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„VRAH“ DÍTĚTE
OBJEVEN
A kde je
spravedlnost?

Havana, Mnichov, Prostějov/mls

V roce 1999 v opilosti zabil dvanáctiletého
chlapce jedoucího na kole. Pod kopcem
v Mostkovicích ho srazil ve svém Jeepu, vracel se tehdy z divokého večírku. Durejd Kment
se následně zachoval jako hnusný zbabělec.
Umírajícímu dítěti neposkytl pomoc, z místa
ujel a během pár hodin už byl za hranicemi.
Říká se, že na každé prase se už někde vaří
voda. Bude to platit i o Durejdovi Kmentovi?
Večerník po tipu od čtenáře rozjel rozsáhlé
pátrání na vlastní pěst. A ejhle, čtrnáct let hledaného muže jsme objevili! Co na to policie,
kterou jsme okamžitě informovali?

Více čtěte na straně 6

Durejd Kment se měsíce
poflakoval na jachtě v Karibiku,
nyní bydlí v Mnichově...
Semelou ho boží mlýny? Takto si Durejd Kment užíval na Kubě. Koncem května se přesunul do německého Mnichova, kde
bydlí na Frauenhofer strasse 13 (na snímku ve výřezu). Zatknou ho tam policisté?
Foto: www.facebook.com
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Krimi
168 hodin
s městskou policií

OPILÝ JAKO KÁRA NABOURAL dvě auta
Policisté mu naměřili „úctyhodných“ 3,89 PROMILE!

Kopance a facky
Rozlícený majitel domu uštědřil
popudlivému muži několik políčků. Celý incident se odehrál
v pondělí 26. srpna po třetí hodině ranní, kdy čtyřiačtyřicetiletý
muž jdoucí po ulici měl několikrát kopnout do zdi domu
a bouchat na okno. Nato ho
bydlící vyzval k zanechání této
činnosti. Jenže oslovený začal
kopat do domu ještě větší silou.
Osmatřicetiletý majitel domu
vyšel před dům situaci řešit, a to
fyzickým způsobem. Uštědřil
mu několik ran do obličeje. Zraněný si stěžoval na bolest hlavy.
Na tváři měl podlitinu a několik
krvavých šrámů. Tvrdil, že nic
z výše popsaného jednání neudělal. Sanitkou byl převezen
na ošetření. Celá událost byla
postoupena správnímu orgánu
pro podezření z přestupku proti
občanskému soužití.

Ztracený je v pořádku
Ve středu 28. srpna před druhou
hodinou v noci byla
y ppřijata
j žádost Policie ČR o spolupráci při
pátrání po psychicky nemocném muži, který opustil byt jen
v pyžamu s batohem na zádech
a podle otce se zřejmě vydal
směrem k centru města. Strážníkům se zakrátko podařilo
hledaného nalézt. Osmadvacetiletý muž se pohyboval v prostoru křižovatky ulic Wolkerova
a Tylova. Nemocný byl předán
policistům.

Válel se na chodníku
Ve středu 28. srpna v odpoledních hodinách spatřila
p
hlídka
u rybníka na ulici B. Šmerala
muže, jak se válí po chodníku.
Na první pohled bylo zřejmé,
že jde o značně opilého bezdomovce. Při jeho oslovení okamžitě začal hlídku častovat vulgárními výrazy a místo nemínil
opustit. Dechovou zkouškou
při prvním měření byla u něj
zjištěna hodnota 3,05 promile
a po deseti minutách již 3,25
promile alkoholu v dechu. Pro
jeho stav byl na místo přivolán
lékař, který potvrdil schopnost
převezení muže na záchytnou
stanici do Olomouce. Před
šestnáctou hodinou byl předán
nemocničnímu personálu. Událost byla postoupena správnímu
orgánu pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku.

Nebezpečný cyklista
Opilý cyklista ohrožoval svojí
jízdou ostatní účastníky silničního provozu. Ve čtvrtek 29.
srpna po osmnácté hodině jel na
jízdním kole čtyřiadvacetiletý
mladík ppo silnici v ulici Na Hrázi směrem k ulici Žeranovská,
a to velice riskantním způsobem, když kličkoval uprostřed
vozovky. Jakmile spatřil hlídku,
začal na ni pokřikovat a provádět nevhodná gesta. Výzvu
k zastavení sice respektoval, ale
jeho chování bylo značně agresivní. Doklady totožnosti nebyl
schopen
p předložit,
p
, a proto
p
putop
val na služebnu Policie ČR ke
zjištění totožnosti. Ani po tomto
úkonu se nezklidnil. Dechovou
zkouškou bylo u něj naměřeno
1,43 promile alkoholu v dechu.
Jelikož mladík nedokázal své
chování kontrolovat a hrozilo
ohrožení nejen okolí, ale i jeho
samotného, bylo rozhodnuto
o jeho převozu na záchytku. Při
nástupu do přepravní sanitky
mužovo jednání vygradovalo.
Proto mu byla nasazena pouta.
Během cesty již kladl jen pasivní odpor v podobě nadávek
a vyhrožování.
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Takového prevíta potkat na silnici, to abyste si rovnou objednali vlastní pohřeb... Při čtvrteční bouračce v Olšanech u Prostějova naštěstí nikdo zraněn
nebyl, i když mladíkovi, který postupně svým autem vrazil do dalších dvou vozidel, naměřili skoro
čtyři promile alkoholu v dechu!
Olšany u Prostějova/mik
„Ve čtvrtek devětadvacátého
srpna krátce před desátou hodinou večer došlo v Olšanech
u Prostějova k dopravní nehodě
pod vlivem alkoholu. Podle prvotního šetření vyplývá, že dvaadvacetiletý řidič Škody Felicie
se pravděpodobně vlivem podnapilosti nevěnoval řízení vozi-

dla, s autem narazil do zaparkované Škody Felicie a následně
i do Toyoty. Při nehodě nebyl
nikdo zraněn,“ popsala Večerníku havárii Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Když policisté dali mladíkovi
dýchnout, nevěřili vlastním
očím. „Přivolaná hlídka provedla u řidiče dechovou zkouš-

Dvě zničená auta. Takovou paseku způsobil v Olšanech u Prostějova mladík, který usedl za volant
totálně namol.
2x foto: Policie ČR Prostějov
ku, která byla pozitivní, když
naměřila 3,54 promile, opakovanou dechovou zkouškou
dokonce 3,89 promile alkoholu v dechu. Policisté muži na

místě zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu. Nyní je
podezřelý ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové
látky, za který mu hrozí trest od-

nětí svobody v rozmezí od šesti
měsíců do tří let, peněžitý trest
nebo zákaz činnosti,“ dodala
Irena Urbánková s tím, že Policie ČR nehodu nadále šetří.

sklidila KRIMINÁLKA
„Šlohli mi auto,“ zalarmoval muž policii Konopí
Prostějov/mik - Prostějovští setého. Dvě z nich stačil usušit
Pak si vzpomněl, že zaparkoval jinde…

Prostějov/mik - Kuriózní
případ pro zasmání má za
sebou prostějovská policie.
Uplynulý týden ve čtvrtek
se na místní služebnu dostavil vyděšený muž s tím,
že mu v ulici Kpt. Jaroše
někdo ukradl auto. Policisté
se okamžitě dali do pátrání,
jenomže za chvíli se chlapík
vrátil s omluvou, že předešlý den vozidlo zaparkoval
jinde...

„Ve čtvrtek devětadvacátého
srpna přijali prostějovští policisté oznámení od devětatřicetiletého muže, že se mu ztratilo
vozidlo Hyundai TB, které předešlého dne zaparkoval na ulici
Kpt. O. Jaroše v Prostějově.
Policisté se ihned dali do pátrání. Avšak zanedlouho poté, co
oznamovatel opustil policejní
služebnu, kde vše oznámil,
se však vrátil zpět. Všechno
dobře dopadlo, vozidlo totiž

našel. Vzpomněl si totiž, že ho
zaparkoval na jiné ulici, než
předpokládal, a neuvědomil si,
na které. Tak nabyl dojmu, že
mu vozidlo někdo ukradl a vše
oznámil na policii...,“ informovala o nakonec úsměvném případu tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci Irena Urbánková.
Dodejme, že Policie ČR samozřejmě pátrání po vozidle
vzápětí odvolala...

kriminalisté zahájili trestní
stíhání dvaadvacetiletého muže
z Prostějovska, kterého obvinili
ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy. To vše za nález
osmi rostlin konopí při domovní
prohlídce!
„Tohoto protiprávního jednání
se mladík dopustil od května
loňského roku do šestadvacátého
srpna letošního roku tím, že
na zahradě u rodinného domu
vypěstoval osm rostlin konopí

a následně použít. Dalších šest
již usušit nestačil, kriminalisté je
zajistili,“ uvedla k případu Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.
Jak
dále
poznamenala,
v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí muži trest
odnětí svobody v rozmezí od
jednoho roku do pěti let. A co
víc, v letošním roce se jedná
již o dvaadvacátou realizaci na
úseku omamných a psychotropních látek na Prostějovsku.

Pohřešuje se šestnáctiletá dívka

Prostějov/mik - Prostějovská policie zveřejnila
v databázi hledaných osob pátrací relaci po
pohřešované šestnáctileté dívce.
MICHAELA HELEKALOVÁ (na snímku) se
narodila 11. dubna 1997 a pátrání po ní bylo
vyhlášeno 16. srpna tohoto roku. Dívka měří
175 centimetrů, její zdánlivé stáří je 18 až 19 let,

má střední postavu, hnědé oči a černé rovné vlasy.
Večerník má bohužel k dispozici informace jen
z policejních webových stránek.
„Vzhledem k tomu, že jsme nebyli oficiálním
dokumentem od prostějovské policie požádáni
o vyhlášení pátrání po pohřešované dívce, nemohu
poskytnout bližší informace,“ sdělila Večerníku Irena

Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci.
Pokud by však občané
věděli něco o současném
pobytu dívky, ať volají
linku 158.

Foto: Policie ČR

NEVĚRNÁ ŽENA OBVINILA MUŽE ZE ZNÁSILNĚNÍ!
Požadovala 200 tisíc korun. U soudu neuspěla...

mě moje manželka právě
s tímto kamarádem už několik
let podvádí. Přitom Jarek je
člověk, kterého jsem znal od
základní školy...,“ neskrýval
rozčarování z ´reality života´ obžalovaný a pokračoval:
Pravidelně jsme spolu chodili
na fotbal či tenis. Byla to pro
mě hrozná rána, zhroutil jsem
se mi celý svět. Dokonce jsem
uvažoval o sebevraždě... Můj
nyní již bývalý kamarád se
lá manželka. Ty následovaly mi omlouval a nabízel mi miProstějov, Mořice/mls
poté, co vyšla najevo její dlou- lion korun jako vypořádání.
Bronislav Mrkva byl obža- holetá nevěra s jeho nejbližším S manželkou jsme se pak přes
lován z toho, že v Mořicích kamarádem...
půl roku snažili manželství zave společném domě do únochránit. Bral jsem ji na výlety,
ra loňského roku tyranizoval
kupoval jí dárky, ale žena se ke
Rána do zad
svoji manželku. Podle obžamně chovala, jako bych byl ten
loby ženě bránil ve spánku, „Jsem z toho v šoku. Ženu nejhorší šmejd na světě. Pov domě vypínal teplou vodu jsem miloval, měli jsme spo- řád mi předhazovala, že Jarek
a několikrát ji také napadl. Vše lu dvě děti, žili jsme si úplně má peníze a že je i ve všem
vyvrcholilo tím, že se ji měl bez problémů. Vše začalo po ostatním mnohem lepší než
pokusit znásilnit. Sám Mrkva návratu z dovolené v Chor- já,“ vyjádřil se ve své emotivobžalobu považoval za další vatsku, kde jsme byli s mým ní výpovědi u prostějovského
ze série nepochopitelných ran, kamarádem a jeho manžel- okresního soudu zlomený Brokteré mu uštědřila jeho býva- kou. Tehdy vyšlo najevo, že nislav Mrkva.

Co se týká pokusu o znásilnění, to podle Mrkvy nepřipadá
v úvahu. „K tomu znásilnění
mělo dojít poté, co se provalila
manželčina nevěra, ale ještě jsme
bydleli společně,“ vypověděl
Mrkva, který připustil, že kvůli
opakovaným hádkám s manželkou byl policií na měsíc vykázán
ze svého vlastního domu. „Občas
jsem jí nadával, a to i vulgárně.
Bylo to však oboustranné. Nedělalo mi vůbec dobře, když mi
pořád předhazovala, v čem všem
je Jarek lepší než já... Nedokázal
jsem přitom absolutně pochopit,
čím jsem si tohle všechno zasloužil,“ přiznal se Mrkva.
Jak to vidí nevěrná žena?

Bývalá Mrkvova manželka
nevěru nepopírala, celou záležitost však viděla úplně jinak.
„Poté, co jsem muži oznámila
svůj milenecký poměr, začal se
chovat autoritativně. Půlrok, co
jsme spolu ještě bydleli, byl hod-

ně divoký. Manžel mi třeba říkal,
kam si mám sednout při sledování televize či za mnou chodil do
sprchy. Když jsem mu říkala, že
se mi to nelíbí, nadával mi, ať si
táhnu za svým milencem,“ vypověděla udržovaná čtyřicátnice,
která přiznala, že manžela nechtěla hned opustit. „I když jsem
pracovala, byla jsem na něm závislá spíše finančně než citově,“
uvedla důvod.
Manželka obžalovaného rovněž popsala moment, kdy se ji
měl její v té době ještě zákonný manžel pokusit znásilnit.
„Vyšel nahý z koupelny, vešel
do ložnice a zamčel za sebou.
Měla jsem na sobě jen tričko
a kalhotky. Narazil mě na
skříň, poté povalil na záda, křičela jsem, což přivolalo syna,
který bouchal na dveře. Manžel toho pak nechal a otevřel
mu...,“ vypověděla žena. Podle
svědectví jejího syna však na ní
žádná větší újma nebyla patrná.
(dokončení na straně 6)

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání
po čtveřici osob, která je
podezřelá z trestné činnosti a skrývá se před
spravedlností na neznámých místech. Strážci
zákona žádají veřejnost
o pomoc při jejich dopadení. Prostějovská policie
žádá občany, aby v případě zjištění místa pobytu
výše uvedených osob
neprodleně kontaktovali
kterékoliv oddělení Policie
ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování
v Prostějově na tel. číslo
974 781 326.

Jednoduchý lup
Ze spáchání přečinů krádeže
i neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku je podezřelý
zatím neznámý pachatel, který předminulý pátek 23. srpna
v odpoledních hodinách vnikl
v jednom z areálů v Plumlově
do neuzamknutého nákladního vozidla a vzal z něj peněženku s penězi, osobními
doklady a platebními kartami.
Celková škoda byla vyčíslena
na dvacet a půl tisíce korun.

Zloděje si nevšimla
Neznámý pachatel využil
předminulý víkend chvilkové
nepozornosti dvaašedesátileté ženy. V okamžiku, když na
parkovišti na ulici Konečná
v Prostějově dávala do kufru
nákup, jí ze zadního sedadla ukradl zde ponechanou
ý obsahem.
kabelku s celým
Škoda byla vyčíslena na dva
tisíce čtyřista korun.

Očesaný zámek
Neznámý pachatel v přesně
nezjištěné době ukradl z prostějovského zámku svody,
žlaby, sběrové kotlíky a ze
stavebního prostoru stavební
lešení. Na budově poškodil
lemování zdi střechy a sloupků, střešní krytinu, oplechování zdi a elektrický rozvaděč.
Předběžně byla škoda odcizením vyčíslena na patnáct tisíc
korun a na poškození dalších
deset tisíc korun.

Nářadí a pivo

ze soudní síně...

Šéf stavebního úřadu Městského úřadu v Němčicích
nad Hanou Bronislav Mrkva ve čtvrtek před Okresním
soudem v Prostějově opětovně čelil žalobě kvůli
údajnému pokusu o znásilnění své nevěrné manželky. On sám vinu popíral a za trestním stíháním
viděl snahu své bývalé partnerky obrat ho o peníze.
Soudní senát v čele s Ivonou Otrubovou mu nakonec
dal za pravdu. Podle něj se nejednalo o jednostranné
týrání „uťápnuté“ manželky, ale spíše o „italskou domácnost“ dvou lidí, kteří si nic nedarovali.

ČERNÁ KRONIKA

Ze spáchání přečinu krádeže
je podezřelý zatím neznámý pachatel, který z pondělí
26. na úterý 27. srpna ukradl
z pozemku u jednoho z domů
v rekonstrukci v obci nedaleko Prostějova zednické nářadí
a nepohrdl ani alkoholem.
Neodradil ho ani plot kolem
pozemku. Přelezl ho, vnikl do
rodinného domu a vzal zednické nářadí, hliníkové žebříky,
vrtačku a nepohrdl ani šestnácti pivy a rychlovarnou konvicí.
Celková škoda byla vyčíslena
na dvacet tisíc korun.

Pokladna je fuč
Ze spáchání přečinu krádeže
je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který někdy v čase
z úterý 27. na středu 28. srpna ukradl z jedné z restaurací
v Prostějově příruční pokladnu i s celým obsahem. Využil
toho, že místnost, ve které se
pokladnička nacházela, byla
neuzamčená a v nestřeženém
okamžiku ji vzal. Majiteli způsobil škodu přesahující padesát
tisíc korun. Pachateli hrozí trest
odnětí svobody v rozmezí od
jednoho roku do pěti let.

Vybral auto...
V sobotu 31. srpna ponechal
čtvrt hodiny své auto bez dozoru cizinec na parkovišti u benzinové čerpací stanice na ulici
Brněnská v Prostějově. Zloděj
ze zavazadlového prostoru za-parkovaného auta značky
Mitsubishi Pajero odcizil cestovní kufr a tři cestovní a jednu
příruční tašku. Krádeží osobních
věcí, peněz, kosmetiky, šperků,
fotoaparátu a mobilního telefonu
způsobil zloděj majitelům škodu
za stopadesátdevět tisíc korun.

Jela opilá

RASTISLAV POMPA

LUKÁŠ FERKO

ONDREJ GUNÁR

PETR NOVÁK

se narodil 18. června 1983 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 26. srpna 2013. Jeho
zdánlivé stáří je 30 let, měří 175
centimetrů, má střední postavu,
hnědé oči, hnědočerné vlasy
a mluví romským jazykem.

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

se narodil 27. srpna 1986 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 13. června 2013.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 27 do 30 let, měří 175 centimetrů a má černé oči. Další údaje k osobě nejsou známy.

se narodil 27. června 1975 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 6. srpna 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
37 do 38 let a měří mezi 170 až
180 centimetry. Další údaje
k osobě nejsou známy.

V sobotu 31. srpna kolem půl
čtvrté ráno zastavila policejní
hlídka osobní auto u parkoviště na ulici Plumlovská
v Prostějově. U šestadvacetileté řidičky byla po kontrole
p
dokladů provedena
také dechová zkouška. Žena nadýchala 2,17‰ alkoholu v dechu. Byl jí odebrán řidičský
průkaz a zakázána další jízda.

avodajství
Zpravodajství

Zdeňka Soušková z Kralic na Hané
má za sebou první týden v reality show:

To je

VE VILE SE CHLUBÍ

KLABRDÓN!

VNADY

Foto: Michal Kadlec
na to dívala a nevěřila, že
to může být pravý hřib. Ale
byl, váží přesně 1 056 gramů
a na výšku měří pětadvacet centimetrů,“ svěřila se
Večerníku Blanka Zatloukalová. Jak vzápětí dodala,
z mohutného „klabrdóna“
budou řízky.
Tak dobrou chuť,
Zatloukalovi!

Po stopách
vyvolené
Zdeňky
Prostějov/mls - Týden po svém
nastěhování na sebe čtyřiadvacetiletá Zdeňka Soušková
strhává ve vile VyVolených
postupně čím dál větší pozornost. V dosavadních dílech,
které můžete sledovat na obrazovkách TV PRIMA, či čtyřiadvacet hodin denně na internetovém serveru iprima.cz/
vyvoleni, už promluvila nejen
o svém umělém poprsí, ale

i o posledním příteli, na kterém
se jí prý nejvíce líbily snad jen
ty jeho tepláky...
Život v televizní vile je zatím
jeden velký mejdan. I ve všední
den její obyvatelé často nevstanou
před desátou hodinou. To vyhovuje i Zdeňce Součkové, kterou to
ve společnosti vždy hodně bavilo.
Větších excesů se však prozatím
nedopustila. A ani zatím nijak
zvlášť na sebe neupozornila. To se
například nedá říct o pohledné Nikol Trojanové, která namol opilá
čůrala na koberec...
Samotná Zdeňka dokázala, že
velice ráda mluví o svém umělém
poprsí. Kromě toho zaujala také
charakteristikou svého poslední-

Parlamentní volby se blíží...

Primátor svolal
KULATÝ STŮL

SVÝMI

Šla na
malou
a ...
Otinoves/mik - Neskutečnou
vteřinu štěstí si prožila v pátek
uplynulého týdne Blanka Zatloukalová z Otinovsi. Při procházce lesíkem nedaleko této
obce se jí jednoduše zachtělo
na malou. Lidskou potřebu
ale nestačila ani vykonat...
„Když jsem si u cesty čapla,
spatřila jsem v trávě něco, co
mi vzalo dech. Chvíli jsem se
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Foto: Facebook

ho přítele. „Byl to takový koloušek, nejvíce se mi na něm líbily
jeho tepláky, ve kterých chodil na
diskotéku,“ prohlásila nezaměstnaná Zdeňka, která kvůli reality
show „vylétla z rodného hnízda“
a přespávala po kamarádech.
Až do konce minulého týdne
Zdeňce do vily přibývali konkurenti, čímž se snižovaly její naděje
na výhru pěti milionů korun. Vilu
ovšem dosud nikdo neopustil. To
se však brzy změní, první zúčtování se chystá už za několik dní...
Názory na účinkování Zdeňky
Souškové ve VyVolených 2013
pište na www.vecernikpv.cz,
kde pod článkem čekáme právě
na vaše komentáře!

Prostějov/mik - První muž magistrátu Miroslav
Pišťák svolal na čtvrtek 5. září od 15.00 hodin do
zasedací místnosti prostějovské radnice jednání
se zástupci politických stran a uskupení kandidujících v předčasných parlamentních volbách, které
byly prezidentem České republiky vyhlášeny na
25. a 26. října 2013. Tématem čtvrtečního jednání
bude časový plán předvolebních akcí na náměstí
T. G. Masaryka.
„Prezident republiky již určil termín předčasných voleb,
které jsou tak doslova za dveřmi. Zatím přesně nevíme,
které politické strany či uskupení z Prostějova budou
mít své kandidátky, to se dozvíme až někdy v polovině
září. A protože se mohou vyskytovat některé technické
problémy ze strany osob nebo organizací, které pro
jednotlivé strany zajišťují předvolební mítinky, rozhodl jsem se svolat takzvaný kulatý stůl. Při něm bych
si chtěl pohovořit s představiteli jednotlivých stran
a politických uskupení. Zejména o využívání veřejných
prostranství při předvolebních mítincích. Hlavně pak
půjde pochopitelně o náměstí T. G. Masaryka,“ informoval o účelu nevšedního jednání Miroslav Pišťák,
primátor statutárního města Prostějova.

Školy se dnes otevřely, každá bojuje o žáky. JDE I O PENÍZE
„Základky“ jsou dotovány státem i městem. Nejvíce dostává RG a ZŠ, celkem přes 37 milionů

Prázdniny jsou pryč, učitele, žáky i jejich rodiče čeká
další desetiměsíční maratón. Právě dneškem začal
nový školní rok 2013-2014. A zároveň pro vedení jednotlivých škol každoroční boj o hospodárnost provozu.
Večerník během minulého týdne zjišťoval, kolik vlastně
stojí provoz jednotlivých základních škol v Prostějově.
A dozvěděl se velmi zajímavá čísla. Školy jsou totiž
závislé na příspěvcích od státu i svého zřizovatele,
tedy magistrátu města. A s obdrženými miliony korun
si musí vystačit. Není proto divu, že každým rokem
všechny bojují o každého žáka, protože právě od jejich
počtu jsou odvislé již zmíněné dotace...
Prostějov/mik
„Školy jsou financovány ze
dvou zdrojů podle své velikosti a podle počtu žáků. Zatímco větší část financí jde ze
státního rozpočtu a je určena
především na platy zaměstnanců a také na pomůcky pro
žáky, z městského rozpočtu
jsou pak hrazeny energie,
opravy, údržba, nákupy materiálového vybavení, čistící
prostředky a podobně,“ vysvětluje Večerníku Ivana Hemerková, náměstkyně primátora zodpovědná za školství
v Prostějově.

„Město jako zřizovatel základních škol tedy hradí provozní náklady. Ty jsou každoročně řešeny s řediteli a jsou
vesměs stejné. Rok od roku se
navyšují jen tím, jak se zvedají ceny energií. Dotace města
jsou současně ale přísně vázány, takže pokud škola nějaké
finanční prostředky ušetří,
musí je vrátit do městského
rozpočtu,“ uvedla náměstkyně primátora. „Co se týká příjmu ze státního rozpočtu, tady
jsou dotace odvislé od počtu
zaměstnanců školy, ale především od počtu žáků. A to je
záležitost, kterou se veřejnosti

Když porovnáme příjmy prostějovských škol, jednoznačně
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toto téma náměstkyně primátoZdroj: Magistrát města Prostějova
ra statutárního města Prostějova
a hlavně rodičům snažíme dětí, ale tím by se škola dosta- Ivana Hemerková.
vysvětlit. Právě řada rodičů la do existenčních potíží...,“ Tak děti, ať vám to nejen v ten
by si přála, aby ve třídách argumentuje Ivana Hemerková. první školní den vyjde!
bylo méně žáků, čímž by se
podle nich zkvalitnila výuka. Jenomže málokdo si
uvědomuje, že pokud by se Vřesovice/mls - První školní Téměř každá z obcí bojuje
snížil počet dětí ve třídách den je pro všechny prvňáčky s úbytkem obyvatel, odchoa tím i na celé škole, snížil by skutečným svátkem. Na no- dem mladých lidí a následse rapidně i příjem tohoto vou cestu za vzděláním nas- ným nedostatkem dětí. Ve
školského zařízení! Existuje toupily ve Vřesovicích nejen Vřesovicích jdou proti tomuto
trendu. Do nové školy zde dnes
tady totiž jednoznačná přímá děti, ale celá škola...
úměra mezi množstvím žáků V této obci ji totiž otevřeli po nastoupí jedenáct prvňáčků a tři
a penězi. Jasně, ideální by dlouhých osmadvaceti letech. druháci. Malé děti se tak vyhbylo, kdyby do každé třídy V pondělí do ní nastoupilo nou každodennímu nepohodlnému dojíždění do Prostějova.
chodilo maximálně dvacet celkem 14 žáků.

DOTACE PRO ZŠ V PROSTĚJOVĚ

Ve Vřesovicích otevřeli Radostnou školičku

Už to vypuklo. Od dnešního dne se už všichni školou povinní
musí opět učit...
Foto: www.rg.prostejov.cz

Policie bude hlídat přechody
Policie
České
republiky
i strážníci Městské policie
v Prostějově se v prvních
dnech nového školního roku
postarají o bezpečnost dětí při
jejich cestě do školy i zpátky
domů. „Strážníci v ranních
i odpoledních hodinách obsadí
třináct přechodů pro chodce,
zvláště v blízkosti základních
škol. Děti jsou po prázdninách roztěkané a nedávají
tolik pozor, od toho tady budou
strážníci, aby pohlídali jejich
bezpečný přechod přes silnici
a také řidiče, aby si také dávali
větší pozor,“ uvedla Jana

Adámková z Městské policie
v Prostějově. „Od pondělka se
bude policie z důvodu začátku
školního roku zaměřovat na
děti a jejich přecházení přes
vozovku. Celý týden bude také
v Olomouckém kraji probíhat
celorepubliková
dopravně
bezpe-čnostní akce pod názvem
„Zebra se za tebe nerozhlédne“.
Policisté u vybraných přechodů
v blízkosti škol budou celý týden
malým žákům vysvětlovat jak
správně přecházet vozovku,“
potvrdila aktivitu také Policie
ČR její krajská mluvčí Irena
Urbánková.

TOMÁŠ ZAORAL DO BASY NEPŮJDE
Ústavní soud rozhodl o odložení tříletého trestu pro realitního makléře
Za mříže ovšem nakonec nemusí! Rozhodl
o tom Ústavní soud, který koncem července
2013 jeho trest odložil. Tomáš Zaoral se měl
s poškozenými, kteří na něj podali trestní
oznámení, finančně vyrovnat a tím se zbavit
povinnosti nástupu výkonu trestu.
„Po rozsudku nad Tomášem Zaoralem jsem
podal ústavní stížnost. Vězení by přece
podle práva mělo být až poslední možností,
jak někoho potrestat. Můj klient se navíc
s poškozenými dle občanského práva už vyINZERCE

Znáte ho? Tomáš Zaoral z policejního pátrání zřejmě brzy zmizí, aniž by byl lapen. Podle
Ústavního soudu je totiž v databázi neoprávněně.
Foto: Policie ČR
Prostějov/mls - Tak to je obrat! Policie ČR
sice oficiálně stále pátrá po Tomáši Zaoralovi, podle jeho advokáta tak činí protiprávně!
Bývalý majitel známé prostějovské realitní
kanceláře Recom měl jít původně na tři
roky do vězení. Ústavní soud však výkon
rozsudku odložil, pětatřicetiletý Zaoral se
totiž s poškozenými už údajně vyrovnal.
Večerník se tedy vydal pátrat, proč že jej
tedy ještě policisté hledají...
Známý prostějovský obchodník s nemovitostmi Tomáš Zaoral, který skončil na invalidním
vozíku, byl pravomocně odsouzen už v říjnu
2011. Trest si však dosud neodpykal. Koncem
letošního května se proto ocitl v hledáčku policejních pátračů.

rovnal. Z tohoto důvodu nám dal Ústavní
soud ČR za pravdu a svým usnesením
z třicátého července tohoto roku rozhodl
o odložení výkonu trestu,“ objasnil celý případ
Večerníku Pavel Kvíčala, advokát Tomáše
Zaorala. Podle něj se navíc jeho klient před
spravedlností určitě neskrývá. „Zatykač je
v tuto chvíli protiprávní, měl by být co nejdříve
stažen,“ vysvětlil Kvíčala, podle něhož lze
očekávat i zrušení předchozích rozsudků.
Zajímalo nás na základě čeho tedy policisté

nadále po Tomáši Zaoralovi pátrají a proč realitní makléř po usnesení Ústavního soudu
dosud nebyl stažen z databáze hledaných osob,
která je veřejně přístupná na internetových
stránkách a z níž se souhlasem Policie ČR
čerpá i PROSTĚJOVSKÝ Večerník, kde se
pětatřicetiletý muž také objevil v rámci
„Databáze hledaných a pohřešovaných osob,
po kterých Policie ČR vyhlásila pátrání, jsou
na stránkách pravidelně aktualizovány na
základě požadavků oprávněných orgánů. Po-

minou-li důvody k jejich vypátrání, jsou osoby
z databází vyjmuty. Pokud kdokoliv má za to,
že v databázích jsou nesrovnalosti, ať se dostaví
na obvodní oddělení k jejich odstranění,“
reagovala obecně na dotaz Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci.
Prostřednictvím právního zástupce jsme
oslovili i samotného Tomáše Zaorala. Ten
nám však jakékoliv vyjádření poskytnout
odmítl...

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

295

Houbaři
H
b ři sii jještě
š ě užijí!
žijí! Vyznavači
V
č sběru hubb
to už letos pomalu zabalili, vždyť nebýDům hrůzy.
valé sucho takřka zničilo veškeré podObyvatelé
houbí. Poslední zprávy ale hovoří o
panelového domu
tom, že po vydatných deštích
v Zrzavého ulici číslo
z posledních dnů se pře3975 nemají lehké žití. Drce jen situace obrací.
tivá většina těchto sociálně slabUž zase konečších lidí se musí vyrovnávat navíc s
ně rostou!
tím, že tu žijí načerno bezdomovci i Romové, trápí je rušení nočního
klidu i technické problémy v domě.

Přesně tolik aut zkontrolovali
prostějovští policisté během
pouhých čtyř hodin v pondělí
časně ráno. Ohromná razie
s hlídkami, které stály doslova na každém rohu, měla za
úkol zjistit, zda řidiči na dovolených nezvlčili. Kontroly
nedopadly zle, bylo zjištěno
jen devatenáct přestupků.

-

Výrok týdne
PAVEL FRANC
P
Rodilý P
Prostějovan zdědil po otci, prostějovském
kriminalistovi, fotografovi a cestovateli Josefu
krimina
Francovi, dobrodružné cestovatelské geny, které
Francov
skončení studií vedly z jednoho konce světa
jjejj po sko
je
V současnosti všechen svůj volný
na druhý.
dr
čas věnuje přípravě na adrenalinový závod
Ironman na Novém Zélandu, kde pracuje
Iro
jjako prodejce sportovního vybavení.
ja
Exkluzivní rozhovor připravujeme
E
do příštího vydání!
d

„KDYŽ
KDY
DYŽ
Ž SI
SIN
NA
NA
CHODNÍKU NABERU
VODU DO BOT,
NEZNAMENÁ TO,
ŽE KVŮLI MNĚ
HO ZÍTRA OPRAVÍ!“
Primátor Pišťák komentoval
osobní „havárii“ na chodníku
autobusové zastávky u Hané

ČÍM ČASTĚJŠÍ VOLBY, TÍM MÉNĚ SINIC V PŘEHRADĚ?!

Analýza
Martin Zaoral
Po téměř čtyřech letech od svého
vypouštění se začala plumlovská
přehrada opět plnit vodou. Za ty
čtyři roky se postupně podařilo vylovit ryby (některé tu zbytečně pochcípaly), vybagrovat dno (někde
hodně do hloubky, jinde zase tak,
aby se neřeklo), kompletně opravit hráz (k vidění bude nový most,
silnice i osvětlení) a několikrát
na dně posekat trávu (pokud se
k tomuto účelu nevyužil chemický
prostředek roundup). Bohužel až
v průběhu celého projektu jakoby

Každé parlamentní volby jsou pro sinice z plumlovské
přehrady pravým postrachem. Minimálně v rovině slov
pro ně představují stejnou hrozbu jako tsunami pro
obyvatele malebného ostrůvku. Všimli jste si? Vždy,
když se nějaké ty volby přiblíží, doba mlčení a odkazů na příští týden pomine, ba právě naopak začne se
o boji proti zeleným potvůrkám mluvit hodně nahlas!
Politická polívčička se totiž dá vařit i z vody plné jedovatých bakterií. Otázka je, komu bude chutnat...
ze špatného konce. Nejprve se
totiž s nadšením začalo vypouštět
a bagrovat, teprve pak přemýšlet
o tom, proč je přehrada vlastně
špinavá a jak zamezit tomu, aby
taková brzy opět nebyla...
Revitalizace plumlovské přehrady je projekt založený na
skvělé myšlence o záchraně
turistického ruchu v místě,
kam se v létě sjížděly tisíce lidí.
Jenže každý, kdo pozorně sledoval průběh jeho realizace
si několikrát musel klepat na
čelo. A spolu s tímto poklepem
se v jeho hlavě přirozeně rodily

otázky. Jak je možné, že projekt
za stovky milionů korun, je tak
nedomyšlený? Proč se musí
neustále improvizovat? Jak to,
že se to všechno tak nekonečně
protahuje? A komu to vlastně
celé slouží?
Kdo sleduje souvislosti, ten na
odpověď přijde sám. Pohádka
o plumlovské přehradě, kterou lze
v natočené verzi stále shlédnout na
youtube.com, je nejen příběhem
o náročném boji proti zlým sinicím a snaze o záchranu ikony celého regionu. V jeho pozadí je také
story o politickém zápolení a sna-

ze zviditelnit se natolik, aby voliči
dobře věděli, koho mají poslat do
parlamentu.
Tento motiv se naplno projevil již
před plánovanými parlamentními
volbami v roce 2010. Přesně před
třemi roky na česlu pod výpustí
z přehrady balancoval někdejší
„korunní princ ODS“ Ivan Langer. Voda tehdy z přehrady bouřlivě odtékala a on neméně temperamentně rozdával úsměvy na
všechny strany. Jenže po volbách
mu přece jen sklaplo a to navzdory
tomu, že byl na druhém místě kandidátky své strany.
O necelé dva roky později na jaře
2011 přehradu navštívil tehdejší ministr zemědělství Ivan Fuksa. Právě
z dotačního programu jeho ministerstva šla většina z více jak sto deseti milionů korun na odbagrování
nádrže. Sám ministr tehdy mluvil
o tom, že bakterie sinic v přehradě
objevil z leteckých snímků dostupných na internetu, na nichž viděl
„špenátovou vodu“. Z toho usoudil, že bagrování je jediným mož-

TĚŠÍME SE DO ŠKOLY! glosa týdne fejeton
Petra Hežová

Tak už zase
hurá do školy.
To ‚hurá‘ ale ze
zkušeností
po
letech ve školní
lavici platí jen s rezervou pro
prvňáčky, kteří ještě ani neví,
do čeho vlastně jdou. Jinak
rozjásaná hesla alá ‚těšíme
se do školy‘ nebo ‚zpátky do
lavic‘ každoročně popudí statisíce dětí, které by se rády ještě
povalovaly u vody nebo doma
u počítače...
Popravdě, o deštivých podzimních dnech to ve třídě ještě ujde,
alespoň je člověk pěkně v teple,
ale není nic horšího, než sedět
ve ztemnělé učebně ve chvíli,
kdy to za oknem naplno rozjíždí
babí léto a člověk by z fleku
vyjmenoval minimálně dvacet

dalších aktivit, které by namísto
sezení v lavici rád dělal. Nejinak
jsou na tom učitelé, kterým šediví
vlasy i při náhodné procházce
kolem školní budovy. Vždyť
taky není divu. Kromě dalších
neveselých aspektů práce kantora se i učitelé musejí smířit
s obyčejnou židlí, která se jen
v několika málo případech může
pochlubit alespoň polstrovaným
sedátkem, a to pochopitelně příliš
příjemné posezení nenabízí.
Takže se nesmíte divit, že se ve
ztichlé třídě při písemce učitel
raději projde mezi lavicemi
(k nelibosti všech majitelů
taháků), než aby v klidu seděl
za stolem. Žáci by naproti tomu
mohli sedět na měkkém jen v
případě, že by si z domu přinesli
kromě svačiny i sedací polštářek
nebo by ve chvíli nouze usedli na
tašku s tělocvikem.

Možná by se nezbedná dítka
těšila zpět do školních lavic
o poznání víc, kdyby se mohli
posaditdoměkcevyčalouněných
sedátek, na kterých si v poslanecké sněmovně hověli i naši
celou republikou tolik postrádaní poslanci. No a kdyby
k tomu každý žáček po vzoru
našich zákonodárců rovnou
obdržel mobil a zánovní notebook či tablet, to by i heslo
‚hola, hola, škola volá‘ získalo
docela jiný rozměr. Všechno
je to pochopitelně o financích,
když ale navíc za katedrami
sedí vyučující, pro které jsou pojmy jako e-book a twitter stejně
španělská vesnice jako pro studenty početní operace s mocninami nebo užití Pythagorovy
věty v běžném životě, zřejmě by
ten návrat do školy stejně nebyl
žádný odvaz...

Konstelace hvězd Prostějova

Bude to vypadat, jakoby se v Prostějově najednou zdvojnásobil počet obyvatel. Ale to je pouze optický klam, to jenom děti a studenti
opět začali chodit do škol. Buďte všichni opatrní, ať nějaké to
robě neohrozíte na silnici.

Berani - 20.3.- 18. 4. V zaměstnání se budete muset
krotit. Někteří kolegové vám mohou svým chováním
či názory pít krev. Vytočí vás i úplné maličkosti. Nakonec ale skloníte hlavu a negativní emoce si vybijete při
častém sportování.
Býci - 19.4.-19.5. Pocítíte potřebu přijít na jiné myšlenky a párkrát v týdnu si propláchnout mozek alkoholem. Proč ne, toto z vás ještě nemusí dělat alkoholika.
Jenomže pozor, nechlastejte do rána, to by začaly problémy v práci.
Blíženci - 20.5.-19.6. Setkáte se s nedoceněním svých
výsledků. Na pracovišti předvedete excelentní výkony
a povinnosti vám půjdou od ruky. Pochvaly nebo odměny se ale nedočkáte. Teď si musíte vystačit s pocitem vlastní hrdosti.
Raci - 20.6.-21.7. Překvapí vás nenadálé pozvání na
večeři od člověka opačného pohlaví, o kterém jste si
doteď mysleli, že jste pro něho vzduch. Pozvánku určitě přijměte a těšte se na romantický večer při svíčkách.
Zamilujete se.
Lvi - 22.7.-21.8. Máte rádi pohodu a klid, proto většinu
času i nyní budete trávit v rodinném kruhu. Jenomže
uprostřed týdne vás zaměstnavatel pošle na služební
cestu. Budete se tomuto úkolu chtít vyhnout, ale to
vám neradíme.
Panny - 22.8.-21.9. Většinou působíte věrohodně, takže se nesmíte divit, že v nejbližších dnech se vám jeden
z kolegů svěří s hodně trapnou situací, která ho potkala.
Máte jedinečnou šanci pomoci. Nikdy nevíte, kdy to
budete potřebovat vy.
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Váhy - 22.9.-21.10. Vás čeká ostrý spor a následná fyzická potyčka v prostředku hromadné dopravy! Nikdy
jste nepatřili mezi problémové lidi, ale tentokrát vás
v autobuse popadnou všichni čerti. Výtržnost nezůstane bez následků.
Štíři - 22.10.-20.11. Po dovolené vám šéf naloží tolik
práce, že z toho částečně zkolabujete. Jste sice odpočinutí, ale hned tak po hlavě spadnout do řešení tolika
problémů, to bude nad vaše síly. Zkuste se o tuto práci
rozdělit.
Střelci - 21.11.-20.12. Přemíra energie bude mít za
následek, že neustále budete mít chuť kout pikle proti
svým kolegům. Jenomže oni jsou na vaše fórky už dostatečně připraveni a každý naschvál vám vrátí. Máte
se tedy na co těšit.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Nesnažte se jít hlavou proti
zdi. Pokud dostanete rozkaz, se kterým nesouhlasíte,
prostě ho vykonejte a myslete si své. Nemá cenu se
vzpírat, v práci jste hlavně pro peníze a ne kvůli vzdoru
k nadřízenému.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Bude dobré věnovat svou pozornost kolegům, kteří pracují vždy spolehlivě a nenápadně a vy z jejich činnosti nějakým způsobem těžíte.
Pochvala vám půjde od srdce a utuží kolegiální vztahy
na pracovišti.
Ryby - 19.2.-19.3. Budete ve velkém útlumu. Nebude
vás bavit práce, sportování a ani milování. Tak nějak se
bude tento týden dát nazvat týdnem blbec. Bavit vás
ale určitě bude sladké lenošení v domácím prostředí.
Proč ne?

Nikol Hlochová
V posledních dnech se mi čím
dál tím častěji stává, že uvíznu
v nějaké zácpě nebo frontě. Nevím, jestli je to tím, že se blíží
konec prázdnin a letních dovolených vůbec a lidé se tak vracejí zpátky do města, nebo tím,
že se vyskytuju ve špatnou dobu
na špatném místě. Faktem ale
stále zůstává, že je to tak - kam
se hnu, tam je fronta. Někdy
delší, jindy kratší, ale prostě tam
je! Stává se vám to taky nebo
mám to štěstí „jenom já“?
Dříve byly fronty známkou
toho, že se někde něco děje,
nebo že někde něco mají ovoce, zeleninu, nebo cokoliv

ným řešením nastalé situace. Tomu
se nešlo nepousmát. Nicméně Ivan
Fuksa už v parlamentu také dobagroval. Letos v červnu byl zadržen
při rozsáhlé policejní akci. Vyšetřovatelé ho viní z přijetí úplatku
v souvislosti s politickým obchodem při složení poslaneckého
mandátu. Kvůli tvrdošíjnému
nesouhlasu se zvyšováním daní
Fuksa nakonec opustil poslaneckou sněmovnu. Zadarmo to však
nebylo. Následně dostal výnosnou
trafiku v podobě členství v dozorčí
radě Českého Aeroholdingu.
Třetím do party je pak další
„rebelující poslanec“ Radim
Fiala. Ten dosud na sebe zas tolik pozornosti nestrhával. Na přehradě nejprve nechal vyniknout
Langera, poté i Fuksu. Vždy jim
však stál po boku. Jenže nyní mu
nezbývá než to také zkusit. Po
útěku z ODS hraje před letošními
volbami o vše. Poslancem je už
od roku 2006 a od jeho nástupu
do funkce se datují i jeho úspěchy v podnikání. Než byl zvo-

len, měla jeho soukromá firma
dluhy a byla na ni vypsána exekuce. Po vstupu do parlamentu
se její hospodářská situace jako
mávnutím kouzelného proutku
zlepšila...
Před předčasnými volbami se
postavil po bok senátora Tomia
Okamury. Zřejmě věří, že spolu
s ním zažije svůj druhý politický
úsvit. V této souvislosti bychom se
nemohli divit ani tomu, pokud by
k napouštěné přehradě brzy s Fialou dorazil i podnikavý „Čecho-Japonec“. Vzhledem k tomu, jak
dopadli jeho předchůdci, se mu to
ovšem příliš doporučit nedá.
Doufejme tedy, že napuštěná
plumlovská přehrada zůstane
prostá jak jedovatých bakterií, tak
i politiků, kteří se na ní budou
chtít zviditelnit. Snad brzy přestane být pódiem, na kterém se
vede předvolební kampaň a stane
se tím, čím vždy byla: oblíbeným
výletním místem pro tisíce lidí
z Prostějova i celého regionu.

Fronty všude, kam
se podíváš…
jiného a všichni je ochotně
stáli. Dnes na čekání ve frontě každý nadává, ale upřímně,
nedivím se… Nevím, jak vy,
ale já mám ten „dar“ vybrat si
vždy tu nejpomalejší frontu ze
všech. Často se mi taky stává,
že se přímo přede mnou ta daná
pokladna nebo okýnko uzavře a
já se spolu se skupinkou dalších
brblajících lidí přesunu jinam…
Ne nadarmo si pak připadám
jako horký brambor.
Čekání ve frontě je podle mě
nejhorší ztrátou času. Sezení na
lavičce v parku, cestování autobusem ani povalování se v posteli mi nepřijde tak zbytečné.
Když jsem součástí dlouhého,
třikrát zatočeného štrůdlu přešlapujících lidí, tak se nedokážu
soustředit vůbec na nic. Často
se přistihnu při tom, jak jen nervózně přešlapuju a hypnotizuju
všechny lidi před sebou. Přemýšlím, co asi chtějí vyřizovat
nebo jak dlouho jim bude trvat,
než vyskládají ve švech praskající vozík na pás a zaplatí. Zrovna minulý týden jsem musela

pro pár věcí do supermarketu.
Když jsem rychle proběhla obchod a naházela jsem do košíku
pár nejnutnějších věcí, zarazila
mě v odchodu fronta u pokladen. S čirým zoufalstvím jsem
se s bledou tváří sesunula mezi
regály a čekala… Po chvilce
se ke mně přitočila jedna prodavačka a potichu mi zašeptala
do ucha, ať jdu na devítku, že se
bude otvírat. Lidičky, tak rychle
jsem na nohou nebyla snad nikdy. Popadla jsem košík, „zařadila jedničku“ a slalom mezi
regály k pokladně s oním číslem
mohl začít . A světe div se, byla
jsem u ní první, což se mi stalo
asi poprvé v životě!
Pravdou zůstává, že ať je jakákoliv fronta dlouhá a zatočená
jak chce, nejhorší je čekání na
záchodky. Pánové teď momentálně asi moc neví, o čem mluvím, oni to mají v tomto ohledu,
pravda, o něco jednodušší, ale
všechny ženy, slečny a dámy
se mnou jistě budou souhlasit...
Nebo znáte snad nějaké horší
čekání?

Agentura

Usain Bolt bude primátorem!

Jako blesk z čistého nebe zapůsobila
zpráva o přípravách kandidatury
Usaina Bolta do komunálních
voleb v Prostějově v roce 2014. Jamajská černá střela se rozhodla využít přátelství s Mirkem Bělouškem
usadit v Prostějově, přijmout české
občanství a převekslovat svoje priority od lehké atletiky směrem k politice. Světový rekordman na sto metrů
a čerstvý mistr světa už na Hané dokonce založil stranu pravého středu
s názvem Rychlí kluci.
„Mohu potvrdit, že Usain mě požádal o co nejrychlejší vyřízení českého
občanství za účelem možnosti působení v komunální politice. Udělám
to pro něj rád, myslím si, že jeho politické aktivity povedou určitě k dalšímu rozvoji sportu v tomto městě,“
nechal se před Agenturou Hóser
slyšet Mirek Běloušek, šéf slovutné
společnosti TK krát.

Agentura Hóser měla možnost
s Usainem Boltem krátce hovořit
při nedávném mistrovství světa
v Moskvě, kde naši agenti mimo
jiné připravovali reportáž z chystané
demonstrace proti gayům a lesbám.
Nejrychlejší muž světa prozradil, že
jedním z jeho volebních hesel bude:
„Všechny problémy vyřeším za
dobu pod deset vteřin!“ A jeho plány jsou skutečně originální. „Chtěl
bych v Prostějově jako primátor
všechny věci zrychlit, vždyť do této
chvíle se v tomto městě se vším
hrozně loudalo! Já mám rád rychlé
starty a ještě rychlejší cíl,“ svěřil se
Hóserovi Usain Bolt.
Z jeho volební kandidatury mají
pěkný vítr ostatní prostějovská politická seskupení. „Já bych asi pana
Bolta nepředběhl, ale co se týká zkušeností s politikou, troufám si ho dát
lidově řečeno k večeři! Nechci před-

jímat, ale strana Rychlí kluci nemá
šanci uspět,“ nezakrývá svoji jistotu
Miroslav Nakaseseděl, současný
primátor města.
„Ne, primátorem budu od příštího
roku já, já a jenom já. Pan Bolt je
sice rychlý na dráze, já jsem ale zase
mnohem rychlejší v zákulisí komunální politiky,“ nebral si servitek Jiří
Nikamneposíchal, první náměstek
primátora.
Uvidíme za rok. A co vy milí Prostějované, vy byste brali černého primátora, nejrychlejšího muže světa?
Za Agenturu Hóser Majkl
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

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

Pěkná famílie!

Kolotočářská rodina Finkových
je v poslední době vděčným
tématem pro média, hlavně
váš Večerník. Musím říct, že
ve Smržicích bydlím už přes
padesát let a všichni zde mají
z této famílie strach. Jeden
z Finků byl souzen za krádeže
aut, druhý, jak jsem se právě
ve Večerníku dočetla, dluží své
bývalé ženě přes čtvrt milionu
korun za alimenty na své dvě
děti. A to ještě pořád není dořešen požár jejich domu, který si,
a každý tomu tady ve Smržicích
věří, zapálili oni sami kvůli pětimilionové pojistce. Bohužel,
policie jim není toto žhářství
schopna dokázat. Stejně tak
mě zaráží skutečnost, že jeden
z Finků zaplatil těsně před soudním jednáním dlužné výživné
své ženě ve výši třiceti tisíc
korun a soudkyně ho zprostila
obžaloby. Ale jak je možné, že
se neřeší jeho další dluh této
ženě za dvěstěpadesát tisíc,
který „posbíral“ v předchozích
letech? Bohužel, této kolotočářské rodině všechno prochází.
A jejich chování tomu odpovídá, jsou drzí, v noci dělají hluk
a scházejí se u nich hodně podivní lidé. Máme ve Smržicích
opravdu strach, protože když jim
něco vytknete, jsou na vás vulgární a připraveni vám i ublížit.
Nejmenovaná
čtenářka ze Smržic
(jméno je k dispozici v redakci)

Nic se nezmění

Jsem už znechucen politikou.
A přísahám, že před třemi lety
to bylo naposled, co jsem šel
k volbám. Poté, co se minulý
týden rozpustila poslanecká
sněmovna, čekal jsem, že je
to impuls k něčemu jinému
a novému. Když jsem si ale
přečetl o kandidátních listinách politických stran v Prostějově, poznal jsem, že se
vlastně nic nezmění. Vždyť
znovu a zpátky kandidují ti
samí lidé, někteří jen převlékli
politické dresy!
Karel Vozihnoj, Prostějov

Proč si to
necháme líbit?

Z každých novin se dočítám, že
Romové čím dál tím více napadají většinové obyvatele, olupují je o peníze, mobily, cigarety,
prostě o všechno, z čeho mají
prospěch. A když se jim postavíte, nebo je nahlásíte policii,
nadávají vám do bílých sviní
a vyhrožují vyvražděním celé
rodiny a podobně. Jak dlouho si
toto počínání menšinové komunity necháme líbit? Ne, nejsem
rasista, mám rád Vietnamce,
protože to jsou slušní a velmi
pracovití lidé, mezi mé nejlepší
kamarády patří černoch, který
se do Prostějova přiženil před
pěti lety. Ale cikáni, ti mi opravdu vadí. Ne pro svoji barvu
kůže, ale pro jejich styl života,
kterému se za totality říkalo
příživnictví. V žádném případě
nejsem pro žádné pochody holých lebek a nějakých fašounů,
ale pro masové demonstrace
nás všech slušných lidí proti
takovým lumpům. Stávkujme
před radnicí, sídlem policie či
soudu. To jsou instituce, které
jen mlčky přihlížejí cikánskému řádění a zvýhodňují jen jednu naprosto menšinovou sortu
lidí. A ptám se nechápavě stále
dokola, proč?
Pavel Skácel, Prostějov

...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Již několik měst v České republice zavedlo vyhlášky proti rušení
nočního klidu. Tato omezení se vztahují na zajištění veřejného
pořádku v místech, kde v nočních hodinách dochází k častému
rušení nočního klidu v souvislosti s konzumací alkoholu. Provozní doba řady barů a dalších zařízení je tak omezena například do
půlnoci namísto takzvaného nonstopu. Mělo by takovéto omezení
platit i v Prostějově? Na to jsme se vás ptali v uplynulém týdnu...

MĚL BY BÝT PROVOZ BARŮ
A DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ V NOCI OMEZEN?
Tereza HOLKOVÁ
Prostějov

Jan VYSTROUHAL
Prostějov

ANO

ANO

To jsou služby!
V domě hrůzy mají
vlastní KNIHOVNU...
Městským panelákem pro sociálně slabší občany v Zrzavého ulici se
v dnešním čísle zabýváme z více úhlů pohledu. Zdejší nájemníci si tady stěžují
na všechno možné, na nepořádek, potíže s Romy a bezdomovci bydlícími zde
načerno, nebo i na to, že jim Domovní správa opravila sice balkony, ale jaksi
jim „čmajzla“ kliky od dveří. Při našem průzkumu útrob obávaného paneláku
ale lovci snímků Večerníku přišli na ještě jednu nevšední záležitost...

„Podle mě určitě ano! Jen
u nás na ulici je snad pět zařízení, které mají přes noc otevřeno. Nejčastěji mladí, ale samozřejmě se najdou i jiné věkové
kategorie, které výrazně ruší
noční klid. Určitě není nic příjemného, když spíte, máte třeba doma i dítě, a najednou vás
z venku probudí otřesné řvaní
nějakých opilců. A nikdo s tím
nic nedělá, nikdo se tím nezabývá! Proč? Díky zařízením,
které jsou otevřeny dlouho do
noci či nonstop je hrubě rušen
noční klid. Myslím, že by bylo
víc než vhodné, dokonce snad
i nutné, aby nějaká vyhláška
tohle omezovala.“

„Dokud jsem bydlel na sídlišti,
tak jsem v noci téměř žádný
hluk neslyšel. Snad jen místy
opilé mladistvé, ale nebylo to
nic, co by mě pravidelně budilo
a rušilo. Od té doby, co bydlím
téměř ve městě, jsem každý
víkend, konkrétně z pátku na
sobotu a ze soboty na neděli, buzen. Zejména z různých
barů vychází opilci, kteří dělají
hrozný hluk, rozbíjejí láhve, ale
třeba i hází popelnice, probouzí nás tak nejen uprostřed noci
ale i brzy nad ránem. Myslím,
že by radnice měla nařídit omezení, třeba zavírací dobu všem
podnikům, nejpozději kolem
jedné hodiny v noci.“

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Prostějov/mik
Jak paparazzi našeho redakčního listu zjistil, zdejší
obyvatelé stále chodí za výtahovou šachtu k zadnímu
vchodu domu a zpátky se
vracejí s časopisem, novinami
či nějakou knížkou. Jak je to
možné, co tam mají? Večerník
se záhy přesvědčil...
Na podlaze pod schody až
Vybral si. Nájemník
k vchodovým dveřím byly
prostějovského parozházené tiskoviny, které
neláku v Zrzavého
sem někdo zřejmě hodně
ulici sice hudruje
pracně, rozmístil. „To je tady
na nepořádek na
furt, denně se tady někteří
chodbách, ale své
lidé zbavují starého papíru.
počteníčko si odtud
Nechce se jim do popelnice,
odnesl…
tak to prostě rozhází tady,“
Foto: Michal Kadlec
hudroval starší muž, který si
však v hromadě papírového něco ke čtení, tak proč si to No vidíte, z nepořádku se nabraku vybral docela zajímavý nevzít,“ nastínil tu kladnější konec vyklubala knihovna pro
časopis. „Jo, občas tu najdu stránku věci šedovlasý muž. všechny nájemníky…

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

DO STICHOVIC JEZDÍ VLAKY,
zázrakem se stala jediná nehoda

jak šel čas Prostějovem ...

Křížkovského

Prostějov, Kostelec na Hané/mls
PONDĚLÍ 27. SRPNA 2012
Po patnácti letech by po železniční vlečce do Stichovic měly opět
začít jezdit vlaky. Trať křižuje frekventovanou silnici z Prostějova do Kostelce na Hané, řidiči si přitom zvykli přes nevyužívaný
skromně označený vlečkový přejezd frčet pěkně zostra. Nyní by
si tak měli naopak začít dávat pořádný pozor! Dopravní značení
je na změnu neupozorní. Autodopravce totiž nikoho o zvýšeném
provozu na trati oficiálně neinformoval.
Bývala tu německá zbrojnice. Ulice byla pojmenovaná podle Pavla
Křížkovského (1820 až1885), českého hudebního skladatele a pedagoga. Jedna část ulice se od roku 1881 nazývala Nadační (do roku 1892
Stift-Gasse) a současné pojmenování přijala roku 1908 (v letech 1940
až 1945 německy Křížkovský-Gasse). U druhé části platil v letech 1900
až 1926 název Trieschetova (do roku 1919 Trieschet-Gasse). Na rohu s
Demelovou ulicí sídlila německá hasičská zbrojnice.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Dobrovského ulice
INZERCE

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

I

Máte pocit, že se svým partnerem zažíváte v milostném
životě stereotyp? Nedokáže vás už protějšek ničím překvapit a běžné praktiky vás nebaví? Pak je nejvyšší čas
vyzkoušet něco nového. Oživením pro ty, kteří zatím nic
drsnějšího neokusili, mohou být například sado-masochistické praktiky! Nemáte-li vy a ani váš partner s touto praktikou dosud žádné zkušenosti, je dobré začínat
pozvolna a opatrně. Pokud vás tyto metody lákají, bude
vaším prvním úkolem nalákat na ně také partnera...
Ačkoliv se to může zdát nepravděpodobné, bývají to
většinou muži, kteří se k něčemu podobnému nechávají přemlouvat. Jak je obecně známo, muži jsou totiž na
bolest citlivější než ženy. A z toho může pramenit jejich
strach. I v případě, pokud má muž jistotu, že submisivní
roli sehraje partnerka, nemusí mu to rovněž dělat dobře.
Citlivějším povahám totiž vadí i sledovat bolest na své
družce.
A jak partnera nenásilně postupně přemluvit k sado maso? Základem úspěchu je komunikace a klid. Rozhodně na něj nespěchejte...

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

SÝRY

Apetito
Béďa
100 g

Veselá
kráva
240 g

Tavený sýr
smetanový
200 g

Tavený sýr
šunka/žampiony
100 g

Lučina
120 g

Gervais
80 g

-

32,90 (140 g)

39,90

23,90 (150 g)

26,50

19,90

19,90

36,90

41,90

8,90

25,90

19,50

22,90

32,90 (140 g)

44,90

16,50 (140 g)

26,90

19,90

27,90

34,90

16,50 (150 g)

-

28,90

9,90

21,90

54,50

36,90

16,90

25,90

14,90

26,90

44,90

40,90

31,90 (150 g)

25,90

19,90

Naše RESUMÉ
Se startem šk
S
školního
l íh roku
k končí
k čí
hojná doba grilovaček a je čas
na zdravější výživu. Proto jsme
se vydali k regálům, které nabízí
nepřeberné množství sýrů a jejich pochoutek. Apetito Béďa
kupte dětem v Lidlu, pro Veselou
krávu doběhněte do Kauflandu,
kde už rovnou vemte i tavený sýr
smetanový. Pro ten se šunkou
a žampiony se pak vraťte do Lidlu, kde mají stejně jako v Tesku
a Intersparu nejlevnější Lučinu.
To nejvýhodnější Gervais pak
zakupte v Kauflandu.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden ve středu
28. srpna 2013

SRPEN 2013
Do Stichovic už jezdí vlaky téměř rok, označení přejezdu však
zůstává stejné. Neliší se nijak od toho, jaké tu stálo v průběhu
uplynulých patnácti let, kdy byly koleje zcela nevyužívány.
V této souvislosti je příjemným překvapením, že na přejezdu zatím
došlo k jediné nehodě. Začátkem loňského listopadu tu ve svém
osobním voze havaroval muž pracující jako řidič autobusu. Ten
v poslední chvíli spatřil, jak přes přejezd projíždí neosvětlená vlaková souprava, strhl volant doprava a boural. Spíše za zázrak se
tak dá považovat fakt, že k další bouračce tu doposud nedošlo...
Co se však během uplynulého roku nepochybně projevilo, tak to
je výrazné zvýšení počtu kamionů projíždějících po Plumlovské
ulici v Prostějově. Do skladu ve Stichovicích totiž vlaky jedoucí ze západních Čech převáží náklady minerálních vod Mattoni.
Minerálky se tu přeloží na kamiony, které je následně rozváží do
obchodů po celé Moravě.
napsáno před
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lety

Černý týden na Prostějovsku

Dva mrtví,

dvacet zraněných!

Neskutečně černě se jeví minulý
týden z pohledu dopravních nehod na Prostějovsku. Na dálnici
u Žešova zahynul po krvavém
masakru řidič polské národnosti, na Vápenici v Prostějově
rozdrtila kola nákladního auta
staršího cyklistu a v pátek se
u Ptenského Dvorku stala další
katastrofa.
Při srážce kamionu převážejícího
klády s osobním vlakem utrpěly
tři osoby těžká zranění, patnáct
cestujících vyvázlo se zraněním
lehčí povahy. Další zranění se
pak během týdne rekrutovala
z jiných dopravních nehod
v okrese. Záchranáři a policisté
komentovali minulý týden velmi
stručně, ale výstižně. Tohle ještě
nepamatujeme! Co se týká smrtel-

ných nehod, k té první došlo ve
středu... „Ve večerních hodinách
projížděl pětatřicetiletý Polák
s vozidlem Volkswagen Passat
po dálnici ve směru z Vyškova
do Prostějova a na úrovni Žešova
nezvládl pravotočivou zatáčku
a narazil do několika stromů. Muž
na místě zemřel,“ informovala
Alena Slavotínková, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
O den později došlo k druhé tragédii. „Za dosud nevyjasněných
okolností přišel na Vápenici o život
cyklista pokročilého věku, kterého
těsně za křižovatkou s Olomouckou ulicí zachytil nákladní automobil,“ uvedla Alena Slavotínková.
Devětasedmdesátiletého cyklistu
pak doslova rozdrtila zadní kola
náklaďáku.

Zpravodajství
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Obyvatelé DOMU HRŮZY v ulici Jana Zrzavého srší zlostí
„Žijeme tu jako prasata,“ stěžují si lidé z paneláku. Domovní správa kritiku odmítá

Adresa: Jana Zrzavého 3975. Obávaný obrovský panelák se stodvaceti byty a stoosmdesátidevíti nájemníky začíná být opět v centru zájmu. Večerník v minulých
dnech kontaktovali lidé bydlící právě v tomto „domě
hrůzy“. Postěžovali si jednak na věčný nepořádek, stará rozpadající se okna, neřešené problémy s „černými“
nájemníky především z řad bezdomovců či pár lidí, kteří
přestože dlouhodobě neplatí nájem, bydlí si tu klidně dál.
Vzpomněli ale i aroganci ze strany Domovní správy, která
je majitelem panelákového domu. Vedení Domovní správy, od něhož jsme získali podrobné vyjádření, však krotí
emoce a s kritikou do vlastních řad nesouhlasí...
Prostějov/mik
„Bydlím tady už dvacet let, za tu
dobu zde Domovní správa ani jednou nenatřela okna a nic nespravila.
Jediné co za šestatřicetiletou historii
toho paneláku udělala, byla výměna stupaček. Teď se tady okolo
opravuje silnice, tak nám všechny
kontejnery a popelnici nastrkali
až pod okna. Nedá se tady z toho
smradu ani spát. A uvnitř baráku?
Pojďte se podívat, linolea na chodbách jsou potrhaná, zdi otlučené
a špinavé, všude strašný nepořádek.
U opravených balkonů nám sebrali
kliky od dveří, do domu zatéká...,“
rozčíleně láteřil okamžitě po našem příchodu Petr Doležel, který
údajně hovořil za všechny zdejší
obyvatele. „Vůbec se nedivím,
že o našem baráku říkají, že je to
dům hrůzy. Jenomže ta prasata
z nás dělají oni,“ postěžoval si dále
muž, který v ulici Jana Zrzavého
bydlí už dvě desítky let. „Navíc
nás rozčiluje, že Domovní správa

neřeší problém s panem Suchým,
který dlouhodobě neplatí nájem
a ještě u sebe nechává přespávat
spoustu bezdomovců! Krade se tu
na chodbách, mizí boty, rohožky
a podobné věci. Jinak tady bydlí pár
romských rodin, většinou s nimi
nejsou žádné problémy, až na jednu
paní. Nedávno se k ní nastěhovalo čtrnáct cizích cikánů, prý je to
návštěva. Jenomže už u ní bydlí
a přespávají asi dva měsíce...,“ uzavřel výčet stížností Doležel. Jako
jediné řešení vidí v možnosti mít
tady dva domovníky, kteří by
se o podobné problémy starali
a řešili je.
O stanovisko k situaci v sociálním domě v ulici Jana Zrzavého
Večerník pochopitelně požádal
vedení Domovní správy. Zástupce jednatele Marie Hájková se
ke všem otázkám vyjádřila velmi
podrobně. „Od počátku tohoto
roku Domovní správa zaevidovala pět písemných stížností týkající
se rušení nočního klidu, soužití

Parkovné platí jen třetina lidí

Město nasadí ZÁVORY!

Prostějov/mik - Nedávný
průzkum a statistika strážníků
městské policie potvrdily neblahou věc. Na zpoplatněných
parkovištích v Prostějově se
drtivá většina řidičů vůbec
neobtěžuje za parkování vozidla platit! Tomuto nešvaru ale
magistrát hodlá zabránit jednoduchým „zlepšovákem“...
Dopravní komise města se
nedávno
zabývala
prvním
návrhem nového systému parkování v Prostějově. A hnedli z toho vzešel konkrétní

návrh, který bude zrealizován.
„Na placených parkovištích,
jako například ve Školní ulici, na
náměstí Husserla či v Palackého
ulici budou instalovány závory,
které motoristy pustí na parkovací plochu až ve chvíli, kdy
zaplatí. Bylo totiž zjištěno, že
doteď si plní svoji povinnost jen
třicet procent řidičů, zbytek se
neobtěžuje prostřednictvím parkovacího automatu zaplatit,“ prozradil Zdeněk Peichl, radní Rady
statutárního města Prostějova
a předseda dopravní komise.

v domě, porušování podmínek
nájemní smlouvy a domovního
řádu. Zejména jde o osoby, které
nebydlí trvale v bytě nájemníka, ale občas tu přespávají nebo
nahodile jej navštěvují. Osoby,
které hrubě porušují dobré mravy
v domě tím, že způsobují hluk,
v bytech křik a hádky, zejména
v noci slyšitelné do sousedních
bytů, společných prostor a značně obtěžující ostatní obyvatele
domu. Letos tak bylo pracovníky
Domovní správy provedeno devětapadesát namátkových kontrol
z toho sedmnáct v součinnosti
s městskou policií. A to zejména
u nájemníka Karla Suchého, na
kterého si tady stěžují lidé nejvíce.
Šetřením stížností, komplexními
i namátkovými kontrolami byly
zjištěné skutečnosti oprávněné
i neoprávněné. Tak, jako jsou
obyvateli domu lidé nejrůznějšího
založení, povah, vzdělání, společenských názorů, tak se liší i dobré
mravy v tom kterém domě,“ poznamenala jakoby na úvod osvěty
celého problému Marie Hájková.
Těžkosti s nájemníkem Karlem
Suchým však potvrdila. Jde
o muže, který v domě bydlí od
1. září 2007 a od té doby neplatí
řádné nájemné. Už před čtyřmi
lety Domovní správa podala žalobu na vyklizení bytu, soudy se
však táhnou donekonečna
(o tomto problému, stejně jako
o čtrnácti tajemných Romech,
kteří v domě bydlí načerno,
bude Večerník podrobně informovat v příštím čísle).

Jak to je? Obyvatelé nechvalně proslulého paneláku v Zrzavého ulici jsou nahněvaní na Domovní správu. Marie Hájková ale kritiku odmítá
a uvádí opačná fakta.
3x foto: Michal Kadlec
Zajímalo nás také, v jakém stádiu
jsou stížnosti na špatnou údržbu
a nepořádek v paneláku? „Domovní správa upozorňuje už od
roku 2003 na špatný technický
stav bytového domu na ulici Jana
Zrzavého 3975 v Prostějově. Od
tohoto roku uplatňujeme v návrhu
plánu investic rekonstrukci střešního pláště, výměnu původních
dřevěných oken a zateplení celého
bytového domu. Koncem roku
2009 byla provedena výměna balkónů a v roce 2011 výměna výtahu.
V letošním roce byla radnicí přislíbena výměna oken, která má být
zařazena do plánu investic na příští
rok 2014,“ uvedla Marie Hájková.
„Co se týká zmiňovaného nepořádku v domě, v něm si nájemníci
provádí veškerý běžný úklid sami,
Domovní správa zajišťuje prostřednictvím úklidové firmy úklid

„Hodně lidí v domě porušuje dobré mravy.
Letos tak zde bylo pracovníky Domovní správy
provedeno devětapadesát namátkových kontrol,
z toho sedmnáct v součinnosti s městskou policií“

Zástupkyně jednatele Domovní správy Marie Hájková
vidí problém zejména mezi samotnými nájemníky

pouze vstupní chodby a chodby
v přízemí vpravo k společným
místnostem bytového domu. Tento
úklid je rozúčtován nájemníkům do
vyúčtování. Doposud nebyl vznesen nájemníky žádný požadavek na
zajištění kompletního úklidu tohoto
bytového domu. V domě neevidujeme žádný výskyt plísně. Pokud

ze soudní síně...
Vojtěch Včelař zmlátil bývalého kamaráda jako žito
Napadený skončil v nemocnici se
zlomenou čelistí a nadočnicovým
obloukem. Sám Včelař svoji vinu
zarytě popíral. Tvrdil přitom, že
jeho někdejší kumpán z něj chce
pouze vyrazit peníze. Nebylo mu
to však nic platné.
„Poškozený celou událost možná
ani nechtěl hlásit. Nicméně z vyšetření v nemocnici jasně vyplývá, že po silných ranách utrpěl
četná zranění v obličeji. Kdo mu
je uštědřil? Jiná varianta než to, že

to byl právě obžalovaný, fakticky
neexistuje. Kromě poškozeného
tento fakt potvrzují i výpovědi
dalších svědků,“ vysvětlila soudkyně Adéla Pluskalová, která
obžalovaného potrestala desetiměsíční podmínkou. Kromě
toho Vojtěch Včelař bude muset
zaplatit téměř dvanáct tisíc coby
výdaje na léčení.
Rozsudek se mu však vůbec
nelíbil a okamžitě si proti
němu podal odvolání.

NEVĚRNÁ ŽENA OBVINILA MUŽE ZE ZNÁSILNĚNÍ!

manželovi dokazovala?“ reagovala žena na dotaz obhajoby, proč
Na pokus o znásilnění si
s podáním trestního oznámení
otálela.
vzpomněla až po čase...
Z vyprávění poškozené bylo jasně
Faktem je, že hned po tomto patrné, že i za avizovanou sebeútoku napadená žena znásilnění vraždou svého muže ona sama vina policii nenahlásila. Vzpo- děla především jeho uraženou ješitmněla si na něj až v momentě, nost. „Napsal SMS na rozloučenou
kdy už bylo jasné, že najde azyl dětem a rodičům s tím, že skočí pod
u svého milence. „Fakticky ke vlak. Byla kvůli tomu tehdy zastaznásilnění nedošlo, proto jsem ani vena doprava mezi Kojetínem a
nevyhledala lékařskou pomoc. A Němčicemi,“ potvrdila žena, která
celá věc se odehrála jenom mezi se do domu v Mořicích dle svých
námi dvěma, následně u toho byl slov vracela ne kvůli manželovi, ale
pouze nezletilý syn, jak bych to hlavně kvůli svým dětem.
(pokračování ze strany 2)

Hrozilo mu i několik
let vězení
Za trestné činy týrání osoby
žijící ve společné domácnosti a
pokus o znásilnění hrozilo Bronislavovi Mrkvovi i několik let
vězení. To však nebylo vše. Za
údajně prožité příkoří po něm
jeho nevěrná žena poněkud
paradoxně požadovala také
náhradu škody, a to ve výši dvě
stě tisíc korun! Soudní senát se
však usnesl na tom, že muž se
trestného činu vůbec nedopustil.

ku Jana Zrzavého zrovna není...
a už vůbec ne líbivé, kam by se měl
člověk těšit! Kdo už je ale na vině,
větší či menší, to lze posoudit jen
těžko. V každém případě chytit za
nos by se měli především současní
nájemníci, razantnější by ovšem
k těm nepřizpůsobivým měla být
i sama Domovní správa...

Magistrát už myslí na Vánoce!

ZA ZLOMENOU ČELIST DOSTAL PODMÍNKU
Prostějov/mls - V úterý minulého týdne prostějovský soud
rozsekl spor dvou někdejších
přátel. Ty nejprve rozkmotřily peníze, pak žena a konečně
i pořádná rvačka! Vojtěch
Včelař za napadení kumpána
odcházel od tribunálu s desetiměsíční podmínkou...
Obžalovaného mělo před rvačkou pořádně namíchnout, že poškozený jeho manželce práskl, že
nějaký čas už bydlí s milenkou.

nájemníci nahlásí někde uvolněné
PVC, snažíme se jej ihned opravit,
v současné době neevidujeme žádnou nahlášenou závadu,“ sdělila
Marie Hájková.
Takže nezbývá, než si udělat vlastní obrázek, který po naší návštěvě
jednoznačně vypovídá o tom, že
důstojné prostředí to v panelá-

„K celé situaci došlo důsledkem
ženiny nevěry. Ani poté však
nebyl jediným útočníkem muž,
urážky padaly z obou stran. Nejednalo se tedy o jednostranné
a dlouhodobé týrání ženy, ale
spíše o typickou italskou domácnost. Rovněž nebylo prokázáno,
že by došlo k pokusu o znásilnění, které bylo nahlášeno několik
měsíců poté, co k němu mělo dojít,“ vysvětlila soudkyně Ivona
Otrubová, která se rovněž pozastavila nad požadavkem „oběti“,
která za prožitá příkoří po svém
muži požadovala dvě stě tisíc

korun. „Nebylo doloženo, proč
by to měla být právě tato částka...,“ upozornila Otrubová.
Okresní soud tak věc předal
prostějovskému magistrátu,
který celou věc prošetří jako
přestupek. Obžalovaný Bronislav Mrkva jeho rozhodnutí
přirozeně přivítal. „Dopadlo to,
jak mělo,“ konstatoval exkluzivně pro Večerník krátce po skončení procesu.
Státní zástupkyně bezprostředně po procesu zvažovala, zda
proti usnesení prostějovského
soudu nepodá stížnost...

Prostějov/mls - Jak žije Durejd
Kment, který v Mostkovicích
před čtrnácti lety prakticky
vlastní vinou usmrtil dvanáctiletého
chlapce?
Hodně
o způsobu jeho života vypovídá
vlastní facebookový profil,
který se Večerníku podařilo
na základě čtenářského tipu
vypátrat. Je z něj patrné
jediné: Durejd si života užívá
skutečně naplno! Využívá
přitom peněz svého pohádkově
bohatého otce pocházejícího
z Iráku. A výčitky svědomí
kvůli mrtvému chlapci? Tak to
ho absolutně netrápí. „Cítím se
být mladý, divoký a volný...,“
svěřil se „Duraid Al“ na svém
facebookovém profilu.
Milovník štíhlých blondýnek si
v posledních letech svého bujarého a
rozporuplného života naplno užíval
karnevalu na Kapverdských ostrovech, laškoval s ženami v Brazílii,
poflakoval se po klubech v Havaně,
vyrazil do mexického pralesa,
na své jachtě několikrát přeplul
Atlantik a tak by se dalo hodně
dlouho pokračovat. Prostě, stručně
a jednoduše řečeno: místo toho,
aby zpytoval svědomí ve vězení,

tak Durejd celý život tráví na jedné
stále nekončící dovolené...
Dlouholetému pátrání ze strany
českých policistů se díky svému
životu v exotických končinách
může jen smát. Je na něj totiž vydaný „pouze“ evropský zatykač.
Vzhledem k tomu, že po svém
útěku z České republiky žil
v zemích na blízkém východě,
případně si se svojí jachtou užíval v
karibských přístavech, neměli policisté absolutně šanci jej dopadnout.
Nyní k tomu ale mají již několik
měsíců jedinečnou příležitost...
Ptáte se, jak to? Jak se totiž
Večerníku podařilo zjistit, Durejd se letos v červnu přestěhoval
do Bavorska. V Mnichově bydlí
v samém centru města nedaleko
mostu přes řeku Iser. Kromě bytu na
Frauenstrasse by jej policisté mohli
zastihnout také v jeho oblíbené pizzerii Garbo bar na Kaiserstrasse. Na
svoji rodnou zemi však příznivec FC
Barcelona kupodivu nezapomněl.
Na Kubě se například nechal vyfotografovat v dresu českého národního fotbalového týmu. V České republice má stále i přátele. Patří mezi
ně například podnikatel Richard
Endl pocházející z Prostějova, který
už několik let žije v hlavním městě.
Čeští, případně němečtí policisté
by tak mohli mít dostatek infor-

„Kdo nám daruje strom?“
Prostějov/mik - To jsou fofry, a pak že ten čas neutíká...
Září se ještě ani pořádně nerozběhlo a na radnici již myslí
na Vánoce! Radní totiž už
nyní hledají dárce vánočního stromu, který každoročně
zkrášluje trhy na hlavním náměstí. Podaří se ho najít stejně jako v loňském roce?
„Chápu, že na začátku září je
neobvyklé už myslet na Vánoce, nicméně na magistrátu už
nyní pátráme po někom, kdo
by městu mohl věnovat vánoční
strom,“ prozradila s úsměvem
tuto zajímavou informaci Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora statutárního města
Prostějova. „Vloni nám krásný
smrk poskytl občan z Vodní
ulice, pro letošní jehličnan ještě dárce hledáme. Strom bude
jako každoročně dominantou
vánočních trhů na náměstí
T. G. Masaryka,“ dodala na
čtvrteční tiskové konferenci po
zasedání rady města.
„Do jednatřicátého října přijímáme na radnici nabídky na vánoční strom. I když by to bylo
ideální, nemusí to být výhradně
smrk. Pokud by někdo městu
strom daroval, veškeré potřebné
formality, kácení a odvoz stromu pochopitelně bude placeno
z městského rozpočtu. Prozatím

Kdo letos? Vloni zkrášlil
centrum města vánoční smrk
darovaný občanem z Vodní
ulice. Foto: archiv Večerníku
bohužel sami nemáme v hledáčku žádný strom, který by se pro
naše vánoční trhy na náměstí
hodil,“ dodala náměstkyně primátora.
Na závěr Ivana Hemerková
připomněla, že i v letošním
roce se plánuje rozsvícení
vánočního stromu na prostějovském náměstí už koncem
listopadu.

V Plumlovské došlo VYPÁTRALI JSME: „VRAH“ DÍTĚTE OBJEVEN
k hromadné bouračce...

Bouralo se zezadu. Řidička zeleného Citroënu Saxo se od Mostkovic přiřítila tak rychle, že prvotní náraz do
před ní stojícího Hyundai se přenesl i na další vozy. A tak se ťukalo a ťukalo...
Foto: Martin Zaoral
Prostějov/mls - K nehodě čtyř
osobních aut došlo ve čtvrtek
29. srpna kolem osmé hodiny
v Plumlovské ulici. Během ranní dopravní špičky tak byla zcela ucpaná jedna z hlavních prostějovských dopravních tepen...
K havárii došlo před restaurací
Garso, kde se srazila čtyři auta
jedoucí ve směru od Mostkovic
do centra města. „Z dosavadního
šetření vyplývá, že devětatřicetiletá řidička vozidla Citroën Saxo

zřejmě nepřizpůsobila rychlost
jízdy situaci v silničním provozu
a narazila do Hyundai Coupe,
které stálo před ní. Hyundai Coupe bylo nárazem odmrštěno do
vozidla Volvo, které stálo před
ním a Volvo zase do zadní části
Škody Fabie. Při nehodě došlo
k lehkému zranění dvou řidiček
vozů Citroënu Saxo a Hyundai.
Alkohol byl u všech účastníků
dopravní nehody vyloučen dechovou zkouškou, celková hmot-

ná škoda byla vyčíslena na šestasedmdesát tisíc korun,“ popsala
průběh hromadného karambolu
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Ze zablokované Plumlovské ulice policisté auta přijíždějící od
Mostkovic odkláněli na Západní
ulici. „Nehoda je v šetření. Její
okolnosti jsou předmětem dalšího policejního šetření,“ dodala
Urbánková.

Je vysmátý... Někdejší Prostějovan Durejd Kment krátce poté, co
v dubnu loňského roku přeplul Atlantický oceán. Ve výřezu snímek
z roku 1999, kdy rodný Prostějov
opouštěl...
Foto: Facebook
mací k tomu, aby využili evropského zatykače a v Mnichově
konečně Durejda Kmenta zatkli.
Stane se tak?
To není vůbec jisté. Například
Robert Kovařík, který byl u nás
pravomocně odsouzen k deseti
letům vězení, žil stejně dlouhou
dobu v USA. Zcela veřejně zde
působil v pornu, jeho zatčení

a vydání do republiky přesto
bylo obrovským problémem,
který se podařilo vyřešit až
letos na jaře. Pokud by však
policisté byli schopni zatknout
i Durejda Kmenta, jednalo by se
o obrovský úspěch hraničící až
se zázrakem...
No, nechme se překvapit, Večerník
bude nadále i tuto kauzu sledovat!

Téma Večerníku

Všem je nám jistě známo, že škola je základ
života. Bez ze studia získaných základů se opravdu nikdo neobejde, o tom není pochyb. Samotná
škola nám však pro život nestačí. Kromě jiného
je třeba se i pravidelně vzdělávat v různých
oblastech. Někdo studuje navíc, jiný čte knihy,
sleduje dokumenty a další zase vyplňuje křížovky.
Ať už je to jakkoliv, rozhodně bychom neměli náš
chytrý mozek nechat zakrnět. Právě proto je tu
další téma Večerníku, které je dnes zaměřeno na
VZDĚLÁVÁNÍ. Prozradíme vám, jaké vzdělání je
zaručenou tutovkou, podíváme se na Univerzitu
třetího věku.
Připravil: Petr Kozák, texty: Aneta Křížová
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Který kroužek ve škole nejraději navštěvujete?

Jaké vzdělání je zaručenou tutovkou?

Tuto otázku si v dnešní době
klade většina z nás. Dnes
již není nic neobvyklého,
když se najde vysokoškolák,
který nemůže sehnat práci.
Čím to je? Vysokým počtem
studentů vysokých škol?
Nedostatečnou praxí? Či
snad malou průbojností nebo
neochotou přijímat pracovní místa s nižším platem?
Jak u koho. V dnešní době
se tak nabízí otázka, zda je
vhodnější raději zvolit školu
s odborným zaměřením či
rovnou výuční obor?
Avšak ani výuční obor není vždy
zárukou úspěchu. „Pravidlo“,
které nám vštěpovali rodiče do
hlavy - „uč se dobře, ať nemusíš

dělat rukama“, přestává stále
více platit. Určitě kolem sebe
všichni najdeme někoho, kdo
má i s výučním listem nouzi
o práci. Pravdou ale je, že z hlediska pracovních nabídek,
je stále větší poptávka po
oborech jako jsou kuchař,
svářeč, seřizovač, obsluha fréz
a soustruhů, než po ekonomických oborech, kam se často
dostanou známý známých
a konec konců i ti, co k tomuto oboru nemají příslušné
vzdělání. Zatímco odbornou
práci, jako například zmíněného
svářeče, nemůže dělat jen tak
někdo. Tato práce je mnohdy
i finančně lépe ohodnocena než
nějaký asistent v kanceláři.

Co si tedy vybrat? Jít studovat
vysokou školu? Je to vůbec
k něčemu? Kolik takových
vysokoškoláků je, co na místo
vysněné práce manažera dělají
prodavače/-ky nebo skladníky?
Bohužel spousta...
Samotný výběr studia je vždy na
nás. Jak jsme se ke vzdělávání
stavěli již na základní škole,
jaké byly naše komunikační
a vyjadřovací schopnosti, míra
adaptace, učení se novým
věcem, jazykové znalosti
a vůbec zájem sám se sebou
něco cílevědomého dělat.
Všeobecně se lze orientovat
následovně. Kdo chce dobře
vydělávat, je vhodné jít směrem
právnickým nebo ekonomick-

ým, postupně se zdokonalovat
i mimo školu. Nemá smysl
chodit na společenské vědy či
pedagogické směry. Avšak ti,
co mají rádi prázdniny, nechť ať
studují pedagogiku. Komu by se
nelíbilo mít téměř stejně dlouhé
prázdniny jako děti...(úsměv)
Pro ty, co mají rádi nezávislost
a neradi se podřizují vedoucí
osobnosti, je pravděpodobně
nejlepší, když budou směřovat
k vlastnímu podnikání. Ten,
kdo chce mít širokou možnost
uplatnění, by se měl určitě
zaměřit na jazykovou vybavenost. Angličtina je v dnešní
době nutností a další jazyk velkou výhodou. Také by měl mít
znalosti z dalšího oboru jako

například účetnictví, ekonomika, management, marketing,
právo, zdravotnictví atd.
Kdo by rád dobře vydělávat
a měl i smysluplnou práci, musí
být hodně pilný a cílevědomý.
Tohle se totiž nepoštěstí každému.
V tomto případě musí být student,
tedy budoucí zájemce o práci,
jazykově vybavený a pro svůj
obor opravdu zapálený, aby se
dobře uplatnil. Výběr vzdělání je
poměrně zásadní krok v životě,
avšak nic, co by nešlo změnit.
Jakékoliv vzdělání je možné
si kdykoli dodělat. Z četných
výzkumů ale jasně vyplývá, že
ekonomické a právnické obory
dnes studuje tolik studentů, že není
možné, aby se všichni uplatnili.

Univerzita třetího věku může být i zábava!
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Univerzita třetího věku,
proč ne? Vzdělávat se přece
můžeme kdykoliv a navíc
trénovat mozek je dobré
v každém věku. Obzvlášť
senioři by měli svůj mozek
čas od času více potrávit, aby
se předešlo některým nemocem. Dobrou variantou je
tak absolvování Univerzity
třetího věku.
Studovat v důchodu není žádná
ostuda, ba naopak. Logicky
uvažující člověk musí uznat,

že tato možnost studia je
pro člověka v jistém věku to
nejlepší, co pro sebe může
udělat. Cílem tohoto vzdělávání
nejsou žádná muka, což ostatně
není nikde, je to většinou jen
naše představa či pocit, který
s učením máme spojený.
Na Univerzitě třetího věku
získávají senioři nové vědomosti a můžou si i dodělat
tituly. Studium na takovéto
univerzitě slibuje zvýšení
kvality života, prodlužuje

duševní aktivitu, získání plno
nových zážitků, zábavy a setkání s novými lidmi. Rozsah
výuky se různě liší. Většinou
se senioři zúčastňují přednášek
s frekvencí jedné lekce týdne
a dále seminářů. Účastníci
jsou tak posluchači, ne přímo
studenty ve smyslu zákona.
Základní kurz bývá v podobě
tříletého cyklu přednášek
a
seminářů.
Přednášky
probíhají v akademickém roce
a obsahují tematické bloky

z klíčových oborů fakult. Ve
třetím ročníku již probíhá specializace, tam si posluchač vybere obor, který je mu nejblíže
nebo který se mu líbí.
Univerzita
třetího
věku
samozřejmě reaguje a bere
ohledy na požadavky seniorů.
Některé obory nabízí po
tříletém studiu i jednoleté
nástavby. Senioři se tak mohou dále vzdělávat například
v
jazycích,
pedagogice,
výživovém poradenství a

v mnoha dalších oborech.
U vět-šiny kurzů je podmínkou
dokončené středoškolské vzdě
-lání s maturitou, ovšem někdy
je tato podmínka prominuta.
Zajímá-li vás cena, tak ta se
pohybuje zhruba od sto do
pěti set korun za semestr (šest
měsíců).
Studium v důchodovém
věku není jistě pro každého,
avšak pro někoho může být
příjemným zpestřením a jistou formou zábavy.
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ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV
Helen Doron English International
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I ve škole můžete surfovat...
www.vecernikpv.cz

hlásí BACK TO SCHOOL!
Prostějov/pr - Škola je za dveřmi
a už dnes svolává všechny své
ostřílené námořníky zpátky do
„lavic“. ANGLIČTINA PRO DĚTI
Prostějov patří do mezinárodního
řetězce škol Helen Doron Early
English se zastoupením a aktivním
působením ve více než padesáti
zemích světa. Prostějovské LC funguje a rozvíjí se již sedm let. Kromě
regionu Prostějov vyučuje angličtinu
HDEE na Vyškovsku a v sousedním
Rakousku (licence pro Salzbursko).
Školní rok začíná pro Angličtinu ve
středu 4. září. „V tomto školním roce
můžete zapojit celou rodinu do profesionální, a díky bezkonkurenčním
materiálům i metodice, vysoce efektivní angličtiny. Kurzy pro děti od
jednoho roku do čtrnácti let probíhají
v malých skupinkách a hovoří se
pouze anglicky. V nabídce je celkem

osm komplexních úrovní kurzů,“
prozradila Eva Šmídová, lektorka
Angličtiny pro děti a mezinárodního
řetězce Helen Doron Early English.
Pro studenty budou v prostějovském
learning centru poprvé vyučovány tři
nové kurzy: angličtina pro batolata (do
dvou let věku) a jejich rodiče Baby’s
Best Start, kurz nejen o angličtině,
ale i o všem, co se týká zdravého
vývoje batolete. Pokračovat bude
druhým rokem navazující More Fun
with Flupe - interaktivní kurz s DVD
příběhy a konečně pro nejstarší studenty B1 kurz Teens English, strukturovaný podle nároků Cambridge
zkoušek.
„Ukázkové hodiny budou probíhat
celé září. Noví studenti všech
věkových kategorií se mohou sami ANGLIČTINA PRO DĚTI přeje
nebo s rodiči zdarma zúčastnit demo všem školákům a studentům „cool
and easy blast off“.
lekce,“ dodala Eva Šmídová.

Další informace obdržíte na kontaktech:
info@anglictinaprodetiprostejov.cz
tel. 604 792 446
web: anglictinaprodetiprostejov.cz
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Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
V Če
Čelechovicích
Čele
lech
chov
hoviic
icíc
icí
ích
si pošmáknou
Čelechovice na Hané/mls - Region Haná, pracovní skupina ženy
ve spolupráci s obcí Čelechovice
na Hané vyhlašuje soutěž „O nélepši hanácké vdolek“. Akce se
bude konat v sobotu 7. září 2013
během Zahradní slavnosti v sokolovně v Čelechovicích na Hané ve
14.00 hodin. Přihlásit se mohou
jednotlivci i kolektivy. Hodnotit
se bude vzhled, chuť, vůně a originálnost náplně. Soutěžit budou
jak malé vdolečky (těch je třeba
dodat minimálně třicet kusů), tak i
velké (minimálně 3 kusy). Koláčky je třeba dodat půl hodiny před
zahájením soutěže.

V Protivanově připravují hody
Protivanov/mls - Na dva dny plné
zábavy, skvělé hudby a pochoutek
z udírny se mohou těšit v Protivanově. V pátek 7. září se v místním
fotbalovém areálu bude konat
předpouťová diskotéka. Hlavní
program pak vypukne v sobotu
8. září, kdy zde proběhne tradiční
hodová zábava. Na ní vystoupí
skupina Tamdem.

Ve Vrbátkách
otevřou DPS
Vrbátky/mls - V sobotu 7. září
ve 14.00 hodin odstartují u Domu
s pečovatelskou službou Hodové
oslavy ve Vrbátkách. Po prohlídce nově otevřeného zařízení bude
následovat program pro děti s obří
nafukovací skluzavkou, trampolínou, klaunem a malováním na
obličej. Na hodech ve Vrbátkách
postupně vystoupí kapely Robbie
Williams Revival a Modrá Rosa.
V případě nepříznivého počasí
bude program probíhat v sokolovně v Dubanech.

Zámek oživí Hrbáč
Náměšť na Hané/mls - V rámci
Dnů evropského dědictví se v sobotu 7. září otevřou brány zámku
v Náměšti na Hané. Pro návštěvníky bude připraveno divadelní
představení Hrbáč.

Místní dobrovolní hasiči dokázali podesáté připravit vynikající lidovou veselici

HODY V BÍLOVICÍCH OTEVŘELY PIVNÍ SLAVNOSTÍ
Pivo všeho druhu teklo proudem, lidé pukali smíchy...

Sobotními pivními slavnostmi ve zdejším sportovním areálu začala třídenní hodová zábava v Bílovicích. Pivo teklo doslova proudem, návštěvníci měli možnost ochutnat
z více než dvou desítek všech možných druhů národního
nápoje. A nejenom to, pořadatelé z řad místních dobrovolných hasičů připravili pro stovky rozesmátých lidí dovednostní soutěže i bohatou tombolu. Nechyběl tradiční hod
sudem od piva, pojídání tvarůžků či vypití „tupláku“ na čas.
Ovšem i děti si přišly na své! PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jakožto mediální partner akce, nemohl na místě chybět...
máme připraveno jednadvacet druhů
piva. Snažíme se o to, aby lidé u nás
Bílovičtí hasiči trvají na tom, že ochutnali piva, která nejsou běžně
v sobotu uspořádali již desátý ročník k dostání v obchodech. Máme zde
místních pivních slavností, přestože se i ovocné speciály, vícestupňová piva
v roce 2009 akce neuskutečnila kvůli a zlatavé moky menších rodinných
špatnému počasí. „Pro návštěvníky pivovarů. Každý si určitě vybere to

Bílovice/mik

své,“ předváděl Večerníku pestrou nabídku Miroslav Lžičař, starosta Sboru
dobrovolných hasičů v Bílovicích.
Atmosféru na bílovickém hřišti výrazně zlepšovala vůně grilovaných
klobás, bramboráků a dalších specialit. Celé sobotní odpoledne se hosté
nejrůznějšího věku náramně bavili.
„Je to naše tradiční akce, chodím sem
s celou rodinou, i s čtyřmi vnoučaty.
Pivo mám ráda, samozřejmě i manžel, ale musíme se krotit, vždyť hody
teprve začínají. Kdybychom ale měli
ochutnat všechna ta piva, která tady
nabízejí, to by byl ráno pořádný bolehlav,“ svěřila se se svými pocity
paní Božena z Bílovic. „Ano, tato
akce byla vlastně takovým úvodem
k víkendovým hodům v Bílovicích.
V neděli ráno se pak odehrál fotba-

Plumlov/mls - V kempu Žralok
v Plumlově by se brzy mohla
objevit horolezecká stěna a lanové centrum. Vedení města si
od toho slibuje oživení chátrajícího kempu, kam se lidé v posledních letech příliš nehrnou.
Na Žraloku se možná objeví zajímavá atrakce. Lanové centrum
by se sem mělo přesunout z dosud
neznámého místa. „Ta myšlenka
tu skutečně je. Nicméně v tuto
chvíli stále není nic domluvené,
proto bych nerad předbíhal a prozrazoval bližší podrobnosti. Záležet bude hodně na ceně a dalších
podmínkách, za jakých by se sem
lanové centrum přesunulo. To vše
je zatím v jednání...,“ upozornil na
nepotvrzenost informace starosta
Plumlova Adolf Sušeň s tím, že
moudřejší by mohl být už v průběhu několika následujících týdnů.
Lidem to přijde jako dobrý
nápad. „Kemp by něco podobného potřeboval. Ale snad ještě

Spasí ho nové atrakce? Stávající chatky k ubytování ve Žraloku
příliš nelákají.
Foto: Martin Zaoral
důležitější je dát jej kompletně do pořádku. V tomhle stavu
láká opravdu jen milovníky
hodně starých časů,“ zmínil se
například jednatřicetiletý Pavel
z Plumlova.
Vedení města nedávno rozhodlo
o odkupu pozemků ve Žraloku.
Tím celý kemp definitivně pře-

šel do jeho vlastnictví, výhledově je pak v plánu oprava. Vše
se bude odvíjet od možností
rozpočtu zatíženého nedávnou
výstavbou kanalizace.
Lanové centrum také nedávno
otevřeli v Prostějově a pomohlo
výrazně zvýšit návštěvnost zdejšího dopravního hřiště.

Celá akce se tak poněkud protáhla,
původní plány hovořily o roku 2011,
ty následující pak o letošním jaru.
Nakonec z toho bude přinejlepším
podzim 2013...
Aktuálně se pracuje už jen na koruně hráze. „Stanovený termín
dokončení všech prací na konec
září tedy bez problémů dodržíme,“
dodal Radim Světlík.
Začátkem napouštění přehrady projekt revitalizace nádrže ovšem překvapivě nekončí. V místech bývalé
nudistické pláže stále zbývá vybudoJeště to potrvá. Jak ukazuje náš snímek pořízený v pátek, týden po
vat mokřad, kde by měly růst rostliny
oficiálním začátku napouštění mnoho vody do plumlovské přehrady
čistící přitékající vodu. V současnosti
nepřibylo. Nádrž o objemu pět a půl milionů kubíků vody se bez pona této ploše teprve proběhly první
terénní úpravy.
řádných dešťů určitě hned tak nenaplní...
Foto: Martin Zaoral
Přehrada se začala vypouštět v září
2009, později se za téměř stodvacet hráze. Cílem celé revitalizace je zbavit Analýzu na téma „Plumlovská
milionů korun vybagrovala, dalších nádrž jedovatých sinic. Zda se to i po- přehrada“ si můžete přečíst na
straně 4 dnešního vydání!
stočtyřicet milionů korun stála oprava dařilo, ukáže už příští léto...

a Běleckého Mlýna. Jsou připraveny
závody na 30, 53, 66 a 94 kilometrů.
Pro náročnější vytrvalce pak bude k
dispozici nová 140 kilometrů dlouhá
trasu do Hostýnských vrchů, během
které zdolají hned tři vrcholy tohoto
pohoří, Hostýn, Tesák a Troják. Ještě nadšenější cyklisté pak mohou se
Smržickou šlapkou vyjet dokonce
až na Praděd. Díky opravě silnice
je na této trase malá objížďka, takže po návratu do Smržic budou mít
za sebou rovných 184 kilometrů.
Cyklistům na této trase se bude opět

region@vecernikpv.cz
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Drahany/mik - To se zdá být až
neskutečné! Je totiž vskutku neuvěřitelné, v jakém stavu si řidiči dovolí sednout za volant a jet. Policisté
předminulý pátek v Drahanech
zastavili šoféra, který jim přiznal
požití enormního množství alkoholu
předešlý večer.
„Kolem třetí hodiny odpoledne kontrolovali policisté v Drahanech řidiče
vozidla Škoda Fabia, u něhož provedli
dechovou zkoušku, která byla pozitivní. Naměřili mu 1,70 promile alkoholu

v dechu. Řidič se přiznal, že v noci ze
čtvrtka na pátek vypil pět desetistupňových piv a deset odlivek slivovice.
Na místě mu policisté zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu,“ popsala
Večerníku děsný případ Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Nyní je chlapík podezřelý ze spáchání
přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí až roční
pobyt za mřížemi, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti.

úkolů a navíc jedna starostenská, po
jejíž splnění získá tým indicii, která
se na konci soutěže stane vodítkem
k sestavení hesla a výhře celé soutěže,“ přiblížila program Bašková,
která po dobu konání soutěže vystupovala v roli ‚SuperPaklíče‘, tedy
vrchního rozhodčího. A protože
k televizní pevnosti Boyard neodmyslitelně patřilo hledání klíčů a
sbírání mincí, pochopitelně nesmělo
chybět ani na sobotní akci.
O program mezi soutěžemi se postarali šermíři Aqua Fortis, kteří
pravidelně trénují v místní sokolovně, mažoretky a orientální tanečnice z DDM Orion, zdejší zumba
tanečnice a Bartošík company. Bohatý doprovodný program ocenilo
zejména přítomné publikum, které
nemělo ani na chvíli příležitost začít
se nudit: „Přišli jsme se podívat, jak
se děti baví a jsme opravdu nadšení.
Moc příjemně mě navíc překvapilo,
jak jsou celé Vrchoslavice uklizené
a vše krásně opravené. Bydlela jsem

tu před třiceti lety a jsem skutečně
velmi příjemně překvapená,“ svěřila
se Večerníku Jana Hladká, která přijela fandit domácím Vrchoslavicím
z Prostějova spolu s přítelem Zdeňkem Kejnarem, jež ale naopak fandil
svému srdci blízkým Němčicím.
A jak se členové jednotlivých týmů
připravovali na nelítostné soutěžní
klání? „Před pár dny jsme se stěhovali, takže jsem posilovala při tahání
skříní a krabic,“ přiznala soutěžící
z Víceměřic, které se speciální příprava v soutěžním klání opravdu hodila. „Pro nás byla speciální příprava
pivo,“ smáli se členové týmu Doloplazy, kteří do poslední chvíle věřili
ve vítězství. Našlápnuto rozhodně
měli, celkový triumf ale letos nakonec urvaly domácí Vrchoslavice,
druhé místo patřilo již dvojnásobným vítězům z Mořic, kterým tak
jen o vlásek unikl zlatý hattrick.
Bronz si pro letošní rok vysloužily
Pavlovice.
Tak schválně, kdo vyhraje příště?

Bouračky v dešti. Pondělní liják a nepozornost řidičů mají na svědomí dvě
nehody na dálnici u Brodku u Prostějova.
2x foto: Policie ČR Prostějov

Na plný plyn. Členové soutěžních týmů dali v honbě za indiciemi
do plnění disciplín vše. Není divu, vždyť vítěz získal klíče od celého
mikroregionu!
Foto: Petra Hežová

jak se němčicko bavilo...
3x foto: Petra Hežová

měřit čas a nejrychlejší jezdec bude
ohodnocen hezkým pohárem.
Majitelé horských a trekových kol
si mohou tentokrát vybrat z tras 10,
14, 28, 40 nebo 59 kilometrů, které
směřují do oblasti Velkého Kosíře
a Náměště na Hané. Příležitost tak
budou mít zkontrolovat nebo případně
i použít novou rozhlednu na Kosíři.
Start a cíl Smržické šlapky je tradičně od sedmi do desíti hodin ve
sportovním areálu za smržickým
kulturním domem. Pro cyklisty
do jednoho metru je startovné pou-

hých deset korun, ti větší zaplatí
jednou tolik. Na startu dostane každý účastník plánek s popisem trasy
a startovní kartu na kontrolní razítka.
V cíli bude pak na všechny čekat barevný diplom a bohaté občerstvení,
zajištěné novou Restaurací U Hřiště.
Vyhodnocen bude také nejmladší
a nejstarší účastník akce.
Přijeďte tedy do Smržic vyzkoušet
svoji fyzičku, nebo se jen tak pohodově projet po některé z tras Smržické šlapky... Jejich podrobný rozpis najdete na www.kctsmrzice.cz.

SUPROVKA v Němčicích
Němčice nad Hanou/mls - Řízení
o odstranění „Suprovky“ v Němčicích nad Hanou bylo zastaveno.
Nová sportovní hala za pětačtyřicet milionů korun se tak může
již bez veškerých pochybností
a dohad stát jednou z přirozených
dominant města.
Školáci i další sportovci z Němčic
a okolí se dočkali. Nová sportovní
hala u místní základní školy jim po
prázdninách začne sloužit naplno.
Přitom kvůli anonymním udáním
došlým na adresu Krajského úřadu
v Olomouci ještě donedávna hrozilo,
že ji bude třeba odstranit.
„Získali jsme dodatečné stavební
povolení, které už nabylo právní
moci. Příští týden nás čeká kolaudace. Asi v polovině září bychom
měli halu slavnostně předat do trvalého užívání,“ informovala exkluzivně Večerník starostka Němčic nad
Hanou Ivana Dvořáková. Až dosud
museli žáci docházet do místní sokolovny, což se nelíbilo například hygienikům posuzujícím provoz školy.
Kryté sportoviště přišlo na zhruba

Amatérští sportovci v Němčicích už
nyní mohou ve zkušebním provozu
využívat hrací plochu o rozměrech
čtyřicet krát jednadvacet metrů.
Pronájem je přijde na tři stovky za
hodinu. Hala je vybavena také posilovnou a hřištěm na squash. Hodina
této hry stojí 120 korun.

V Určicích v neděli obnoví poutní tradici

Určice/mls - Tradice poutí v Určicích sahá až do poloviny sedmnáctého století. Tehdy zde byl vystaven
obraz Panny Marie. Navíc se zjistilo, že madona je schopna zázračně
uzdravovat nemocné. V předvečer
první světové války poutě ustaly
a po jejím náhlém ukončení bohužel již nebyly obnoveny. Na tuto
přerušenou tradici se nyní pokusí
navázat parta mstních nadšenců
už tuto neděli 8. září 2013.
V průběhu celého devatenáctého století každoročně do Určic mířily velmi
početné zástupy poutníků k milostnému obrazu Panny Marie. Po řadě
prázdných let budou mši svatou při
této příležitosti od 10.30 hodin celebrovat generální vikář olomouckého arcibiskupa Mons. Josef Nuzík. Přítomni
budou i členové Řádu sv. Lazara
a vojenská jednotka rakouských granátníků. V kostele sv. Jana Křtitele zazpívá
mužský pěvecký sbor Orlice a sólistka
Lenka Vařeková. Na pouti vystoupí také
dechová kapela Vřesovanka.

Půvabná madona. Cílem poutníků se stane krásný kostel sv. Jana Křtitele
v Určicích, kde bude vystaven i obraz Panny Marie Určické. Ta podle některých svědectví je schopna uzdravovat nemocné.
Foto: obec Určice
„Věříme, že navázání na tradici
poutí přinese obnovení úcty k Panně
Marii Určické a oživení Určic coby
duchovního místa. Jsme přesvědčeni, že tato obec je k tomu přímo
předučena, a to jak svojí polohou na

svazích Drahanské vrchoviny, tak
i překrásným barokním kostelem
sv. Jana Křtitele s bývalou barokní
děkanskou farou,“ vyjádřil se za organizátory Marek Vařeka, kurátor
Masarykova muzea v Hodoníně.

šlo, hmotná škoda na vozidle a na
směrovém sloupku byla vyčíslena na
81 tisíc korun,“ informovala o první
nehodě mluvčí krajské policie Irena
Urbánková s tím, že řidiči byla na
místě uložena bloková pokuta.
Na stejné silnici a ve stejný den došlo krátce po šesté hodině večer ve
směru z Prostějova na Vyškov ještě
k havárii vozidla Hyundai. „Osmatřicetiletý řidič pravděpodobně
také nepřizpůsobil rychlost a za deště
s vozidlem dostal smyk a narazil do
středových vozidel. Alkohol byl na
místě vyloučen dechovou zkouškou,
ke zranění nedošlo. Hmotná škoda
na vozidle a svodidlech byla vyčíslena na stoosmdesát tisíc korun. Také
tomuto řidiči policisté udělili pokutu,“ uvedla Irena Urbánková.

nalezenou šrajtofli. Bylo v ní 23 tisíc!
Otec Fura. Na soutěžící, činnost Paklíčů a správnost vý- Láska za hranicí obce. Vítězství ani prohra neohrozilo Soutěžní klání. Začátek každé soutěžní disciplíny ohlašosledků dohlížel ze své pozorovatelny Otec ‚Jara‘, který za- přátelství mezi členy jednotlivých týmů. Na snímku Adam, val úder do gongu a čas nelítostně vyměřovala zrnka písku
v přesýpacích hodinách. Na vše dohlíželi Paklíči - rozhodčí.
Milan, Patrik a Libor z Doloplaz s přítelkyní z Víceměřic.
stoupil svého známějšího kolegu z pevnosti Boayard.

„Polovina rozpočtu jde na dluhy, splácet budeme až do roku 2032...“

pětačtyřicet milionů korun, přičemž
devatenáct milionů korun půjde
z Regionálního operačního programu
Střední Morava. Kvůli problémům
se stavebním povolením donedávna
hrozilo, že město bude muset celou
částku hradit z vlastního rozpočtu.
I toto nebezpečí nyní pominulo.

Prostějovsko/mik - Pondělí 26.
srpna bylo i pro řidiče mířící po
dálnici z Prostějova na Vyškov
velmi krušné. Přestože hustě pršelo a silnice byla kluzká, někteří
šoféři tomuto faktoru nepřizpůsobili svoji jízdu. Došlo tak ke dvěma
vážnějším bouračkám...
„V pondělí šestadvacátého srpna
kolem půl čtvrté odpoledne došlo
na rychlostní komunikaci R/46
ve směru z Prostějova na Vyškov
k havárii osobního vozidla Volkswagen Passat. Z provedeného šetření
vyplývá, že devětadvacetiletý řidič
pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze komunikace a za deště s vozidlem dostal smyk.
Sjel do pravé příkopy a poškodil
směrový sloupek. Ke zranění nedo-

Konickým policistům muž odevzdal

Exkluzivní rozhovor se starostou Pavlovic u Kojetína Milanem Lešikarem

Vstup. Po prázdninách by se dveře do nové haly Suprovka v Němčicích nad Hanou neměly trhnout.
Foto: Martin Zaoral

se dvakrát bouralo

Zlatý hattrick nebyl Mořicím dopřán, celkový triumf urval domácí výběr

Vrchoslavice/peh - Symbolicky
už pošestnácté se sešli zástupci
šestnácti obcí z Dobromilic, Doloplaz, Dřevnovic, Hrušky, Kovalovic-Osíčan, Mořic, Němčic
nad Hanou, Nezamyslic, Pavlovic
u Kojetína, Pivína, Srbec, Tištína, Tvorovic, Víceměřic, Vitčic
a domácích letošních pořadatelů
z Vrchoslavic, aby se utkali v napínavém soutěžním klání o klíč
od mikroregionu Němčicko na
motivy populární televizní soutěže
Klíče od pevnosti Boyard. Zápolilo
se nejen o prestiž, ale i o další hodnotné ceny.
„Přípravami na akci žila celá obec,
proto jsme moc rádi, že naše pozvání přijaly soutěžní týmy i publikum
z širokého okolí, starostové jednotlivých obcí a otec Fura,“ usmívala se
jedna z organizátorů akce Eva Bašková: „Každý tým se skládá z pěti
členů, jednoho náhradníka a starosty
příslušné obce. Na ty všechny čeká
v průběhu soutěžního odpoledne pět

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

se bourat nebude!

Na dálnici u Brodku

Mikroregion Němčicko to letos rozjel na plný plyn ve Vrchoslavicích

Obrovský zájem. Sobotní bílovické pivní slavnosti přitáhly stovky natěšených návštěvníků. Zájem byl pochopitelně také o tombolu.
Foto: Michal Kadlec

Smržická šlapka zamíří i na Hostýn

Smržice/bal - V sobotu 7. září pořádá Klub českých turistů Smržice pro všechny příznivce cyklistiky další, v pořadí už patnáctý
ročník největší cykloturistické
akce našeho regionu Smržická
šlapka. Jejím tradičním mediálním partnerem je i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Pořadatelé připravili pro účastníky
rozšířený počet cyklotras. Silniční
trasy budou stejně jako při minulém ročníku směřovat do oblasti
lesů kolem Repech, Protivanova

Populární soutěž. Hod prázdným sudem od piva má mezi místními
velkou oblibu. V sobotu zápolily o hodnotné ceny i ženy nejrůznějšího
věku.
Foto: Michal Kadlec

Na Žraloku možná vyroste lanové centrum

KONEČNĚ: přehrada se plní
vodou. Po čtyřech letech...

Prostějov/mls - Po dlouhotrvajícím suchu mohlo Povodí Moravy
minulé pondělí vítězoslavně ohlásit začátek napouštění plumlovské
přehrady. Přestože byl začátek týdne deštivý, vody do přehrady v jeho
průběhu zatím mnoho nepřiteklo.
Dokončená rekonstrukce návodního
líce hráze a úspěšný zkušební provoz
srážedel fosforu na přítocích dovolil
vodohospodářům zahájit napouštění
plumlovské přehrady. Hladina se
bude zvedat v závislosti na srážkách
a přítocích. „Podle posledních měření je kvalita vody v nádrži dobrá,
chemické ukazatele se drží v normě,
voda je prakticky bez sinic,“ vyjádřil
se generální ředitel Povodí Moravy
Radim Světlík.
Přehrada by dle Povodí Moravy
měla být zcela napuštěna ještě letos,
nejpozději však příští rok na jaře.

lový zápas mezi svobodnými a ženatými, poté proběhly klasické hodové
slavnosti a ještě v pondělí budeme
podávat tradiční guláš,“ upřesnil hodový program v Bílovicích starosta
místních hasičů.
Výtěžek ze sobotních pivních slavností pokryje celoroční provoz dvou
sportovních družstev bílovických
dobrovolných hasičů.

776 159 120

Drahany: Pět piv, půl litru
slivovice a hurá za volant!

Pavlovice u Kojetína - Jedna z nejmenších obcí v regionu
po komunálních volbách v roce 2010 nechvalně proslula
urputnými hádkami mezi většinou zastupitelů a bývalou
starostkou Marcelou Soviarovou. Vše vyvrcholilo rezignací zvoleného starosty Pavla Barneta. Jeho místo převzal
Milan Lešikar, který velké tlaky dokázal ustát. Obecní úřad
na základě udání obstál v řadě kontrol ze strany nejrůznějších institucí, nový starosta zvládl i to, když ho „někdo“ přihlásil do internetové gay seznamky. Přestože se situace
v tomto směru již uklidnila, obec se i nadále musí potýkat
s řadou problémů. Jejich řešení však výrazně komplikují
právě závazky s minulostí... Více už v exkluzivním interview, který Večerníku poskytl Milan Lešikar.
Jiří Možný
Martin Zaoral
Starostou jste více než dva
roky. O čem vás zatím
přesvědčily a jak by je šlo zhodnotit - co přinesly pozitivního a
co negativního?
„Jako negativní bych rozhodně
zhodnotil medializaci obce i mé
osoby v tisku a v různých internetových prezentacích. Jako pozitivní
vidím podporu místních občanů v
rozhodnutích a řešeních, které jsem
musel pro zklidnění celé záležitosti
v tomto složitém období učinit. V
uplynulých dvou letech se podařilo
především narovnat vlastnické vztahy k pozemkům na hřbitově tak, že
jsou nyní všechny ve vlastnictví
obce. Rovněž se podařilo uzavřít
nájemní smlouvy na všechny pozemky, které obdělávají zemědělské subjekty. V poslední době jsou
slyšet kritické hlasy hodnotící fungování obecního úřadu. Nejedná
se však o konstruktivní kritiku, ale
spíše o nepochopení situace v důsledku absence správných informací. Beru to ale jako ohlasy na celorepublikové společenské dění, které
je většinou obyvatelstva hodnoceno
jako velice špatné.“

Již dříve jste zastával pozici místostarosty, jaké jsou
vaše celkové zkušenosti s komunální politikou?
„Jako místostarosta jsem měl omezené možnosti řešit vyhrocenou
situaci po volbách, cítil jsem obrovskou bezmoc, a proto jsem rezignoval na tuto funkci. Poté jsem
zvážil návrh zastupitelstva zastávat
pozici neuvolněného starosty, a tím
převzít přímou odpovědnost za
dění v obci. Mé zkušenosti se dají
shrnout jednou větou: Nikdy se nelze zavděčit všem...“
Nastoupil jste ve zmíněné
době, kdy Pavlovicemi
zmítaly rozbroje. Podařilo se situaci skutečně uklidnit a navázat spolupráci napříč zastupitelstvem?
„Vypjatá situace, která v obci začala těsně před volbami 2010, se
po volbách značně vyostřila díky
tomu, že někteří se nedokázali smířit
s výsledky voleb a své názory šířili
všude, kde je byl někdo ochoten poslouchat... Postupně došlo ke zklidnění situace, takže by se dalo říci, že
v současné době trápí občany v Pavlovicích u Kojetína už jen problémy
každodenního života, například jaké
bude počasí, kdo, co a za kolik dělá
a podobně.“

Uvedené volby v roce 2010
skončily rozdělením mandátů třiu ku třem a třem, co to pro
chod obce znamená?
„Pokud jde zastupitelům opravdu o
blaho obce, není důležitá stranická
příslušnost, ale snaha každého jednotlivce o rozvoj a spokojený život
v obci. V současné době máme osm
fungujících a navzájem spolupracujících zastupitelů ze všech tří kandidátek, kteří jsou schopni se dohodnout
při řešení obecních záležitostí.“

run měsíčně. Tento úvěr musela obec
uzavřít na dofinancování nepotřebné
hasičské zbrojnice a rekonstrukci
budovy bývalého obecního úřadu na
sociální byty.“
Chystáte nějakou investiční
akci na letošní či příští rok?
A požádali jste i o nějakou dotaci?
„V letošním roce bylo podáno několik žádostí o dotaci, ale vzhledem
k tomu, že téměř polovina rozpočtu
obce jde na splátky, jsou naše investiční finanční možnosti velmi omezeopravy
né. Obec se soustředí spíše na opra
komuobecního majetku a místních kom
údržbu
nikací, dále pak na výsadbu a údrž
podazeleně. V letošním roce se tak pod
řilo vybudovat parkovací plochu u
rovněž
obecního úřadu i kostela a rovn

to se snažíme o vytváření nových
pracovních míst. Velmi nám v tomto pomáhají projekty úřadu práce
v rámci veřejně prospěšných prací.
Negativem obce je absence stavebních parcel a odchod mladých lidí
do větších aglomerací za prací. Málo
využíváme té výhody, že obec leží
u sjezdu z dálnice D1 a že tato příhodná poloha umožňuje dosáhnout
zaměstnání v Kroměříži, Vyškově
i Prostějově...“
V Pavlovicích jsou činní
myslivci, hasiči i Tělovýchovná jednota. Jak s nimi spolupracujete a jaké kulturní či
společenské akce se v nejbližší
době u vás uskuteční?
„Ve spolupráci s myslivci se snaží-

„Příští zastupitelstva budou
až do roku 2032 zatížena splátkami
pětadvacetitisícového úvěru měsíčně,
který musela obec uzavřít
na dofinancování nepotřebné hasičské
zbrojnice a rekonstrukci budovy
bývalého obecního úřadu na byty.“

Konice/mik - Neskutečný poctivec od kosti se předminulý
týden objevil na služebně konických policistů. Přinesl jim totiž
peněženku naditou penězi, kterou
našel na zemi u elektrárny. Tomu
se říká charakter!
„Ve čtvrtek dvaadvacátého srpna
krátce před půl sedmou hodinou ráno se dostavil na obvodní
oddělení v Konici dvaatřicetiletý
muž z Konicka, který vypověděl,
že když procházel ulicí kolem elektrárny v Konici, našel na silnici

ležet peněženku s celým obsahem.
Její majitel ji zde nejspíš vytratil.
Kromě osobních dokladů v ní byla
i platební karta a třiadvacet tisíc korun.
Poctivý nálezce peněženku i s celým
obsahem odevzdal na policii. Muži
zákona ji následně předali šťastnému
majiteli,“ sdělila o v současnosti už
málo vídaném případu Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Zda-li se majitel ztracené peněženky
s nálezcem vyrovnal, o tom už policejní záznamy nehovoří...

Došlo na naši adresu...

V Malém Hradisku

slavili hasiči. Dva dny...

Dokázala zaujmout. Diváky nadchla show, kdy se místní siláci přetahovali s osmitunovým kamionem Volvo.
Foto: Pavel Vyskočil
Malé Hradisko/Pavel Vyskočil -

ního automobilu i zapálení a uhašení

125 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Nejprve v pátek
23. srpna proběhla slavnostní schůze
s předáním vyznamenání členům, o
den později pak byly oslavy zahájeny průvodem s položením věnce k
pomníku padlým a proslovem starostou hasičů a starostou obce.
Pro návštěvníky oslav byly
připraveny ukázky týmu ARBORIA,
který předvedl své umění v oblasti
žonglování a freerunu, následně zásahová jednotka z Protivanova ukázala
vyproštění zaklíněné osoby z osob-

co se může stát při nalití vody do
hořícího oleje. Své zásahové vozidlo
také předvedli hasiči ze Studnice.
Velký úspěch u diváků sklidilo
přetahování s nákladním automobilem Volvo, které váží více než
osm tun. Pro nejmenší byl připraven
skákací hrad. Jako občerstvení si
hasiči připravili srnčí guláš, špízy,
uzená kolena a makrely. Na pití bylo
dobré pivo i limo. V průběhu celého
příjemného hasičského odpoledne
lidem v Malém Hradisku vyhrávala
Holóbkova mozeka.

První muž pavlovické obce MILAN LEŠIKAR Předposlední srpnový víkend se automobilu. V rámci přednášky
o tom, jak malá obec nabrala velké dluhy v Malém Hradisku konaly oslavy o hasicích přístrojích pak všichni viděli,

Zmínil jste, že obecní dluhy
v roce 2011 činily třináct milionů, jaká je situace nyní?
„Je pravdou, že při nástupu do funkce
jsme byli zatíženi obrovským dluhem
z činnosti předchozího vedení obce.
Podařilo se nám zastavit a ukončit některé nereálné projekty. Výsledkem je
skutečnost, že do konce mého funkčního období budou uhrazeny veškeré
splátky dle splátkových kalendářů a
příští zastupitelstva budou bohužel až
do roku 2032 zatížena splátkami úvěru ve výši zhruba pětadvacet tisíc ko-

nové oplocení zahrady obecního úřadu. V Unčicích se za pomoci místních
občanů vybudovalo hřiště a v současné době zde probíhá rekonstrukce
autobusové zastávky. Pokud nám
finanční možnosti dovolí, v příštím
roce uvažujeme o opravě chodníků,
střechy na budově obecního úřadu a
zvonice v Unčicích.“
Co obec nejvíce trápí a
naopak v jakých oblastech vidíte priority?
„Nejenom naše obec se potýká
s problémem nezaměstnanosti, pro-

me o zlepšení životního prostředí
v obci a jejím bezprostředním okolí,
o obnovu zelených ploch vykácením starých porostů a výsadbou
nových. Tělovýchovná jednota se
podílí velkou měrou na spoluorganizaci kulturních a společenských
akcí, z nichž nejbližší je drakiáda.
Obec je na oplátku sportovcům nápomocna při opravě zdevastované
sokolovny. Tradiční hodová zábava
by měla být na konci listopadu první akcí v nově zrekonstruovaných
prostorách.“

Další fotografie můžete shlédnout na www.vecernikpv.cz!
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 2. září 2013

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

A GRATULUJEME!!!

Marie Hladilová
26. 8. 2013 48 cm 2,90 kg
Kralice na Hané

Petra Dostálová
27.8.2013 51 cm 3,35 kg
Konice

Matěj Drnovský
24.8.2013 47 cm 2,45 kg
Dobromilice

Matěj Hanzlík
25. 8. 2013 46 cm 2,45 kg
Ivanovice na Hané

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!

60 LET DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY V PLUMLOVĚ
Symbolicky v neděli 1.září 2013 oslavil Dětský domov
a Školní jídelna v Plumlově 60 let od svého vzniku.
Toto výročí přimělo PROSTĚJOVSKÝ Večerník
ohlédnout se do minulosti, zhodnotit přítomnost a zamyslet se i nad budoucností tohoto institutu...
6x foto: archiv Dětského domova

„Žít samostatně a plnohodnotně. To je ve vztahu k našim dětem
hlavní cíl všech, kteří zde pracujeme,“ říká ředitel Radim Kratochvíl

a Školní jídelny v Plumlově

pohled ze zahrady 1961

pohled ze zahrady 2013

vchod z roku 1976

vchod z roku 2013

zima z roku 1984

léto roku 2013

Plumlov/
text: Hana Kovaříková,
připravil: Petr Kozák
Budova, ve které se nyní dětský
domov nachází, byla postavena
v letech 1925 a1926 jako sirotčinec
„Útulek svatého Josefa“. Takto
fungoval až do roku 1949, kdy byl
uzavřen. V roce 1953 zde pak byl
INZERCE

zřízen dětský domov internátního
typu pro pětačtyřicet dětí od šesti do
osmnácti let. Později se prosazovalo novější pojetí výchovy, které
kladlo důraz na to, aby se život
dětí v domově co nejvíce přiblížil
životu dětí v rodinném prostředí.
Od roku 1971 vstoupily v platnost
nové směrnice, které umožnily
vznik rodinných buněk, které by

se co nejvíce podobaly rodinám.
Sourozenci, ač různého věku,
tak mohli žít v jednom zařízení.
Pro bydlení dětí se využilo
i hospodářské budovy, které
se říká „domeček“ a v hlavní
budově se tím uvolnil větší prostor
pro dvě zbývající rodinné buňky.
Tato struktura zůstala s menšími
úpravami dodnes.

V současnosti je zřizovatelem
Dětského domova a Školní
jídelny Plumlov Olomoucký
kraj. Kapacita je stanovena
v souladu se zákonem číslo
109/2002Sb. v platném znění
na čtyřiadvacet dětí, žijících
ve třech rodinných skupinách. O děti se stará ředitel,
sedm vychovatelů, tři asistenti pedagoga, šest správních
zaměstnanců. Ti všichni
zajišťují dětem od tří až do
šestadvaceti let všestrannou
péči výchovnou, vzdělávací,
ale i sociální.
Děti navštěvují Mateřskou školu
v Plumlově, Základní školu
v Plumlově, střední a vyšší
školy v Prostějově a blízkém
okolí. „Jsou zde nejen vychovávány a vzdělávány, ale je jim
u nás poskytována všestranná
péče. Tety a strejdové, jak děti
své vychovatele oslovují, se
s nimi nejenom připravují do
školy a píší úkoly, ale také
se věnují zájmové činnosti,
společně nakupují oblečení,
navštěvují lékaře i úřady, ale
vykonávají i běžné práce jako
úklidy pokojů, údržbu dvora
a zahrady a podobně,“ prozradil Radim Kratochvil, ředitel
DD Plumlov. Kromě toho mají
děti v domově velmi bohatou
a různorodou zájmovou činnost.
„Ve volném čase mají možnost
navštěvovat zájmové kroužky
ve škole i u jiných subjektů, ale
i ZUŠ v Plumlově, případně
v Prostějově,“ dodal Kratochvíl.
Pro děti také připravují bohatou zájmovou činnost vychovatelé sami. Od výletů
do okolí i vzdálenějších míst

- autem, vlakem, na kole
nebo pěšky, přes různorodou
sportovní činnost od atletiky,
fotbalu, minigolfu, střelby ze vzduchovky, skoků na trampolíně,
plavání, lyžování, bruslení,
cyklistiky až po umělecké vyžití
v podobě výtvarných technik

tradičních i méně tradičních,
zpěvu s doprovodem hudebních
nástrojů, nácviku divadelního
představení nebo moderních
projevů jako je beatbox, moderní tance a podobně. „Naše
děti také velmi dobře reprezentují domov na veřejnosti v rámci
různých projektů, do kterých
jsme zapojeni a které organizuje i financuje ESF EU, ale
také v rámci různých kulturních
vystoupení v domovech pro seniory, ve školách, na různých
festivalech a charitativních akcích,“ poznamenal první muž
Dětského domova a Školní
jídelny Plumlov Radim Kratochvíl. „Na děti nezapomínáme
ani při odchodu do samostatného života. Po ukončení školní
docházky a získání profesní
kvalifikace jim pomáháme najít
pracovní uplatnění, samostatné
bydlení a děti monitorujeme
ještě minimálně rok po opuštění
domova. Žádnému z nich
neodmítneme pomoc a radu

ani za delší dobu po opuštění
domova,“ ujistil Kratochvíl stoprocentní péči při zařazení dětí,
které neměly po svém narození
tolik štěstí v podobě pevného
domova.
Děti žijící v domově mají také
všestranné a moderní materiální zabezpečení. Budovy
prošly za šedesát let existence
domova řadou rozsáhlých
rekonstrukcí a modernizací.
Každá rodinná skupina má
svůj kompletně a moderně
vybavený byt. Každé dítě má
vlastní kolo, lyže, má možnost
si půjčit kolečkové brusle, na
zahradě využít trampolínu
a v létě se koupat a plavat
v bazénu. Každým rokem se
děti účastní letních táborů,
letních i zimních rekreačněvýchovných pobytů a možností je mnohem více.
Při bilanci práce domova
nesmíme zapomenout, že
dětský domov není instituce
sama pro sebe, není izolován od
okolního světa. „Při péči o děti
spolupracujeme s celou řadou
státních institucí, zájmových organizací, nelze opomenout ani
různé nadace a soukromé firmy.
Bez spolupráce, přátelství
a podpory těchto všech si nelze
práci vychovatelů a ostatních
zaměstnanců ani představit,“
poznamenal šéf Dětského
domova a Školní jídelny
Plumlov.
Nemůžeme při této příležitosti
také nevzpomenout záslužnou
a obětavou práci všech ředitelů
a ředitelek, kteří kdy domov
vedli, a vůbec veškerých
vychovatelů a vychovatelek,

sociálních pracovníků, ale
také kuchařek, uklizeček,
údržbářů a pracovníků všech
ostatních profesí, kteří se
na chodu domova podíleli a
podílejí. Všem patří uznání
a poděkování za náročnou
a smysluplnou práci.
„Ohlédnutí za šedesáti lety
našeho domova přináší uspokojení nad dosaženými výsledky,
a těmi jsou děti, vlastně již
dospělí lidé, kteří opouštějí
domov dobře připraveni a
úspěšně se zařadí do samostatného života. Ne vždy se vše
vydaří podle našich představ, ale
takový už je život. Důležité je, že
sami před sebou můžeme držet
hlavu vzhůru. Jak děti naloží
se svým životem po odchodu
z domova, je již na nich. Také nás
ale toto výročí nutí k zamyšlení,
jak dobře uspět v této nelehké ekonomické a společenské
situaci, aby se co nejlépe
naplnilo motto, které nese náš
školní vzdělávací program ´Žít
samostatně a plnohodnotně´.
A to je ve vztahu k našim
dětem hlavní cíl nás všech, kteří
v dětském domově pracujeme,“
pronesl až srdceryvná poselství
ředitel Radim Kratochvíl.
Na listopad letošního roku
připravuje plumlovský dětský
domov pro bývalé absolventy,
zaměstnance, spolupracující
státní instituce, přátele a sponzory den otevřených dveří.
„Chceme při této akci prezentovat náš domov a naši práci. Termín konání bude včas zveřejněn,
ale už teď všechny srdečně
zveme,“ vzkázal závěrem
Radim Kratochvíl.

Ze života města
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Parkoviště na E. Beneše: hrozí ZTRÁTA DOTACE!
„Snad se nám ji podaří přesměrovat pro jinou investici,“ přeje si náměstek primátora Fišer

Před časem Večerník informoval o připraveném projektu
města na vybudování parkoviště pro přibližně padesát
vozidel vedle fotbalového areálu na sídlišti E. Beneše.
Proti této investici však výrazně zaprotestovali někteří
místní obyvatelé blízkého panelového domu, kteří se
odvolali proti územnímu řízení. Přestože o jejich odvolání
Olomoucký kraj ještě nerozhodl, už nyní reálně hrozí ztráta více než šestimilionové státní dotace. Radní se jí ale
nechtějí vzdát, peníze z ministerstva financí budou chtít
použít na parkoviště na jiném místě zmíněného sídliště...
Prostějov/mik
Odbor rozvoje a investic
prostějovského magistrátu byl
informován
ministerstvem
financí, že je pro statutární
město Prostějov blokována
dotace ze státního rozpočtu až
ve výši 6,3 milionu korun na
parkoviště u sportovního areálu
v Prostějově na sídlišti
E. Beneše. Zmíněný odbor
na základě této skutečnosti
připravil projektovou dokumentaci a požádal o vydání

územního rozhodnutí. Při
územním řízení však došlo
k odvolání zástupců obyvatel
sídliště ke Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, který
k dnešnímu dni však doposud
nerozhodl.
„V současné situaci je tak
velmi nejisté, zda dojde
k vydání stavebního povolení
na parkoviště u sportovního
areálu. Vzhledem k této situaci, kdy může město Prostějov
pozbýt případnou dotaci,
navrhujeme jako náhradní

variantu požádat o dotaci
z ministerstva financí na řešení
parkování v rámci projektu regenerace sídliště E. Beneše.
Parkoviště bude sloužit zejména obyvatelům sídliště,
kde je kritický nedostatek
parkovacích míst,“ vysvětlil
Zdeněk Fišer, náměstek
primátora statutárního města
Prostějova.
Podle předběžné informace
poskytovatele dotace by tato
varianta měla být možná.
„V rámci poskytnuté dotace

z ministerstva pro místní rozvoj probíhá revitalizace jižní
části sídliště. Pro tento projekt
je zajištěno stavební povolení
a je uzavřena smlouva o dílo
na základě již ukončeného
výběrového řízení. Tím jsou
splněny podmínky přidělení
dotace z ministerstva financí,“
poznamenal dále Fišer.
Město počítalo v původní
variantě s rozsahem investice na vybudování nového
parkoviště ve výši sedmi
milionů korun. Státní dotace měla pokrýt devadesát
procent nákladů. „Vzhledem
k tomu, že ve variantě severní
části sídliště se bude jednat
pouze o rozšíření stávajícího
parkoviště, investice bude
nižší. Počítáme s čerpáním dotace ve výši čtyř a půl milionů
korun, spoluúčast města bude
ve stávající výši deseti procent,
tedy kolem půl milionu korun,“ dodal jeden z vrcholných
představitelů města.

Povolí změnu? Pokud nedojde k výstavbě parkoviště u fotbalového
areálu, bude chtít město „převexlovat“ dotaci na parkoviště za severní
zdí hřiště.
2x foto: archiv Večerníku

Přibudou tři autobusové čekárny KONEČNĚ! Tankodrom na silnici
Výběrové řízení úsporu nepřineslo, naopak...

Prostějov/mik - Prostějovští
radní se na své úterní
schůzi zabývali pokračující
přípravou
výstavby
tří
nových autobusových čekáren
městské hromadné dopravy
a schválili usnesení, které
doporučuje
zastupitelstvu
navýšit rozpočet investiční
akce o atošedesát tisíc korun.
„Pro letošní rok jsme na
výstavbu nových autobusových
čekáren počítali s částkou půl
milionu korun. Ve výběrovém
řízení
byla
předložena
nejvýhodnější nabídka na zhotovitele stavby s nabídkovou
cenou 599 tisíc korun včetně
DPH, dalších čtyřicet tisíc
bylo uhrazeno za projektovou
dokumentaci,“ zdůvodnil nutnost rozpočtového opatření
náměstek primátora Zdeněk
Fišer, který je odpovědný za
stavební investice.

Jedna ze tří. Nová zastávka bude postavena i v Průmyslové ulici.
Foto: Magistrát města Prostějova
V rámci této akce bude nahrazena čekárna v ulici Západní u krasického rybníka,
další dvě vzniknou v rozvíjející se průmyslové zóně, kde
vzrůstá počet cestujících.
„V průmyslové zóně připravujeme výstavbu obratiště

a výstavba čekáren bude
dalším krokem ke zvýšení
komfortu lidí, kteří sem
dojíždějí do práce. Jedná se
o zastávku A.S.A v Průmyslové
ulici a nástupní zastávku linky
číslo devět v průmyslové zóně
B,“ upřesnil Fišer.

v ulici E. Valenty bude rekonstruován
Prostějov/mik - Kvalita silnice,
na kterou prostějovští řidiči
žehrají už dlouhá léta. Povrch
komunikace v ulici E. Valenty
připomíná tankodrom, auta
zde při průjezdu kličkují mezi
častými výtluky nebo propadlými kanály. Jakoby magistrát ale
na tento kout města zapomínal.
Až nyní se radní rozhodli tuto
silnici a okolí zrekonstruovat.
Rada statutárního města Prostějova na úterní schůzi schválila zahájení zadávacího řízení podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce
v souvislosti s rekonstrukcí komunikace na ulici E. Valenty.
„Podle podmínek zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách bude osloveno šest
firem s výzvou k podání nabídky. Dokumentace bude zveřejněna také na profilu zadávacích
řízení města. Podmínky vítězné

Radní pod palbou
„Pro příští rok už nebudeme krátit provozní výdaje deseti procenty,“
Prostějov - Pololetní hospodářské výsledky města vypa- prozradil primátor Miroslav Pišťák
dají přímo báječně. V městské pokladně bylo k 30. červnu

Michal Kadlec
Pane primátore, s ekonomickými výsledky města za první
pololetí jste určitě spokojen,
že?
„Hospodaření
města
a jím zřízených organizací dopadlo za první pololetí tohoto
roku velice dobře. Ale zároveň
podotýkám, že s touto informací musíme pracovat velmi
obezřetně, protože ekonomické výsledky za první pololetí
ještě nemusí znamenat, že takto dobře to dopadne i v součtu
na konci roku. Ale z prozatímního vývoje lze říci, že trend
dalšího hospodaření města jde
skutečné po správné cestě.“
Můžete uvést
konkrétní výsledky hospodaření za první
pololetí?
„Vykazujeme kladné saldo
mezi příjmy a výdaji ve výši
zhruba osmdesáti milionů korun. Příjmy města tedy byly
o tuto částku vyšší než výdaje.
Znovu ale musím zdůraznit, že
například v kapitole investic
bylo zatím vyčerpáno jen zhruba sedmnáct milionů korun
z předpokládaných devadesáti.
Nemáme ale žádný důvod ke
znepokojení, protože stavební

práce se zpravidla zahajují až
ve druhém čtvrtletí a většinu
výdajů platíme až po jejich
ukončení, takže ve druhém pololetí.“
Čím to, že vývoj letošního
rozpočtu vypadá tak skvěle?
„Dobrou zprávou je, že
v letošním roce se dobře
vybírají daně. Také z údajů z přelomu července
a srpna můžeme konstatovat, že daňová výtěžnost, oproti tomu co jsme
plánovali, je vyšší zhruba
o osmnáct milionů korun.
To je velmi příznivá zpráva
a já jen doufám, že do konce
roku se výběr daní nezhorší. Nedá mi to připomenout
drastickou situaci před třemi
lety, kdy jsme z takzvaných
sdílených daní přišli téměř
o sto milionů korun.“
Podle našich informací je na
tom
dobře
i výběr různých poplatků od
občanů Prostějova…
„Plnění rozpočtových příjmů
za poplatky obyvatel města,
což má na starosti finanční
odbor, je rovněž velmi potěšující. K 30. červnu se podařilo
vybrat sedmapadesát procent
všech povinných poplatků.

Velmi pozitivní číslo registrujeme u poplatku za odvoz
a likvidaci komunálního odpadu. To ale vůbec neznamená,
že nám stále nedělají vrásky
na čele mnozí neplatiči. Když
někdo zaplatí za odpad s dvoutýdenním nebo i měsíčním
zpožděním, není to ještě nic
tragického. Ovšem potýkáme
se často s občany, kteří neplatí
vůbec...“
Při
jednání
rady města jste
už probírali základní zásady
pro sestavování rozpočtu na
rok 2014. Jaké budou?
„Nejdůležitější informací z tohoto jednání
je skutečnost, že
pro neinvestiční,
tedy provozní
výdaje,
bude
v roce 2014 užito
koeficientu jedna
celá. Znamená to
tedy, že se spočítají
veškeré výdaje jednotlivých odborů

„Realizace této stavební akce bude
financována z prostředků města,
předpokládaná hodnota je 6,93
milionu korun bez DPH. Součástí
zakázky budou stavební práce pro
kanalizační potrubí, rekonstrukce
silnice a chodníků a instalace dopravního značení. Předpokládané
dokončení akce je stanoveno na
jaro příštího roku,“ dodává zřejmě
nejdůležitější věc Zdeněk Fišer.

města k poslednímu červnu tohoto roku a podle toho musí šéf
jednotlivé rozpočtové kapitoly
navrhnout základ pro rozpočet
roku 2014. V minulých letech
jsme při sestavování ročního
rozpočtu užili koeficientu 0,9,
v jednom případě dokonce 0,8.
To znamenalo, že jsme krátili náklady jednotlivých odborů o deset i dvacet procent.
V tomto okamžiku ale nechceme jít cestou takových drastických úspor. Šetřit se sice má,
ale ne za každou cenu.“

z Rady
města
Prostějova

Nedělní
N
děl í ččaje
j
Prostějov/mik - Zdravé
město
město Prostějov ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem
a sdružením Pomáháme tancem připravilo pro občany
opět nedělní taneční čaje
v restauraci Národního domu.
Tradice tanečních nedělních
odpolední byla po desetiletích
tích obnovena v roce 2011.
„Pamětníci připomněli, že
šlo o pravidelná taneční odpoledne
poledne hojně navštěvované
lidmi různých generací. Proto
jsme
jsme se rozhodli, nabídnout
je
je občanům znovu,“ prozradila Alena Rašková, náměstkyně
kyně primátora statutárního
města
města Prostějova. Její slova
potvrzuje
potvrzuje i radní a předsedkyně
kyně Okrašlovacího spolku
Milada
Milada Sokolová: „O taneční
ní odpoledne je v Prostějově
velký
velký zájem. V letošním roce
se proto nedělní taneční čaje
budou
budou v restauraci Národního
ho domu konat 6., 13. a 20.
října,
října, v listopadu pak 3., 10.
a 17., začátek je vždy v 16.00
hodin,“
hodin,“ uvedla.

Nová ulice
ve Vrahovicích
Prostějov/mik - Rada stattutárního
utárního města na poslední
schůzi schválila návrh místoppisné
isné komise na pojmenování
nnové
ové ulice ve Vrahovicích.
Radní
R
adní doporučili zastupitelstvu, aby komunikace, která
vvzniká
zniká v lokalitě, kde probíhá
vvýstavba
ýstavba rodinných domů,
nnesla
esla název Pod Svahem.
„Jedná se o ulici kolmou k ulici Hrázky,
y, rovnoběžnou s ulicí Čs. odboje. Název navrhla
místopisná
m
ístopisná komise města
Prostějova,
Prostějova, složená ze zástupců pošty, katastrálního úřadu,
okresního archivu, geodetické
ké společnosti a magistrátu,“
poznamenala
náměstkyně
poznamenala
primátora
primátora statutárního města
Prostějova
Prostějova Alena Rašková.

Statisíce na ppamátkyy

Bude nová. Katastrofální silnice v ulici E. Valenty se bude konečně opravovat.
Foto: Magistrát města Prostějova

MĚSTSKÁ KASA PŘETÉKÁ O OSMDESÁT MILIONŮ
tohotorokunavíczhrubaosmdesátmilionůkorun.Přestože
primátor statutárního města Prostějova Miroslav Pišťák
(na snímku) je v hodnocení zdrženlivý a připomíná, že
hlavní nápor na uhrazení nákladů za investice přijde až
ve druhé půlce roku, dílčí výsledek rozpočtu lze už nyní
hodnotit velmi pozitivně.

nabídky budou standardní, základním hodnotícím kritériem
bude cena s váhou osmdesáti
procent a s dvaceti procenty
pak délka záruky za jakost díla.
V podmínkách město stanovuje
délku záruky v rozmezí mezi
šedesáti až stodvaceti měsíci,“
popsal podmínky výběrového
řízení náměstek prostějovského
primátora Zdeněk Fišer.

ZPRÁVY

inzerce

Prostějov/mik - Radní schválili přijetí dotace ze státního
rrozpočtu
ozpočtu na regeneraci městské památkové zóny ve výši
dvěstě tisíc korun. Skromná
dotace bude vedle drobných
prací
prací na objektech radnice
a zámku určena na restaurování
rování vitrážového okna
v sokolovně. Z rozpočtu města
v roce 2013 šlo na obnovu
kulturních
kulturních památek jednou
tolik,
tisíc korun.
tolik,, tedy
y čtyřista
y
Českomoravská
provincie
Hospitálského
Hospitálského řádu svatého
Jana z Boha - Milosrdných
bratří
bratří obdržela třísettisícovou
dotaci na restaurování fresek v kostele sv. Jana Nepomuckého
muckého a TJ Sokol I využil
stotisícovou dotaci města na
opravu sokolovny.

Měřit? Ano!
Prostějov/mik - Členové rady
stále diskutují o tom, zda ve
městě
m
ěstě měřit rychlost vozidel
nebo
nebo ne. Na čtvrteční tiskové
konferenci
konferenci se k tomuto tématu
tu razantně vyjádřil primátor
statutárního města Prostějova.
„Poté, co jsem si prohlédl některé
které fotografie městské policie, na kterých jsou zachyceni
řidiči
řidiči jezdící po městě i stošedesátikilometrovou rychlostí,
jsem
jsem jednoznačně pro stálé
měření
měření a kontrolu rychlosti.
Jde jen o to, jaký počet stacionárních
nárních radarů zvolíme a kde
je
je umístíme,“ nechal se slyšet
první
první muž magistrátu Miroslav Pišťák.

Ovoce prodáno
p

Foto: archiv Večerníku

Prostějov/mik - Před časem
radní
radní vyhlásili záměr prodeje
ovoce ze stromů v majetku
města.
města. O jablka, švestky či
hrušky byl nebývalý zájem.
hrušky
„Ovoce ze všech zhruba padesáti stromů bylo bezezbytku prodáno, zájem převyšoval
ku
nabídku,“ pochvalovala si
nabídku,“
Ivana Hemerková, náměstkyně primátora statutárního
kyně
města Prostějova. Za padesáměsta
tikorunu bylo možné získat
tikorunu
ovoce z jednoho stromu, především ze sadu ve vrahovickém
kém parku.

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě

I. díl

Hledáte informace ze světa módy?
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!

Podzim patří zavařování!

S koncem léta pomalu začíná
k
klepat
na dveře podzim. Sklíz
zíme
na zahrádkách ovoce
a zeleninu a přemýšlíme, co
n
s nimi.
Jednou z nejjednodušších alternativ je kromě okamži konzumace zavařování.
mžité
pr
V prvním
dílu tohoto miniseriálu se podíváme na to, kde
za
se zavařování
vlastně vzalo,
v
co to vůbec
je a na co bychom
n měli dávat pozor...
si při něm
Zavařování, tedy uchování poZavařov
travin ppomocí tepla neboli sterilací, vz
vzniklo před dvěma stoletími v kkuchyni francouzského
kuchaře a cukráře Nicollase
jak další ze způsobů
Aperta jako
konzervace potravin. Zatími
co v minulosti
šlo především
o samotné uchování potravin

vedený především na téma archivářství a cestování. Věřím, že se při čteníí
a mnoho úspěchu do nového roku!.
úspěchy v lavicích přeje všem

a zásobení spíže, dnes je zavařování hrou s vlastní nápaditostí. Čím dál tím víc jde o to, aby
„výtvor“ potěšil nejen chuťové
buňky, ale také oko. Mnoho
z nás se tak nebojí experimentovat s chutí, složením nebo
exotickými přísadami...

Zajímá vás, jaký je
princip zavařování?
Zavíčkovaná sklenička se při
zavaření (sterilaci) ohřívá na
teplotu kolem 85 °C, nebo
vyšší. Pokrm se jednak uvaří,
ale také se pasterizuje. Díky
tomu je chráněn před mikroorganizmy a rychlým zkažením.
Ze sklenice je díky „vysoké“
teplotě vytlačen přebytečný
vzduch, po zchladnutí se zbytky

vzduchu uvnitř smrští a vznikne
podtlak, který drží víčko. Potravina je tak uchována ve vzduchotěsném prostředí a vydrží.

Na co si dávat pozor?
- zpracovávejte jen kvalitní,
dobře omyté suroviny.
- přesvědčte se, zda sklenice
nejsou prasklé nebo zda nemají poškozený okraj, také víčka
musí být v naprostém pořádku.
- nedoplňujte sklenice nálevem
až těsně k hrdlu.
- nikdy nezavařujte maso s cibulí! (cibule v zavařených pokrmech okamžitě kvasí).
Příště si povíme něco o surovinách, které můžeme zavařovat
a podíváme se také na další,
zajímavé „rady a fígly“.

rady pro snadné zahradničení

Podzimní dekorace - SLAMĚNKY!
Přivítejte
podzim
novým
účesem!
Původem je z Austrálie. Odtud se rozšířily do celého
světa... Ano, řeč je o slaměnkách. V tuzemských podmínkách roste slaměnka jako
letnička, je totiž velmi citlivá
na mráz. První zmínky o jejím pěstování pocházejí již
z doby před téměř sto lety.
Jsou to nádherné květiny,
které lze výborně sušit (často
se suší částečně samy už při
dozrávání) a pak z nich vázat
krásná aranžmá, která zdobí
celoročně naše domovy. Klasické slaměnky znaly již naše
prababičky. Dnešní doba
nám však kromě klasických
smilků a slaměnek nabízí

Foto: internet
Minule jste se, dámy, dozvěděly něco o aktuálních trendech v módě, tentokrát se zaměříme
na naše vlasy. Pokud už delší dobu přemýšlíte o změně střihu nebo barvy, nastal ten pravý
čas! A co že letos na podzim bude v módě?
Červené, zlaté nebo hnědo-oranžové, to jsou barevné odstíny, bez kterých si podzim neumíme
představit. Opravdovým hitem je letos na podzim kombinace dvou barev - měděné a zlatavé
blond. Tyto kombinace nejvíce vyniknou, pokud je budete nosit zvlněné nebo „načechrané“...
Jak se říká: „Objem dělá dojem...“
Pokud netíhnete k načervenalým či nazrzlým odstínům, můžete zvolit barvu hnědou. I ta
má totiž letos na podzim několik top odstínů. Slušet vám určitě bude ledově hnědá v popelavé,
kovově hnědé nebo oříškové variantě. Hnědovláskám se zase teď na podzim doporučuje kratší
mikádo. Jestliže holdujete blonďatým vlasům, potěší vás, že letošní podzim nasadil pomyslnou
korunu odstínu platinové blond barvy. Ať už se vám líbí, nebo nosíte cokoli jiného, nejdůležitější
je, abyste se ve svém účesu cítily dobře a sebejistě. Aby vaše vlasy byly zdravé a krásné, proto
vám přinášíme následující tip na vyživující masku:

Potřebujete:
2 lžíce medu, 1 žloutek, 1 lžíci olivového oleje a přísadu podle barvy vašich vlasů: blondýnky citronovou šťávu (nebo skořici), brunetky - kakao, černovlásky - kávu, zrzky - červenou papriku
Jak na to?
Ze všech ingrediencí udělejte v misce kašičku (poměr surovin vystačí cca na vlasy po ramena) a
nechejte deset minut odstát. Mezitím si umyjte vlasy šamponem a jemně vysušte ručníkem. Směs
nanášejte na vlhké vlasy na místa, kde to nejvíc potřebujete, nebo kde máte vlasy poškozené
(nejčastěji konečky), zbytkem směsi pak potřete zbytek vlasů. Zabalte si vlasy do igelitu nebo
potravinové folie a chvilku je fénem zahřívejte. Masku pak nechte působit asi hodinu a vlasy si
znovu pořádně umyjte. Uvidíte, že po aplikaci budou vypadat lépe a zdravěji.

také mnoho nových druhů sušení velmi ztenčí a ze špatně ráda horké a suché počasí,
vhodných k sušení a dekoro- utaženého svazku by mohly špatně pak nakvétá.
květy opadat.
Levandule
vání.
Jde o stále zelený rozvětvený
Jak sušit?
Co můžete ještě sušit? polokeř. Suší se větvičky
s květenstvím, a to na vzduObecně je lepší sklízet květy
Cínie (Ostálky)
před úplným rozvitím, při Vysazují se na slunná stanoviště chu v polostínu, zavěšené ve
sušení se totiž květ ještě ote- do propustné půdy. Pokud se s svazcích hlavičkami dolů.
vírá. Příliš otevřené květy výsevem opozdíte, budou osA co dál?
nesbíráme, nevypadají po tálky nižší a také méně pokveusušení pěkně, pouze je tou. Suší se zavěšené a zbavené Kromě květin, které lze sušit,
z rostliny odstřihneme, aby ji listů v tmavé vzdušné místnosti. patří také trávy, obilí, čirok,
okrasné dýně, kukuřice, pivoňky
Statice (Limonka)
zbytečně nevysilovaly. Pravidelné prostřihávání a sklízení Jde o krátkodobou trvalku, a mnohé další. Vzhledem k jednavíc podporuje tvorbu nových která si i po usušení zacho- noduchosti pěstování jistě stojí
květů. Ze stonků je vhodné vává krásnou barvu. Statici za to vysázet květiny na sušení
před sušením odstranit všechny je nutné pro bezproblémové na zahradu a vytvořit si z nich
lístky a svazky stáhnout nejlépe pěstování vysévat již v úno- pak zajímavé a dlouhotrvající
gumičkou, protože stonky se při ru. Všeobecně platí, že nemá dekorace domů i ven.

kulinářský
k
ulin
u
l iin
nářský k
koutek
outek
aneb tip do kuchyně...
Potřebujete:
4 stehna, 1/2kg ananasu, červenou a žlutou papriku, zázvor (asi
40 g), 2 cibule, sůl, pepř, lžíci oleje, kari, 2 malé chilli papričky,
400 ml kokosového mléka

KUØE SE
ZÁZVOREM
A ANANASEM

postup:
Dužinu ananasu nakrájíme na zázvor a jemně nasekané chilli
větší kostičky a propláchneme papričky. Osolíme a opepříme,
je ve studené vodě. Z paprik posypeme kari kořením a za
vyjmeme semeníky a lusky stálého míchání krátce osmahnakrájíme na kousky, zázvor na neme. Podlijeme kokosovým
tenké plátky a cibuli oloupeme mlékem a pak vložíme zpět
a krájíme na kolečka. Kuřecí kuřecí stehna. Takto připravená
stehna v kloubu rozpůlíme a kuřecí stehna pečeme v předeokořeníme je solí ia pepřem. hřáté troubě při teplotě 200 °C
V zapékací míse nebo pekáči asi třicet a až pětatřicet minut.
rozpálíme olej a stehna na něm Stehna vyjmeme a kokosový
ze všech stran dozlatova ope- základ ještě dochutíme solí a
čeme. Pak je vytáhneme a na bílým pepřem. Podáváme s vachvíli odložíme. Ve výpeku od řenými bramborami a můžeme
stehen podusíme cibuli, přidá- ozdobit čerstvými bylinkami
me nakrájený ananas, papriku, podle chuti. Nechte si chutnat!

rrozhovor
h
r sse zajímavou osobností...
s
.

„Archivařina je velice zajímavá, i když se to možná na první pohled

nemusí zdát...,“ tvrdí s úsměvem na rtech LENKA LIŠKOVÁ
Prostějov - V dnešním exkluzivním rozhovoru pro vás
Večernice vyzpovídala mladou archivářku, restaurátorku a cestovatelku Lenku Liškovou. Tato devětadvacetiletá, usměvavá maminka se narodila a žije v Prostějově.
Za svůj relativně krátký život stihla vystudovat, procestovala kus světa a co víc, „pořídila“ si manžela, rodinu a
dva psy. V příjemném povídání nám prozradila něco o
archivářství, restaurátorství, současně také popsala zajímavá místa světa, kam by určitě stálo za to se podívat.
Jste zvědaví? Pak si přečtěte následující řádky...
Nikol Hlochová
Co vás k práci archivářky přivedlo?
„Už odmalička jsem se zajímala
o historii a dějiny. Fascinoval mě
třeba Egypt a starověk vůbec. Po
maturitě jsem šla studovat historii, brzy jsem však zjistila, že toto
odvětví pro mě asi nebude... Už v
letním semestru prvního ročníku
jsem začala inklinovat spíše k archeologickým a ´víc praktickým´

činnost podle pokynů, zpracovává
Co vás osobně na té práKromě vztahu k histokatalog archivovaných materiáci baví nejvíc?
rii a archiváliím také
lů do počítače, provádí revize
„Nejvíce určitě kontrola stavu ráda cestujete. Kde jste všude
a kontrolu stavu archiválií
archiválií. Mám také kurz restau- už byla a kde se vám líbilo
a státní dohled nad spisorátorství, této činnosti jsem se nejvíce?
vou službou. Kromě toho
dříve velice často věnovala, ale „Stihla jsem toho procestovat už
také vyřazuje písemnosti
od té doby, co se nám narodila opradu hodně. Po studiích jsme
a může vést badatelskou
naše Jůlinka, moc času navíc ne- s přítelem projezdili doslova
evidenci. Při této práci
mám. Plínky, dudlíky a probdělé světa kraj... (úsměv) Byli jsme
musíte mít velkou
noci, znáte to... (smích) Nicméně v Americe, na Novém Zélandu,
trpělivost a být pečna tuto činnost moc ráda vzpomí- ale také všude možně po Evliví, to jsou asi dvě
nám a rozhodně bych se k tomu ropě nebo v africkém Kongu.
nejdůležitější
chtěla po mateřské vrátit.“
Nejvíce mě nadchnul bezesporu
předmětům. Podala jsem si no- vlastnosti, které
vou přihlášku, složila přijímačky jako archivář
„Nejvíce určitě kontrola stavu archiválií.
a bylo to. Vystudovala jsem a ne- musíte mít....“
lituju. Myslím si, že to byla dobrá
Mám také kurz restaurátorství, této činnosti
volba. Archivařina je velice zajímavá, i když se to možná spoustě
jsem se dříve velice často věnovala, ale od doby,
lidem na první pohled nemusí tak
co se nám narodila naše Jůlinka, moc času nemám.
zdát... (smích)“
Říkáte, že jde o zajíPlínky, dudlíky a probdělé noci, znáte to...“
mavou práci, co je
Devětadvacetiletá Prostějovanka Lenka Lišková o tom,
tedy její náplní?
„Archivář vykonává archivní výkterá z mnoha činností, jimž se věnuje, jí nejvíce baví
Foto: archiv Lenky Liškové
půjční službu a další odbornou

Nový Zéland. Tak čistou a krásnou přírodu jsem opravdu nikde
jinde neviděla. Našli jsme si tam
tehdy práci a vydělávali si na
poznávací zájezdy. Hrozně ráda
na to vzpomínám, strávili jsme
tam něco přes tři měsíce a jsem
rozhodnutá se tam ještě jednou
v životě vrátit. Pokud se chcete
cítit jako v pohádce, tak vám to
můžu jen a jen doporučit...“
Co vás kromě cestování
ještě baví a jak trávíte
svůj volný čas?
„Teď asi nejvíc doma s malou
a s našimi psy. Pořídili jsme si dvě
štěňátka, takže hodně času věnuji
také jim. Kromě toho mě baví pečení a práce na zahrádce, miluju
procházky přírodou a různé drobné ruční práce. Teď se zrovna
učím plést a háčkovat, moc mě to
baví. Na zimu se totiž chystáme
odjet do Tater za rodinou, takže
budeme pořádné šály a čepice asi
potřebovat... (smích).“

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených
v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla
aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace
v kanceláři č. 106 nebo na tel.
č. 588 000 167
Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky,
WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky a polohovací
lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt po telefonu pí.
V. Zapletalová 776 054 299
Cvičení starších žen
TJ SK Prostějov
začíná v pondělí 16. září 2013
od 16.30 hodin.
Cvičíme na ZŠ Masarykova
a přivítáme i nové cvičenky.
Informace na tel.: 722 612 743
MC Cipísek,
Sídliště Svobody 6, Prostějov
Dodatečné zápisy do programů
na poslední volná místa budou
2., 3., 9. a 10. září od 8.30 až 12
hod, v pondělí 2. a 9. září také
odpoledne 15 až 17 hod.

Dopolední programy pro rodiče s dětmi – programy jsou
rozdělené na skupiny podle
věku dětí a je nutné se nahlásit předem z důvodu omezené
kapacity MC.

Ve čtvrtek 5. září 2013
v 18.00 hodin se koná
vernisáž výstavy:
Petr Bulava POKOJE
v Kavárně Galerie Národního
domu v Prostějově

MUZEUM PROSTĚJOVSKA
V PROSTĚJOVĚ
MUZEJNÍ PODVEČERY
V neděli 8. září 2013 v 17 hodin - MÁTE VĚJÍŘ PO BABIČCE ANEB…
Beseda s autorkou výstavy Kouzlo vějířů Bc. Ludmilou Kotorovou
ze Západočeského muzea v Plzni,
která bude doplněna případnou
konzultací se sběrateli.

Městská knihovna Prostějov
Čtvrtek 5. září 2013 od 15 do 17
hodin se v učebně koná PORADNA SOS - každý první čtvrtek
v měsíci se v Městské knihovně
Prostějov koná pravidelná ,,Poradna pro spotřebitele,,. Pracovnice olomoucké pobočky Sdružení
obrany spotřebitelů s vámi bude
řešit váš konkrétní problém.

Regionální pracoviště
TyfloCentra Olomouc
v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým
a slabozrakým občanům
na adrese:
Kostelecká 17, Prostějov
Semtamník SONS
V pátek 6. září 2013 se pořádá
výlet do Otinovse za „předhodovým,, nákupem
CVIČENÍ DĚTI S RODIČI
od 6 měsíců do 2 roků. Zápis:
pondělí 16-20 hod.,úterý 16-20
hod. osobně nebo tel. 733 327 915.
REMI SPORT, Českobratrská
13, Prostějov

ICM Prostějov,
Komenského 17, Prostějov
Otevírací doba ICM Prostějov
bude od září opět od 12.00 do
17.00 hodin.
Ve čtvrtek 5. září 2013 od 12
do 17.00 hodin se koná den otevřených dveří ICM.
Denně od 10 do 16 hodin máte
možnost naučit se psát na klávesnici všemi deseti.
Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala
- zimní stadion
HODINOVÉ BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST
sobota7. 9.
15.00 - 16.00 hodin

Duo pejsků
hledá páníčky!

Majitelé, poznáte si své miláčky?
Prostějov/mik - Strážníci Městské policie v Prostějově ročně ve městě odchytí desítky zatoulaných psů. V drtivé většině se jim podaří najít jejich majitele. Ovšem v některých případech se tak
nestane a pejsci skončí v kotci na služebně městské policie a po čase dokonce v útulku. Nově jsou
bezprizorní další tři čtyřnozí krasavci. Přihlásí se na základě této „pátrací“ relace jejich páníčci?
Pokud poznáte čtyřnohého miláčka, který se vám zatoulal, volejte na telefonní číslo 582 329 405
nebo pište na e-mailovou adresu: michal.pojezny@prostejov.eu.

Školní hřiště na Rejskově
ulici slouží veřejnosti

Prostějov/red - Stejně jako v minulém roce, tak i letos mohou
zájemci ke sportování využívat
školní hřiště Střední odborné
školy podnikání a obchodu
v Prostějově na Rejskově ulici.
Díky finanční podpoře Magistrátu
města Prostějova mohou zájemci
navštěvovat tento sportovní areál
poblíž centra města.Areál je určen

převážně pro míčové hry a tenis.
V průběhu prázdnin se na hřišti
také pracovalo. „Podařilo se nám
vyčistit umělý povrch herní plochy
a provést další běžné údržbářské
práce. Ty by však nebyly možné
bez veřejné finanční podpory. Stejně tak jako otevření areálu mimo
školní výuku,“ informoval ředitel
školy Václav Křupka.
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Zájemci mohou hřiště využívat
do konce srpna každý den od
15.00 do 19.00 hodin. V září pak
v úterý a ve čtvrtek od 16.00 do
19.00 hodin.
Město o prázdninách zpřístupnilo i další sportoviště přiléhající
k městským základním školám. Celkem se jednalo o devět
sportovišť.

TIP Večerníku
ŠMEJDI

KDY: sobota 7. září 2013 v 15.00 hodin
KDE: Kulturní klub Duha, Školní 4, Prostějov

Kino Metro 70
pondělí 2. září
17.30 Millerovi na tripu
americká komedie
20.00 Millerovi na tripu
úterý 3. září
17.30 Millerovi na tripu
20.00 Život té druhé
francouzská tragikomedie
středa 4. září
17.30 Millerovi na tripu
20.00 Život té druhé

Foto: internet
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se
opravdu děje na populárních
zájezdech s obědem zdarma?
Praktiky, ze kterých mrazí.
Lži a promyšlená manipulace, jejímž jediným cílem je
donutit bezbranné, staré lidi
k nákupu předraženého zboží. Senioři ze svých nuzných
důchodů splácí horentní sumy
za často nekvalitní produkty. Někteří z nich se dušují,
že už na žádnou akci nikdy
nepojedou, jiní to nevydrží a

jedou znovu. Co je žene? Zvědavost? Samota? Nebo závislost? Autorky tohoto filmu rok
v převleku navštěvovaly akce,
kde se důchodcům vymývají
mozky a kde mladí lidé nejsou vítáni. Vedle autentických
záběrů z předváděcích akcí
a výpovědí poškozených seniorů přináší dokument i pohled
psycholožky, právníka a dalších odborníků. Film tak poprvé komplexně mapuje tento
nechvalný fenomén dnešní
doby. Po projekci v 17.30 hodin máte možnost zúčastnit se
besedy s dluhovým poradcem.

Začíná nová sezóna
sokolských cvičení
Prostějov/pr - Sokol I Prostějov zahajuje od 16. září 2013
po dvou měsících prázdnin
své cvičební aktivity. Každý
bez rozdílu věku si zde najde
svoje cvičení.
Ve středu je pro nej-menší určeno cvičení rodičů s dětmi od
3 let, cvičitelka Petra
Kohoutová, pro před-školní věk 5 a 6 let, cvii
čitelka Zuzana Zikmundová,
Žákyně - pondělí a čtvrtek,
cvičitelka Martina Smítalová, Jitka Vitásková, pro ženy
je určen aerobik v pondělí
a čtvrtek, cvičitelka Ivana
Stopková, kondiční cvičení
pro ženy v úterý a čtvrtek,
cvičitelka Jitka Krchňáková,
jóga v pondělí a středu, cvičitelka Marie Navrátilová.
Břišní tance ve čtvrtek, cvičitelka Helena Prosrová.
Pro starší generaci je zde
zdravotní cvičení pod vede-

ním cvičitelek Boženy Ohlídalové a Boženy Jiříčkové.
Muži cvičí pod vedením cvičitele Vojtěcha Tincla.
Nově zařazujeme cvičení
jógy
j g pro děti od 12 let se
jó
ss. Jaškovou, úterý.
V jednotě pracují
sportovní oddíly zápasu, juda, nohejbalu
a volejbalu, které přijímají
stále nováčky.
jí
Pracuje zde i Loutkařský odbor, který nacvičuje
nové
pohádky
a svá představení uvádí od
konce října. Rádi uvítají
mezi sebe zájemce každého
věku, které naučí vodit loutky, mluvit s nimi apod.
Výčet není úplný, ale stačí nás navštívit v sokolovně na Skálov ě náměstí.
Každý si určitě vybere
a udělá něco pro své zdraví.
Cvičíme hlavně pro radost
z pohybu. Nazdar!

I

www.vecernikol.cz
www.vecernikol
.cz

čtvrtek 5. září
17.30 Revival
česká filmová komedie
20.00 Riddick
americkýsci-fi thriller
pátek 6. září
15.30 Šmoulové 2
americká animovaná rodinná komedie
17.30 Revival
20.00 Riddick
sobota 7. září
15.30 Šmoulové 2
17.30 Revival
20.00 Riddick
neděle 8. září
15.30 Šmoulové 2
17.30 Revival
20.00 Riddick

Letní kino Mostkovice
pátek 6. září
20:00 Babovřesky
česká komedie
sobota 7. září
20:00 Babovřesky

Apollo 13
pátek 6. září
20.00 Ektor & Dj Wich
& Malda
Neděle 8. září
20.00 T4
muzika na pomezí
rocku, blues a funku.

Kulturní klub Duha
Školní 4, Prostějov

sobota 7. září
15.00 Šmejdi
17.30 Šmejdi
po projekci beseda
s dluhovým poradcem
20.00 Muž, který se směje
francouzský film

DIVADLO POINT

Olomoucká 25, Prostějov

pátek 6. září
19.00 Rozsvěcení světel
slavnostní zahájení
9. sezóny Divadla Point

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 2. 9. DO 8. 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 ve 20. 30 hodin. Ve čtvrtek
bude Měsíc v novu. Vstupné 20 Kč.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE, STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a expozici OPTIKA spatříte na
začátku výše uvedených pozorování. Výstavy OD SPUTNIKU PO
RAKETOPLÁN a VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI půjčujeme zdarma obcím, školám, spolkům, klubům seniorů apod.
Avízo! Nový ročník Klubu GEMINI, pro zájemce o astronomii ve
věku 10 – 20 roků, je již připraven. Zahájení 26. září 2013 v 16. 30
hodin v přednáškovém sále hvězdárny. Celoroční klubový poplatek,
umožňující mj. 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 3. září 2013: Čechovická * Lipová * 5. května (Čechovická - Družební) * Na Blatech (Čechovická - Družební) *
V Zahrádkách * Růžová * Jasanová * Javorová (Žitná - 5.května) * Ječná * Ovesná * Kaštanová * Habrová
čtvrtek 5. září 2013: * Na Blatech (Družní - Domamyslická) * 5.května (Družební - Domamyslická) * Žitná cyklostezka * Žitná * Borová *
Družební * Karafiátová * Šípková * Šeříková * Jasmínová * V Loučkách * Na Splávku * Za Humny * Pod Vinohrádkem * Domamyslice U kapličky * Ořechová * Akátová * Lísková * Olšová * Domamyslická
inzerce

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

Nejsou již mezi námi...
Zdeňka Kopečná 1937 Prostějov František Nesvadba 1929 Brodek u Pv
Stanislav Vítek 1938 Prostějov Miroslav Šmehlík 1941 Rozstání
Josef Vozihnoj 1929 Vrchoslavice Helena Smékalová 1928 Hradčany
Stanislav Novák 1941 Prostějov Miloslav Soldán 1955 Krumsín
Zuzana Mazalová 1926 Vrahovice Drahomíra Přikrylová 1925 Smržice
Irena Greplová 1927 Prostějov Oldřich Lakomý 1929 Třebčín
Ing. Jaroslav Kovář 1954 Štětovice MUDr. Zdeněk Svoboda 1921
Prostějov
Štefan Gajdoš 1936 Konice
Jarmila Pospíšilová 1926 Prostějov Květoslava Sedláková 1928 Protivanov
Zdeněk Pittner 1932 Prostějov Marie Úlehlová 1939 Tvorovice
Vladimír Doseděl 1923 Přemyslovice Jaroslava Strouhalová 1924 Ptení
Jiřina Vanická 1927 Prostějov Zdeněk Stolář 1978 Dětkovice
Milan Fňašek 1939 Prostějov
Jaroslav Sedláček 1938 Bedihošť
Rozloučíme se...
Středa 4. září 2013
Josef Slouka 1936 Kostelec na Hané 10.15 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 5. září 2013
Petr Vlk 1954 Prostějov 14.30 Obřadní síň Prostějov

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obce: Hrdibořice, Štětovice,
Kraličky
Dne: 16. 9. 2013 od 8:00 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celé obce včetně všech podnikatelských subjektů: Štětovice, Hrdibořice, Kraličky.
Odběratelská
trafostanice
Hrdibořice ZD (č. 300613),
odběratelská trafostanice Vodafone (702608), odběratelská trafostanice Štětovice ZD
(701792)
Obec: Žešov
Dne: 17. 9. 2013 od 7:30
do 15:30 hod. Vypnutá oblast: celá obec Žešov včetně podnikatelských subjektů v obci –mimo areál
farmy ZD

Obce: Němčice nad Hanou,
Mořice, Vrchoslavice
Dne: 18. 9. 2013 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
část města Němčice nad Hanou
s ulicemi: Šafaříkova, Chmelín, Zahradní celé, Havlíčkova
od Víceměřic po č. 94, Horní
brána celá pravá strana od ul.
Havlíčkové, Komenského nám.
od č. 70 po č.60, 168 + vedle.
Část obce Mořice od Němčic
č.50, 108 a 180, 41 a 27, 150 a
č.1 po č. 157 a 21.(celá náves)
část obce Vrchoslavice ve sm.
od Mořic a Němčic po č. 3 a11
včetně celého Parganu. Odběratelská trafostanice Mořice ZD
(č. 300711), odběratelská trafostanice Mořice sladovna (č.
300710)
Obec: Otinoves
Dne: 18. 9. 2013 od 11:00 do
18:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Otinoves od č.27 a
32 po konec obce sm. Rozstání
včetně všech podnikatelských

subjektů v uvedené části. Odběratelská trafostanice Otinoves
ZD (č. 300769) - celý areál ZD
Obce: Otaslavice,
Brodek u Prostějova
Dne: 19. 9. 2013 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
celé obce včetně všech podnikatelských subjektů: Otaslavice, Bažantnice, část obce
Brodek u Prostějova mimo
Salajky s Vilaparkem. Odběratelská trafostanice Otaslavice
ZD (č. 300727), odběratelská
trafostanice Otaslavice Pila
(č. 310671), odběratelská trafostanice Otaslavice ZD (č.
300727), odběratelská trafostanice Otaslavice Pila (č. 310671)
Obec: Stařechovice
Dne: 19. 9. 2013 od 7:30 do 14:30
hod. Vypnutá oblast: celá chatová oblast "Kosíř" u Stařechovic.
Obec: Hrubčice
Dne: 20. 9. 2013 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Hrubčice včetně pod-

nikatelských subjektů mimo ZŠ,
MŠ. Od č.28 po č.43 a 3, od č.
107 po č. 118 - humna. Odběratelská trafostanice Hrubčice ŠS
(č. 300615), odběratelská trafostanice Hrubčice Zatloukal (č.
300618), odběratelská trafostanice Hrubčice ZD (č. 300619)
Obec: Prostějov
Dne: 20. 9. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
ulice Šárka od č. 15 po č. 19
včetně.
Obec: Žešov
Dne: 20. 9. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Žešov včetně podnikatelských subjektů v obci
– mimo areál farmy ZD
Obec: Přemyslovice
Dne: 20. 9. 2013 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
od č.187 pravá strana po konec
obce sm. Hluchov, Kozí ulička
od hlavní silnice oboustranně
po č.173 a 176.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s Petrem Sokolem o zeměpisu, české politice, převlékání dresů i jeho nejoblíbenější knížce

„KAŽDÉMU EVROPANOVI BYCH PŘÁL VÝLET DO SOMÁLSKA...“
Vysokoškolský učitel z Prostějova se často objevuje na televizních obrazovkách

Prostějov - Pokud jste si nedávno pustili televizi,
a to zrovna ve chvíli, když se v parlamentu hlasovalo
o důvěře pro vládu vedenou premiérem Rusnokem,
možná jste byli zaskočeni tváří z obrazovky. Mezi komentátory živého vysílání ČT24 totiž nechyběl ve studiu zástupce Prostějova, jímž byl Petr Sokol. Vůbec
v poslední době se s tímto vysokoškolským pedagogem a také místopředsedou prostějovské ODS
můžeme setkávat v českých médiích stále častěji.
Nejenže komentuje politické dění pro Českou televizi,
ale je pravidelným přispívatelem prestižního časopisu
Reflex a jeho názory na českou politiku se objevují i na
dalších místech tuzemských masmédií. Mimo jiné i ve
Večerníku. A tak nás v současné ožehavé době, kterou česká politická scéna právě prochází, zajímá názory tohoto odborníka. V exkluzivním rozhovoru jsme
se dostali i k nepolitickým tématům jako jsou například
děti či touha být sportovním komentátorem...
Petr Kozák
s přispěním
Michala Kadlece
Všude se teď mluví
o tom, jak je česká politika hrozná. Může její současný stav ještě vůbec do politiky
přilákat
někoho
nového?
„I negativní příklady někdy táhnou... (úsměv) Na mne takhle
třeba zapůsobily postupy nového prezidenta Zemana. Když
si například vzpomenu, jak se
choval u korunovačních klenotů, říkám si, že v příštím parlamentu nemohou být jen strany,
které mu jdou jako ČSSD nebo
komunisté na ruku! Pravicoví
politici hodně nejen svých voličů naštvali, ale stejně musí být v
parlamentu slyšet hlas lidí, kteří
nechtějí, aby je stát buzeroval,
aby dával na dávkách peníze
hlavně těm, kteří pracovat vůbec nechtějí, a zapomínal na to,
že na našich ulicích už dávno
není bezpečno. Takže na mne
osobně třeba vystupování prezidenta působí jako blikající
nápis, že do politiky musí jít
hlavně ti, kteří se zatím věnovali něčemu jinému...“
Vaším civilním povolání je vysokoškolský
učitel. Zkuste čtenářům přiblížit, čemu se konkrétně věnujete?

„Máte pravdu, určitě se v první
řadě cítím jako vysokoškolský
učitel, i když pracovních aktivit
mám trochu více. Mám ovšem
pocit, že se všechny odvíjí od
toho, co jsem vystudoval a co
stále přednáším na vysoké škole. Mým oborem je politologie
a v jejím rámci zejména fungování voleb. Letos ale například
přednáším studentům obor politická geografie, což je vlastně
taková součást zeměpisu.“
Jak někoho napadne
studovat politologii?
Chtěl jste snad být od mládí
politik?
„To určitě ne. Jsem ročník
1974, takže jsem minimálně
prvních patnáct let života vůbec nikdy neuvažoval o tom, že
bych se ocitl byť jen v okolí politiky nebo se o ni třeba vědecky
zajímal. Komunistická strana
mne totiž díky antikomunisticky naladěné rodině, v níž jsem
naštěstí vyrůstal, opravdu nikdy
nelákala. K politologii jsem se
vlastně dostal přes vlajky. Ty
se mi jako klukovi moc líbily
a brzo jsem se je všechny, díky
mé nejoblíbenější dětské knížce
´Vlajky a znaky světa´ z edice
Oko, naučil. To mne dovedlo
k zeměpisu a studiu jednotlivých států. Když jsem se pak
dozvěděl, že existuje možnost
studovat nauku o státu, zvanou
politologie, bylo o mém profes-

ním osudu rozhodnuto. Dodal
bych ale ještě, že mezi politikem a politologem je asi takový rozdíl jako mezi fotbalistou
a sportovním novinářem.
Téměř nikdo, včetně mne, proto nejde studovat politologii
s vidinou vstupu do politiky. To
by bylo jako jít studovat novinařinu a snít, že vám to pomůže
kopat první ligu... (smích)“
Vaše manželka Milada se pohybuje přímo
ve světě politiky, je prostějovskou radní pro kulturu.
Probíráte politiku i doma
nebo je u rodinného krbu
toto téma tabu?
„Při tom, čemu se žena věnuje,
bych lhal, kdybych tvrdil, že se
doma občas o politice nedebatuje. Bavíme se ovšem hlavně
o tom, co se děje ve městě nebo
na Prostějovsku. Ale jsme rodina jako každá jiná, která se točí
kolem běžných rodinných starostí...(úsměv)“
Pojďme zpátky do světa politiky. Napříč celým národem se hodně probíral a probírá á návrat Václava
Klause do politiky. Jaký máte
názor na jeho uvažovaný comeback?
„Dnešní politika není obecně
v dobrém stavu a lidé hledají
silné osobnosti. Částečně se obrací k novým tvářím, ale zároveň pohlíží i do minulosti a soudí, kdo se už osvědčil. Prezident
Klaus zůstává nejvýraznějším
politikem české pravice a jeho
návrat by byl z tohoto pohledu
určitě přínosem. Zatím se ale
rozhodl tak, jak se rozhodl.“
Hodně lidí teď v politice
mění dresy. Zdá se, že to
postihuje hlavně pravicovou
část spektra. Co tomu říkáte?
„Politika se podobá kyvadlu.
Jednou je více vpravo, pak zase
míří doleva. Když se nezajímáte o politiku jen kvůli tomu, že
vás přitahují různé prebendy,
nemůže vás fakt, že jste jednou
nahoře a podruhé naopak dole,
vůbec rozhodit. Sám jsem povahou konzervativec a nemám
moc rád změny, takže tomu přeskakování ze strany do strany
a náhlým zázračným prozřením
moc nerozumím...“

S rodinou... Pokud má Petr Sokol volno, snaží se veškerý čas trávit se svojí rodinou, kterou tvoří
manželka Milada a tři děti, z nichž dvě asistují na snímku u příležitosti druhých narozenin nejmladšího
syna Jáchyma (uprostřed).
Foto: archív P. Sokola

„Mezi politikem a politologem
je asi takový rozdíl jako mezi
fotbalistou a sportovním novinářem!
Nikdo proto nejde studovat politologii
s vidinou vstupu do politiky. To by bylo
jako jít studovat novinařinu a snít,
že vám to pomůže kopat první ligu...“
Svérázně, ale trefně porovnal PETR SOKOL
obdobná odvětví, která lidé považují za shodná

Při projevu... Prostějovský politolog Petr Sokol často přednáší na
různých seminářích a konferencích. Tento snímek je ze zasedání
ODS.
Foto: archiv Večerníku
Kde vůbec spatřujete
největší chybu současné politické krize? A umíte
jako odborník poradit cestu
jak z ní ven?
„Hodně jsme si jako republika
zavařili přímou volbou prezidenta. Teď jsme odsouzeni
k neustálému přetahování mezi
Hradem a vládou. To už ale asi
napravit nepůjde, přestože se
zase jednou potvrdilo, že cesta
do pekla je mnohdy dlážděna
dobrými úmysly... A cesta ven?
Změna způsobu, jak se volí poslanci. Mělo by platit, že země
bude rozdělena na dvě stovky
obvodů a v každém z nich lidé
zvolí většinově svého poslance.
Ten se pak nebude moci na nic
vymlouvat a bude hájit zájmy
voličů ve svém obvodě, protože jinak se už do parlamentu
po volbách nevrátí. Nikdo by
se pak už neschoval za stranu
nebo nějakého spasitele z billboardu, který nám teď našeptává, že zná zázračná řešení na
všechny naše starosti...“
Kdo je vám bližší: Miloš Zeman či Karel
Schwarzenberg?
„Ptáte-li se na prezidentskou
volbu, tak platí, že jsem ve druhém kole volil Karla Schwarzenberga. Když teď ale stojíme
před výběrem osobnosti, která
by po předčasných volbách
měla stát v čele vlády, musím
dodat, že si pana Schwarzenberga jako premiéra představit neumím. Prezident to snad
ano, ale premiérem musí být
někdo dynamičtější, někdo

kdo má více energie. Na pravici by dobrými kandidáty byli
exministr Jiří Pospíšil nebo
Mirka Němcová. Oba totiž splňují také druhou podmínku pro
to být v čele české vlády: mají i
po letech v důležitých funkcích
stále čistý štít.“
Nedávno jste jako politolog komentoval na
ČT 24 jednání o důvěře vládě premiéra Rusnoka. Právě tehdy se odhalila neschopnost koalice udržet
takzvanou stojedničku. Jak
vám bylo v televizním studiu, když jste v přímém přenosu sledovat, že země míří
k rychlým volbám?
„Za neutrální tváří komentátora se ve mně skrývaly smíšené
osobní pocity. Na jednu stranu
mne mrzelo, že se o další krok
přiblížil nástup levice k moci
a opět se posílila pozice prezidenta Zemana, ale na druhou
stranu jsou volby asi nejlepším řešením současné situace.
Navíc, pokud lidé kolem pražského kmotra Hrdličky opustili
občanské demokraty i pravici
a vydali se kamsi směrem
k pražskému Hradu, je to
dobře. Bez nich bude ODS
i pravice jako celek pro voliče
přijatelnější.“
Upřímně, jaké výsledky
očekáváte v předčasných parlamentních volbách?
„Levice bude mít velmi pravděpodobně po sedmi letech
pravicových vlád nyní trochu navrch. Ale stále se hraje
o to, aby její převaha nebyla

bezbřehá, aby například prezident Zeman nemohl se svými
přáteli změnit ústavu a začít si
v naší zemi dělat úplně, co se
jim zamane...“
A na závěr osobní otázka. Co vůbec děláte,
když máte pár chvilek volna?
„Máme doma tři děti, přičemž
nejmenšímu Jáchymovi byly
v létě teprve dva roky, takže
volné chvilky zaplňuje hlavně
rodina.“
Ale jistě máte nějaké
záliby a koníčky?
„Jako každý zeměpisec rád
cestuji. Nejdál jsem se dostal
do Somálska, kde jsem byl
jako volební pozorovatel. To
byl hodně poučný ´výlet´, který bych každému remcajícímu
a pesimistickému Evropanovi
doporučil! Do Somálska jsem
tehdy cestoval přes Keňu. Na
cestě tam mi keňská metropole Nairobi připadala hrozně
chudá. Při návratu ze Somál-

ska mi ale Nairobi připadalo
jako ráj na zemi... Jsem také
velký sportovní fanoušek.
Jednu dobu jsem se dokonce
v mládí chystal na to, že bych
mohl být sportovním komentátorem. Dodnes se díky tomu
celkem orientuji ve světě sportu a navíc jsem se tehdy kvůli
dětskému snu stát se sportovním komentátorem odnaučil
´ráčkovat´. Další můj koníček
už přerostl do pracovní oblasti.
Před lety jsem začal psát články pro časopis Reflex a dnes
už tam mám článek skoro každý týden. Nejradši píšu portréty lidí, kteří svým životem
dokázali, že jako Češi nejsme
národem Švejků, jak si občas
nalháváme. V poslední době
se mi například povedlo jít na
stránkách Reflexu po stopě
legendárního českého válečného pilota a rodáka z Otaslavic
Josefa Františka. To byl hrdina
s velkým ,H‘!“

kdo je
dr. petr sokol?
Vysokoškolský
k šk l ký učitel
či l a novinář
i ář se narodil v roce 1974. Vystudoval obor
politologie na Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy, kde také získal titul doktora. Od dokončení studia do
současnosti přednášel na několika vysokých školách. Jeho přednášky se zabývají zejména problematikou voleb, politické geografie a fungováním Evropské
unie. Společně s bývalým rektorem Masarykovy univerzity
a pozdějším ministrem školství Petrem Fialou napsal odbornou knihu o evropských politických stranách. Jako volební
pozorovatel působil například v Somálsku nebo v Arménii.
Mezinárodní zkušenosti získával rovněž během práce v Evropském
p
parlamentu,
p
, kde ppůsobil i jjako vedoucí kanceláře
poslankyně z Prostějovska Niny Škottové. Byl odborným poradcem dvou ministrů a do nedávného rozpuštění parlamentu působil také jako šéfporadce místopředsedy Sněmovny Jiřího Pospíšila. Původně chtěl být sportovním komentátorem,
ale nakonec se stal komentátorem politickým. Pravidelně
ppíše do časopisu
p
Reflex
f a rubrikou Sokolí oko ppřispívá
p do
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Je častým
ý hostem zprap
vodajské televize ČT 24 a jeho komentáře k politice u nás
i v zahraničí se objevují také v dalších médiích. Rád cestuje
a je sportovním fanouškem. Jako student hrál několik let
v nejnižší florbalové lize za klub FbK Konzervy. Je členem
ODS a Okrašlovacího spolku města Prostějova. S manželkou Miladou, která je městskou radní pro kulturu, žijí v Prostějově a vychovávají společně tři děti.

INZERCE

Splòte si své sny

?

Pøejete si zajistit sebe a svoji rodinu za
stejných podmínek jako lidé žijící napø.
v Nìmecku, Rakousku, Švýcarsku, USA ?
Chcete zajistit studia svých dìtí?
Investice mìsíènì již od 1.300 Kè do
nejlepších svìtovì uznávaných
spoleèností Vám zajistí nadinflaèní výnos
Peníze kdykoliv k dispozici.
Výhodné zhodnocení penìz
také pro firmy.

Fišerová Eliška, poradím,
mobil 774719362.
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TRHÁK TÝDNE

fotbal
KRU TÝ DEB AKL !

1.SK Prostějov
vyfasoval v derby
s Holicí bůra...
čtěte
na straně

BASKETBALISTÉ PROSTĚJOVA
JDOU DO LIGY POD NOVÝM NÁZVEM
A ZMĚNAMI VE VEDENÍ

21

lední hokej
E
PRO STĚ JOV ŠLA PE

Ani na ledě rivala
z Přerova Jestřábi
v přípravě neprohráli
čtěte
na straně

Prostějov/lv
POD NOVOU HLAVIČKOU ORLI PROSTĚJOV SE
BUDOU V NOVÉ SEZONĚ PREZENTOVAT ÚŘADUJÍCÍ
BASKETBALOVÍ VICEMISTŘI. V LETNÍCH MĚSÍCÍCH
SE ZMĚNIL NEJEN NÁZEV BK PROSTĚJOV, ALE
TAKÉ NĚKTERÉ POSTY VE VEDENÍ KLUBU. TEN NYNÍ
POVEDE TROJICE IVAN POSPÍŠIL, MICHAL MÜLLER
A EMIL REMENEC. DOSAVADNÍ GENERÁLNÍ MANAŽER
PETR FRIDRICH VE SVÉ POZICI SKONČIL.
„POTŘEBOVALI JSME KLUB PŘEKLOPIT A NEPŮJDE
POUZE O MUŽSKÝ TÝM. POD HLAVIČKOU ORLI
PROSTĚJOV BUDOU HRÁT VŠECHNY KATEGORIE.
PŘEREGISTROVÁNÍ PRÁVĚ PROBÍHÁ,“ UVEDL
SOUČASNÝ PŘEDSEDA KLUBU IVAN POSPÍŠIL.
„OHLEDNĚ DALŠÍCH ZMĚN BYLO ROZHODNUTO, ŽE
V KLUBU NEBUDE POKRAČOVAT NIKDO Z BÝVALÉHO
VEDENÍ,“ DODAL.

24

rozhovor
HÁZ ELY SE JOG URT Y...

Exkluzivní interview
s Petrou Langrovou
o WJTF 2013
čtěte
na straně

BK PROSTĚJOV

ORLI PROSTĚJOV

Koláž Večerníku

28

Medailová žeň parašutistů na mistrovství Evropy!
Členové Dukly Prostějov přivezli z ruského šampionátu osm cenných kovů včetně jednoho zlata

Čeboksary (Rusko), Prostějov/
son – Parašutisté ASO Dukla
Prostějov stále patří do nejužší
světové elity. Potvrdili to na
7. mistrovství Evropy v klasických disciplínách 2013,
kde tradičně reprezentovali
Českou republiku a vybojovali pro ni nádhernou sbírku
osmi medailí!
V ruských Čeboksarech
nejvíce zazářil Libor Jiroušek
vítězstvím v individuální akrobacii mužů. Ze stejné disciplíny bral bronz Jiří Gečnuk,
dvě stříbra získal mužský tým
Dukly v přesnosti přistání
a v celkovém pořadí družstev.
Činili se také junioři Bonifác
Hájek a Miloslav Kříž, když
prvně jmenovaný skončil třetí
v akrobacii, druhý jmenovaný
obsadil
stejnou
příčku
v přesnosti a oba se podělili

o bronzový stupínek v kombinaci.
„Konečná sbírka osmi placek
včetně jednoho titulu je opravdu vynikající a svědčí o tom,
že český parašutismus nadále
patří do absolutní mezinárodní
špičky. Evropský šampionát
byl pro nás velmi úspěšný,
s jeho výsledky panuje maximální spokojenost,“ radoval se po návratu z východu
domů reprezentační trenér
Ivan Hovorka.

Prostějované s medailemi z ME. V individuální akrobacii mužů získali Libor Jiroušek zlato a Jiří Gečnuk bronz (na levém snímku uprostřed a vpravo), v celkovém pořadí
juniorů dosáhli na bronz společně Bonifác Hájek a Miloslav Kříž (na pravém snímku vpravo).
2x foto: Ivan Hovorka.

SKC JEDNÁ S MISTREM EVROPY!
hokej

ÚTERÝ 3. 9.
PÁTEK 6. 9.

ÚTERÝ 3. 9.

18:00

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY 2013/2014

BK PROSTĚJOV
BK OPAVA

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
- SHK HODONÍN
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
- HC ZUBR PŘEROV

Hala Sportcentra DDM Prostějov

Víceúčelová hala- ZS Prostějov

boje na zelených trávnících aneb
DIVIZE „E“ – 5. KOLO
TJ SOKOL URČICE
FC TVD SLAVIČÍN
NEDĚLE 8. 9. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

18:00

I

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

KAM ZA F TBALEM

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 5. KOLO
SOKOL KONICE „B“
FKM OPATOVICE - VŠECHOVICE
SOBOTA 7. 9. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 5. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
TJ SOKOL BĚLOTÍN
SOBOTA 7. 9. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 5. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
TJ ŠTĚPÁNOV
SOBOTA 7. 9. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím

Dres prostějovského klubu má
obléknout Polák Pszczolarsky

Prostějov/jim - Prostějovské
cyklisty by mohl v nejbližší
době posílit druhý zahraniční
jezdec. Zatímco již v zimě přišel
na Hanou talentovaný Rakušan
Christopher Imrek, nyní vedení
SKC TUFO Prostějov vyjednává přímo s loňským vítězem
bodovacího závodu na mistrovství Evropy do 23 let a šestým
nejlepším jezdcem mistrovství
světa Wojciechem Pszczolarským z Polska!

„Má velký zájem u nás jezdit, je velmi dobrý na dráze
i na silnici a byl by pro nás
přínosem, přesně takové závodníky hledáme. Oslovil nás před
dvěma měsíci a nyní se konala
první jednání, definitivně se
rozhodneme na Přilbě Moravy v polovině září,“ potvrdil
Večerníku aktuálním novinu
o příchodu nové tváře předseda
prostějovského oddílu Petr
Šrámek.

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 5. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
SK SLATINICE
NEDĚLE 8. 9. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 5. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
SOBOTA 7. 9. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

Foto: internet

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 5. KOLO
FC KOSTELEC NA HANÉ
SK LIPOVÁ
NEDĚLE 8. 9. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

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



Správná odpověď z č. 34: na snímku byl dům z ulice Plumlovská 44 v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, jenž získává poukázku v hodnotě 400 Kč, kterou věnovalo Studio BELLEZA,
nám. T.G.M. 15, Prostějov, se stala Veronika Hýblová, Fanderlíkova 60, 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 5. ZÁŘÍ, 14.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 9. ZÁŘÍ 2013. Tentokrát se
hraje o cenu do soutěže - lůžkové povlečení - kterou věnovala
firma Profitex, Wolkerova ul. 37, Prostějov,

Profitex Prostějov

Wolkerova 37, naproti

čerp. st. Shell

Rondony
Pracovní pláště
Pánské a dámské kalhoty
Velký výběr zdravotní obuvi
www.profitexprostejov.cz

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.
NABÍZÍMEVELKÝ... OKRASNÝCHDŘEVIN,VŘESŮ IJAHOD

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

TIP
k obrazovce

SANITKA 2
SERIÁL ČR (2013)

PÁTEK 6.9. 2013

20:00 HODIN
ANTI, ETUJE, NAIVITA, NUDA, OBČAN, OBNOVA,
OCET, ORBA, PLYN, POLE, PRÁVO, SAVO, SJEZDY,
SVIT, TÁTA, ÚLEK, UZEL, VAFLE, VETEŠ, VIRTUOS,
VNIK, VOLI, VÝBUCH, ZJEV, ZOEA
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
5. ZÁŘÍ 2013, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„ZAHRADNICTVÍ“. Dalším vylosovaným výhercem se stal
Jaromír PŘECECHTĚL, Nerudova 458, Bedihošť, který se
tak může těšit na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž i v
minulém dějství bylo ZAHRADNICTVÍ PLUMLOV, v čele
s provozovatelkou paní Bantovou! POUKAZ NA NÁKUP V
HODNOTĚ 400 Kč čeká výherce přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás se mohou v případě úspěchu těšit na dárek, který opět potěší především všechny zahrádkáře a domácí
kutily. Partnerem dnešního kola je totiž opět 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 9. ZÁŘÍ.
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DNES
přitom
můžete
opětovně usilovat o další
atraktivní cenu, kterou je
opět poukázka od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, celkovém součtu stočtyřiadvacátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Igora Timka, poznala opět
celá plejáda čtenářů...
Z porce 368 soutěžících, které jsme zařadili do osudí, se
tentokrát usmálo štěstí na
výherkyni, kterou se stala
Marcela BURGROVÁ, Sídl.
Svobody 5, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží
poukázku NA NÁKUP ZBOŽÍ V HODNOTĚ 400 Kč od
partnera minulého kola, firmy
ŽELEZÁŘSTVÍ U VĚŽIČEK!
Ti další z vás mohou zkusit
své štěstí třeba hned v rámci
tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do sportovních vod a graficky mírně
poupravili jednu z legend
nejen prostějovského, ale
i celého českého boxu, která
se před pár dny rozhodla pověsit rukavice na hřebík a vrhnout se na trenérskou dráhu...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již stopětadvacátého kola čekáme v
redakci ZNOVU DO ČTVRTKU 5. ZÁŘÍ 2013 do 14.00
hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042 či
pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu od
firmy BRUTUS, zveřejníme
v příš- tím čísle, které vychází tradičně V PONDĚLÍ, a to
9. ZÁŘÍ 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: F. Renč
Hrají: J. Dvořák, D. Havlová, J. Hanzlík, Z. Adamovská, M. Vašut, J. Bohdalová,
P. Zedníček
Doktor Jandera, bývalý ředitel
záchranné služby, se vrací ze
svého působení v Africe v rámci Lékařů bez hranic. Setkává
se s rodinou: s Eliškou, kdysi
velkou láskou a dnes už jen bývalou manželkou, s dospělým
synem Markem, začínajícím
lékařem, bratrem Jardou, ředitelem konzervatoře, a jeho ženou
Alžbětou, ale také se svou druhou ženou, doktorkou Markétou
Foldynovou, nemocniční lékařkou, pocházející z velmi bohaté
rodiny. Setkání je složité a mno-

hé předznamenávající - rozpaky
obou manželek, synovu nezávislost, ale také problémy bratra
a jeho ženy. Doktor Jandera se
vrací do nejistoty a neví, co sám
se sebou a se svým životem...
Velký návrat legendárního seriálu, který zaujme nejen hereckým
obsazením a vazbou na první
seriálovou řadu, ale také akčními
příběhy ze současného prostředí
záchranné služby.

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

VE HŘE POSLEDNÍ OBĚD...

Také v prvním, poprázdninovém čísle máme pro vás
připraveno další zápolení
o zbrusu zajímavou výhru.
V rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika
„JEŠTĚ VĚTŠÍ“ jsme totiž
ani tentokrát neopomněli
bádání s čísly a díky našemu
dalšímu prázdninovému partnerovi máte možnost získat
skutečně atraktivní a hlavně
chutnou výhru... U v současnosti tolik populární hry, která
si již dávno získala své věrné
a početné publikum, se tudíž
i tentokrát 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 DNES NAPOSLEDY POUKÁZKA NA STRAVOVÁNÍ OD FIRMY AGRO
PROSTĚJOV V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!

Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat na známý e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká
10, Prostějov. Lze také telefonovat do redakce na číslo
582 333 433, a to do ČTVRTKU
5. ZÁŘÍ 2013, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 9 - 9 - 1 - 6, načež v pořadí celé historie tohoto klání se
už celkově stočtrnáctou výherkyní stala Helena ŽVÁČKOVÁ,
C. Boudy 6, 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 9. ZÁŘÍ 2013.
Nezbývá tedy, než abyste se opět
vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

Řádková, sloupcová inzerce a vzpomínky
REALITY

REALITY

PRÁCI NABÍZÍ

SLUŽBY

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

Koupím byt či práva k bytu
3+1,cihla, 0-2.patro v Prostějově.
RK nevolat. 605 813 276, možno
i SMS.

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

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

Koupím byt 3+1 v PV. Tel.:
775 950 404

Přijmeme servírku. Informace na
tel.: 775 186 915

Hledám ke koupi rodinný dům
Prostějovsko. Tel.: 602 570 658

www.prace-internet.eu

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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

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

Přijmeme telefonistu/-ku, asist-enta/ku, obchodního zástupce a manažera.
Výdělek 25 - 40 000 Kč/měs. dle prac.
zařazení. Info na 732 259 667

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

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* Byt 1+1, cihla, Šárka 440.000 Kč
* Byt 3+1, Hybešova 1.140.000 Kč
* Byt 3+1/C, Okružní 1.340.000 Kč
* RD 6+2, Pačlavice 960.000 Kč
* RD, 4+1, Protivanov 1.100.000 Kč
* RD, 4+1, Česká
3.280.000 Kč
* RD 9+3 s garáží, PV 5.200.000 Kč
* Vila 6+1, Sadová, PV cena v RK
* Chalupa 2+1, Doloplazy 350.000 Kč
* Chata + pozemek 800m2 (stavební),
Konice - Březský vrch 430.000 Kč
Uvedené ceny jsou včetně provize RK. Pro naše klienty nyní
HLEDÁME:
* byt 3+1 s dostupností MHD
* byt 2+1 sídl. E.Beneše a okolí
* byt 2+1 Sídl.Svob., Hloučela, Krasice
* cihl.byt 1+1, OV, po rek., do 550.000 Kč
* pronájem bytu 1+1 v okolí Kostelecké
* RD v Prostějově do 3 mil. Kč
* RD v Čechovicích do 1,8 mil. Kč
* chatu v Seči a v Alojzově
NABÍDNĚTE a inzerci, odbornou poradnu a právní servis
máte ZDARMA!
zuzana.kucerova@vnb-reality.cz
774409430
WWW.VNB-REALITY.CZ
Hledáme ke koupi byt v OV nebo
DR v PV. Rychlé jednání. Spěchá.
I SMS na tel.: 605 011 310
Prodám pěkný spravený dům v Prostějově. 774 409 430
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 v centru. 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 panel. byt 2+1 v Prostějově-Anglická. T: 602 775 607
Byt 2+1 OV, zděné jádro, V. Špály,
cena 899 tis.724 670 512
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
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
Prodáme rychle vaši nemovitost.
Tel.: 774 421 818
Pronajmu byt 1+1. 774 280 516
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
Koupíme pěkný byt 2+1 nebo 1+1.
Tel. 776 460 300

FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Rychlá půjčka do 48 hod. Pro zaměstnané, důchodce a ženy na
MD. T.: 702 605 245
Osobní bankrot - oddlužení.
Máme mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma. Volejte
608 911 761
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.

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

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE a poskytneme Vám jednu půjčku. Volejte: 777 551 492

Úklidová firma hledá pracovnice
pro chráněná pracovní místa (ČID)
– úklid. Kontakt: 582 345 379,
775 605 121 (Po-Pá 8 – 14 hodin).

Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč od
společnosti Jet money s.r.o. Diskrétní jednání. Tel.: 777 96 57 34

Přijmeme kadeřnici a manikérku
s vlastním ŽL. Informace na tel.:
731 115 250

Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 911 761

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

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 A NEJRYCHLEJŠÍ
hotovostní půjčka pro OSVČ, ženy
na MD i důchodce. 774 11 99 37
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
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UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ

Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658

INZERCE

Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v PV.
Tel.: 606 352 444

pro další číslo je

Pronajmu zavedený hostinec s bytem 2+1. 737 941 529

v PÁTEK 6. září

Pronajmu byt 1+kk na ul. Krasická. Nájem 6 000,- vč. inkasa. Tel.:
739 438 624

v 10.00 hodin
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Přijmu zkušeného kuchaře do nového kolektivu. 775 186 915
STUDIO 365 hledá nové tváře od
9-27 a 28 - 45l.. T.: 605 427 271,
9 – 12h www.studio365.eu
Hledáme vhodného uchazeče na
pozici: Provozní elektromechanik.
Práce v mužském kolektivu, nepřetržitý provoz – harmonogram.
Požadavky: SŠ vzdělání. Praxe
v oboru výhodou, vyhl.50 § 6.
Požadujeme: Pečlivost, flexibilita,
komunikativnost. Nekuřák výhodou. Nabízíme: Zajímavé platové
ohodnocení, práci v moderním závodě, perspektivu. Strukturované
životopisy zasílejte na adresu firmy:
PROFROST a.s., J.B.Pecky 15,
796 01 Prostějov nebo e-mailem:
sekretariat@profrost.cz
Nabízím dohodou práci telefonistky z domu. Podmínkou PC a internet, velmi dobrá komunikace. Tel.:
603 844 833
Hledám zručného pomocníka při
dokončení stavby. Platba denně.
Tel.: 602 719 273
Od září nabízíme nově práci, také
brigády – manipulant pro muže/
ženy, drobná výroba přímo v Prostějově. Info denně, Pv, Kravařova 9.
Tel.: 722 55 33 45
Přijmeme opraváře zemědělských
strojů pro servis malé zahradní mechanizace. Tel.: 582 330 341

AUTO - MOTO
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269
Prodám kompletní sadu kol se zimním vzorkem za 2tis. na Citroen Berlingo. Tel.: 777 198 046
Pronajmu dlouhodobě garáž za
Mechanikou. Nájemné dohodou.
Tel.: 725 309 265

Kompletní pokládka zámkové dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Nacenění zdarma. Tel.: 723 522 369
Zednické práce, zateplení, nátěry fasád,
práce s plošinou. Tel.: 723 522 369

Čištění hrobů z terasa, přebroušení
přímo na místě. Tel.: 721 817 009
Nabízíme veškeré kominické práce, vložkování komínů nerez vložkou, kontroly spalovacích cest.
Nenechávejte to na poslední chvíli!
Tel.: 731 959 309

VZPOMÍNÁME
Jsou lidé, kteří pro nás
v životě znamenají
víc než ostatní.
O to těžší je naučit se
žít bez nich!

Dne 7. září 2013
vzpomeneme 19. smutné
výročí od úmrtí
pana Jiřího RŮŽIČKY.
S láskou vzpomínají
manželka a děti
s rodinami.

Kdo s Tebou žil,
ten ví, co ztratil.
Už nikdy nezavoláš,
nepohladíš, nepomůžeš
a neporadíš.

Dne 7. září 2013
vzpomeneme
6. výročí úmrtí
paní Vlasty
SUCHOMELOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku

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

Dne 5. září 2013
tomu budou dva roky,
kdy nás nečekaně opustila
paní Ilonka
VYSLOUŽILOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou synové Jan,
Ladislav a rodiče.

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

Dne 1. září 2013
uplynuly 3 roky,
co nás navždy opustil
pan Pavel HANÁK
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Kominictví
Frézování zadehtovaných,
komínových průduchů, 150 Kč/m.
Tel.: 602 481 262
Střechy Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské práce.
Výroba pergol. Tel.: 602 756 428
Stříhání a úprava psů. Tel.:
606 166 853 Prostějov
Stavební firma MAČKALSTAV
s.r.o. provádí kompletní stavební práce. Tel.: 774 655 459
www.mackalstav.cz

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
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.

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
Kosmetický salon Madona v Atriu –
akce září – mikromasáž očního okolí
100 Kč. Tel.: 733 587 352

www.facebook.com/
vecernikpv.cz

Dne 1. srpna 2013
uplynulo 5 let od chvíle,
kdy nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček
pan Jaromír PRUCEK
ze Stražiska.
S láskou a úctou
vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 30. srpna 2013
jsme si připomenuli
1. smutné výročí, kdy nás
navždy opustil
pan Július KOVÁČ
z Brodku u Konice.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Kováčova

I

Denně
aktualizováno
* zpravodajství
* kultura
* sport
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost

Špičkový konec prázdnin
Se sloven
skými sho
wma
si zpívalo
několik sto ny
vek
nadšených
fanoušků

v režii

NO NAME

Závěrečný večer v rámci Prostějovského léta
patřil hudbě. Třešničkou na pomyslném letním
dortíku byl koncert vynikající slovenské kapely
No Name, jejíž příznivci ve čtvrtek večer doslova zaplnili náměstí T. G. Masaryka.
Prostějov/peh
Čtvrteční vystoupení slovenské
rockové kapely No Name se nedá
popsat jinak, než jako naprosto
úchvatná podívaná! Přestože se
krátce před samotným koncertem snesla na Prostějov vydatná
ledová sprcha, s prvními tóny
známých songů už nebylo po
dešti ani památky. „Na moravské
publikum prostě nikdo nemá,“
konstatoval frontman skupiny
Igor Timko po jednom z mnoha
ohlušujících aplausů, který se na
hudebníky sesypal po každé odehrané skladbě.
Prostějovské publikum si
partička slovenských pohodářů získala nejen svým
pěveckým výkonem, ale

milým a sympatickým vystupováním i bezprostřední
komunikací. „Jsem nadšená,
ani jsem netušila, že jejich
písničky tak dobře znám, ale
jen co se ozvou první tóny,
vím přesně, co se bude zpívat.
A Igor je vážně super! I když,
jak se teď dívám, i ten bubeník by nebyl k zahození..,“
zhodnotila se smíchem hlavní
hvězdy čtvrtečního hudebního
večera paní Pavelková, která
na koncert dorazila spolu s přáteli až z Hradčan u Přerova.
„Přišla jsem doprovodit dceru,
za pár dní jí začne zase škola,
tak ať si ještě užije posledních
dnů prázdnin,“ usmívá se zase
Lucie Silná v doprovodu dcery
Adriany a syna Danečka.

na
video rnikpv.cz
e
.vec
www

Super show. Kapela No Name připravila zdejším fanouškům na
závěr prázdnin naprosto jedinečný zážitek. Foto: Petra Hežová

ky určitě potěší i každého příznivce fotografie.
„K fotografování jsem se dostal díky dědovi - fotografovi.
Když jsem o focení projevil
zájem, dal mi knihu, abych si
o tom nejdříve něco přečetl.
Jenže já jsem knihu schoval
a o focení jsem rázem zájem
ztratil. Až po dědově smrti jsem na půdě objevil jeho
staré fotoaparáty a hrozně mě
to chytlo. Navíc jediná fotografie, která se mi po dědovi
zachovala, je panoramatický
snímek plumlovského zámku. Nafotil jsem tytéž záběry
z toho samého místa a obě
vzniklé fotografie si můžete
porovnat právě na mé výsta-

Pokud vám koncert slovenské kapely No Name unikl, máte čeho litovat. Konec prázdnin se totiž díky
šestici ‚chalanů z Košic‘ a jejich
chytlavým songům nesl ve znamení skvělé hudby, vynikající atmosféry a libozvučné slovenštiny,
kterou všichni fanoušci bezchybně
odzpívali písničky Ty a tvoja sestra, Prvá i Lekná spolu s kapelou.
Že si zdejší publikum slovenskou hudební partičku zamilovalo, svědčí i to, že jim bez přídavku nedovolili odejít z pódia.
„Už se nemůžeme dočkat, až se
tu s vámi zase sejdeme,“ potěšil
na závěr koncertu zpěvák kapely
Igor Timko fanoušky.
Čekání na další koncert vám
snad pomůže zkrátit velký rozhovor právě s frontmanem kapely
No Name - Igorem Timkem. Na
ten se můžete těšit už v některém
z dalších vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

vě Prostějovsko v Panoramatech,“ zve všechny prostějovské rodáky a profesionální
i amatérské fotografy Petr
Sládek.
Těšit se dle jeho slov můžeme na dvě desítky více než
metrových panoramatických
snímků, na kterých rozpoznáte klasické dominanty našeho
města i blízkého okolí.
Vernisáž výstavy proběhne
v pátek 6. září v 17:30 v Galerii U Hanáka a výstavu
budete moci navštívit do
18. října. Prostějovský Večerník jako jeden z pravověrných prostějovských patriotů pochopitelně nemůže
chybět. Přijďte taky!

„Zrádné“ tváře

Hody tradiční i novátorské

Nejen populární hudbou živ je
srpnový prostějovský kulturní
život. Osobně mne zaujala například také výstava Zdeny Pikové

A kam v září? Co by to bylo za
prostějovské září bez tradičních
hodů. I letos nebudou chybět
osvědčené a řekněme tradič-

Slovo má autor. Výstavu uvedl předseda Fotoklubu Prostějov
Albert Halmo (vlevo), který předal slovo i autorce působivých fotografií, Zdeně Pikové (vpravo).
Foto: Petra Hežová
jeden ze svých posledních snímků zobrazující upřeně hledícího
chlapce, který všechny přítomné
zaujal svou přirozeností a až neskutečně výraznýma očima.

Výstavu fotografií Zdeny
Pikové můžete v Galerii
U Hanáka navštívit až do
desátého října.

Jako pohled do zrcadla. Na vernisáž výstavy fotografií Zdeny Pikové se dostavilo i několik přirozených fotomodelů z řad autorčiných přátel, spolupracovníků a rodinných příslušníků.

Baletní galavečer ve stínu Plumlovského zámku uchvátil publikum

Plumlov/peh - Baletní medailon
choreografa a režiséra Roberta
Balogha v podání tanečníků
Moravského divadla Olomouc
ve stínu plumlovského zámku nadchl v sobotu vpodvečer
nejen milovníky umění. Díky
unikátnímu projektu vznikl za
finanční podpory Olomouckého kraje na nádvoří venkovní
amfiteátr, který poskytl návštěvníkům baletního galavečera výjimečnou příležitost
- shlédnout taneční vystoupení
členů Moravského divadla
Olomouc v opravdu nevšedním

a příjemně krásném prostředí.
„Loni jsme navštívili baletní představení bratrů Bubeníčkových pod širým nebem na hradu Šternberk
a byl to opravdu nezapomenutelný zážitek. Proto jsme moc
zvědavé na baletní vystoupení
tady na Plumlově,“ přiznaly
s úsměvem ještě před začátkem
sympatické milovnice umění,
slečna Alexandra Janků spolu
s maminkou.
Nakonec diváci zhlédli v podání
sólistů Moravského divadla Olomouc skvělou podívanou, kterou

Čarodějnice. Petra Glacová, Sylva Pospíšilová a Irina Laptěva
předvedly v rolích čarodějnic nadšenému publiku, že si baletky
mohou na pódiu příjemně zařádit.
Foto: Petra Hežová

vytvořily ukázky z inscenací
Romeo a Julie, Carmen, Frida,
Amadeus a Macbeth pod vedením významného režiséra a choreografa Roberta Balogha: „Jde
o takový retrospektivní pohled do
mé tvorby,“ přiblížil obecenstvu
programovou nabídku sám známý režisér.
Užaslí diváci pak na pódiu sledovali také duet lady Macbeth
a Macbetha, taneční obrazy ze života surrealistické malířky Fridy
i romantický a zároveň tragický
příběh nejslavnějšího mileneckého páru světa - Romea a Julie.

Kouzelnou atmosféru baletního
vystoupení pod širým nebem
umocnila blízkost jedinečné
architektonické památky v podobě
plumlovského zámku, který vytvořil unikátní kulisu pro sobotní,
téměř pohádkový večer. Přestože
počasí nebylo právě v nejlepší
náladě, krátce před samotným vystoupením se přeci jen umoudřilo
a baletní galavečer pod širým
nebem si tak naplno mohla vychutnat stovka nadšených diváků
včetně významných osobností
Prostějovska i celého Olomouckého kraje.

Bílá krása. Vystoupení tanečníků z Moravského divadla Olomouc
bylo díky své vysoké profesionální úrovni tou pravou potěchou pro
zdejší milovníky umění.
Foto: Petra Hežová

Do Prostějova si přijedou

Jaký byl prázdninový srpen?
Nejviditelnější a dalo by se říci
i nejmasovější kulturní akcí měsíce srpna se v Prostějově bezpochyby stal koncert slovenské populární kapely NO NAME, který
proběhl poslední srpnový čtvrtek
přímo na náměstí TGM. Jednalo
se o skutečný vrchol cyklu akcí,
které zastřešilo Prostějovské kulturní léto. Mnozí dokonce mluví
o tomto koncertu jako o koncertu
roku, přestože do prosince ještě
chybí několik měsíců. Takže jen
houšť podobných skvělých akcí!

tváře z Ukrajiny, Chorvatska,
Slovenska a Itálie,“ upřesňuje
sama autorka, která si k fotografování našla cestu zhruba před
deseti lety. Mimo jiné i díky
olomoucké výtvarné umělkyni
a fotografce Mileně Valuškové.
„Ty fotografie jsou úžasné, zejména záběry dětí jsou opravdu
krásné,“ zhodnotila působivou
přehlídku lidských tváří prostějovská radní a předsedkyně kulturní komise Milada Sokolová,
která se vernisáže účastnila i se
svým synkem.
„Při pořizování snímku dětí mě
překvapila reakce rodičů, kteří
mě nechali dítě bez obav vyfotografovat, zřejmě jsem jim nepřipadala jako únosce dětí,“ usmála
se Zdena Piková při pohledu na

Foto: internet

prostějovské kultury
s názvem Portréty, která probíhá
v galerii U Hanáka. Jak zaznělo
na vernisáži, vystavené fotografie
výtečně zachycují, že i krásná
tvář může skrývat špatnou duši
a naopak.
Pozadu jako vždy nezůstává ani
Muzeum Prostějovska, kde po
trnkovské výstavě následovala
vernisáž výstavy o historii vojenského výcvikového prostoru
v letech 1934 až 1945. Výstava
připravená Vojensko-historickým sdružením Stříbrná mapuje
osudy tajemné oblasti nedaleko
od Prostějova.

Prostějov/peh - Návštěvníci
páteční vernisáže u příležitosti zahájení výstavy uměleckých portrétních snímků
Zdeny Pikové s všeříkajícím
názvem „Lidé“ zaplnili jeden
z výstavních prostorů Galerie U Hanáka doslova až po
strop. Večerník u toho samozřejmě nemohl chybět...
„Není divu, tato začínající fotografka, pro kterou je výstava její
premiérou, zaujala účastníky
vernisáže citlivým zpracováním
fotoportrétů, na kterých se poznávali autorčini spolupracovníci, přátelé i rodinní příslušníci.
Ale nejen oni...
„Na mých fotografiích se sešli
zástupci rovnou pěti národů.
Vedle Čechů tu můžete vidět

2x foto: Petra Hežová

OKEM „ŠÉFKY”
„Bezejmenný“ koncert roku

fotografiích Zdeny Pikové

jak staarttovaaloo prrosttějoovsskéé léétoo...

Prostějovsko v panoramatech
Prostějov/peh - Výstava určená nejen zarytým patriotům, kterou si nesmí nechat
ujít žádný pravověrný Prostějovan, se blíží mílovými
kroky. Už od tohoto pátku budete moci v Galerii
U Hanáka zhlédnout unikátní výstavu panoramatických fotografií dominant
Prostějovska.
Pro všechny prostějovské
rodáky a zaryté patrioty, ale
pochopitelně nejen pro ně,
si zdejší fotograf Petr Sládek
připravil opravdovou lahůdku. Netradiční pohled na známá místa v okolí Prostějova
skrze speciální panoramatickou hlavu digitální zrcadlov-

Krása lidské duše ve

ní akce, ale na své si přijdou
i fanoušci novinek. Na zámku
například zahraje už o hodové sobotě v rámci koncertního
pásma i známý irský písničkář
MUNDY a v Národním domě
si v neděli výstavou podzimních
jiřin připomeneme známou prostějovskou novinářku Jarmilu
Pospíšilovou, která již bohužel
není mezi námi.
V září se navíc uskuteční také
hned několik velmi pozoruhodných výstav, ale o těch až příště,
protože v Prostějově se toho na
kulturním poli děje tolik, že se
všechno ani zdaleka nevejde do
tohoto „okénka.“
Milada
Sokolová,
radní
a předsedkyně kulturní komise
při Radě města Prostějova

zařádit legendární Olympic!
Prostějov/peh - Už za necelý
měsíc dorazí do Společenského domu v Prostějově legendární partička vynikajících
českých muzikantů, která
pod názvem OLYMPIC v čele
s Petrem Jandou září na zdejší hudební scéně už neuvěřitelného půl století!
Padesát let existence je proto
třeba oslavit a v případě skupiny
Olympic by to snad ani nešlo jinak než velkolepým koncertním
turné, které si pro tuto příležitost
kapela připravila pro všechny
své věrné fanoušky, kteří s nimi
absolvovali tu dlouhou rockovou cestu plnou skvělé muziky.
Kdo by si nevzpomněl na notoricky známé songy Dynamit,

Okno mé lásky, Dávno nebo
Želva. Ty všechny si budete
moci zanotovat spolu se členy
kapely pod vedením duchem
nestárnoucího rockera Petra
Jandy.
Jaký je to pocit, zajišťovat
koncertní vystoupení nejstarší české rockové kapely, a co
vše to obnáší, se Večerník, který je exkluzivním mediálním
partnerem akce, zeptali toho
nejpovolanějšího... „Pořádáním tohoto koncertu si vlastně
plním svůj sen z mládí. ‚Olympiky‘ jsem poprvé zaregistroval
asi v patnácti letech, kdy jsem
na jejich prostějovské koncerty chodil s mým kamarádem
Zdeňkem Šrámkem. Už tehdy

byla jejich hudba vrcholem
zdejšího muzikantského světa
a na tom se doposud nic nezměnilo,“ vzpomíná s úsměvem na
svá první setkání se skupinou
Olympic Petr Zlámal, majitele
pořádající agentury HitTrade.
Půlstoletí na české rockové
scéně přijedou ‚Olympici‘
oslavit do Prostějova již 20.
září letošního roku od 20:00
hodin a dle organizátora akce
Petra Zlámala se mají příznivci této hudební legendy na
co těšit: „Půjde o rockový koncert, proto jsem hned ze začátku
zavrhl variantu jakéhosi divadelního představení, kdy diváci
jen sedí na židlích. Na zářijový
koncert se vejdou všichni, kteří

budou mít chuť zavzpomínat
na začátky skupiny Olympic,
připomenout si jejich slavné
hity a vychutnat si jak se patří
ve stoje a v rytmu jejich nestárnoucích písní pravou rockovou
atmosféru, kterou nezajistí snad
nikdo lépe, než tihle zakladatelé
českého bigbítu,“ zve všechny
milovníky hudby na tuto jedinečnou hudební událost organizátor akce Petr Zlámal.
Vstupenky jsou k dispozici na
prodejních místech Klenoty
Eva, Koliba u Tří králů, Hudebniny Tyl a na www.ticketportal.cz. Pro více informací
čtěte i nadále PROSTĚJOVSKÝ Večerník nebo navštivte
www.hittrade.cz.

Fotbal
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Fotbalový turnaj přípravek O pohár primátora města ZLOMOVÝ TÝDEN prostějovského fotbalu
poprvé v nedávných dějinách prostějovského fotbaProstějov 2013 vyhrála v Čechovicích Sigma Olomouc Asi
lu se 1.SK Prostějov dostal do pozice týmu pohybujícíProstějov/skl, son - Poslední srpnový den patřil na
hřišti TJ Sokol Čechovice
5. ročníku fotbalového turnaje
přípravek O pohár primátora města Prostějov. Mezinárodní klání trvalo celou sobotu, přálo mu ideální počasí
a nabídlo spoustu zápasů
výborné mládežnické úrovně.
Tentokrát se tradiční akce
zúčastnilo jedenáct družstev,
když jedno se odhlásilo na
poslední chvíli v pátek večer.
Nejvzdálenějším účastníkem
přitom byl slovenský Spartak Trnava, který měl
i nejpočetnější a nejhlasitější
fanouškovskou enklávu s bubny. Tito příznivci vytvořili nejen
pro svůj tým parádní atmosféru.

A jak všechno dopadlo? Do finále se dostaly
výběry SK Sigma Olomouc
a 1.SK Prostějov B, nakonec
byla šťastnější Sigma po
výhře 3:2. Takže mladým
Prostějovanům ani na čtvrtý
pokus těsně nevyšel útok na
turnajový primát, snad příští
rok. V boji o bronz zvítězil
tým 1.SK Prostějov A nad FŠ
Třebíč 5:0.
U slavnostního vyhlášení
a předávání cen osobně
nechyběl primátor statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák, který celý podnik
zhodnotil jako velmi úspěšný
a všem klukům popřál hodně
sportovních úspěchů v jejich Vítězný tým. Turnaj přípravek O pohár primátora města Prostějov 2013
fotbalové kariéře.
ovládli v Čechovicích mladí fotbalisté Sigmy Olomouc. Foto: Petr Hrnčíř.

Konečné pořadí turnaje
O pohár primátora města Prostějov 2013
1. Sigma Olomouc, 2. 1.SK Prostějov B, 3. 1.SK Prostějov A,
4. FŠ Třebíč, 5. Spartak Trnava, 6. Hanácká Slávia Kroměříž,
7. Sparta Brno, 8. HFK Olomouc, 9. TJ Sokol Čechovice, 10.
Lipník nad Bečvou, 11. Moravská Slávia Brno.

Individuální ocenění

Domácí v akci. Čechovický výběr (ve světlém) v souboji s brněnskou
Spartou.
Foto: Petr Hrnčíř.

Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 28. srpna 2013 rozhodla:
1. Soupiska:
3. Pokuty:
II. třída TJ Sokol Brodek u PV
STK uděluje peněžité plnění mužstvu TJ Sokol Otaslavice,
KP mladší žáci Sokol Čechovice
článek.23 odstavec 7 200 Kč za nepředložení soupisky „A“2. Změna termínu utkání:
-mužstva v utkání TJ Sokol Otaslavice „B“ - Sokol Čechy pod
III. třída mužů - utkání 5.kola FK Výšovice - TJ Sokol Vrahovice Kosířem
„B“ původní termín 8. 9. 2013 bude sehráno 7. 9. 2013 v 16.30 hod. 4. Různé:
Dohoda oddílu
Mladší a starší přípravky - hlášení výsledků z turnajů na
IV .třída mužů - utkání 5.kola TJ Želeč - TJ Sokol Protivanov „B“ e-mail: hubalj@seznam.cz (garant komise STK přípravky)
bude sehráno 8. 9. 2013 v 16.30 hodin na hřišti v Protivanově (změna TJ Smržice pořádá v sobotu 14. září 2013 od 9.00 hodin turnaj přípravek za účasti mužstev Futsal Čechovice , TJ Sokol
pořadatelství). Dohoda oddílů
Dorost - utkání 4. kola TJ Sokol Přemyslovice - TJ Smržice původní Čechovice, FC Kostelec na Hané, FC Viktorie Otrokovice,
termín 31. 8. 2013 bude sehráno 1. 9. 2013 v 14.00 hod. Dohoda oddí- SK Vojkovice, SK Brno-Slatina
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
lů. 5.kolo TJ Smržice - Haná Nezamyslice původní termín 7. 9. 2013
odsouhlasil Roman Minx, garant STK
bude sehráno 8. 9. 2013 v 10.45 hodin. Dohoda oddílů
Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 29. srpna 2013 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Veškeré úřední zprávy a další aktuality
Žilka Michal (TJ Horní Štěpánov) na 6 soutěžních utkání od 25.8. 2013
dle DŘ11/3b, Svobodník Jiří (FK Němčice nad Hanou) na 4 soutěžní
mohou zástupci jednotlivých oddílů
utkání od 26.8. 2013 dle DŘ13/1b, Glouzar Antonín (FK Skalka 2011)
na 1 soutěžní utkání od 26.8. 2013 dle DŘ11/1, Vrána Martin (TJ Sokol
i jejich příznivci nacházet
Plumlov B) na 1 soutěžní utkání od 26.8. 2013 dle DŘ11/1, Nesvadbík
na internetových stránkách
Josef (TJ Sokol v Pivíně) na 1 soutěžní utkání od 25.8. 2013 dle DŘ19/1,
Všetička Michal (TJ Sokol Mostkovice B) na 1 soutěžní utkání od 26.8.
WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!
2013 dle DŘ19/1
2. Žádost o prominutí zbytku trestu 1 SU:
Liška Zbyněk (TJ Sokol Otaslavice) - žádosti se nevyhovuje dle DŘ 57/1, Oulehla Zdeněk (TJ Sokol Tištín) - žádosti se nevyhovuje
dle DŘ 57/1, Ostratický Marek (TJ Sokol Vicov) - žádosti se vyhovuje dle DŘ 57/1; činnost uvolněna podmíněně od 30. 8. 2013 do
30.11.20133.
3. Různé:
Na příští zasedání DK, tj. ve čtvrtek 5.9.2013 od 16.00 hodin jsou pozváni kapitán, vedoucí družstva a hráč TJ Biskupice, který hrál
na cizí RP v utkání 3. kola IV. třídy Sokol Ivaň - TJ Biskupice, dále kapitán a vedoucí družstva oddílu Sokol Ivaň a hlavní rozhodčí
tohoto utkání.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

Zápasové
meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:
5. kolo: Určice – Slavičín (neděle 8.9., 16.30,
rozhodčí: Mrázek - Mikula, Hanák).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
14. kolo, středa 4. září, 17.30: Nové Sady
– Konice (Částečka M. - Štětka Z., Kouřílek
M. ), Medlov – Kralice na Hané (Polanský
J. - Sedláček L., Juřátek J.).
5. kolo, neděle 8. září, 16.30: Kozlovice –
Konice (Válek R. - Straka M., Krobot L.),
1.HFK Olomouc „B“ – Kralice na Hané (neděle 8.9., 10.00, hřiště Hodolany, rozhodčí:
Křepský M. - Dorušák P. P., Vojáček M.).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
5. kolo, sobota 7. září, 16.30: Haná Prostějov – Štěpánov (Knoll ml. L. - Lizna
O., Fojtek R.), Čechovice – Slatinice
(neděle 8.9., 16.30, Machala M. - Kučera Z., Hodaň M.), Konice „B“ – Opatovice (Antoníček I. - Vedral R., Zika O.),
Klenovice na Hané – Bělotín (Kouřílek
M. - Oulehla M., Kulička R.).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
5. kolo, neděle 8. září, 16.30: Kostelec
na Hané – Lipová (Přikryl R. - Vičar M.,
Fojtek R.), Pivín – Radslavice (Kološ P.
- Konečný M., Krutovský K.), Tovačov –

Prostějov/tok, pk
Prvního zakolísání jsme byli
svědky na jaře, kdy po dvou
domácích remízách přišel velmi
nevydařený poločas ve Zlíně
následovaný krutou domácí
porážkou s rezervou Sigmy
Olomouc. Tato šňůra stála klub
lepší konečné umístění, než třetí příčku, byť tato pozice byla
hodnocena vedením veskrze
pozitivně. Nyní je ovšem situace o to nepříjemnější, že se jedná o samý začátek sezóny, kdy
nepřesvědčivé výsledky mohou

jak ovlivnit atmosféru v týmu
na dlouhou dobu, tak i zásadním způsobem hranici úspěchu
či neúspěchu, která bývá, jak
víme, velmi tenká...
Pozitivní je, že si tohoto faktu je
dobře vědomo nejen sportovní
vedení, ale i samotní hráči. Trenér a generální sportovní manažerFrantišek Jura už v sobotním pozápasovém rozhovoru
s novináři poznamenal, že realizační tým si utkání zanalyzuje
a vyvodí z toho pro sebe určitou
odpovědnost. Lze předpokládat, že situací se bude zabývat

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Nejlepší hráč: Patrick Karhan (Spartak Trnava).
Nejlepší střelec: Adam Grulich (1.SK Prostějov A).
Nejlepší brankář: Patrik Výtiska (Hanácká Slávia Kroměříž).

zprávy od zeleného stolu...

MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
5. kolo: Fastav Zlín „B“ – 1.SK Prostějov (neděle 8.9., 10.30 hodin, rozhodčí:
Krasula - Mikeska, Dresler)

ho se v dolních patrech třetiligové tabulky. Při své spanilé jízdě divizí a po až nečekaně úspěšném vstupu do
Moravskoslezské fotbalové ligy na sklonku loňského léta
se vždy hřál na výsluní špičky příslušné soutěže. Nyní se
ale mužstvo zmítá v krizi, kterou dokomentují především
samotné výsledky: čtyři odehraná kola, pouhé čtyři body
a třinácté místo v tabulce... Navrch pak zamrzela promarněná šance, utkat se v Poháru České pošty s pražskou
Spartou, což zavinila bezradnost a smůla v penaltovém
rozstřelu utkání druhého kola pohárové soutěže.

během následujícího týdne
i klubové vedení. Zásadní
změny se očekávat nedají, spíš
půjde o to, jak lépe motivovat
hráče ať už v pozitivním, či negativním smyslu.
Oni samotní samozřejmě dobře
vnímají jak důsledky zatímní
zápasové bilance, tak své individuální výkony. Včera bezprostředně po utkání si vzali řeč
zkušení borci Petr Pavlík s Michalem Pospíšilem, za obranu si
své řekl například Pavel Hloch.
Právě v těchto okamžicích jsou
postřehy světem protřelých
mazáků nejužitečnější. Sebereflexe dává naději, že přístup
všech, kteří dostanou trenérovu
důvěru, k utkání ve Zlíně bude
příkladný.
A ještě drobný dovětek - všechny, od trenéra po posledního
náhradníka, mrzí to, jak si včera
zahráli s přízní a důvěrou svých
fanoušků, kterých si prostějovský fotbal musí vážit, a nebojme
se říct, že i hýčkat. „Všem fandům se omlouváme, k tomu
není co dodat...,“ poznamenal
ještě trenér Jura.

PŘEBOR OFS
Mostkovice (Petrů J. - Milar J., Majer P.),
PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
Plumlov – Nezamyslice (sobota 7.9., 16.30,
Odstrčil M. - Menšík J., Petrů J.), Brodek 5. kolo, neděle 8. září, 16.30: Vrahoviu Přerova – Vrchoslavice (sobota 7.9., ce – Zdětín (sobota 7.9., 16.30), Němčice
nad Hanou – Jesenec, Určice „B“ – Proti16.30, Pivoňka P. - Zemánek P., OFS.).
vanov (sobota 7.9., 16.30), Přemyslovice
– Brodek u Prostějova, Čechovice „B“ –
I.B TŘÍDAO KFS, SKUPINA„B“:
5. kolo: Hvozd – Lutín (sobota 7.9., 16.30, Dokou- Haná Prostějov „B“ (sobota 7.9., 16.30),
Olšany – Otaslavice (sobota 7.9., 16.30),
pil P. - Kašpar J., Jelínek M.).
Smržice – Držovice, Otinoves – Horní
Štěpánov.
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
III. TŘÍDA:
5. kolo: Znojmo – 1.SK Prostějov (sobota 7.9.,
5. kolo, neděle 8. září, 16.30: Kralice na
10.30, ).
Hané „B“ – Zdětín „B“, Výšovice – Vrahovice „B“, Plumlov „B“ – Skalka (hřiště
MORAVSKOSLEZSKÁ
Krumsín), Brodek u Konice – Pavlovice
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
5. kolo: Hodonín – 1.SK Prostějov (sobota 7.9., u Kojetína, Pivín „B“ – Dobromilice (sobota 7.9., 16.30), Ptení – Vícov, Bedihošť
10.15, ).
– Nezamyslice „B“ (sobota 7.9., 16.30,
hřiště Hrubčice), Tištín – Mostkovice
MORAVSKOSLEZSKÁ
„B“.
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
5. kolo: Hodonín – 1.SK Prostějov (sobota 7.9.,
IV. TŘÍDA:
12.15, ).
5. kolo, sobota 7. září, 16.30: Otaslavice
„B“ volno, Kladky – Přemyslovice „B“
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO
(neděle 8.9., 16.30), Želeč – Protivanov
KFS – dorost:
5. kolo: Opatovice – Kostelec na Hané (sobota „B“ (neděle 8.9., 16.30), Čechy pod Ko7.9., 16.30), Určice – Nemilany (sobota 7.9., sířem – Ivaň (neděle 8.9., 16.30), Brodek
14.15), Konice – Čechovice (neděle 8.9., 10.00). u Prostějova „B“ – Doloplazy, Tvorovice
– Biskupice.
KRAJSKÁ SOUTĚŽ
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
dorostu – skupina „B“:
5. kolo: Chomoutov – Němčice nad Hanou 1. kolo: Lažany – Kostelec na Hané „B“
(sobota 7.9., 14.15), Tovačov – Čechovice „B“ (sobota 7.9., 16.30).
(sobota 7.9., 16.30), Protivanov – Želatovice (ne- !zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce
na vaši návštěvu!
-jimděle 8.9., 11.00).

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

„Eskáčko“ bude ve Zlíně

napravovat nepovedené výkony
Prostějov/tok, pk - V nedělním dopoledni, tradičním čase
utkání na zlínské Letné, se
bude prostějovské „eskáčko“
snažit o další body do třetiligové tabulky, které po sobotním
debaklu od holického výběru
potřebuje jako sůl. Navíc se
poslední představení ve Zlíně
počátkem května 1.SK vůbec
nevyvedlo, když po vlažném
začátku prohrávali hosté 0:3
a 1:4, aby se ve druhém poločase vydali na stíhací jízdu
a nechybělo málo, aby ševcům
sebrali alespoň bod. Nedávné
vyřazení od „A“-týmu Fastavu v Poháru České poště na
penalty pak mají prostějovští
příznivci ještě v živé paměti...
Během letní přípravy sehrála
zlínská rezerva sedm přípravných zápasů s bilancí dvou vítězství, remízy a čtyř porážek.
Oficiální soupiska čítá pouhých
dvanáct jmen (dva brankáře,
čtyři obránce, čtyři záložníky
a dva útočníky) s věkovým průměrem 19 let. Je tedy nabíledni,
že trenér Švach k jednotlivým
zápasům loví posily mezi hráči
„áčka“, případně staršího dorostu.
Mezi tyčemi je stálicí jedenadvacetiletý Zapletal, zadní řadu
vyztužují z „A“ týmu obvykle
Linek či Pazdera, středovou řadu
Bartolomeu či Bublák a ofenzivu Kurtin. Prozatímní střelecká
produktivita zlínské rezervy kopíruje „úspěchy“ áčka, ve třech
zápasech vstřelili ševci pouhé
dvě branky. Ve třetím kole, kde
se hrálo atraktivní derby se sousedním Slováckem, nastoupil
nastávající prostějovský soupeř
v sestavě Zapletal - Jasenský,
Linek, Kostka, Pazdera - Hlobil
(Elšík), Bublák, Talaš – Višněvský (Malenovský), Poznar, Červenka (Blanař). Z toho vyplývá,
že oproti květnovému duelu vyběhne na trávník proti „eskáčku“
prakticky úplně jiný tým.

Prostějov by měl podle dřívějšího plánu nastoupit tentokrát
s Kofroněm v brance, otázkou
ale samozřejmě zůstává, jak se
dění okolo posledních zápasů
odrazí ve složení základní jedenáctky či snad dokonce celého
hráčského kádru! „V tuto chvíli
vám k nadcházejícímu utkání nemohu nic říct. Uvidíme, co přinesou nejbližší dny...,“ konstatoval
po domácím faux-paux s 1.HFK
František Jura, lodivod prostějovských fotbalistů.

Počítat se zřejmě nedá stále s Kazárem, mimo hru je stále kapitán
Hunal. Každopádně hráči budou
muset především v defenzivě hrát
podstatně disciplinovaněji a všichni
do jednoho si musí plnit své taktické úkoly. Bez této premisy by duel
ve Zlíně opět nemusel dopadnout
dobře. A nezbývá než věřit, že kvalitní obranu doplní konečně úspěšní
hrotoví hráči, kde by se měl uplatnit
rychlonohý Machálek, brejkové
situace totiž budou hlavní nadějí na
dobrý výsledek...

Výsledkový servis msfl
4. kolo: Orlová - Slovácko B 6:1 (3:0), Branky: 36. a 43. Kopel, 27. Vlk, 61.
Kovář, 62. Pražák, 65. Sobala - 83. Haša. Diváků: 316 * Opava - Uničov
3:0 (0:0), Branky: 50. a 72. Schaffartzik, 57. Nekuda, Diváků: 911 * Hlučín
- Třebíč 1:1 (0:1), Branky: 74: Barcal - 26. Chlup z pen., Diváků: 175 *
Hulín - Kroměříž 2:0 (1:0), Branky: 29. Krhut, 67. Kopečný, Diváků: 308
* Mikulovice - Břeclav 1:1 (0:1), Branky: 86. Švacha - 38. Sasín, Diváků:
175 * 1.SK Prostějov - HFK Olomouc 0:5 (0:0), Branky: 67. Korčián,
69. Hromek, 78. Matyska, 85. Pezzotti, 87. Dupkala, Diváků: 670 * Sigma
Olomouc B - Žďár nad Sázavou 3:0 (1:0), Branky: 66. a 84. Holub, 36.
Plšek, Diváků: 153 * Zábřeh - Zlín B 1:1 (0:0), Branky: 62. Bačík - 68.
Jasensky, Diváků: 360.

průběžná tabulka PO 4. kole

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

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

Z
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

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

B
10
9
9
8
7
6
5
5
5
4
4
4
4
4
2
1

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?

5.kolo, neděle 8. září 2013, 16:30 hodin: Žďár n S. - Orlová, Břeclav Sigma Olomouc B, Uničov - Mikulovice (10:15), Třebíč - Opava (sobota
7.9., 16:30), Kroměříž - Hlučín (pátek 6.9., 16:30), 1. HFK Olomouc Hulín (sobota 7.9., 16:30), FASTAV Zlín B - Prostějov (10:30), 1. FC
Slovácko B - Zábřeh (10:15, Kunovice).

Odstartovala nová sezóna v malé kopané
Prostějov/kopa, son – Úvodním turnajem 2. ligy skupiny B zahájil svůj podzimní program nový ročník
okresních soutěží v malé
kopané Prostějovska. Těch
se v čerstvě započaté sezóně
2013/14 účastní celkem 21
týmů ve třech ligách mužů,
Večerník vás jako obvykle
bude pravidelně informovat
o všech výsledcích.

2. OKRESNÍ LIGA MUŽŮ, SKUPINA B

2013/2014

Hřiště Smržice: FC Semos Juniors Hluchov – Los Nutrios Kralice na Hané 2:6, FC
Ladzimil Čehovice – TJ Otinoves 4:0, Otinoves – Kostelec na Hané 5:4.

Průběžná tabulka:
1. Kralice
1
0
2. Čehovice
1
0
3. Otinoves
1
0
4. Kostelec
0
0
5. J. Hluchov
0
0
Abrahám PV ještě neodehrál ani jedno utkání

0
0
1
1
1

6:2
4:0
5:8
4:5
2:6

3
3
3
0
0

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

V prvním krajském derby letošního ročníku MSFL utrpěl Prostějov debakl!

PŮLHODINA DEFENZIVNÍ HRŮZY NAŠTVALA FANOUŠKY...
Před rekordní návštěvou téměř sedmi stovek fanoušků se v Prostějově na stadionu Za Místním
nádražím představil atraktivní soupeř v podobě
krajského rivala z Holice. Ještě loni tým 1.HFK
z předměstí Olomouce usiloval o postup do
nejvyšší soutěže, ale z ekonomických důvodů se naopak stěhoval o patro níže. Diváci byli
v sobotním odpoledni svědky dvou rozdílných
poločasů, poslední půlhodinu by však nejraději ti
domácí na hřišti i v hledišti z paměti zcela vymazali... Zatímco útočné hroty domácích holického
brankáře v podstatě neohrozily, hostům od 66.
minuty vycházelo vše a brankáři Burešovi nasázeli pětigólový příděl. Prostějovští tak zůstávají
po čtyřech kolech MSFL se ziskem pouhých čtyř
bodů hodně nečekaně až ve druhé polovině tabulky... Přinese to v řadách 1.SK nějaké změny?
Prostějov/tok

P

rostějovská
jedenáctka
vyběhla na trávník podle
předzápasových předpokladů,
tedy bez zraněných Hunala
a exholického Kazára, který se
přišel na zápas pouze podívat.
„Rameno stále není v pořádku.
Nemám ani představu, kdy začnu trénovat, snad příští týden,“
svěřil se Večerníku před výkopem krajní bek, jehož návrat do
sestavy má zatím značně mlhavé kontury. Na hrotu dostala
tentokrát důvěru trenéra Jury
dvojice Krč - Pospíšil, protože
žádnému ze čtyř forvardů se
zatím bůhvíjak nedaří. Hosp
tující trenér Jiří Derco postránovává
dal Tögla, kterýý dotrénovává
z
chybějíci fyzičkuu po zranění.
ěl také asistent
a
Na lavičce chyběl
ksijević,, jež ve
trenéra Petar Aleksijević,
ál s B týmem
tý
stejnou dobu hrál
¨Naopakk v
se Šternberkem.¨Naopak
K
základní sestavě 1.HFK
nechyběl rodák z Pivínaa
ce
Libor Žondra, naa lavičc
lavičce
vickýý Petr
Peetr
pak seděl vrahovický
nakonnec
Štěpánek, který see nakonec
poslledpodíval na hřiště na posledut.
ních dvanáct minut.
osté z Holice
ce si vy
vylosoylosoem se
vali výkop a mál
málem
dostali k první příležitosti,
říležitossti, míč
álenosti minul
ale z uctivé vzdálenosti
ešovy branky.
b
pravou tyč Burešovy
žitě probudilo,
probbudilo,
To domácí náležitě
takže Holické už do vlastní
uštěli, hrálo
hrrálo se
šestnáctky nepouštěli,
du hřiště,
hřišttě, kde
většinou ve středu
ry měli hosté.
ovšem více ze hry
ak trpělo
trpěělo ne„Eskáčko“ naopak
vkami, kombik
přesnými přihrávkami,
kopávanéé míče
nace vázla a nakopávané
čtvrthhodině
k cíli nevedly. Po čtvrthodině
elenka centr
centr na
hry vyzkoušel Zelenka
s poPospíšila, ten se ale ke své
nedostall. První
věstné hlavičce nedostal.
yslal až
střelu na Šroma tak vy
vyslal
ídající Hirsch,
H
v 39. minutě střídající
dině nahradil
naahradil
který po půlhodině
tána MazouM
zraněného kapitána
m neby
yli zase
cha. Hosté na tom
nebyli
reš mus
el krýt
o tolik lépe, Bureš
musel
římého kopu
k
pouze střelu z přímého
a
ú
několik centrů, střely úspěšně
blokovali modří zadáci. A tak
áži é
se šlo do šaten po nezáživné
první půli za bezbrankového
stavu.

V

e druhém poločase se
zpočátku obraz hry příliš
nezměnil. Prostějovská obrana
stíhala řešit útočné pokusy Holice, zatímco ofenzívu nerozhýbal
ani vystřídavší Machálek, spolu
s Hirschem mající žádoucí tah
na branku. A tak přišla po více
než hodině hry vcelku nenápadná akce hostí po pravém křídle,
Korčián střílel už z poměrně ostrého úhlu, přesto míč skončil za
zády gólmana Bureše. Ten si o
dvě minuty později vybral další
slabší chvilku, kdy nedosáhl na

Holice se chytila v pravý čas, odneslo to „eskáčko“

sedm minut později téměř přes
kopírák uspěla dvojice Dupkala
– Pezzotti a poslední hřebíček
do prostějovské rakve zatloukl
přesnou střelou pět minut před
koncem opět Dupkala. Náhlý příval gólů byl podezřelý
i rozhodčímu Kůrkovi, který při pozorném pohledu
na svatyni domácích objevil
poměrně velkou díru v síti u
břevna, kterou několik minut
opravovali místní pořadatelé... Pohříchu to ale nebyl důvod
holického gólostroje. Vrchní arbitr pochopil, že domácí by už
raději byli ze hřiště pryč, a tak
i přes toto zdržení odpískal konec mače přesně po devadesáti
minutách hry.
ým 1.SK Prostějov tedy
poprvé v této sezóně padl
na domácím hřišti, navíc s debaklem. Třetiligovou tabulkou
se tak propadává do spodních
pater, což je v zásadním rozporu s předsezónními cíli vedení
klubu. Navíc teď na rozklížené
mužstvo čeká dvojice rezerv
celků z vyšších soutěží - v neděli
na Letné Zlín a následně doma
Slovácko. Náprava sobotního
bezkrevného výkonu musí přijít
velmi brzy.

video na pv.cz
ernik
www.vec

„Výsledek je debaklem, to je jednoznačné a není se za co
schovávat... Holice měla lepší vstup do zápasu, byla aktivní na balónu, ale přežili jsme těch úvodních dvacet minut
a přizpůsobili jsme hru stažením jednoho útočníka do zálohy. Věděli jsme, že budou chtít dokázat, že to jsou páni
fotbalisti a patří na přední příčky tabulky. V poločase jsme
si řekli, že musíme být aktivnější, chodit si víc pro balóny,
abychom se prosadili kombinací po zemi. Tlak soupeře už
nebyl v druhé půli takový, ale šance si vytvářeli a my se
po druhé brance sesypali. Před domácím publikem se nám
toto nesmí stávat, byť s kvalitním exdruholigovým týmem.
Teď si musíme sednout a probrat, co dál. Byla to tvrdá
lekce, budeme to řešit s klubovým vedením, vyvodím z toho
i osobní odpovědnost, ale bezprostředně po zápase těžko
dělat nějaké soudy.“

T

Vyšli naprázdno. Prostějovští fotbalisté téměř neprověřili pozornost holického brankáře, stejně tak nedokázal skórvat obávaný
kanonýr Michal Pospíšil (v modrém) .
Foto: Tomáš Kaláb

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA – 4. KOLO

1. SK Prostějov:
střídání: 30. Hirsch za Mazoucha, 57. Machálek za Pospíšila,
70. Zatloukal za Pančocháře, 83. Sou
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přízemní centr
tentokrát z levé
strany a míč jen
zbrzdil na kopačky
Dupkaly, který tři minuty po svém příchodu
na hřiště měl před sebou
už jen prázdnou bránu. Trenér Jura na situaci reagoval
posílením ofenzívy o Tomáše
Zatloukala, což ale kýžený efekt
nepřineslo, zato začala kolabovat obrana. Po sporném odstavení Krče u středové lajny, které
stejně jako některé další zákroky
dl hlavního
hl íh sudího
díh z llenevyvedlo
dového klidu, zužitkoval další
brejk po levé straně Matyska, o

 1. Hosté prokázali tah na branku hned po výkopu, první střela ale

mířila mimo tři tyče.

 30. Kvůli natažení lýtkového svalu odstoupil za Hunala alternu-

jící kapitán prostějovského 1.SK Mazouch, kterého vystřídal Hirsch.
Rychlonohý záložník pomohl ofenzivnímu snažení.
39. První střela na branku soupeře, Šroma ohrozil Hirsch.
66. Holický Hromek vysunul ukázkově do vápna Korčiána, který střelou na zadní tyč poprvé překonal Bureše - 0:1.
 68. Druhý gól přidal do prázdné branky Dupkala, když Bureš
nedosáhl na přízemní centr z levé strany - 0:2.
77. Po sporném zákroku Žondry na Krče proměnil rychlý kontr
po levé straně Matyska. Tváří tvář brankáři Burešovi zachoval klidnou
hlavu a nasadil mu housličky - 0:3.
84. Brejk holické dvojice Dupkala – Pezzotti, druhý jmenovaný
přidal čtvrtou branku - 0:4.
 86. Dupkala přidává po další asistenci Hromka přesnou střelou
k tyči svůj druhý dnešní gól a uzavírá skóre zápasu - 0:5.
zaznamenal Tomáš Kaláb

Rozhodčí:
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František JURA - 1. SK Prostějov:

Lukášek

Bernard

Jiří DERCO - 1. HFK Olomouc:
„Na herním projevu týmu jsme poctivě pracovali, dnes to
bylo jakési vyvrcholení našeho snažení a odnesl to Prostějov...(úsměv) V uplynulých třech kolech jsme měli vždy
několik dobrých šancí, ale neproměnili jsme je, teď nám to
konečně začalo vycházet. Přestože jsme v prvním poločase
vyšli naprázdno, věřil jsem ve vítězství. Upozorňoval jsem
o přestávce kluky, aby byli trpěliví a důraznější při zakončení. Druhý poločas potvrdil, že kvalita byla na naší straně.
Určená taktika nám vyšla na stodvacet procent, vzadu jsme
pokryli zkušené hráče domácích, donutili soupeře nakopávat míče, které jsme posbírali a nepustili soupeře do kombinace. S výkonem i výsledkem jsme určitě spokojení.“

Martin Hirsch:

„Nic se nám nedařilo...“
Prostějov - Čtyřiadvacetiletý
krajní záložník malé postavy
Martin Hirsch (na snímku),
ale hbitých nohou, na něhož
se hodí okřídlené označení
„štírek“, patří ke stálicím
prostějovské sestavy, byť ne
vždy odehraje plných devadesát minut. S trpělivostí,
snad cvičenou při oblíbeném
rybaření, „jezdí“ po hřišti nahoru dolů a dokáže připravit
spoluhráčům dobré brankové příležitosti. V sobotu však
po vystřídání kapitána Mazoucha jeho akce nepřinesly
Prostějovu kýžený efekt...
Tomáš Kaláb

Kopecký
Matyska
Šrom

1. HFK Olomouc:

střídání: 65. Dupkala za Bernarda,
78. Štěpánek za Bednáře, 80. Pezzotti
za Žondru, 85. Kršák za Janoščína
trenér: JIŘÍ DERCO

DOKONALÝ POČIN
1. HFK OLOMOUC
Současný trenér Holice převzal po konci loňské sezóny tým v nezáviděníhodné pozici, když přišel od juniorky městského rivala do
klubu, který jakoby ztratil veškerou motivaci. Nikoli výkonnostními
důvody klesl o soutěž níže, naopak, Holičtí dlouho sahali dokonce
po postupových příčkách do elitní soutěže. Logickou reakcí byl odliv
špičkových hráčů, z týmu zůstalo vlastně pouze torzo. Trenér Derco ale dokázal v rámci limitů daných mu vedením klubu poskládat
opět silný tým a mravenčí prací stupínek po stupínku ho vytáhnout
k prvnímu vítězství. Přestože se jeho svěřencům v úvodních kolech
nedařilo, dokázal do nich vlít sebedůvěru, kterou odnesl bohužel jako
první prostějovský celek. Každopádně se zdá, že tým 1.HFK má pod
jeho vedením opět slibnou, byť třetiligovou budoucnost.

Martine, asi jste nečekal, že se dostanete tak
brzy na hřiště?
„Jistě jsem nečekal střídání už
v prvním poločase. Trenér mě
poslal se rozcvičit asi po čtvrtině utkání, samozřejmě jsem byl
rád, že nečekaně naskočím do
zápasu.“
Nebylo to ale taktické
střídání
vzhledem
k vývoji zápasu?
„Ne, to ne, Tomáši Mazouchovi
se ozval natažený lýtkový sval
a nešlo mu s tím hrát dál, takže tohle střídání bylo vynucené
zdravotním stavem.“
Přesto jste přinesl výrazné oživení a stal se,
byť poněkud pozdním, autorem první střely mezi tři
tyče...
„Snažil jsem se podporovat útok,
dnes se nám ale nedařilo vůbec
nic. Ani když přišel ve druhém
poločase na hřiště Machálek, se
nám nepodařilo holickou obranu
kombinačně přehrát.“

I

Co se vlastně stalo
v závěru zápasu?
„Takticky jsme to vůbec nezvládli, byť můžu za kluky
říct, že jsme se všichni snažili
na maximum. Petr Pavlík na
nás křičel, ať se postavíme
do bloku, ale my jsme pořád
jezdili jak janci a vzhledem
ke kvalitám soupeře to nemohlo jinak dopadnout. Ve
středu hřiště nás přehrávali
a my jsme to vzadu dostatečně nezavřeli, s čehož vznikl
ten gólový nářez.“
Příští týden vás čeká
rezerva Zlína, kde
jste loni nezvládli pro změnu první poločas...
„O důvod víc, proč nemá
cenu se tímto nepovedeným
zápasem trápit celý týden,
byť nás to zvlášť před domácím publikem velmi mrzí.
Nezbývá než doufat, že na
nás fanoušci nezanevřou,
a udělat vše pro nápravu pošramoceného dojmu příští neděli ve Zlíně, kterému máme
co vracet i za vyřazení áčkem
z poháru!“

www.
vecernikpv.cz

Fotbal
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalový klub TJ HANÁ PROSTĚJOV

pořádá nábor mladých fotbalistů
ročníků narození 2001, 2000 a 1999

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
4. kolo: Šternberk - 1. HFK „B“ 1:0 (1:0),
branky: Jurečka. D:170 R:Štětka. Kralice
- Hněvotín 2:1 (2:1), branky: Cibulka 2x Skoumal. D:80 R: Hampl. Želatovice - Kozlovice 1:3 (1:1), branky: Svačina - Navrátil
2x,Střelec. D: 350 R: Křepský. Konice - Ústí
0:4 (0:1), branky: Škorňa,Sencovici,Škařu
pa,Černotský. D: 140 R: Boháč. Kojetín Troubky 2:0 (1:0), branky: Krčmář,Bosák. D:
100 R: Sedláček. Medlov - Litovel 2:0 (0:0),
branky: Obíral,Novák. D: 165 R: Kopecký.
Nové Sady - Dolany 5:3 (1:1), branky:
Papica 3x,Šrom,Škoda - Čech 2x (1 p.k.),
branky: D: 220 R: Knoll. Velké Losiny - Zlaté Hory 5:0 (2:0), branky: Kováč 2x,Linet
p.k.,Šinogl,Uvízl. D: 155 R: Juřátek.
1.Nové Sady
4 3 1 0 15:5 10
2.Kozlovice
4 3 0 1 11:6 9
3.Šternberk
4 3 0 1 7:3 9
4.Kojetín
4 2 2 0 8:5 8
5.Ústí
4 2 1 1 8:4 7
6.Kralice
4 2 1 1 9:8 7
7.Troubky
4 2 1 1 6:6 7
8.Medlov
4 2 0 2 8:6 6
9.Velké Losiny 4 2 0 2 7:5 6
10.1. HFK “B“
4 2 0 2 5:6 6
11.Litovel
4 1 1 2 3:6 4
12.Zlaté Hory
4 1 1 2 5:13 4
13.Hněvotín
4 1 0 3 6:7 3
14.Konice
4 1 0 3 3:10 3
15.Želatovice
4 0 1 3 3:7 1
16.Dolany
4 0 1 3 8:15 1

I.A sk. „B“ muži:
4. kolo: Opatovice - Hranice „B“ 2:0 (1:0),
branky: Gerhard,Sedláček. Hlubočky
- Čechovice 1:5 (0:3), branky: Stloukal
- Machynek 2x,Jahl,Kolečkář,Šťastný.
Náměšť na Hané - Beňov 7:3 (5:2), branky:
Šenk 3x,Fišara,Dohnal R.,Kvapilo,Zajíček
- Greč,Zbořilák,Ďopan. Dub nad Mor. Klenovice 0:2 (0:1), branky: Smékal,Putrla.
Bělotín - Konice „B“ 4:0 (2:0), branky: Novosad 2x,Peša,Lhotský. Štěpánov - Lipník
3:0 (1:0), branky: Tuška 2x,Rak. Slatinice
- Haná Prostějov 5:1 (2:0), branky: Prucek
2x,Vymazal 2x,Pluháček - Zbožínek.
1.Štěpánov
4 4 0 0 12:5 12
2.Slatinice
4 3 0 1 15:7 9
3.Bělotín
4 3 0 1 8:3 9
4.Klenovice
4 2 2 0 8:4 8
5.Beňov
4 2 0 2 15:11 6
6.Čechovice
4 2 0 2 10:8 6
7.Opatovice
4 2 0 2 7:5 6
8.Hlubočky
4 2 0 2 10:13 6
9.Hranice ‚“B“‘
4 2 0 2 4:7 6
10.Náměšť na Hané 4 1 1 2 10:11 4
11.Konice ‚“B“‘ 4 1 1 2 4:13 4
12.Haná Prostějov4 1 0 3 6:11 3
13.Lipník
4 1 0 3 5:10 3
14.Dub nad Mor. 4 0 0 4 2:8 0

I.B sk. „A“ muži:
4.kolo: Nezamyslice - Tovačov 0 :1 (0:0),

branky: Vrána. Vrchoslavice - Plumlov 4:1
(2:0), branky: Horák P.st.2x,Zatloukal,Křupka.
Mostkovice - Pivín 4:2 (2:0), branky: Dadák
3x,Šlambor - Vláčilík,Svozil. Radslavice Býškovice 0:2 (0:0), branky: Dostál,Horáček.
Kojetín „B“ - Kostelec 1:0 (1:0), branky:
Vymětal. Lipová - Hor. Moštěnice 1:0 (0:0),
bross. Všechovice - Brodek u Př. 4:1 (2:0),
branky: Zdražil,Páleník,Přikryl,Kozák Zatloukal.
1.Všechovice
4 3 1 0 12:5 10
2.Býškovice
4 3 0 1 8:6 9
3.Kojetín “B“
4 2 1 1 5:2 7
4.Mostkovice
4 2 1 1 9:7 7
5.Lipová
4 2 1 1 8:6 7
6.Tovačov
4 2 1 1 7:7 7
7.Vrchoslavice 4 2 0 2 13:8 6
8.Pivín
4 2 0 2 6:9 6
9.Radslavice
4 2 0 2 3:7 6
10.Kostelec
4 1 1 2 6:5 4
11.Plumlov
4 1 1 2 7:12 4
12.Nezamyslice 4 1 0 3 5:8 3
13.Brodek u Př. 4 1 0 3 4:8 3
14.Hor. Moštěnice 4 0 1 3 0:3 1

Určice v divizi poprvé padly, přemohla je Opava B
(0:0)

Branky: 55. Lokša, 85. Gebauer, Rozhodčí: Streit – Krištof, Kaloč, ŽK: Palkovič, Gebauer – Ján, Diváků: 100.

Sestava Určic:
Nejezchleb – Rus, Zbožínek, Skopalík, Ján – Bokůvka (26.
Hochman), Matoušek, Svozil, Pekař (50. Javořík) – Vaněk (67.
Kopečný), Los. Trenér: Evžen Kučera.
Prostějov/son – Až ve 4. dějství E
skupiny Moravskoslezské divize
mužů 2013/14 inkasovali fotbalisté TJ Sokol Určice premiérové
góly této sezóny a také poprvé
podlehli. Coby nováčka vyšší
soutěže je v nedělním dopoledni
zdolalo opavské béčko, přesto se
divizní štika stále drží v popředí
tabulky.
Oba celky vlétly do duelu ve vysokém tempu a díky tomu předváděly
hodně zajímavý fotbal. „Do přestávky to bylo naprosto vyrovnané.
Nějaké šance měli domácí, nějaké

my a chybělo jen lepší zakončení,
tím pádem v první půlce gól nepadl,“ ohlížel se za střetnutím kormidelník Sokola Evžen Kučera.

DIVIZE, sk. E
V dresu SFC hrozil zejména aktivní
Bartozel, zatímco největší hostující
možnost Bokůvky zlikvidoval brankář Hampel jen s vypětím všech sil.
I tak Určičtí směřovali k dalšímu
bodovému zisku, jenže přišla 55. minuta a rozhodující moment střetnutí.

Výsledkový servis DIVIZE, skupiny “E”

4.kolo: Dolní Benešov - FK Šumperk 4:0 (0:0) * Mohelnice - Loko Petrovice
3:2 (1:0) * MFK Karviná B - Nový Jičín 0:1 (0:1) * V. Otrokovice - Viktorie
Přerov 0:1 (0:1) * Slavičín - Val. Meziříčí 2:1 (0:1) * SFC Opava B - Určice
2:0 (0:0) * MFK Havířov - Hranice 3:0 (0:0) * Brumov - Lískovec 2:2 (0:2).

PRŮBĚŽNÁ tabulka PO 4. kole

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

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

Z
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

S
10:3
9:7
6:2
6:4
5:2
6:4
10:7
8:7
5:5
4:4
4:4
2:3
3:8
1:7
3:9
3:9

B
10
9
8
8
7
7
6
5
5
5
5
4
3
2
1
0

kam PŘÍŠTĚ
na DIVIZI E?
5.kolo, sobota 7. září 2013,
16:30 hodin: Nový Jičín Mohelnice (6. září 17.00), Val.
Meziříčí - Dolní Benešov (6.
září 17.00), Loko Petrovice MFK Havířov, Viktorie Přerov
- Brumov, Hranice - SFC Opava
B, Lískovec - MFK Karviná
B (8. září, 16:30), Určice Slavičín (8. září, 16:30), FK
Šumperk - V. Otrokovice (8.
září, 16:30).

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Kraličtí zdolali Hněvotín a v tabulce šli nahoru

Prostějov/son – Velmi slušnou
úvodní část krajského přeboru
2013/14 prožívají fotbalisté FC
Kralice na Hané. Selhali pouze
před týdnem v Kozlovicích a jinak
se jim výsledkově daří, což potvrdili ve 4. kole soutěže domácím vítězstvím nad Hněvotínem. Díky němu
se posunuli na sedm získaných
bodů a do horní poloviny průběžné
tabulky.
Hanáci měli excelentní vstup do
utkání. Hned ve 2. minutě proměnil
Cibulka pokutový kop a na konci
zahajovací dvacetiminutovky tentýž

hráč zvýšil už na 2:0. „Celý první poločas jsme byli jednoznačně lepší po
všech stránkách a zaslouženě vedli.
Jen škoda, že ne větším rozdílem, neboť šance jsme na to měli,“ zalitoval
kouč FC Petr Gottwald.
Místo rozhodujícího úniku naopak jeho tým inkasoval nepříjemný gól do šatny. „Chyběly dvě
minuty do přestávky, když jsme
chybovali při bránění standardky
a naprosto zbytečně vrátili soupeře do zápasu. Byla to velká škoda,
protože s výjimkou tohoto zaváhání jsme úvodní půli odehráli oprav-

du výborně,“ popisoval Gottwald.
Po změně stran se dění na trávníku
podstatně změnilo. „Znejistili jsme
a iniciativu přenechali hostům, kteří
nás trochu tlačili. Naštěstí jsme je ale
dobrým bráněním nepouštěli do žádných příležitostí a vítězství bez výrazných problémů uhájili, byť z několika
slibných brejků kluci další branky už
nepřidali. Za tři body jsme samozřejmě moc rádi, ovšem náš výkon měl
potřebnou kvalitu jen do obrátky,“
hodnotil kralický lodivod.
Dosavadní bilanci dvou výher, jedné
remízy a jedné porážky bere. „Vý-

Konice schytala domácí

debakl od Ústí u Hranic

Prostějov/son – Velké letní oslabení
svého hráčského kádru koničtí
fotbalisté až do neděle jakž takž zvládali. Ve 4. kole krajského přeboru
KFS Olomouc 2013/14 jim však
došla šťáva a výsledkem byl
čtyřgólový výprask od ústeckého
protivníka na vlastním trávníku.
Vinou debaklu muži Sokola klesli
až na čtrnáctou příčku průběžného
pořadí.
Jednoznačnému výsledku dlouho
nic nenasvědčovalo. Během úvodní
půle totiž domácí drželi se soupeřem
herní krok a po několika zahozených
šancích na obou stranách poprvé
inkasovali až těsně před odchodem
do šaten.
Tento moment ještě Konické nesrazil do kolen, neboť po změně
stran aktivně usilovali o vyrovnání.
Překonat pozornou defenzivu Ústí

8.Kožušany
9.Babice
10.Dubicko
11.Hvozd
12.Zvole
13.Lesnice
14.Červenka

4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
1
1
1
1
1
0
0
0

1
1
1
1
1
0
0
0
0

1 10:8
2 9:8
2 12:14
2 9:11
2 6:9
3 10:21
4 6:15
4 4:13
4 7:17

7
4
4
4
4
3
0
0
0

Krajský přebor starší dorost
dohrávka 1. kola: Velký Týnec - Černovír
„A“ 2:3 (1:0), branky: Verner,Hrudník - Duba
2x,Hanus.
4. kolo: Čechovice „A“ - Velký Týnec
6:2 (2:1), branky: Drmola 2x,Klimeš
2x,Nejedlý,Pospíšil - Coufal T.,Fabisz.
KMK Zubr Přerov - Velké Losiny 6:0 (3:0),
branky: Michálek 2x,Koplík,Goldemund,
Struška,Hradilík. Litovel - Opatovice 4:2

0:4

TJ Sokol Konice
Ústí u Hranic

(0:1)

Branky: 45. Škorňa, 72. Patrik Sencovici, 75. Škařupa, 80. Černocký. Rozhodčí: Boháč – Slota, Chládek. ŽK: Růžička – Černocký. Diváků: 50.
Sestava Konice:
Nakládal (78. Ryp) – Václavek, Rus, Růžička, F. Drešr – M. Drešr (58.
Burget), Kořenovský, Sedláček, Bednář – Antl, Kryl.
Trenér: Roman Jedlička.
se jim ale nepodařilo a v poslední
dvacetiminutovce slábnoucí celek
hostitelů naprosto odpadl.
Mnohem
zkušenější
mančaft
z hranického pomezí dvěma trefami
v rychlém sledu zlomil výběru TJ vaz,
navíc musel střídat zraněný gólman
Nakládal a náhradník Ryp nezabránil
dokonání výsledkové popravy.
(2:0), branky: Navrátil 4x - Walach,Vašina.
Kostelec - Konice 8:2 (5:1), branky:
Lužný M. 4x,Bureš J. 2x,Picek,Dostalík
- Sedláček,Pajchl. Nemilany - Šternberk
„A“ 2:3 (0:2), branky: Janeček,vlastní nehl.. Nové Sady - Černovír „A“ 1:4 (0:0),
branky: Novotný - Duba 2x,Kesler,Faltýnek.
Hlubočky - Určice 2:1 (0:1), branky:
Šertler,Sivanič - Zapletal.
1.Černovír ‚“A“‘ 4 3 1 0 12:3 10
2.Čechovice “A“ 4 3 0 1 15:5 9
3.Hlubočky
4 3 0 1 17:8 9
4.Šternberk “A“‘ 4 3 0 1 16:9 9
5.Určice
4 2 0 2 14:8 6
6.Kostelec
4 2 0 2 14:10 6
7.Nemilany
4 2 0 2 12:8 6
8.KMK Zubr Přerov 4 2 0 2 11:8 6
9.Opatovice
4 1 2 1 10:9 5
10.Velký Týnec 4 1 1 2 9:13 4
11.Litovel
4 1 1 2 8:19 4

„Naše mužstvo je v takovém stavu,
že konečné skóre se v podstatě dalo
očekávat. Teď si musíme sednout
a otevřeně říct, že není možné hrát
s dvanácti fotbalisty dvě soutěže.
Včera nastoupilo pět kluků za béčko
a další mladí za dorost, takhle to prostě
dál nejde,“ lamentoval naštvaný
trenér Konice Roman Jedlička.
12.Konice
13.Velké Losiny
14.Nové Sady

sledkově je to poměrně dobré, sedm
bodů ze čtyř utkání můžeme brát jako
solidní počin. Herně to však z naší

Přebor

FC Kralice na Hané
FC Hněvotín

2:1
(2:1)

Olomouckého KFS

Branky: 2. z penalty a 20. Cibulka – 43. Schinneck. Rozhodčí: Hampl
– Straka, Krobot. ŽK: Vybíhal. Diváků: 150.

strany zatím není nic moc vinou hůř
fungujícího středu hřiště. Víc využíváme kraje a útočníky, záloha se musí
zlepšit. Abychom zvládli dva další
těžké souboje proti velmi kvalitním
soupeřům,“ nabádal Gottwald.

Sestava Kralic:
Sestava Kralic: Miler – Valtr, Martinka, O. Petržela, Vitásek – Dostál,
Nečas, Petrásek (65. Vybíhal), Cibulka – Lehký (85. Répal), Z. Petržela
(70. Pořízka). Trenér: Petr Gottwald.

Mistrovský titul mladých nohejbalistů

www.vecernikpv.cz

I

6.Velký Týnec
I.B sk. „B“ muži:
4.kolo: Kožušany - Maletín 3:6 (1:3), 7.Lutín

branky: Kratochvíl 2x,Rozehnal - Masopust
2x,Novotný 2x,Michalčák M.,Beran. Doloplazy
- Zvole 3:2 (1:2), branky: Drábek 2x,Ruský
- Ospálek L.,Ospálek J.. Lutín - Slavonín
1:3 (0:0), blechta - Alka,Mikuš,Hammer.
Červenka - Hvozd 3:5 (0:3), branky: Skopal
2x,Vrba - Poles 2x,Bílý,Coufal P.,Coufal
F.. Haňovice - Babice 3:2 (1:1), branky:
Přikryl T.,Zavadil,Dostál - Dušek J.,Seifert.
Dubicko - Lesnice 3:2 (1:1), branky:
Plhák,Grohar,Kupka J. - Melhuba,Dvořák.
Velká Bystřice - Velký Týnec 4:1 (3:0), branky:
Najman 2x,Kryl,Kaczmarczyk - Andrýsek.
1.Doloplazy
4 4 0 0 18:7 12
2.Velká Bystřice 4 4 0 0 13:4 12
3.Haňovice
4 4 0 0 13:7 12
4.Maletín
4 3 1 0 18:7 10
5.Slavonín
4 3 0 1 15:9 9

2:0

SFC Opava B
TJ Sokol Určice

„Soupeři vyšla standardka, z níž
otevřel skóre. My jsme pak logicky otevřeli hru ve snaze vyrovnat,
ovšem k tomu bychom museli lépe
zakončovat. Nedokázali jsme přes
opavskou defenzivu pořádně vystřelit, naopak v závěru domácí z brejku
přidali druhou trefu a tím pečetili výsledek,“ shrnul Kučera.
Vzdor porážce neměl důvod ke
kritice. „Myslím, že to bylo velmi
kvalitní utkání nadprůměrné divizní
úrovně. Kluci podali dobrý výkon,
jen
j jim při dopoledním výkopu trochu déle trvalo pořádně se rozjet. Jinak se za fotbal, který jsme v Opavě
ukázali, rozhodně nemusíme stydět,“
zdůraznil ostřílený stratég.
Sedm nasbíraných bodů ze čtyř
odehraných mačů je po postupu
z krajského přeboru stále výborných. „S mužstvem jsem zatím
spokojený, odvádí práci na hranici
svých možností. Pokud budeme
i nadále pokračovat v podobném
duchu, nemám o naše působení ve
vyšší soutěži obavy. Na to skončit
do desátého místa bychom měli
mít,“ věří Kučera.

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

6:17 3
3:20 3
7:17 1

Krajská soutěž skupina “B”- dorost
4. kolo: Němčice nad H. - Šternberk
„B“ 8:2 (3:1), branky: Dorňák 2x,Mrkva
2x,Kopřiva
2x,Dvořák,Bartošek
Čtvrtlík,Pohanka. Čechovice „B“ - Protivanov 2:4 (2:2), branky: Wolker,Hluštík
- Nejedlý K.,Nejedlý V.,Pliska,Milar.
Hustopeče - Tovačov 8:0 (3:0), branky:
Těšický 3x,Štaffa 2x,Kolář A.,Bartoň,Joukl.
Želatovice - Chomoutov 1:3 (1:2), branky:
Jemelka J. - Švach 3x. Náměšť na Hané
- Černovír „B“ 1:3 (1:2), branky: Elsner - Vysoudil M.,Marta,Brablík. Lipník - Doloplazy
2:1 (1:0), bouda,Bureš - Gecl. Brodek u
Př. - Hor. Moštěnice 6:0 (2:0), baďura
3x,Němec,Zaoral,Habáň.

Rychnovek u Jaroměře, Prostějov/pk Předposlední srpnový víkend proběhlo
v Rychnovku u Jaroměře devatenácté
Mistrovství ČR starších žáků v nohejbale
dvojic a trojic. Na tomto šampionátu nemohli samozřejmě chybět ani mladí nohejbalisté TJ Sokola I Prostějov, kteří jsou
v letošní sezóně jasně nejlepším žákovským celkem v naší republice. Nejenže
vedou dlouhodobou soutěž Pohár českého nohejbalového svazu, ale nedávno zvítězili za reprezentaci Olomouckého kraje
na Olympiádě mládeže v Otrokovicích v
soutěži trojic. Trenéři Beneš a Matkulčík
odjeli na šampionát s hráči Ftačníkem,
J. Matkulčíkem a Příhodou, od nichž se
očekával zisk medailí v obou soutěžích, tj.
trojic i dvojic...
V sobotu 24. srpna proběhlo Mistrovství
ČR starších žáků ve dvojicích. Celkem
dvacet nejlepších párů, které se na šampionát probojovaly, bylo rozděleno do čtyř
základních skupin, z nichž první kvarteto
postupovalo do vyřazovacích osmifinálových bojů. Prostějovská dvojice vyhrála
svou skupinu naprosto suverénním způsobem bez ztráty setu, dle očekávání tak
postoupila do dalších bojů z prvního místa.
V osmifinále vyřadila dvojice TJ Sokol
I 2:0 na sety Hapon Horažďovice „B“,
v boji o semifinále zdolala stejně hladce
Sokol Modřice „A“ a v něm je čekal nepříjemný tým Sokola Semily. Zde po jasně
vyhraném prvním setu prohráli prostějovští hráči víceméně svými chybami druhý
set a ve třetím setu je opustilo štěstí úplně,

1.Chomoutov
4
2.Němčice nad H. 4
3.Doloplazy
4
4.Protivanov
4
5.Lipník
4
6.Želatovice
4
7.Černovír ‚“B“‘ 4
8.Brodek u Př.
4
9.Hustopeče
4
10.Čechovice “B“ 4
11.Náměšť na
4
12.Hor. Moštěnice 4
13.Šternberk ‚“B“‘ 4
14.Tovačov
4

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

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

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

18:1 12
16:4 12
13:3 9
18:12 9
12:9 9
19:9 7
20:12 6
13:10 4
15:13 4
14:12 4
5:11 3
3:20 1
8:27 1
3:34 0

když dva šťastné míče, které tečovali síť,
rozhodly, že budou bojovat „pouze“ o
bronzové medaile. Tento zápas je vždy
loterií, neboť spolu hrají dva týmy, kterým
nevyšel boj o finále. Prostějovští hráči to
ovšem zvládli bravurně a svého soupeře
ze Stratova doslova vyprovodili z kurtu.
Bronzové medaile tak byly doma.
V neděli 25. srpna proběhlo ve stejném
sportovním areálu Mistrovství ČR starších žáků ve trojicích, kam postoupilo z
krajských přeborů třináct nejlepších trojic.
I zde byli mladí prostějovští hráči velkými
favority. Hrálo se jiným způsobem, celky
byly rozděleny do čtyř základních skupin,
odkud vítěz postupoval přímo do čtvrtfinále a družstva na druhém a třetím místě
mezi sebou hrála baráž o postup k vítězům
skupin a doplnění osmičky nejlepších. Ve
čtvrtfinále nakonec zdolali prostějovští hráči tým Hodkovic 2:0 a velkou bitku svedli
s výborným celkem Kotlářky Praha, kdy
po jasně vyhraném prvním setu 10:4 soupeř zpřesnil a zdůraznil zejména svůj útok,
tudíž druhý set byl až do stavu 8:8 naprosto
vyrovnaný. Závěr patřil ovšem klukům

z Prostějova, kteří útokem a výborným
blokem rozhodli o svém postupu do finále
soutěže. Ve finále už pak existovalo pouze
jedno družstvo - mladí Hanáci z Prostějova, kteří ani v jednom setu nepovolili svému soupeři tři míče, dobili tak svůj letošní
mistrovský titul. Mistrem ČR pro rok 2013
se tak zcela zaslouženě stal tým žáků Sokola I Prostějov.
„Co říci k tomuto výsledku. Je jasné, že
především ve trojicích nemusím zdůrazňovat slova chvály, titul mistra ČR se
nikdy nezískává zadarmo. Kluci ukázali
početnému publiku, že jsou právem na
tomto šampionátu nejúspěšnějším a nejlepším celkem. Ve dvojicích nám finále
uniklo doslova mezi prsty, ale míč je kulatý. Chyby, které kluci udělali v sobotu, již
v nedělních bojích nebyly,“ poznamenal
po návratu do Prostějova spokojený trenér mladých nohejbalistů Richard Beneš.
„K celkovému hodnocení musím dodat,
že direktoriát šampionátu vyhlásil navíc
nejlepším smečařem celého mistrovství
našeho Jakuba Ftačníka, což je další dobrý
výsledek pro něj i pro náš oddíl!“

VÝSLEDKY MISTROVSTVÍ ČR 2013
starších žáků v nohejbale dvojic a trojic:
dvojice
1.TJ Sokol Semily
2. Dynamo České Budějovice
3. TJ Sokol I Prostějov
4. Sokol Stratov

Moravskoslezská liga dorostu U-19

Prostějov - Sparta Brno 4:2 (1:1), Vyškov Havl. Brod 3:1 (2:1)
1. FC Hlučín
4 4 0 0 18:3 12
2. MFK Vyškov
4 3 1 0 8:3 10
3. FC Vítkovice 1919 4 3 0 1 9:7 9
4. MSK Břeclav
4 2 1 1 4:7 7
5. 1.HFK Olomouc 4 2 0 2 11:8 6
6. 1.SK Prostějov 4 2 0 2 12:10 6
7. 1.SC Znojmo FK 4 2 0 2 8:6 6
8. SK Hranice
4 2 0 2 11:10 6
9. SKH Slavia Kroměříž 4 2 0 2 8:8 6
10. RSM Hodonín
4 2 0 2 7:7 6
11. SK Líšeň
4 1 1 2 5:7 4
12. FC Havlíčkův Brod 4 1 0 3 3:10 3
13. FK Fotbal Třinec 4 0 1 3 5:12 1
14. FC Sparta Brno
4 0 0 4 5:16 0

4.kolo: HFK Olomouc - 1.SC Znojmo FK 3:1
(1:0), Hodonín - Líšeň 0:2, Vítkovice 1919 Fotbal Třinec 4:3 (2:1), Hlučín - Hranice 4:1
(2:1), Břeclav - Kroměříž 1:0 (1:0), 1.SK

Moravskoslezská liga dorostu U17
4.kolo: Fotbal Třinec - Zbrojovka Brno 0:3
(0:1), Vysočina Jihlava - Slovácko 3:1 (3:0),
Kroměříž - 1.SC Znojmo FK 2:5 (1:3), Sigma

trojice
1. TJ Sokol I Prostějov
2. Hapon Horažďovice A
3. SK Kotlářka Praha
4. Dynamo České Budějovice
Olomouc - Hlučín 4:1, MFK Karviná - Vyškov
2:1 (2:1), Frýdek-Místek - SFC Opava 1:3
(1:1), Břeclav - Baník Ostrava 1:9 (0:6), 1.SK
Prostějov - Fastav Zlín 3:1 (1:1), HFK Olomouc - Hodonín 3:0 (3:0).
1.FC Baník Ostrava 5 5 0 0 30:7 15
2.MFK OKD Karviná 5 4 1 0 16:4 13
3.Vysočina Jihlava 5 4 1 0 15:4 13
4.1.SK Prostějov 5 4 0 1 19:12 12
5.FC Zbrojovka Brno 5 3 1 1 24:6 10
6.Sigma Olomouc 5 3 1 1 24:10 10
7.Slezský FC Opava 5 3 1 1 16:8 10
8.MFK Frýdek-Místek 5 3 0 2 8:5 9
9.FC Fastav Zlín 5 2 0 3 15:11 6
10.FC Hlučín
5 2 0 3 10:13 6
11.FK Fotbal Třinec 5 2 0 3 6:9 6
12.1.HFK Olomouc 5 2 0 3 7:14 6
13.1.SC Znojmo FK 5 1 1 3 7:15 4
14.1.FC Slovácko 5 1 0 4 8:14 3
15.MFK Vyškov 5 1 0 4 3:19 3
16.Slavia Kroměříž 5 1 0 4 7:32 3
17.RSM Hodonín 5 0 2 3 5:15 2
18.MSK Břeclav 5 0 0 5 4:26 0

sport@vecernikpv.cz

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

Hanáci si dovezli z lázeňských Slatinic flastr

www.vecernikpv.cz

I.A třída: venku dvě cenné výhry a dva debakly
Prostějov/son – Všichni čtyři fotbaloví zástupci našeho okresu
v I.Atřídě, skupině B mužů 2013/14 nastoupili ve víkendovém 4. kole soutěže na hřištích protivníků. A byly z toho diametrálně rozdílné
výsledky. Nejvíc zazářily Čechovice, které zdevastovaly Hlubočky
5:1 a posunuly se do horní poloviny tabulky na sedmé místo.
Cenný triumf přivezly také Klenovice na Hané, a to 2:0 z Dubu
nad Moravou, což vítěze vyneslo až na čtvrtou pozici. Naopak
nepříjemné debakly schytaly jak dvanáctá Haná Prostějov (1:5 ve
Slatinicích), tak jedenácté béčko Konice (0:4 v Bělotíně).

FK Hlubočky
TJ Sokol Čechovice
1:5 (1:3)
Branky Čechovic: 16. Jahl, 24. a
90. Machynek, 31. Kolečkář, 71.
Šťastný. Rozhodčí: Dorušák –
Reich, Dokoupil.
Sestava hostů: Piták – Vlach,
Vinklárek, Peka, Klváček – Machynek, Šťastný, Kolečkář, Hatle,
Matula (79. Spalovský) – Jahl (70.
Prášil).
Hodnocení trenéra Čechovic
Milana Nekudy:
„Od začátku jsme byli velice aktivní,
domácí vůbec do ničeho nepouštěli
a svůj tlak postupně vyjádřili i gólově. Hlavně druhá trefa po ukázkové
kombinaci a přesné střele do šibenice
přitom byla nádherná. Soupeř v první
půlce orazítkoval tyč a jednu tutovku
jsme vykopli z brankové čáry. Snížit

Hodnocení asistenta trenéra
Klenovic na Hané Pavla Kubíčka:
„Dub hraje silový fotbal a je zvyklý
na své malé hřiště, kde dokáže být
hodně nepříjemný. Kluci se s tím
ale poprali skvěle, když vsadili na
kombinační pojetí, hrou po zemi a
domácí předčili. Vypracovali si víc
vyložených šancí, dvě proměnili a
zaslouženě dosáhli na cenné venkovní vítězství. Všichni maximálně
bojovali, celkově z toho byl velice
dobrý výkon. Za příkladné nasazení zaslouží celý mančaft pochvalu,
zvlášť když se vyrovnal i s absencí
nemocného hlavního kouče Petra
Navrátila.“

na 1:3 se Hlubočkám povedlo až po
přestávce, kdy vrhly všechny síly do
útoku. My jsme však nezpanikařili,
zanedlouho opět zvýšili a v závěru
pečetili na konečných 1:5. Výsledek
je pro domácí možná až krutý, jenže
nám zápas vyšel na sto procent. Kluci podali skvělý výkon, za který jsem
mohl celému mančaftu poděkovat.
TJ Sokol Bělotín
Věřím, že na takovou kvalitu navážeTJ Sokol Konice B
me i příště doma a půjdeme dál herně
4:0 (2:0)
nahoru.“
Rozhodčí: Januš – Tomeček,
Dömisch.
Bližší informace o utkání
Dub nad Moravou
se nám bohužel nepodařilo
TJ Sokol Klenovice na Hané
získat, představitelé klubu
0:2 (0:1)
nebrali mobilní telefon
Branky: 44. Smékal, 70. Pytela.
Rozhodčí: Kulička – Kouřílek,
Grečmal.
SK Slatinice
Sestava Klenovic: Polák – Rušil,
TJ Haná Prostějov
Lakomý, Cetkovský, Vogl (80. Šubrt)
5:1 (2:0)
– Všianský, Rozehnal, Smékal – KliPodrobnosti na jiném
meš, Borovský, Přikryl (55. Pytela).
místě této dvoustrany.

Slatinice/ol, pk - Ve čtvrtém
kole skupiny „B“ I.A třídy Olomouckého KFS nastoupila Haná
Prostějov na hřišti SK Slatinice. A
prestižní krajské derby zelenobílým vůbec nevyšlo. Domácí byli od
samého začátku lepším celkem a
konto brankáře Pastyříka zatížili
hned pěti kusy. Za Hanou se prosadil až za stavu 0:4 čtyři minuty
před koncem Jiří Zbožínek...
Hráči Slatinic se hned z první větší
šance v 8. minutě dostali do vedení,
když dlouhý centr mířící do vápna
Hané poslal Prucek do opačného
rohu Pastyříkovy branky - 1:0. Hráči
Slatinic v prvním poločase Prostějov
nadále přehrávali, a tak stejný hráč
zvýšil po brejku ve 23. minutě skóre
zápasu na 2:0. Za tohoto stavu se šlo
v poločase do kabin, kde trenér hostí
nahlas domluvil svým ovečkám...
Haná ve druhé půli notně přidala
a také jejich přihrávky už nacházely svého adresáta. V 58. minutě
šel míč po ose Strouhal, Zatloukal, M. Trnavský, ale „exkralický
matador“ netrefil Weisgärberovu
branku. Stejně tak se vedlo o tři
minuty později hostujícímu Strouhalovi. Zato domácí Vymazal v 64.
minutě po brejku zvýšil na 3:0. V
závěrečné dvacetiminutovce vrhli
Hanáci své síly do útoku ve snaze
zvrátit výsledek. Hostující Krupička
se opřel do míče a domácí gólman
Weisgärber s obtížemi vyrazil míč
za sebe a ten minul branku. V 78.
minutě zahrával trestný kop z hranice vápna domácí Pluháček a zatočil
jej Pastyříkovi do šibenice - 4:0. V
84. minutě se po Krupičkově roho-

5:1

SK Slatinice
TJ Haná Prostějov

(2:0)

Branky: 8. a 23. Prucek, 64. a 87. Vymazal, 78. Pluháček - 86. J.
Zbožínek. Rozhodčí: Slota – Boháč, Valouch. Žluté karty: Šnejdar
(S). Diváků: 100.

Sestava TJ Haná Prostějov:
Pastyřík - M. Kolář, J. Zbožínek, Procházka, (61.Varga), Chum (71.
Vyskočil) - Strouhal, Mašík, Krupička, M. Trnavský - Zatloukal, Kolkop. Trenér: Daniel Kolář

vém kopu míč odrážel od obránců
až k M. Kolářovi, který jej zblízka
poslal nad domácí branku. O dvě
minuty později se ale hostující fotbalisté přece jen dočkali. Strouhal
odcentroval míč na domácí branku,
Weisgärber jej neudržel a pohotový Zbožínek ho dorazil do branky
- 4:1. Bohužel o minutu později

odcentroval domácí Vychodil přesně na hlavu Vymazala a ten uzavřel
výsledek zápasu na 5:1.
V příštím kole přivítá Haná v sobotu 7. září od 16.30 hodin v areálu SCM Za Místním nádražím
na umělce zatím neporažený tým
Štěpánova a jestli chtějí uspět musí
hodně přidat...

Přemysl BILÍK - SK Slatinice:
„Začali jsme aktivně, vytvářeli si šance a naštěstí se nám podařilo dát
gól. Haná chtěla vyrážet na brejky, ale to jsme eliminovali. Ve druhé
půlce jsme si vytvořili šance a proměnili je v góly. Chtěl bych vyzvednout výkon Jiřího Vymazala, který dva góly dal a na jeden přihrál.“

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„Z naší strany odevzdaný a v obranné fázi celého mužstva nezodpovědný
výkon! Od stavu 0:3 jsme začali něco hrát, alespoň dopředu, ale i tak jsme
ještě oproti jednomu vstřelenému gólu dvakrát inkasovali. Dnes jsme
soupeři dopřáli krásné sobotní odpoledne...“

I.B třída: Dvě derby pro Vrchoslavice a Mostkovice,
premiérovým vítězstvím zabral nováček z Hvozdu
Prostějov/son – Z hlediska našeho okresu velmi
pestrý zápasový program nabídlo víkendové 4. kolo
I.B třídy mužů KFS Olomouc. Fotbaloví reprezentanti
Prostějovska se střetli hned ve dvou prestižních derby a v obou uspěli domácí favorité, když Vrchoslavice
smetly Plumlov a Mostkovice si poradily s Pivínem. Na
vlastním hřišti uspěla také Lipová proti posledním Horním
Moštěnicím, naopak výhodu svého stadiónku nedokázaly zužitkovat Nezamyslice poražené Tovačovem.
Nejtěsnějším poměrem podlehl rovněž Kostelec na
Hané v Kojetíně tamnímu béčku, naopak z historicky prvního triumfu ve vyšší soutěži se po třech předchozích prohrách radoval Hvozd díky vítězné přestřelce v Července.
TJ Sokol Vrchoslavice
TJ Sokol ORESVO Plumlov
4:1 (2:0)

Branky: 35., 40. a 70. Horák starší,
55. Zatloukal – 80. Křupka. Rozhodčí: Konečný – Kološ, Janáček.
Sestavy – Vrchoslavice: Loučka
– Šmíd, Gajdošík, Novák, Zdražil (55. Spiller) – Zatloukal, Fousek (46. Trávníček), Polášek (70.
Coufalík), Horák starší, Horák
mladší - Holub. Plumlov: Simandl
– Kutný, Ullmann, Krystálek, Bureš – Dospiva (65. Plajner), Ševcůj,
Gryglák, Křupka – Ježek, Hladký.

tu vyložených šancí neproměnili,
trefili tyč a minimálně třikrát nedali
sólo osamoceného hráče na brankáře. Kluci podali kvalitní výkon a
neškodného soupeře jasně přehráli.
Šlo o splnění role favorita, měli
jsme však zvítězit mnohem vyšším
rozdílem.“

Hodnocení sekretáře Plumlova
Františka Kocourka:
„Měli jsme potíže se skládáním
sestavy, k dispozici bylo jen dvanáct lidí. Stále děláme velké chyby
v obranné činnosti, a proto inkasujeme hodně gólů, což byl případ i
tohoto zápasu. Domácí nás jasně
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
předčili, vyhráli naprosto zasloužeRomana Šmída:
„Byl to naprosto jednoznačný ně a rozdíl ve skóre mohl být ještě
zápas v náš prospěch. Kromě čtyř výraznější. My se teď nutně potřevstřelených gólů jsme ještě spous- bujeme zlepšit do dalších utkání.“

I
Veškeré úřední zprávy
a další aktuality mohou
zástupci jednotlivých
oddílů i jejich příznivci
nacházet na
internetových stránkách

WWW.
OFSPROSTEJOV.
CZ !

TJ Sokol Mostkovice
TJ Sokol Pivín
4:2 (1:1)

Branky Mostkovic: 37., 55. a 65.
Dadák, 75. Šlambor. Rozhodčí:
Kaňok – Zelík, Janouch.
Sestava Mostkovic: Fišer – Všetička (60. Lexa), Karafiát, Ondra,
V. Vojtíšek – Hanák, Zapletal, M.
Vojtíšek, Musil, Šlambor – Dadák
(85. Kapounek).
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Úvodní čtvrthodina se nesla ve
znamení oboustranně četných nepřesností, po jejím uplynutí soupeř
otevřel skóre. Až pak jsme začali
pořádně hrát, získali převahu a ještě před pauzou dokázali vyrovnat.
Po přestávce jsme pak svůj výkon
vystupňovali, hosty do ničeho nepustili a kvalitním výkonem utekli
až na 4:1, přičemž snížení přišlo teprve v úplném závěru. Vyplatilo se
nám Pivín nepodcenit, víc jsme se
věnovali hře než diskusím a zaslouženě zvítězili. Těší mě splnění role
favorita, zvlášť když šlo o derby.“

TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol Tovačov
0:1 (0:0)
Rozhodčí: Zaoral – Pospíšil, Zaoral.
Sestava Nezamyslic: Matoušek
– Hájek, J. Přikryl, Mariánek, T.
Přidal – M. Přikryl, Návrat, J. Při-

dal, Fialka – Moravec, Musil (68. ní půli nám hra moc nešla, víc
Horák).
šancí jsme si vypracovali až po
přestávce, když hosté hráli celý
Hodnocení trenéra Nezamyslic druhý poločas po vyloučení v deDrahomíra Crhana:
seti. Dlouho se nám však nedařilo
„Těžko se mi hodnotí. Fotbal vstřelit gól, až čtvrt hodiny před
z naší strany to byl totiž až po koncem rozhodl Bross. Zlaté tři
vápno bez chyby, výborně jsme body doma, byť výkon byl z naší
kombinovali jako Barcelona nebo strany jen průměrný.“
Plzeň a soupeře jasně přehrávali.
FK Kojetín B
Bohužel absolutně bez střelby,
FC Kostelec na Hané
zakončení citelně chybělo. Kva1:0 (0:0)
litní technická hra nám tak byla
k ničemu a rozhodla jediná chyba Rozhodčí: Odstrčil – Pumprla,
v rozehrávce, kterou hosté dvacet Baďura.
minut před koncem nemilosrdně Sestava Kostelce: L. Menšík
potrestali. Musíme klukům dostat – Synek, Merta, Začal, Baláž –
do hlav nutnost pořádné koncov- Doležel (70. Lužný), T. Menšík,
ky, aby nejen dobře kombinovali, Grepl, Mori – Hon, Vařeka.
ale také co nejčastěji pálili na bráHodnocení trenéra Kostelce na
nu. Bez toho neuspějeme.“
Hané Petra Waltra:
SK Lipová
„Podruhé za sebou jsme podlehli
Horní Moštěnice
0:1, znovu to byla stejná písnička.
1:0 (0:0)
Dokážeme si vypracovat několik
Branka: 75. Bross. Rozhodčí: tisíciprocentních příležitostí, kteLanghammer – Habich, Janků.
ré nedáme jako v Kojetíně Hon
Sestava Lipové: Števula – Parák nebo Baláž, zatímco soupeř z je(65. Přikryl), Ohlídal, Spáčil, Žil- diné své možnosti skóruje třeba
ka (55. Burget) – Koudelka, Ma- úspěšným brejkem. Herně přitom
courek, Růžička, Takáč – Bross, nemám klukům co vytknout, výDostál (70. Vlček).
kon celého týmu byl dobrý. Jenže když nedáme gól, nemůžeme
Hodnocení trenéra Lipové Pavla zvítězit. Další těsné porážky je
Růžičky:
velká škoda, do příštích zápasů
„Bylo to těžké utrápené vítězství, musíme bezpodmínečně zlepšit
ale zaplaťpánbůh za něj. V prv- zakončení.“

SK Červenka
FC Hvozd
3:5 (0:2)

Branky Hvozdu: 22. a 52. Z.
Poles, 43. V. Bílý, 65. F. Coufal,
80. P. Coufal. Rozhodčí: Habich
– Langhammer, Chládek.
Sestava Hvozdu: Koutný – Vyroubal, J. Poles, L. Poles – Dučák, Vánský, F. Coufal, V. Bílý
(62. Muzikant) – Z. Poles (79.
Béňa), P. Coufal, J. Bílý.
Hodnocení trenéra Hvozdu
Karla Procházky:
„Oboustranně se hrál hodně otevřený fotbal nahoru dolů. Zvítězit
chtěli domácí stejně jako my, proto padalo tolik gólů. O naší výhře
rozhodlo několik faktorů: vyšší
produktivita v zakončení, mnohem lepší brankář a také štěstí. To
jsme často měli při kvalitně kopaných standardkách Červenky,
tým výrazně držel zmíněný gólman Koutný. A směrem dopředu
kluci dokázali proměňovat vyložené šance. Průběžný stav 0:5
v 80. minutě neodpovídal dění na
hřišti, neboť Červenka herně nebyla horší než my. Výsledek zkorigovala až v samotném závěru.
Každopádně jsme moc spokojeni
se ziskem prvních tří bodů do tabulky, snad brzy přidáme další.“

fotbalové zpravodajství na www.vecernikpv
www.vecernikpv.cz
.cz
Krajský přebor - starší žáci:
2.kolo: Zábřeh - Jeseník 2:0 (1:0),
branky: Žák,Paclík. Želatovice Mohelnice 1:8 (1:4), branky: Vlček - Karas
5x,Morávek,Cikryt,Svoboda. Lipník - Konice
0:2 (0:1), branky: Spurný,Muzikant. Černovír
- Brodek u Př. 3:3 (2:3), branky: Dočkal
2x,Nezval - Černík 2x,Bundil. Slatinice - Nové
Sady 0:0. Čechovice - Náměšť na Hané
3:2 (1:0), branky: Frohn,Výmola,Piňos Vymětal,vlastní. Nemilany - Velké Losiny 2:4
(2:2), branky: Mešťánek,Komárek - Zrník
2x,Bureš,Žák.
1. Zábřeh
2 2 0 0 13:0 6
2. Mohelnice
2 2 0 0 12:3 6
3. Brodek u Př.
2 1 1 0 7:4 4
4. Náměšť na
2 1 0 1 7:4 3
5. Velké Losiny 2 1 0 1 4:4 3
6. Jeseník
2 1 0 1 2:2 3

7. Čechovice
8. Želatovice
9. Konice
10. Černovír
11. Slatinice
12. Nové Sady
13. Nemilany
14. Lipník

2
2
2
1
2
2
1
2

1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
0
0

1
1
1
0
1
1
1
2

5:6
6:9
2:11
3:3
1:4
1:5
2:4
1:7

3
3
3
1
1
1
0
0

Krajský přebor - mladší žáci:
2.kolo: Želatovice - Mohelnice 0:5 (0:4),
brulík 3x,Kraus,Hendrych. Zábřeh Jeseník 1:4 (0:2), branky: Nízký - Latzel
2x,Zelinka,Cundrla. Slatinice - Nové Sady
2:1 (0:0), branky: Šnobl,Kalvoda - Janků.
Nemilany - Velké Losiny 6:1 (3:0), branky:
Koudelka 2x,Karásek,Irgl,Pelíšek,Lehar Hanulík. Lipník - Konice 5:8 (1:2), branky:
Křístek 2x,Vybíral 2x,Vítek - Paš 4x,Škrabal

3x,Křesala. Černovír - Brodek u Př. 6:0 (2:0),
branky: Lezna,Placek,Kučera,Malíšek,Šva
ncara,Hanousek. Čechovice - Náměšť na
Hané 5:1 (3:0), branky: Grulich 2x,Baroš
F.,Flajsar,Hájek - Srovnal.
1. Jeseník
2 2 0 0 16:1 6
2. Čechovice
2 2 0 0 11:1 6
3. Slatinice
2 2 0 0 5:3 6
4. Černovír
1 1 0 0 6:0 3
5. Nemilany
1 1 0 0 6:1 3
6. Lipník
2 1 0 1 13:10 3
7. Zábřeh
2 1 0 1 7:4 3
8. Mohelnice
2 1 0 1 5:6 3
9. Konice
2 1 0 1 8:11 3
10. Želatovice
2 1 0 1 1:5 3
11. Nové Sady
2 0 0 2 1:3 0
12. Brodek u Př.
2 0 0 2 2:9 0
13. Náměšť na
2 0 0 2 3:13 0
14. Velké Losiny 2 0 0 2 1:18 0

Okresní přebor mladších žáků
1.kolo: Sokol Klenovice-FK Vyšovice 4:0,
Sokol Přemyslovice-Sokol v Pivíně 0:5, Sokol
Držovice-Sokol Otaslavice 1:8, Sokol UrčiceSokol Čechovice 1:2 (0:2), Jiskra Brodek u
Konice-FK Němčice 1:2, Sokol Brodek u PVFC Kralice 5:0.
1. Sokol Otaslavice 1 1 0 0 8:1 3
2. Sokol Brodek u PV 1 1 0 0 5:0 3
3. Sokol v Pivíně 1 1 0 0 5:0 3
4. Sokol Klenovice 1 1 0 0 4:0 3
5. FK Němčice 1 1 0 0 2:1 3
6. Sokol Čechovice 1 1 0 0 2:1 3
7. Brodek u Konice 1 0 0 1 1:2 0
8. Sokol Určice 1 0 0 1 1:2 0
9. FK Vyšovice 1 0 0 1 0:4 0
10. FC Kralice
1 0 0 1 0:5 0
11. Sokol Přemyslovice 1 0 0 1 0:5 0
12. Sokol Držovice 1 0 0 1 1:8 0

Okresní přebor žáků
1.kolo: FC Dobromilice-Sokol Plumlov 3:5
(1:3), FC Hvozd-Haná Prostějov - Nehlášeno,
Haná Nezamyslice-Sokol v Pivíně 3:6, Sokol
Protivanov-Sokol Bedihošť 2:1, -Sokol Určice,
FC Kostelec na Hané-Jiskra Brodek u Konice 3:0
(2:0), Sokol Brodek u PV-FC Kralice 4:0.
1. Sokol Brodek u PV1 1 0 0 4:0 3
2. Sokol v Pivíně 1 1 0 0 6:3 3
3. Kostelec na Hané 1 1 0 0 3:0 3
4. Sokol Plumlov 1 1 0 0 5:3 3
5. Sokol Protivanov 1 1 0 0 2:1 3
6. Sokol Určice 0 0 0 0 0:0 0
7. Haná Prostějov 0 0 0 0 0:0 0
8. FC Hvozd
0 0 0 0 0:0 0
9. Sokol Bedihošť 1 0 0 1 1:2 0
10. FC Dobromilice 1 0 0 1 3:5 0
11. Haná Nezamyslice1 0 0 1 3:6 0
12. Brodek u Konice 1 0 0 1 0:3 0
13. FC Kralice
1 0 0 1 0:4 0

Přebor OFS Prostějov II.třída
4.kolo: Sokol Zdětín-Otinoves 0:3 (0:1),
branky: Losítek 2, Brechta, Horní ŠtěpánovSmržice 2:2 (1:1), branky: Müler, Navrátil - Klus,
Kotlár, Sokol Držovice-Sokol Olšany 0:2 (0:2),
branky: Hošák 2, Sokol Otaslavice-Sokol
Čechovice B 1:0 (1:0), branky: Kaláb, Haná
Prostějov B-Sokol Přemyslovice 3:2 (1:0),
branky: Bartoš, Gábor, Kolár - Kučera, Růžička,
Sokol Brodek u PV-Sokol Určice B 2:2 (1:0),
branky: Bureš, Plisták - Javorik, Josek, Sokol
Protivanov-FK Němčice 0:1 (0:0), branky:
Bosák, SK Jesenec-Sokol Vrahovice 3:0 (1:0),
branky: Tichý, Tichý, Továrek.
1. Sokol Olšany 4 4 0 0 9:4 12
2. Sokol Určice B 4 3 1 0 9:3 10
3. Sokol Brodek u PV 4 3 1 0 9:3 10
4. SK Jesenec
4 3 0 1 10:3 9
5. Horní Štěpánov 4 2 1 1 8:6 7
6. Otinoves
4 2 0 2 13:8 6
7. Sokol Přemyslovice 4 2 0 2 10:6 6
8. Sokol Protivanov 4 2 0 2 8:8 6
9. Sokol Otaslavice 4 2 0 2 4:9 6
10. Haná Prostějov B 4 2 0 2 5:11 6
11. Smržice
4 1 1 2 11:14 4
12. Sokol Držovice 4 1 0 3 7:6 3
13. Sokol Vrahovice 4 1 0 3 10:12 3
14. FK Němčice 4 1 0 3 3:5 3
15. Sokol Zdětín 4 1 0 3 7:12 3
16. Sokol Čechovice B 4 0 0 4 0:13 0
Kanonýři: 4 - Blekta Radomír (Otinoves),
Studený Jan (Sokol Vrahovice), Zdráhal
Luděk (Sokol Zdětín), 3 - Kratochvíl Martin
(Sokol Vrahovice), Lofítek Marcel (Otinoves),
Musil Martin (Smržice), Navrátil Pavel (Horní
Štěpánov), Růžička Kamil (Sokol Přemyslovice),
Tichý Petr (SK Jesenec), Zahradníček Petr
(Sokol Držovice), 2 - Chvojka Jakub (Sokol
Brodek u PV), Halouzka Petr (Sokol Určice B),
Hošák (Sokol Olšany), Hošák Jaroslav (Sokol
Olšany), Klus Lubomír (Smržice), Kovář Oldřich
(Sokol Přemyslovice), Losítek (Otinoves),
Mlčoch Přemysl (Sokol Určice B), Outrata Pavel
(Sokol Olšany).
III. třída
4.kolo: Sokol Zdětín B-Sokol Tištín 2:2, Sokol
Mostkovice B-Sokol Bedihošť 3:1 (0:1), Haná
Nezamyslice B-FC Ptení 1:0 (1:0), Sokol VicovSokol v Pivíně B 1:0, FC Dobromilice-Jiskra
Brodek u Konice 3:3 (1:1), Pavlovice u Koj.-Sokol
Plumlov B 5:3, Skalka 2011-FK Vyšovice 2:1,
Sokol Vrahovice B-FC Kralice B 1:4.
1. Sokol Tištín
4 3 1 0 14:6 10
2. Skalka 2011
4 3 0 1 23:3 9
3. FC Kralice B 4 3 0 1 10:5 9
4. FK Vyšovice 4 3 0 1 6:2 9
5. Nezamyslice B 4 2 2 0 13:11 8
6. FC Dobromilice 4 2 1 1 11:7 7
7. Sokol Vicov
4 2 1 1 6:3 7
8. FC Ptení
4 2 0 2 7:7 6
9. Brodek u Konice 4 1 2 1 9:9 5
10. Sokol Mostkovice B 4 1 1 2 4:6 4
11. Pavlovice u Koj. 4 1 1 2 9:12 4
12. Sokol Zdětín B 4 1 1 2 7:15 4
13. Sokol Vrahovice B 4 1 1 2 7:20 4
14. Sokol v Pivíně B 4 0 2 2 6:8 2
15. Sokol Plumlov B 4 0 1 3 10:18 1
16. Sokol Bedihošť 4 0 0 4 7:17 0
Kanonýři: 4 - Kaděra Jiří (Skalka 2011),
Sekanina Jan (FC Ptení), Spisar Ondřej
(Skalka 2011), Špaček Jakub (FC Dobromilice),
3 - Glouzar Martin (Skalka 2011), Grepl Tomáš
(Jiskra Brodek u Konice), Mlčoch Pavel (Skalka
2011), Vozihnoj Luboš (FC Dobromilice), 2 Bartoš David (Sokol Vicov), Dopita Petr (Haná
Nezamyslice B), Gavrylchuk Yevgen (Sokol
Plumlov B), Hrubý Zdeněk (Sokol Bedihošť),
Karásek Jiří (Skalka 2011), branky: Konupka
Lukáš (Sokol Tištín), Koukal Kristián (FK
Vyšovice), Kroutil Lukáš (Sokol Plumlov).
IV. třída
4.kolo: Sokol Přemyslovice-Sokol Tvorovice 3:5,
Biskupice-Sokol Brodek u PV B 3:4 (0:0), Morávia
Doloplazy-Sokol Ivaň 6:2, Sokol Čechy pod
Kosířem-Želeč 0:1, Sokol Protivanov B-Sokol
Otaslavice B 5:2, -Sokol Kladky.
1. Sokol Tvorovice 6 6 0 0 30:12 18
2. Želeč
6 6 0 0 15:0 18
3. Sokol Čechy p. K. 6 3 0 3 18:3 9
4. Sokol Kladky 3 3 0 0 12:0 9
5. Morávia Doloplazy 6 3 0 3 18:18 9
6. Sokol Protivanov B 6 3 0 3 15:18 9
7. Brodek u PV B 6 3 0 3 15:24 9
8. Biskupice
6 0 3 3 9:12 3
9. Sokol Ivaň
6 0 3 3 6:18 3
10. Sokol Přemyslovice 3 0 0 3 9:15 0
11. Sokol Otaslavice B 6 0 0 6 6:33 0
Kanonýři: 3 - Havelka Patrik (Sokol Čechy pod
Kosířem), Sedlák Tomáš (Želeč), 2 - Kolečkář Petr
(Sokol Tvorovice), Křeček David (Sokol Kladky),
Žídek Martin (Sokol Čechy pod Kosířem), 1 - Brátel
Jaroslav (Želeč), Dobeš František (Sokol Brodek
u PV B), Fiala Petr (Sokol Kladky), Nakládal
Milan (Sokol Tvorovice), Navrátil Martin (Sokol
Tvorovice), Navrátil Miloš (Sokol Kladky), Smékal
Ondřej (Sokol Čechy pod Kosířem)
Okresní přebor dorostu
1.kolo: Haná Nezamyslice-Sokol Vrahovice
0:0, Sokol Držovice-Sokol Plumlov 1:5, FC
Dobromilice-Sokol v Pivíně 1:5 (0:3), Sokol
Přemyslovice-Smržice 1:0.
1. Sokol v Pivíně 1 1 0 0 5:1 3
2. Sokol Plumlov 1 1 0 0 5:1 3
3. Sokol Přemyslovice 1 1 0 0 1:0 3
4. Sokol Vrahovice 1 0 1 0 0:0 1
5. Haná Nezamyslice1 0 1 0 0:0 1
6. Smržice
1 0 0 1 0:1 0
7. FC Dobromilice 1 0 0 1 1:5 0
8. Sokol Držovice 1 0 0 1 1:5 0
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Hokejistům Prostějova se přiblížil start druhé ligy, do něhož zbývá už jen dvanáct dnů...

KÁDR JESTŘÁBŮ OPUSTIL ZADÁK MARTIN DUFEK
Naopak se možná ještě rozšíří útočné řady, řeší se také možné setrvání Martina Kryla

Dost početnou soupisku prostějovských hokejistů
v uplynulém týdnu trochu zúžil odchod jednoho
hráče. Šlo o mladého dvacetiletého obránce
Martina Dufka, který neobstál v momentálně velmi našlapané konkurenci Jestřábů.
Prostějov/lum,son
„Martin na tom výkonnostně
není vůbec špatně, ale prostě
se do našeho kádru nevešel.
Nic jiného v tom nebylo,
beků máme opravdu hodně,“
stručně vysvětlil hlavní trenér
mužů LHK Josef Málek.
Dufek přišel do Prostějova

na zkoušku, odehrál dva zápasy a dokonce vstřelil jeden
gól. Přesto dostali přednost
jiní plejeři a nadějný zadák
si musí hledat náhradní variantu ohledně svého uplatnění
v nové sezóně.
Soupiska
prostějovských
hokejistů
tak
aktuálně
čítá čtyřiadvacet jmen (tři

brankáři, devět obránců
a dvanáct útočníků). Bude se
ještě nějak měnit? „Jednáme
o příchodu jednoho nebo dvou
hráčů do ofenzivy,“ prozradil
Málek.
Zda noví forvardi na Hanou
skutečně dorazí, to záleží
i na dalším osudu odchovance
Martina Kryla. „Čekáme, jak
Martin dopadne se školou
v Brně. Máme o něho zájem
a chceme, aby byl součástí
týmu, snad to aspoň trochu
půjde,“ zadoufal Málek.
V každém případě základ
hráčského kádru obrozené

Euforie. Nově složený tým Prostějova umí zápasy prožívat. Takto se Jestřábi radují z trefy kapitána Lukáše Duby (na snímku
uprostřed), který otevřel dalšího vítězného utkání na ledě Přerova.
Foto: www.lhkjestrabi.cz/Lubomír Tesař

Současný hráčský kádr mužů LHK Jestřábi Prostějov
Brankáři:
Ondřej Kocián, Kevin Rozum, Lukáš Vydržel.
Obránci:
Robert Jedlička, Marek Kaluža, Aleš Knesl, Jan Kolibár, Jakub
Kořínek, Robin Malý, Michal Nedbálek, Filip Švaříček, Jan Veselý,
David Brančík.
Útočníci:
Šimon Antončík, Martin Belay, Viktor Coufal, Michal Černý,
Lukáš Duba, Juraj Jurík, Martin Kryl, Frank Kučera, Lukáš
Luňák, Vladimír Stejskal, David Šebek, Matouš Venkrbec.
jestřábí letky už je pevně
pohromadě a nejen z výsledků
přátelských duelů je zřetelně
cítit jeho na druhou ligu
velká síla. „Ale do začátku
soutěže ještě zbývá nějaký čas
a pořád je na čem pracovat, co
zlepšovat. Uvidíme, jak se vše
bude vyvíjet dál,“ pravil kouč
s úsměvem.

Za dosavadní průběh přípravy
však své ovečky pochválil. „Kluci poctivě makají a stoprocentně
plní náročný tréninkový plán
dvou fází denně, z čehož pak těží
v přátelácích. Zatím tak můžeme
být spokojeni, teď už jen, aby
všichni v maximálním nasazení
vydrželi trvale po celou sezónu,“
přál si Málek.

Přípravné derby v Přerově jasně ovládli Jestřábi

Přerov, Prostějov/ms,son –
S velkou suverenitou dál procházejí přátelskými zápasy naši
hokejisté. V dosud posledním
přípravném duelu muži LHK
Prostějov pořádně vypráskali
rivalské Zubry z Přerova, když
jim v pátečním večeru na jejich
ledě nadělili gólový půltucet.
Po sedmi utkáních letního
období tak Jestřábi zůstávají
nadále neporaženi, neboť hned
šestkrát zvítězili a pouze jednou remizovali! Teď jen, aby
jim podobně úžasná bilance
vydržela i pro druholigovou
soutěž.
Střetnutí začalo minutou ticha za
zesnulého Miloše Šidla, fanouška přerovského hokeje a hlasatele domácích zápasů. Jen co bylo
vhozeno buly, tak se fanoušci
rozhodně nenudili. Hostující
Kocián musel likvidovat střelu
R. Brančíka a Vojtek v zubří kleci zase čelil nájezdu dvou na jednoho v podání Juríka s Malým.
Oba týmy posléze nevyužily své
přesilovky a stav se poprvé změnil až na začátku 12. minuty. To
zůstal před bránou na chvíli osamocený Duba a nezaváhal – 0:1.
Zubři však byli ve zbytku úvodní třetiny ve snaze vyrovnat poháněni početními výhodami a tu
druhou po vynikající kombinaci
zužitkovali. Haloda s R. Brančíkem utahali bránící čtyřku a druhý jmenovaný už prázdnou klec
nemohl minout – 1:1.
Další faul Jestřábů přišel v posledních vteřinách před sirénou,
proto začátek druhé části byl ve

znamení opětovné přesilovky
HC. Tu sice modrožlutí nezužitkovali, ale brzy dostali další
a v ní už si domácí příznivci
mohli radostně zakřičet. Kudělka se do puku opřel na modré
čáře a Kocián nestihl na letící
puk zareagovat – 2:1. Vedení
mohli domácí zakrátko navýšit
Blinkou, jenže jeho drzá dorážka
odstartovala místo další brankové oslavy jen řadu nedovolených
zákroků. Hra se proto rozbila
vyloučeními, Zubři navíc začali hodně chybovat v obranné
činnosti a hosté z toho vytěžili
rychlý obrat. Na 2:2 vyrovnal ve
28. minutě osamocený Jurík, jehož střela prolétla nad betonem
Vojtka, hned po minutě ranou do
horní části svatyně skóroval také
Belay a vydařenou pasáž našich
borců podtrhla skvělá klička
Kučery, který pohodlně zamířil do poloprázdné klece – 2:4!
Sedlákovi svěřenci pak mohli v
závěru prostřední periody snížit
Goišem, ovšem jeho pokus orazítkoval jen tyčku.
Kdo čekal v poslední třetině
snahu domácích pokusit se něco
udělat s nepříznivým vývojem,
ten musel být zklamaný. Prostějov totiž zásluhou Černého
bleskově skóroval popáté a při
ošemetném zákroku se navíc
zranil Vojtek, proto místo mezi
třemi tyčemi musel zaujmout
náhradník Sklenář. Jestřábi se
při vedení o tři góly uklidnili
a v dalších minutách měli hru
pod kontrolou. Kromě toho se
jim podařilo přidat šestou trefu,

HC ZUBR Přerov - LHK Jestřábi Prostějov
(1:1, 1:3, 1:2)

3:6

Branky a nahrávky: 19. R. Brančík (Haloda), 25. Kudělka (Vlček),
59. Blinka (Pala, D. Šťastný) – 12. Duba (Stejskal, Kryl), 28. Jurík
(Luňák, Coufal), 29. Belay (Kučera, Antončík), 32. Kučera (Belay),
41. Černý (D. Brančík), 53. Luňák (Jurík, Coufal). Rozhodčí: Přikryl
– Bryška, Novák. Vyloučení: 8:12. Využití: 2:1. Diváků: 729.
Sestava Přerova: Vojtek (41. Sklenář) - Pala, Faltýnek, Vlček,
Tomeček, Kudělka, Jergl, R. Šťastný, Navrátil - D. Šťastný, Haloda, R. Brančík - Ditrich, Blinka, Kolář - Kundrátek, Goiš, Brada
- Loupal, Sedlák. Trenéři: Pavel Sedlák a Lubomír Václavíček.
Sestava Prostějova: Kocián - Veselý, Kořínek, Nedbálek,
D. Brančík, Malý, Knesl, Kolibár, Švaříček - Antončík, Belay,
Kučera - Černý, Šebek, Duba – Jurík, Luňák, Coufal - Jedlička,
Kryl, Stejskal. Trenéři: Josef Málek a Petr Zachar.

Tvrdost jim není cizí. Že se prostějovští hokejisté budou umět rvát za své barvy, dokazuje tato
momentka z pátečního derby. Obránce Michal Nedbálek si takto podal přerovského Matěje Blinku...
Foto: www.lhkjestrabi.cz/Lubomír Tesař

Lubomír VÁCLAVÍČEK - asistent kouče HC ZUBR Přerov:
„Do poloviny zápasu to bylo hodně vyrovnané. Když jsme se dostali do vedení 2:1, tak místo toho, abychom svůj náskok zvýšili, jsme
soupeře kvůli vlastním chybám dostali zpět do hry. A po čtvrtém
gólu nás už Prostějov začal přehrávat. V sestavě jsme znovu museli
trochu improvizovat, protože nemohli nastoupit Osina a Sakrajda.
Navíc se nám zranil brankář Vojtek, který má podle doktora podvrtnuté koleno. Více ukáže rentgen.“

Josef MÁLEK - hlavní kouč LHK Jestřábi Prostějov:
„Vývoj utkání nebyl pro nás vůbec dobrý. Zbytečně jsme se dostávali do oslabení, zatímco v plném počtu hráčů na ledě měl náš
výkon spád i kvalitu. Díky tomu se nám povedlo otočit nepříznivý
průběh a střetnutí nakonec ovládnout. Všeobecně to byl velmi pěkný zápas, jen mě mrzí, že na stadion nepřišlo více lidí. Takových
utkání totiž v sezóně asi mnoho nebude.“
když Luňák byl sice tísněn, ale
i tak zakončil vedle Sklenářova betonu – 2:6. Hostitelé už
se do šancí před koncem derby
téměř vůbec nedostávali, naopak byli blízko dalšímu zvýše-

ní brankového manka, protože
Antončíkovu šanci musel Sklenář vyřešit ostrým zákrokem. Až
v úplném závěru zkorigoval na
konečný výsledek Blinka, který
tečoval nahození Paly – 3:6.

Hokejisty čekají tři závěrečné přáteláky,
doma v týdnu přivítají Hodonín a Přerov!
Prostějov/son - Zápasově mimořádně nabitý předposlední
týden přípravy na nový ročník
2. ligy mužů čeká hokejisty
LHK Jestřábi Prostějov. Během nadcházejících čtyř dnů
nastoupí od úterka do pátku
hned do tří přátelských duelů,
z nichž dva budou v domácím
prostředí proti kvalitním a divácky lákavým soupeřům!
Atraktivní program odstartuje
v úterý 3. září mačem Prostějov
– Hodonín, ve čtvrtek 5. 9. je na
pořadu střetnutí Břeclav – Prostějov a o den později v pátek
6. září nášup zajímavých utkání

Jakub Kořínek: „Rusko? Nejlepší životní zkušenost!“
Z juniorské ligy MHL zamířil obránce do Prostějova,
kde se chce bavit hokejem a pomoci k postupu do první ligy

Prostějov - Příjemným překvapením pro fanoušky hokejových Jestřábů jsou zatím přípravné výkony Jakuba
Kořínka, který je momentálně nejproduktivnějším obráncem týmu Josefa Málka. Kořínek se napevno usadil
v hanácké partě, upsal své služby managementu LHK
a rozšířil kolonii nově příchozích hráčů na počet šestnáct.
„Je to pro mě obrovská výzva a těším se na všechno, co
nás tady čeká,“ říká s odhodláním i pohodou mladý zadák,
který má zkušenosti i s ruskou juniorskou soutěží MHL.
Luká Majer
Marek Sonnevend
Můžete se na úvod
v krátkosti představit
a říct, co všechno máte v kariéře
za sebou?
„Je mi třiadvacet let a pocházím
ze Světlé nad Sázavou. S hokejem jsem začínal doma ve Světlé
a později přestoupil do Havlíčkova Brodu. V dorostu jsem si chtěl
vyzkoušet extraligu, a proto jsem
se vydal na zkoušku do Komety
Brno, kde jsem poté strávil další dva roky. Pak přišla juniorka
a přestup do Sparty Praha. Během
čtyř let, co jsem tam působil, jsem
už sbíral i zkušenosti v různých
druholigových týmech. Poslední
rok v mládeži jsem dostal příležitost u nově vzniklého projektu HC
Lev Poprad a strávil tak výjimečnou sezónu v ruské juniorské lize
MHL. Loňský ročník jsem potom
začal v Berouně, ale po zranění
hned ve třetím zápase jsem musel
nastoupit na nechtěnou dovolenou. Koncem sezóny už jsem stihl
pouze pár utkání v druholigovém
Pelhřimově.“
Řekněte, proč jste v juniorském věku změnil
dres Komety Brno za pražskou
Spartu?

„Můj poslední rok v Kometě se
vyvíjel velmi dobře a koncem
sezóny jsem už pravidelně nastupoval za juniory. V týmu se mnou
tehdy počítali i do dalšího ročníku,
ale pak přišla možnost, která se neodmítá. Dostal jsem příležitost zúčastnit se výběrového kempu do
juniorky Sparty, kde jsem uspěl,
a proto se stěhoval do Prahy.“
Jak vypadalo působení
ve zmíněné MHL za Tatranské Vlky?
„V Popradu se rozhodli vstoupit do
KHL, proto museli vytvořit také
svůj juniorský tým v MHL. Trenér
mě pozval do přípravného kempu
před sezónou, kde nikdo dopředu
nevěděl, co přesně nás čeká a na
co se připravit. Já jsem se v té době
poohlížel spíše po angažmá v seniorském hokeji, ale tohle mě velmi
zaujalo a šel jsem do toho. Musím
říct, že to byla rozhodně moje nejlepší hokejová i životní zkušenost.
Procestovali jsme téměř celé Rusko a zahráli si nejlepší juniorskou
ligu v Evropě.“
Předpokládám, že v této
ruské soutěži jste získal
mnoho zkušeností. Šel byste do
MHL znovu?
„Byl to tehdy trochu krok do neznáma, ale udělal bych jej znovu
a velmi rád.“

„V dosavadních druholigových klubech
jsem se setkal spíše s hokejisty, kteří
si jdou zahrát tak, aby se u toho hlavně
moc nenadřeli. Prostějov je pro mě obrovská výzva a těším se na všechno,
co nás tu čeká.“
Posila prostějovských Jestřábů JAKUB KOŘÍNEK
toho v začínající kariéře stihl projít poměrně dost
Foto: www.lhkjestrabi.cz
Nyní jste však v Prostějově. Čím vás zlákalo
vedení LHK?
„Zaujal mě celý ten projekt, který se zde zrodil a v neposlední
řadě také to, že tady osobně
znám téměř polovinu týmu a od
začátku tak věřím v jeho sílu.“
V Prostějově jsou nastaveny vysoké cíle. Je
to pro vás příjemná změna?
„Určitě. V dosavadních druholigových klubech jsem se setkal
spíše s hokejisty, kteří si jdou
zahrát tak, aby se u toho hlavně
moc nenadřeli. Prostějov je pro
mě obrovská výzva a těším se na
všechno, co nás tu čeká.“
Jaký máte zatím dojem
ze zrodu nového mužstva Jestřábů?
„Mé dojmy jsou stoprocentně
pozitivní. Týmu se daří a já jsem
zde nadmíru spokojený.“
V přípravě jste ještě nepoznali hořkost porážky
a vše šlape, jak má. Hokej pak
asi hráče hodně baví, že ano?
„Přesně tak. Zrovna po minulém
utkání jsme se u večeře bavili

o tom, jak nás hokej tady v Prostějově nesmírně baví. Je to paráda, když se těšíte na každý další
zápas a skvělé fanoušky.“
Rovněž vám osobně se
daří, jste nejproduktivnějším obráncem.
„Tak na tohle je ještě hodně
brzo, ale samozřejmě jsem rád
za každý gól, kterým se můžu
podílet na výsledku týmu.“
Hodně hráčů si pochvaluje tréninky s Jiřím Vykoukalem. Jaké máte
z těchto jednotek pocity?
„Absolutní paráda! Je to sice obrovská dřina, ale plná výborných
rad a zkušeností, které nám pan
Vykoukal předává. Všechno, co
s ním děláme, nás posouvá dál
před ostatní a já se těším na každý příští trénink.“
Zdá se, že kabina si
velmi rychle získala na
svou stranu fanoušky, kteří
v přípravě velmi hlasitě podporují. I pro vás určitě příjemná změna, nepletu se?
„Každému hráči se hraje
o mnoho lépe, když má kolem
sebe podporu příznivců, která ho žene kupředu. Velice si

vážíme toho, jak nás fanoušci
přijali. Věříme, že jim budeme
dělat i nadále radost, stejně jako
oni nám.“
Přípravnými zápasy
procházíte bez porážky.
Čekal jste tak hladký průběh?
„Je jedině dobře, že nám přáteláky zatím tak dobře vycházejí,
ale pořád je to jenom příprava,
která o ničem nerozhoduje. Pro
nás je nejdůležitější soustředit se
na každý zápas a postupně jít za
společným cílem.“
Stihl jste už poznat Prostějov jako město?
„Dá se říct, že ano. Každý den
jsme někde na jídle a postupně
se rozkoukáváme. Rozhodně už
bych tady nezabloudil.“ (smích)
Vy hráči si sami od sebe
vylepšujete kabinu. Zažil jste něco podobného v dřívějších angažmá?
„Nezažil, ale chceme se tady
hezky zabydlet a udělat si kabinu příjemnější. Je jasné, že je
tu všechno v počátcích, proto se
věci dělají za pochodu. Rozhodně s tím nemám žádný problém
a rád přiložím ruku k dílu.“ (opět
se směje)

uzavře hanácké derby Prostějov
– Přerov. Ve všech třech případech se začíná od 18.00 hodin.
„Větší porce zápasů v rychlém
sledu využijeme k tomu, abychom dali rovnoměrný prostor
na ledě všem členům našeho poměrně širokého hráčského kádru.
Potřebujeme definitivně vyřešit
poslední otazníky v jeho složení
a tyhle tři náročné souboje k tomu
ideálně poslouží,“ plánoval hlavní
trenér Jestřábů Josef Málek.
Jeho svěřenci zatím v přípravě září, po sedmi přátelských
bitvách mají bilanci 6-1-0 při
impozantním skóre 37:17!
Což znamená vysoký průměr
5,4 nastřílených gólů na jedno
utkání! „Samozřejmě jsem rád,
že se nám dosud tak daří, ale
v žádném případě to nesmíme
přeceňovat. Důležitá a rozhodující bude až úspěšnost v mis-

trovských zápasech druholigové soutěže,“ zdůraznil Málek.
Každopádně nově sestavené
a během léta notně posílené mužstvo LHK razantním způsobem
naznačuje, že po svém velkém
přerodu asi skutečně bude ústředním favoritem skupiny Východ.
„Na tuhle roli kluky od začátku
chystáme, takže by ji měli umět
zvládnout. Ale jak říkám, vše klíčové se teprve začne odehrávat od
prvního soutěžního utkání,“ zopakoval Málek.
K fanouškům prostějovského
hokeje teď letí srdečná pozvánka
jak na úterní střet s hodonínskými Drtiči, tak na páteční derby
s přerovskými Zubry. Současně
vedení našeho klubu všechny příznivce prosí o slušné chování, aby
tradičně třaskavé mače proběhly
v opravdu přátelském duchu bez
zbytečných incidentů v hledišti.

Přehled přípravných utkání mužů LHK Jestřábi
1. Prostějov – Technika Brno 7:3 (8. srpna).
2. Poruba – Prostějov 1:2 (14. srpna).
3. Krynica – Prostějov 4:4 (15. srpna).
4. Žilina – Prostějov 3:5 (17. srpna).
5. Technika Brno – Prostějov 3:6 (20. srpna).
6. Prostějov – Břeclav 7:0 (22. srpna).
7. Přerov – Prostějov 3:6 (30. srpna).
8. Prostějov - Hodonín (3. září, 18.00 hodin).
9. Břeclav – Prostějov (5. září, 18.00 hodin).
10. Prostějov - Přerov (6. září, 18.00 hodin).
* do 2. ligy skupiny Východ 2013/2014 Jestřábi vstoupí
zápasem v Porubě (sobota 14. září od 17.00 hodin)

FANS V AKCI....

Fanoušci oporou. Věrní hokejoví příznivci v sobě živí naději, že
letošní sezóna by mohla být tou vysněnou, která vrátí prostějovský
hokej do první ligy. Proto se i oni pečlivě a v duchu tradic chystají na
mistrovské bitvy. Horní snímek vznikl před budovou hlavního nádraží
v Prostějově těsně před odjezdem vlakového zájezdu do Přerova.
Na tom dolním už "kotel" slaví další výhru svých nových miláčků
2x foto: Michal Kadlec a www.lhkjestrabi.cz/Lubomír Tesař
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Prostějovský velodrom po pět dnů hostil mistrovství České republiky v dráhové cyklistice

MICHAL MRÁČEK NA DOMÁCÍM ŠAMPIONÁTU BRONZOVÝ VE SCRATCHI,

DALŠÍ MEDAILI PŘIDAL POŘÁDAJÍCÍ SKC V TÝMOVÉM SPRINTU

Celý předminulý víkend a další dva dny zkraje uplynulého týdne byly na prostějovském velodromu ve
znamení další vrcholné cyklistické akce. V podstatě
celý jeden týden (společně s pátečním Memoriálem
Otmara Malečka) tak tlouklo srdce kolečkářského
sportu na Hané, a to zásluhou pečlivé organizace
pořádajícího oddílu SKC Tufo Prostějov.
Sobota 24. a neděle 25. srpna, tyto dny patřily dráhovému mistrovství republiky mužů a žen
i Českému poháru mládeže. A navzdory částečné
nepřízni počasí se na prostějovském velodromu
uskutečnil 27. a 28. srpna druhý díl mistrovství republiky v dráhové cyklistice.
Pojďme postupně po stopách veškerého cyklistického dění v Prostějově...
Prostějov/oš, ,son
V keirinu se po dvou jízdách
radoval z vítězství Adam
Ptáčník, druhý se umístil
Pavel Kelemen, třetí pak
Tomáš Bábek. Ve sprintu žen
zvítězila Barbora Stehnová

před
týmovým
kolegou
Šimonem Adámkem a zástupcem pořádajícího SKC Tufo
Luďkem Helisem. Další
z našich juniorů Matouš Hynek
se umístil na šesté příčce.
V kadetech si první místo
s přehledem pohlídal Martin

Nejlepší sprinteři. Stupně vítězů na prostějovském MČR v dráhové cyklistice obsadili ve sprintu mužů první Adam Ptáčník (uprostřed), druhý Tomáš Bábek (vlevo) a třetí Robin Wagner (vpravo).
Foto: www.skcprostejov.cz
z Dukly Praha před Natálií
Šrůtkovou z Favoritu Brno
a týmovou kolegyní Jarmilou
Machačovou.

SOBOTA 24.8.
V průběhu soboty bojovali
mládežníci v disciplínách
prvenství na pásce, italský
vylučovací závod, scratch
a bodovací závod, které
byly omniově vyhodnoceny.
V juniorech zvítězil Nicolas Pietrula z Dukly Praha

I

Čechman z Cykloteamu Ostrov, na pozici druhé i třetí
skončili prostějovští borci
Daniel Chytil a Matyáš Strupek, Martin Šmída byl pátý
a Vilda Bajer dvacátý. Mezi
žáky kraloval suverén letošní
sezóny Daniel Babor z CK Bítovská před druhým Dušanem
Vavrekem z TJ Favoritu Brno
a třetím Petrem Kretem z TJ
Uničov. Ve společné kategorii žákyň a kadetek zvítězila
Ema Kaňkovská před sestrou

www.
vecernikpv
.cz

Sárou, obě z Mapei Cyklo
Kaňkovský, a Terezou Neumanovou z TJ Favorit Brno.
Naše závodnice Kristýna
Mráčková a Ema Cetkovská
vybojovaly pátý, respektive
šestý post.
Vyvrcholením dne se stal
mistrovský
scratch
na
padesát okruhů. Z domácích
závodníků do závodu nastoupili Viktor Vrážel, Jirka
Matoušek a Michal Mráček
mladší. Samozřejmě startovnímu poli dominovala
pražská Dukla, která do
závodu nastoupila hned ve
čtrnáctičlenné sestavě. Ve
startovním poli nechyběl ani
René Jauris, nestor oblékající dres Bohemia Cycling
Teamu, kterého doplnili týmový kolega Jan Dostál
a Emil Hekele ze Zekof teamu.
Velmi aktivně si počínal Jirka
Matoušek, který se pokusil
o sólový únik, hlavnímu poli
odskočil však jen o sto metrů
a po přibližně deseti kolech
byl dostižen. Úspěch slavil až
únik trojice Jiří Hochmann,
Martin Hačecký a Michal
Mráček. V cíli se z vítězství
radoval Hochmann před
Hačeckým, týmovým kolegou
z Dukly Praha, a pro trochu
překvapivý bronz si dojel
domácí Mráček!

NEDĚLE 25.8.
V neděli se hezké počasí vytratilo a krátce po poledni déšť
ukončil soutěžní program. Stihla se odjet jen kvalifikace
sprintu družstev mužů i žen
a také stíhací závod družstev
obou kategorií. V týmovém
sprintu žen zvítězila dvojice pražské Dukly Jarmila Machačová a Barbora
Stehnová, ve stíhacím závodě
vyhrálo totéž duo doplněné o
Kláru Ticháčkovou a Annu
Bodlakovou z Remerx Meridy Kolín. V mužích triumfovalo kvarteto Dukly Praha
ve složení Ondřej Rybín,
František Sisr, Ondřej Vendolský a Jan Kadúch, ve
sprintu družstev pak trio Alois

Kaňkovský, Ondřej Rybín
a Ondřej Vendolský. Jako
druzí se umístili René Jauris,
Jan Dostál a Emil Hekele,
bronz za třetí příčku pak urvalo prostějovské trio SKC Jirka
Matoušek, Michal Mráček

Mezi muži kralovali ve
stíhacích disciplínách její kolegové z Dukly Praha. Omnium ovládl Alois Kaňkovský
před
Františkem
Sisrem
a Ondřejem Rybínem, ve

nátu
o
i
p
m
a
díl š
Druhý trojnásobně
ovládla achačová
zlatá M
mladší a Viktor Vrážel. Výsledek sprintu družstev byl však
ovlivněn neúčastí závodníků
Dukly Brno, kteří by jistě tuto
disciplínu opanovali.

ÚTERÝ 27.8.
Po vítězství Adama Ptáčníka
z Dukly Brno na národním šampionátu ve víkendovém keirinu vybojoval
tento zkušený jezdec zlato
i v úterním sprintu. Situaci měl
ale trochu ulehčenou, když pro
nemoc chyběl na startu mistr
Evropy U23 Pavel Kelemen.
Ve finále Ptáčník zdolal
dalšího jezdce Dukly Brno
Tomáše Bábka a bronz vybojoval jejich týmový kolega
Robin Wagner. Ptáčník byl
nejrychlejší již v kvalifikaci,
když zajel čas 10,815. V semifinále si poradil s Davidem
Sojkou, ve druhém souboji
o postup do finále byl v jízdě
s Wagnerem úspěšnější Bábek.
V bitvách o bronz Wagner
vyhrál 2:0 na jízdy nad Sojkou
a ve finále stejným poměrem
Ptáčník přemohl Bábka.
STŘEDA 28.8.
V závěrečný den českého
mistrovství na prostějovské
dráze přidala do své sbírky
tři nejcennější kovy Jarmila
Machačová z Dukly Praha.
Zcela bezpečně opanovala při
absenci Lucie Záleské omnium, stíhací závod i 500 metrů
s pevným startem.

a Kaňkovským. V závodu na jezdci Dukly Brno v pořadí
stíhacím závodě byl 1 kilometr s pevným startem zase Tomáš Bábek, Adam Ptáčník
nejlepší Sisr před Janem Krausem obsadili kompletní stupně vítězů a Robin Wagner.

Výsledky MČR dospělých:
MUŽI
Scratch: 1. Hochmann, 2. M. Hačecký (oba Dukla Praha), 3. Mráček (SKC Tufo Prostějov).
Stíhací závod družstev: 1. Dukla Praha I (Rybín, Sisr, Vendolský, Kadúch), 2. Dukla Praha II (Kaňkovský, Hochmann, Kadlec, Mixa), 3. Dukla Praha III (Bláha, Fürst, V. Hačecký, Kraus).
Keirin: 1. Ptáčník, 2. Kelemen, 3. Bábek (všichni Dukla Brno).
Týmový sprint: 1. Dukla Praha (Kaňkovský, Rybín, Vendolský), 2. Bohemia Cycling Team/Zekof
Team (Dostál, Jauris, Hekele), 3. SKC Tufo Prostějov (Mráček, Vrážel, Matoušek).
ŽENY
Sprint: 1. Stehnová (Dukla Praha), 2. Šrůtková (Favorit Brno), 3. Machačová (Dukla Praha).
Scratch: 1. Machačová (Dukla Praha), 2. Šrůtková (Favorit Brno), 3. Majerová (Kovo Praha).
Stíhací závod družstev: 1. Dukla Praha/Remerx Merida Kolín (Machačová, Ticháčková, Stehnová,
Bodlaková).
Týmový sprint: 1. Dukla Praha (Stehnová, Machačová), 2. Kovo Praha/Stadion Louny (Majerová,
Moravcová), 3. Dukla Praha/Remerx Merida Kolín (Ticháčková, Bodlaková).
Výsledky ČP mládeže
OMNIUM
Junioři: 1. Pietrula, 2. Adámek (oba Dukla Praha), 3. Helis, 6. Hynek (oba SKC Tufo Prostějov).
Kadeti: 1. Čechman (Cykloteam Ostrov), 2. Chytil, 3. Strupek, 5. Šmída, 20. Bajer (všichni SKC Tufo
Prostějov).
Žáci: 1. Babor (CK Bítovská), 2. Vavrek (Favorit Brno), 3. Kret (Uničov).
Kadetky + žákyně: 1. E. Kaňkovská, 2. S. Kaňkovská (obě Mapei Cyklo Kaňkovský), 3. Neumanová
(Favorit Brno), 5. Mráčková, 6. Cetkovská (obě SKC Tufo Prostějov).
Výsledky MČR na dráze
MUŽI
Sprint: 1. Ptáčník, 2. Bábek, 3. Wagner, 4. Sojka, 5. Kimmel (všichni Dukla Brno), 6. Škeřík (Dukla Bratislava).
Stíhací závod: 1. Sisr, 2. Kraus, 3. Kaňkovský, 4. Kadlec, 5. Fürst, 6. Rybín (všichni Dukla Praha).
1 km s pevným startem: 1. Bábek, 2. Ptáčník, 3. Wagner, 4. Sojka (všichni Dukla Brno), 5. Kaňkovský
(Dukla Praha), 6. Kimmel (Dukla Brno).
Omnium: 1. Kaňkovský, 2. Sisr, 3. Rybín, 4. Kraus, 5. Kadlec, 6. Fürst (všichni Dukla Praha).
ŽENY
Stíhací závod: 1. Machačová (Dukla Praha), 2. Valentová (Favorit Brno).
500 m s pevným startem: 1. Machačová (Dukla Praha), 2. Valentová (Favorit Brno).
Omnium: 1. Machačová (Dukla Praha), 2. Majerová (Kovo Praha), 3. Ticháčková (Dukla Praha).
JUNIORKY
Stíhací závod: 1. Majerová (Kovo Praha), 2. Ticháčková (Dukla Praha), 3. Horořaková (Favorit Brno).
500 m s pevným startem: 1. Šrůtková (Favorit Brno), 2. Majerová (Kovo Praha), 3. Stehnová (Dukla Praha).

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Sokolské nohejbalové lize vládne Ptení

Prostějov/jim – Dvě kola má
za sebou Sokolská nohejbalová
liga pořádaná odborem sportu
Sokolské župy. Druhý turnaj se
uskutečnil v areálu TJ Sokol II
Prostějov U Kalicha. Celkové
vedení uhájila trojice Ptení, vítěz vícovského klání. Druhý je
i nadále Imbaque, na třetí místo
se před Loko Romži posunul
pořádající oddíl.
„Sokol II Prostějov se turnaje
zhostil bez problémů. Počasí
nám více než přálo, sluníčka bylo
plno a mohli jsme turnaj odehrát

na dvou antukových kurtech,
čímž se vše značně urychlilo. Již
v patnáct hodin jsme tak mohli
posedět a průběh turnaje při pivku a klobáse zhodnotit,“ usmíval
se spokojený František Vlach.
Turnaje se původně mělo
účastnit osm mužstev. Jedno
z nich se ale na poslední chvíli
z pracovních důvodů omluvilo,
přesto diváci mohli sledovat celkem jednadvacet utkání hraných
na dva vítězné sety.
„Již po druhém turnaji se ukazuje jako dobrá volba založit

Výsledná tabulka Sokolské ligy po dvou turnajích:
1. Ptení 26 bodů
5. Vícov „A“ 13 bodů
2. Imbaque 23 bodů
6. Vícov „B“ 8 bodů
3. Sokol II Prostějov 19 bodů 7. Sezako 7 bodů
4. LOKO Romže 16 bodů
8. XX 0 bodů
nohejbalovou ligu Sokolské
župy. Liga má svá pravidla pro
konání turnajů a i organizace
klape ke všeobecné spokojenosti.
Samozřejmě chceme pokračovat
v nastavené kvalitě, ale také víme,
že by bylo špatné plácat se po zádech před ukončením celé ligy,“

upozornil s tím, že se ještě uskuteční tři turnaje – jeden venku
a dva v hale. Ten nejbližší je na
programu v sobotu 24. srpna
od devíti hodin na kurtech TJ
Sokol Vícov, kam pořadatelé
srdečně zvou všechny příznivce
nohejbalu.

Kušisté Savany získali kompletní medailovou sbírku
Litultovice, Prostějov/jim - První, druhé i třetí místo si vystříleli
kušisté Savany KK Kostelec na
Hané při čtvrtém pokračování
venkovního Českého poháru
a první ligy družstev v Litultovicích u Opavy. Vítězství
pro sebe získala Jaroslava
Nedělníková mezi ženami,
druhý byl její manžel

a předseda oddílu Josef
Nedělník mezi muži, na
nejnižší stupínek vykročila jejich dcera Hana Nedělníková
v kategorii žen.
Nejhodnotnějšího výkonu soutěže dosáhl mnohonásobný
mistr republiky a závodník SK
Plumlov Bohumil Korbař, jenž
se tak mohl radovat z jasného

Výsledky závodu ve střelbě z polní kuše:
Muži: 1. Bohumil Korbař (Plumlov) 835 bodů
(270+286+279), 2. Josef Nedělník (Savana Kostelec na
Hané) 802 b. (265+278+259), 3. Petr Lelovský (Opava)
790 b. (244+280+266).
Ženy:1JaroslavaNedělníková(Kostelec) 792b.(242+275+275),
2. Sabina Kubesová (Suché Lazce) 771 b. (218+272+281),
3. Hana Nedělníková (Kostelec) 744 b. (219+268+257).
Senioři: 1. Václav Losert (Opava) 792 b. (252+269+271),
2. Aja Kaszonyiová 788 b. (251+269+268), 3. Zdeněk Janda
(oba Otrokovice) 761 b. (230+268+263), 5. František Sedláček
(Kostelec) 724 b. (216+264+244).
Junioři: 1. Jan Krejča 763 b. (228+263+272), 2. Jana Šilhanová
(oba Otrokovice) 656 b. (193+226+237).
Kadeti: 1. František Nemochovský mladší (Otrokovice)
492 b. (169+138+185).

prvenství mezi muži. Zejména
druhá vzdálenost v podobě
střelby na padesát metrů se mu
vydařila, k třísetbodovému maximu mu chybělo jen čtrnáct bodů
a nebylo pochyb, kdo si dojde pro
vítěznou trofej.
Na startu vinou pracovního
zaneprázdnění chyběl kostelecký
Jan Nedělník, role hlavního
vyzyvatele se tak ujal jeho otec
Josef Nedělník. Po prvních třiceti
šípech ztrácel jen pět bodů, po
dalších třiceti výstřelech pouze
třináct bodů, v pětatřicetimetrové
distanci si ale Korbař svůj náskok
pohlídal a zvýraznil na více než
třicet bodů. O druhé místo se ale
Josef Nedělník obávat nemusel,
již po pětašedesáti metrech měl k
dobru na třetího jednadvacet bodů
a luxusní náskok neprohospodařil.
Ženám kralovala s velkou lehkostí Jaroslava Nedělníková. Už
po první sérii vedla o více než
dvacet bodů a tak tomu zůstalo
až do konce. Třetí skončila Hana
Nedělníková, i když dlouho útočila

na stříbro. Po třetině závodu byla
o bod před Sabinou Kubesovou, po
druhé třetině spadla o tři body pod
ní, nakonec z toho bylo znatelnější
manko, ale o bronz se Nedělníková
mladší obávat nemusela.
Své zastoupení měla Savana
i v seniorské kategorii, zde
ale tentokrát zůstal František
Sedláček pod stupni vítězů.
Celou dobu soupeřil zejména
o čtvrté místo, nakonec z toho
byla pátá pozice. Po vyrovnaném
souboji zvítězil opavský Václav
Losert před otrokovickou Ajou
Kaszonyiovou.
Mládežničtí závodníci Savany
tentokrát na střeleckém place
chyběli, mezi juniory tak zvítězil
Jan Krejča z Otrokovic a mezi
kadety jeho oddílový kolega
František Nemochovský mladší.
Nyní je na řadě kontinentální
mistrovství v Rakousku (informovat budeme v příštím
Večerníku - pozn.red.), v sobotu
14. září pak další domácí závod
v Čechách pod Kosířem.

Cenný bronz. Prostějovský cyklista oddílu SKC Tufo Michal Mráček (vpravo) skončil třetí ve scratchi na domácím mistrovství republiky na dráze.
Foto: www.skcprostejov.cz

ATLETICKÝ
KLUB
PROSTĚJOV
pořádá pod záštitou města
Prostějova a OS ČSTV
v Prostějově

67. ročník VELKÉ CENY
MĚSTA PROSTĚJOVA
v běhu na 110 m překážek
a 24. ročník Memoriálu
Dr. E. Rozbořila
v hodu oštěpem
Pořádat se tradičně
budou i malé ceny
dorostenců na 110 m překážek
starších žáků na 100 m překážek
mladších žáků na 60 m překážek

včetně dalších rámcových závodů

Školní stadion RG a ZŠ
města Prostějova
Studentská ulice č.2
neděle 15. září 2013
od 14.00 hodin

Volejbal
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Volejbalistky Prostějova se chystají na novou sezónu a očekávají doplnění kádru

„PRVNÍ MĚSÍC PŘÍPRAVY PROBĚHL VÝBORNĚ,“ TĚŠÍ KOUČE ČADU
V nejbližších dnech by měl klub podepsat smlouvu s novou údernou posilou namísto Olgy Točkové

Úvodní čtyři týdny přípravy na novou sezónu
2013-2014 mají za sebou volejbalistky VK AGEL
Prostějov. Zatím sice postrádají skoro polovinu týmu
reprezentující v národních výběrech, přesto měla
dosavadní tréninková náplň vysokou úroveň...
Prostějov/son
„Na to, že makáme jen v počtu
sedmi hráček, probíhá příprava výborně. Holky pracují na
maximum, je na nich vidět
velké zaujetí a každým dnem
dělají pokroky. S tím, co jsme
dosud tréninkově absolvovali,
jsem naprosto spokojen. Jedeme přesně podle náročného
plánu,“ pochvaluje si Miroslav Čada, hlavní kouč VK
AGEL Prostějov.

Až do této chvíle dostávaly jeho
svěřenky zabrat především po
fyzické stránce. „Z větší části
jsme se věnovali kondici pod vedením Míši Jelínkové, která se
v nové roli trenérky zatím stoprocentně osvědčila. Jak už jsem řekl,
její příprava má hlavu a patu, děvčatům viditelně prospívá a dává
jim skvělý základ do celého soutěžního ročníku,“ kvituje Čada.
Vedle fyzické zátěže nechyběly
v programu Agelek ani herní prvky, jež nyní začnou stále víc pře-

važovat nad nabíráním fyzičky.
„S blížícím se startem sezóny
budeme volejbalovým věcem
logicky věnovat pořád větší porci
času. A ještě před návratem pětice
reprezentantek z mistrovství Evropy se pokusíme domluvit nějaké
soupeře k jednorázovým přátelským zápasům,“ plánuje lodivod
prostějovského celku.
Již v kompletním složení
čekají ženy „vékáčka“
tři přípravné turnaje:
20. až 22. září v polském Karpaczi, 27. a 28. září ve slovenské
Senici, 9. a 10. října v domácím
prostředí haly Sportcentra
DDM Prostějov. „V Polsku
přesný program utkání už známe, na Slovensku a doma se jej
definitivně dozvíme v nejbližším
týdnu,“ upřesňuje Čada.

Nadcházející dny také s konečnou platností určí podobu hráčského kádru volejbalistek VK
pro letošní sezónu. Na spadnutí
je totiž podpis kontraktu s novou údernou posilou ze zahraničí na post univerzálky místo
Olgy Točkové, navíc hanácký
klub přivádí ještě jednu členku juniorského nároďáku ČR.
„Uzavření těchto dvou smluv je
skutečně otázkou několika dnů,
ale předtím, než k tomu dojde,
bych nerad něco konkrétního
prozrazoval,“ žádá ještě Miroslav
Čada o informační strpení.

Jen v sedmi. Početně omezený kádr prostějovských volejbalistek měla v přípravě zatím dost na starosti nová kondiční trenérka VK Michaela Jelínková (vlevo).
Foto: Kateřina Sonnevendová.

PĚTICI „AGELEK“ OD PÁTKU ČEKÁ MISTROVSTVÍ EVROPY!
Šampionát absolvují Češky Vincourová, Kossányiová a Jášová,
Nizozemka Steenbergenová a Běloruska Markevičová

Prostějov/son - Vrchol reprezentační
sezóny
ve
volejbalu žen je zde. Od
6. do 14. září se v Německu
a Švýcarsku koná Mistrovství Evropy 2013. S tímto
šampionátem přichází i další šance ukázat své umění
hned pro pětici hráček VK
AGEL Prostějov, které byly
nominovány do tří různých
národních výběrů.
Českou republiku budou
z prostějovského oddílu zastupovat nahrávačka Pavla
Vincourová, smečařka Andrea
Kossányiová a libero Julie
Jášová, za Nizozemsko vyběhne na kurt blokařka Quinta Steenbergenová a v dresu
Běloruska zabojuje smečařka
Tatsiana Markevičová.
Češky mají v jedné ze čtyř základních skupin za soupeřky
Polsko, Srbsko a Bulharsko,
přičemž se hraje ve Schwerinu, tudíž trio Agelek důvěrně
pozná domácí prostředí jednoho z protivníků VK v nadcházejícím ročníku Champions
League. Holanďanky ve své
grupě narazí v Halle na Německo, Turecko a Španělsko,

Bělorusky čeká v Drážďanech
Rusko, Chorvatsko a Ázerbájdžán.
Systém ME je následující:
vítězové skupin postupují přímo do čtvrtfinále, druzí a třetí
ve skupinách se vzájemně
střetnou v předkole play off
o čtvrtfinálovou účast, čtvrtí
ze skupin končí. Po čtvrtfinále přijdou na řadu semifinále,
utkání o bronz a finále, o nižší
umístění se nehraje.
Jaké jsou šance prostějovských plejerek pomoci svým
reprezentacím k co nejlepšímu výsledku? Česko, Nizozemsko ani Bělorusko nepatří
k favoritům a úspěchem pro
ně bude už samotný postup ze
základních grup. Průnik mezi
elitní osmičku by byl výborný a cokoliv víc fantastický
počin.
Vincourovou, Kossányiovou,
Jášovou, Steenbergenovou
i Markevičovou přitom asi
čeká velká zodpovědnost,
neboť by všechny dost pravděpodobně měly nastupovat
v základních sestavách svých
nároďáků. Tak holky, ať se
vám daří, držíme palce!

Mezinárodní úspěch
v beachvolejbalu:
Adamčíková vyhrála
turnaj v Haagu!

Proti Bulharkám. Mladá Agelka Andrea Kossányiová si utkání s Bulharskem vyzkoušela už v rámci
nedávné World Grand Prix, teď ji stejný soupeř čeká i na mistrovství Evropy.
Foto: internet.

Zápasový program členek VK AGEL na ME žen 2013
Česko (Pavla Vincourová, Andrea Kossányiová, Julie Jášová) - základní skupina D:

pátek 6. září Polsko (20.00 hodin), sobota 7. září Srbsko (17.00 hodin), neděle 8. září Bulharsko
(15.00 hodin).

Nizozemsko (Quinta Steenbergenová) - základní skupina A:

pátek 6. září Turecko (20.00 hodin), sobota 7. září Německo (17.00 hodin), neděle 8. září Španělsko (15.00 hodin).

Bělorusko (Tatsiana Markevičová) - základní skupina C:

pátek 6. září Rusko (20.30 hodin), sobota 7. září Ázerbájdžán (17.30 hodin), neděle 8. září Chorvatsko (15.00 hodin).

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Zlato z Nizozemska. Hráčka VK AGEL Kristýna Adamčíková
(druhá zprava) dosáhla v Haagu na beachvolejbalový triumf v mezinárodním turnaji mládeže.
Foto: internet.
Prostějov/son - Její klubové
parťačky už několik týdnů
makají v přípravě na novou
sezónu šestkového volejbalu,
zatímco ona ještě stále bojuje na písku. A velmi úspěšně.
Kadetka VK AGEL Prostějov Kristýna Adamčíková
o uplynulém víkendu reprezentovala Českou republiku
na mezinárodním beachvolejbalovém turnaji mládeže
v Nizozemsku CEV Youth
Cup, který společně s Kateřinou Valkovou dokázaly
vítězně ovládnout!
V dané věkové kategorii do
šestnácti let šlo o Kontinentální pohár a de facto úvodní kolo
kvalifikace na Olympijské hry

mládeže 2014. V Haagu měla
naše děvčata za soupeřky tři
dvojice, všechny porazila a tím
pádem úspěšně prošla celým
kláním.
Adamčíková s Valkovou nejprve zdolaly anglické duo
Evansová, Szyszková suverénně 21:10, 21:9, poté úspěšně
svedly vyrovnanou bitvu s domácími Holanďankami Stubbeovou a Woutersovou 21:10,
23:25, 15:9 a nakonec přejely
slovenský pár Chrenková, Slezáková 21:9, 21:14.
Z úst trenéra národního výběru
ČR Ondřeje Vlčka následně
sršely jen samé superlativy
a slova chvály za výbornou reprezentaci naší země.

Juniorky a kadetky VK AGEL makaly na dalším soustředění v Morkovicích

Prostějov/son - Zatímco
žákyně VK AGEL Prostějov
zamířily z týdenního, převážně
kondičního
soustředění
ve
Sloupu
(10. až 17. srpna) domů,
juniorky
s
kadetkami
našeho oddílu přejely na
další volejbalový kemp do
Morkovic. Hanácká děvčata,
jež budou v nové sezóně
2013/14 hrát extraligu, pracovala v tradičním azylu dál
na fyzičce a hlavně už víc pilovala herní prvky.
„Pokračovali jsme v nabírání
kondice, každý den byla na

programu různá speciální
cvičení, atletické bloky nebo
posilovna. Ústřední náplň
však představovaly herní drily
zaměřené na činnosti jednotlivce a dost jsme se také
věnovali regeneraci, jeden
večer si holky i zahrály několik
setů čtyři proti čtyřem. Celková zátěž denně dosahovala
až osmi hodin různé intenzity,
pobyt tak maximálně splnil
svůj účel,“ řekl šéftrenér
mládeže VK Jaroslav Matěj
na konto soustředění, které
v Morkovicích trvalo od 17. do
21. srpna.

Absolvovalo jej celkem 24
hráček. „Dvaadvacet bylo
juniorek a kadetek, navíc
jsme s sebou vzali i dvě starší
žákyně. Chyběly nám totiž
opory Michaela Zatloukalová,
která trénuje s ženským áčkem,
a Kristýna Adamčíková kvůli
reprezentačním povinnostem
u beachvolejbalového nároďáku,“ upřesnil Matěj, jenž
o mladéAgelky pečoval společně
s kolegy Lukášem Mičkou
a Jindřichem Němečkem.
Příprava prostějovských juniorek a kadetek nyní pokračuje
intenzivně dál. „Makáme

v domácích podmínkách
dvoufázově pět dní v týdnu
a s blížícím se startem extraligových soutěží se budeme
stále víc zaměřovat na týmovou souhru,“ nastínil nejbližší
plán Matěj.
V rámci toho čekají jeho
svěřenkyně přípravné turnaje: 31. srpna a 1. září juniorky v Českých Budějovicích
a kadetky v Uherském
Hradišti, 7. a 8. září obě
družstva v Přerově, 21.
a 22. září juniorky v Senici
a kadetky buď také v Senici,
nebo v Levicích.

Parta Hanaček v Morkovicích. Soustředění volejbalových juniorek a kadetek VK Prostějov vedli
trenéři Jaroslav Matěj (vpravo nahoře), Lukáš Miček (vlevo nahoře) a Jindřich Němeček (autor snímku).

Míčové sporty
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O víkendu vstoupili házenkáři do Českého poháru:
Prostějov vítězně, Kostelec na Hané vypadl
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Basketbalisté si v prvním herním testu

měl potíže, ale těsně POSTOUPIL
poradili s tvrdou hrou Prievidze SOKOLVe IIdruhém
kole poháru přivítají Bohunice,

Body Prostějova: Slezák
25, Bohačík 16, Marko 13,
Nečas 8, Bratčenkov 8, Polášek 3, Kratochvíl 1.
Trenér: Zbyněk Choleva
Diváků: 200
Prostějov/lv - První přípravné
utkání na nový ročník mají ze
sebou basketbalisté Prostějova.
Do premiérového duelu proti
slovenské Prievidzi šli s novým
názvem a hlavně z plného tréninku, přesto dokázali zvítězit
73:61. V zápase se představilo

pouze sedm Orlů, neboť v sestavě kvůli reprezentačním povinnostem scházel Kamil Švrdlík
a chyběla také trojice Ondřej
Kohout, Dušan Pandula, Jaroslav Prášil.
Domácí o vítězství rozhodli už na
začátku střetnutí. Rychle získali vedení 11:3 a svůj náskok navyšovali
výbornou střelbou z velké vzdálenosti. V průběhu první čtvrtiny proměnili sedm trojkových pokusů.
Čtyři z nich měl na svědomí Pavel
Slezák a také díky tomu Hanáci po
deseti minutách vedli 28:9.
Hosté, kteří se opírali především
o hru dvou pohyblivých Američanů, ve druhé části střetnutí na
palubovce začali kousat. Zvýšili
důraz v obraně a ve 14. minutě už
domácí vedli pouze 28:20. Orlům
na několik minut odešla střelba.
Během šesti minut zaznamenali
pouze pět bodů, přesto v poločase
vedli 44:35.

Zbyněk CHOLEVA - Orli Prostějov:
„Rozhodla naše střelecká úspěšnost na začátku zápasu. Když nám to tak bude
padat v sezoně, bude to dobré. Jinak ale utkání neslo znaky přípravy. Přece jen
jsme do utkání šli z hrubé přípravy a hře chyběla lehkost. Navíc léčíme menší
zdravotní problémy a díky tomu je prostor na pilování kombinací omezený. I s
tím jsme si poradili, protože některé signály mají hráči z loňské sestavy zažité.
Celkově jsme byli lepší než soupeř, vítězství ale v žádném případě nepřeceňujeme. Do začátku ligy toho musíme ještě hodně zlepšit.“
Náskok Orlů se také po přestávce pohyboval kolem deseti bodů.
Basketbalisté Prievidze neustále
cítili šanci na obrat zápasu, srážely
se však často zbytečné fauly, díky
nimž se nemohli dostat do většího
tlaku.
Domácí přes některé nepřesnosti v přechodu do útoku také
z tohoto důvodu drželi po třiceti minutách vedení 61:49.

Na jednociferný rozdíl se skóre
ztenčilo naposledy ve 34. minutě,
kdy slovenský soupeř upravil na
56:65. Sestava Zbyňka Cholevy
dokázala rychle kontrovat a zajistila
si celkové vítězství 73:61. Hrdinou
duelu byl Pavel Slezák, autor pětadvaceti bodů. Ve chvíli, kdy musel v závěru po páté chybě opustit
palubovku, vyprovázel jej uznalý
potlesk slušně zaplněných ochozů.

Trenér Orlů Zbyněk Choleva k přípravě:
„Musíme nabrat sílu, v sezoně nebude čas“

Prostějov - Výběhy do terénu, posilování v přírodě,
několik naplavaných kilometrů v bazéně, ale také
borůvkové knedlíky k obědu po výšlapu na Radhošť.
To vše mají za sebou basketbalisté Prostějova,
stějova, kteří
se připravují na novou sezonu elitní domácí
mácí soutěže.
Rozhodně nechtějí hrát v Mattoni NBL žádnou
podřadnou roli, proto bez reptání absolvují
lvují tréninky
zaměřené především na kondici. „Sezona
ezona bude
náročná, tomu jsme se museli podřídit,““ tvrdí trenér
Orlů Prostějov Zbyněk Choleva (na snímku).
ku).
u
Ladislav Valný
Letní přípravu nemá rád
snad žádný sportovec. Nezajídají se vašim hráčům tréninkové dávky?
„S tím není problém. Každý chápe, že to prostě jinak nejde. Právě
v těchto týdnech můžeme nabrat
síly, se kterými budeme pracovat
v průběhu sezony. Jiná cesta není.
Během soutěžního ročníku nebude

prostor a čas. Je
sice moderní trénovat především
s míčem, ale bezz
sech
síly se v zápasech
dete. Když
zkrátka neobejdete.
hrajete.“
vám dojdou, prohrajete.“
Máte za sebou necelé tři
čítáte s tím, že ve
týdny. Počítáte
cházejí na řadu
chvíli, kdy přicházejí
také herní testy,, uberete na objemech?

„Na to je ještě brzy. Trénujeme
jenom chvíli a ještě pár týdnů pojedeme naplno. I s vědomím, že v
zápasech to ještě bude třeba trošku
kostrbaté a neurovnané.“
ané.

předtím pořádají 7. září v Prostějově přípravný turnaj

SK Žeravice - TJ Sokol II Prostějov
(15:16)

34:35

Brankový sled: 3:2, 5:5, 7:8, 8:10, 12:13, 15:16, 19:20, 22:21,
24:22, 26:26, 28:31, 34:35. Rozhodčí: Kunnerová a Smékal.
Vyloučení: 2:4. Diváků: 50.

Sestava Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Burget 5, Procházka 3, Jurečka 6, Ordelt, Šestořád,
Jura, T. Jurík 2, Kosina 8, Gazdík 1, Kozlovský 9, Walach, M. Jurík 1.
Trenér: Alois Jurík.
Prostějov/son - Hodně namá- koncovku zvládl, byť s odřenýma
le měli prostějovští házenkáři ušima.
hned v úvodním dějství Českého „Povinnou výhru a očekávaný popoháru mužů 2013-2014. Coby stup sice máme, ale náš výkon byl
druholigový tým svedli naprosto bohužel tragický. Soupeř nastoupil
vyrovnaný boj s divizními Žera- jen se sedmi hráči do pole a kluci
vicemi, aby na jejich hřišti až v si zřejmě mysleli, že jim vítězství
úplném závěru urvali nejtěsnější spadne samo do klína. Tomu odvítězství a tím i postup do druhé- povídal jejich lehkovážný přístup
ho kola soutěže. V něm se střet- k utkání, což se promítlo zejména
nou 14. září od 15.00 hodin doma do velmi špatné obrany. Dostat
se silnými Bohunicemi.
čtyřiatřicet gólů od účastníka divize
Místo bezproblémového plnění o něčem svědčí,“ kritizoval kouč
role favorita se hosté od začátku Prostějovanů Alois Jurík.
hlavně v defenzivě trápili a výsle- Navzdory komplikacím však jeho
dek tak v podstatě celý zápas visel svěřenci k postupové metě přece
na vážkách. Ještě čtvrt hodiny před jen doklopýtali. „Vděčíme za to
koncem domácí vedli 24:22, teprve solidní útočné činnosti, směrem
pak Sokol II zapnul alespoň na tro- dopředu se klukům včetně střelby
chu vyšší obrátky a dramatickou docela dařilo. Podstatné je, že jsme

Prvním testem mužstva
bylo kondiční soustředění.
Jak se vyvedlo?
„Podmínky jsme měli dobré
a udělali jsme všechno, co bylo
třeba. Zbyla i chvilka na výšlap
do Beskyd. Kluci si dali kyselici
a borůvkové knedlíky, mohli chvíli posedět... Takové okamžiky
pomáhají ke stmelení týmu.“
Trénujete v osekané
sestavě. Není to problém?
„Pravdou je, že v deseti jsme
trénovali snad pouze dvakrát
a bylo by lepší, kdyby tým byl
kompletní. Máme ale výhodu, že SK Droždín - TJ Sokol Kostelec n. H. HK
většina sestavy se zná z minulé
(15:8)
sezony. To nám trénink trochu
usnadňuje. Přesto doufám, že
Sestava Kostelce na Hané:
budeme co nejdříve kompletní Varha, Navrátil – Smékal 1, Prášil 1, Kopečný 1, Kocourek 1, Hochvald 3,
a budeme moci zabudovat do Palička 1, M. Knébl 4, P. Knébl 3, Vymětal 7. Trenér: Zdeněk Čtvrtníček.
systému také nové hráče. Souhra
zkrátka potřebuje čas a je třeba na Prostějov/son – První soutěžní navíc se hned v desáté minutě zranil
duel nové sezóny se házenkářům Smékal, kterému vyvrátili prst na
ní pracovat.“
TJ Sokol Kostelec na Hané HK ruce. Tím pádem jsme dohrávali
hrubě nepovedl. V citelně oslabené v sedmi lidech a to bylo hodně slosestavě vysoko prohráli střetnutí žité,“ přiblížil kouč Sokola Zdeněk
úvodního kola Českého poháru Čtvrtníček.
Choleva na adresu zkušeného kří- mužů 2013/14, když venku vůbec Kostelecké torzo pak v Droždíně
delníka, který má za sebou operaci nestačili diviznímu Droždínu.
od začátku do konce tahalo za kratachilovky.
Za normálních okolností by Haná- ší konec herního i výsledkového
Hráče i klubové činovníky mile pře- ci papírově slabšího soupeře měli provazu, outsider si na rozklíženém
kvapila poměrně vysoká návštěva porazit, jenže v nedělním odpo- druholigistovi s chutí smlsnul. „Vyna úvodním přípravném duelu proti ledni převážily negativní faktory. chytal nás domácí gólman Ošťádal.
Prievidzi. Na tribunách byly dobré „K zápasu jsme jeli bez šesti klíčo- Neproměňovali jsme šance a velký
dvě stovky fanoušků. „Bylo to pří- vých opor. Chyběli Ševčík, bratři problém nám dělal rychlý přechod
jemné. Fanoušci ukázali, že jim zápa- Greplové, Varhalík i Grulich. Na- do útoku, o čemž svědčí vysoký posy chyběly..,“ pochvaloval si Pospíšil. stoupili tedy převážně mladí kluci a čet třiceti technických chyb. CelkoDalší domácí střetnutí Orli odehrají již v úterý 3. září a soupeřem
jim bude od 18.00 hodin Opava.

V sobotu 7. září organizuje házenkářský
oddíl TJ Sokol HK tradiční turnaj SEMO Cup

31:22

Foto: archiv Večerníku

Prášil zůstala na střídačce pouze
v civilu. „Ondra si na tréninku
podvrtnul kotník, Dušan si trochu
stěžoval na koleno. Ani v jednom
případě to není nic vážného. Jen
jsme nechtěli v přípravném zápase riskovat nějaký větší zdravotní
problém,“ okomentoval absenci
hráčů kouč prostějovských Orlů
Zbyněk Choleva. „Jarda Prášil už
začal skákat přes švihadlo a věřím,
že do dvou měsíců bude stoprocentně nachystaný nastoupit,“ řekl

„Bojovat o medaili je pěkná výzva,“ tvrdí Kratochvíl
Nová posila si uvědomuje, že peněz není nikde nazbyt...

Prostějov - Dva basketbalisté posílili sestavu Prostějova
po minulé sezoně. Kromě navrátivšího se Radka Nečase
je to také Jan Kratochvíl, který se do české ligy vrací ze
slovenského Komárna. Hráč, který může hrát na postu
pivota i křídla, se prakticky vrací domů. Už patnáct let bydlí
v Olomouci a do nové domácí haly to má něco málo přes
deset minut autem... „Je to příjemná změna,“ usmívá se v
rozhovoru pro Večerník Kratochvíl (na snímku).
Ladislav Valný
Rozhodl jste se vrátit do
české ligy a zakotvil
v Prostějově. Měl jste také
jiné nabídky?
„Nějaké
jednání
proběhly...
Například s Opavou, kde už jsem
hrál, ale také s Komárnem. Dohoda
se vždy zasekla na rozpočtech
klubů. Nabídka Orlů byla dobrá,
domluvili jsme se. Mám z toho radost, už kvůli vzdálenosti od Olomouce, kde bydlím.“
Orli v posledních devíti
letech pokaždé získali me-

daili. Jak hráč vnímá skutečnost,
že přichází do týmu s vysokými
ambicemi?
„Je to pěkná výzva. Hrát v tabulce
vysoko a vzhledem ke kvalitě kádru se poprat na tréninku o zápasové minuty. Určitě je to mnohem
příjemnější, než přijít do klubu,
který chce hrát někde ve středu tabulky ambice.“
Vedení klubu se podařilo
udržet prakticky celou sestavu pohromadě. Je to výhoda
i pro nové hráče?
„Je to dobře především pro klub.
Hráči se znají a to je na palubovce

vidět. Osobně je pro mě příjemné,
že jsou v týmu výhradně domácí
a slovenští hráči. Usnadňuje to komunikaci a hra je kolektivnější, než
když jsou v mančaftu Američané.
Ti hrají často pouze na svoje statistky a to není ideální...“
Můžete porovnat českou a
slovenskou nejvyšší soutěž?
„Slovenská liga je hodně vyrovnaná a má svoji kvalitu. Hraje
v ní celá řada mladých amerických kluků, pro které je to často
první sezona v Evropě. Jsou draví
a chtějí se prosadit. I proto mají
utkání často velký náboj. Obecně
je však česká nejvyšší soutěž stále
na vyšší úrovni. Rozdíl se ale
zmenšuje.“
V minulé sezoně měli Orli
finanční potíže. Nenapadlo vás při jednání o smlouvě, že
by se něco podobného mohlo
opakovat?
„Pochopitelně jsem to věděl. Ale
taková je dnešní doba, peněz nikde

není nazbyt. Mám zkušenost ze
Slovenska. Sponzor byl podepsaný, smluvně byl rozpočet
naplněný. V průběhu roku pak
přestaly peníze chodit. Bez ohledu
na smlouvu. Pochopitelně věřím,
že v Prostějově to tak nebude. Zatím jsem tady se vším spokojen
a místním lidem věřím.“

Vrchol beachvolejbalové sezóny 2013 znamenalo pro
členku oddílu VK AGEL Prostějov Kristýnu Adamčíkovou
víkendové mistrovství Evropy do 18 let. V běloruském
Molodechnu nastoupila s Kateřinou Valkovou a spolu
sahaly po medailovém úspěchu...

(Norsko) 21:15, 21:13 a Chamereauová, Cazauteová (Francie)
21:19, 24:22.
V prvním kole play off tak
měly holky volno, v osmifinále
vyřadily pár Zilbermanová, Zilbermanová (Izrael) 21:13, 22:20.
Bohužel ve čtvrtfinále pak měly
smůlu na těžký los, neboť narazily na papírově nejsilnější duo

Kousek od medaile. Prostějovská Kristýna Adamčíková (uprostřed) společně s Kateřinou Valkovou (vlevo) vybojovaly na ME
U18 v plážovém volejbalu pátou pozici.
Foto: internet.
Rudychová,
Makroguzovová
(Rusko), pozdější vítězky celého
turnaje. Byla z toho porážka
13:21, 16:21 a pro Adamčíkovou
s Valkovou konečné páté místo.

hráčům příliš nedařilo
Cetkovská a Veselý skončili
po prvním zápase

Foto: internet

Kdyby se však talento-vaným
Češkám nepostavily do cesty
zrovna ruské šampiónky,
mohla Kristýna do Prostějova
přivézt cennou medaili...

vě jsme odehráli velmi nevydařené
utkání po všech stránkách,“ zrekapituloval Čtvrtníček.
V mnohem lepším světle se jeho
tým pokusí předvést na domácím
přípravném turnaji, kterým bude
v sobotu 7. září od 9.00 hodin
tradiční SEMO Cup 2013. Koná
se v kostelecké sportovní hale a výkonnost mužů HK prověří vesměs
silní soupeři z 1. ligy: Dukla Praha
B, Litovel a Bohunice. Házenkářští
fandové se tedy mohou těšit na příjemně kvalitní podívanou.
PROGRAM SEMO CUPU
2013, SOBOTA 7. ZÁŘÍ
9.00 hodin TJ Sokol Kostelec na
Hané HK - Tatran Litovel, 10.10 Dukla Praha B – Tatran Bohunice, 11.30
Kostelec - Dukla Praha B, 12.40 Bohunice - Litovel, 14.10 Litovel - Dukla
Praha B, 15.20 Kostelec - Bohunice,
16.30 slavnostní vyhlášení výsledků.

V New Yorku se prostějovským
New York (USA), Prostějov/lv, pk
- Do hlavní soutěže US Open se dostala pětice tenistů prostějovského
Agrofertu. Na posledním grandslamu se jim ale příliš nedařilo. Přes
druhé kolo dvouher se dostala pouze Petra Kvitová a Tomáš Berdych,
po prvním týdnu pak už je ve hře
jen mužská jednička...

Volejbalistka Adamčíková těsně od bedny na ME
Molodechno (Bělorusko), Prostějov/son - České reprezentantky
Kristýna Adamčíková a Kateřina
Valková hrály na evropském
šampionátu juniorek výborně
a díky tomu ovládly svou základní
skupinu, když postupně zdolaly
dvojice Kazačenková, Mileuskajová (Bělorusko) 21:19, 16:21,
15:7, Daleová, Helland-Hansenová

Program přípravného turnaje
v Prostějově (sobota 7. září)
9.00 hodin TJ Sokol II Prostějov –
Fatra Napajedla, 10.05 Ronal Jičín B
– Baník Karviná B, 11.15 Prostějov –
Jičín B, 12.20 Karviná B – Napajedla,
13.30 Napajedla – Jičín B, 14.35 Prostějov – Karviná B, 15.25 slavnostní
vyhlášení výsledků.

KOSTELEC VYHOŘEL V DROŽDÍNĚ

Do ligy pod novým názvem a změnami ve vedení

dne není ani případný příchod
druhého klasického rozehrávače.
„Pod košem jsme posílili a jinak
Prostějov/son - Sestava prvního zkusíme hrát se stejnou sestavou.
mužstva prostějovských basket- Uvidíme, jak to půjde. Nevylučuji
balistů, kteří budou v nové sezoně ještě nějaké změny, ale pro tuto
obhajovat stříbrné medaile z po- chvíli je sestava hotová,“ prozrasledního ročníku Mattoni NBL, dil Večerníku Ivan Pospíšil, předje pro tuto chvíli uzavřena. Muž- seda klubu.
stvo posílili Radek Nečas a Jan Do prvního přípravného duelu neKratochvíl, všechny loňské opory nastoupilo kvarteto hráčů. Švrdlík
zůstaly a kádr tvoří jedenáct hrá- se chystá na mistrovství Evropy ve
čů plus tři dorostenci. Na pořadu Slovinsku, trojice Pandula, Kohout,

po pouhém jednom týdnu herních
tréninků z poháru nevypadli. Teď
nás čeká ve zbytku přípravy opravdu spousta práce, abychom se do
startu druhé ligy dostatečně zlepšili
a dostali na potřebnou výkonnost,“
plánoval Jurík.
K tomu ideálně poslouží nadcházející přípravný turnaj, který Sokol
II pořádá v sobotu 7. září od 9.00
hodin v hale RG a ZŠ Prostějov
ve Studentské ulici. „Přijedou tři
kvalitní soupeři a všechna střetnutí
by tak měla mít vysokou úroveň.
Karviná B i Jičín B hrají první ligu,
Napajedla severomoravskou skupinu druhé ligy. Nepochybuji, že nás
tito protivníci výborně prověří,“
těšil se Jurík.
Fandové jsou zváni do hlediště,
vstup zdarma.

Po třech setech se z US Open rozloučila Petra Cetkovská, která prohrála
se Sofií Arvidssonovou 6:1, 4:6, 1:6.
„V prvním setu bylo všechno fajn. Od
toho druhého jsem se ale začala trochu
bát a změnila taktiku. Výsledek mi utekl, ani nevím kam. V posledním setu
jsem vyhořela. Fyzicky i psychicky,“
přiznala zklamaná tenistka. „Od poloviny zápasu jsem běhala já a ne ona.
Pak jsme se to už marně pokoušela
změnit,“ dodala Cetkovská.
Nevedlo se ani Jiřímu Veselému.
Při své premiéře v hlavní soutěži US
Open zůstal na raketě domácího Denise Kudly 2:6, 2:6, 7:6, 5:7, i když
ve třetí sadě odvrátil mečbol a měl
šanci utkání otočit. Definitivně zápas
ztratil v koncovce čtvrtého setu, kdy
za stavu 5:6 ztratil své podání čistou
hrou. „Nedokážu vysvětlit proč, ale
měl jsem strašné nervy. Dva sety jsem
nebyl na kurtu. Začínat zápas od stavu
0:2 na sety je celkem pozdě, když nemám takové zkušenosti s pětisetovými
zápasy,“ komentoval své vystoupení
Veselý.
Tomáš Berdych vstoupil do soutěže
suverénním vítězstvím nad Italem
Paolem Lorenzim. Vyhrál 6:1, 6:4
a 6:1 a potvrdil výbornou formu z posledních týdnů. Chvilkové problémy
měl pouze ve druhém setu, kdy dovolil
soupeři snížit z 1:5 na 4:5. „Byl to blbý
moment, ale trval pouze chvíli. Trápení jsem zažehnal hodně rychle. Byl

to příjemný rozjezd,“ pochvaloval
si svůj výkon pátý hráč světa.
Jubilejní třísetový zápas v sezoně
absolvovala Petra Kvitová než udolala Japonku Masaiko Doiovou 6:2,
3:6, 6:1. Na kurtu zpočátku dominovala čeká jednička, pak se karta obrátila
a soupeřka srovnala krok. Rozhodující
fázi duelu Kvitová zvládla.
Po delší době se dařilo Lucii Šafářové. Do 2. kola postoupila přes Ukrajinku Lesju Curenkovou 6:3, 2:6, 6:4.
„Snažila jsem se soustředit na každý
míč. Nehrála jsem na krásu nebo vítězné údery. Hlavním cílem bylo dostat
míč přes síť. Podařilo se. Věřím, že
mi vítězství pomůže v dalším průběhu
sezony,“ řekla Šafářová.

Šafářová nestačila na
Italku Vinciovou
Po druhém kole zůstali na US Open
v soutěži dva zástupci prostějovského TK Agrofert. Lucie Šafářová
Italku Robertu Vinciovou potrápila, přesto podlehla 6:4, 1:6, 2:6.
„Soupeřka od druhého setu začala
víc riskovat a nutila mě k chybám.
Celé se to otočilo. Ve druhém setu
jsem navíc špatně servírovala, dávala
jsem jí ty body rychle. Ve třetím setu
zvládla lépe začátek, pak už se to vezlo,“ přiblížila utkání ze svého pohledu
Šafářová.
Poměrně snadno si vybojovala další
postup Petra Kvitová. Bojanu Jovanovskou porazila 6:2, 6:4. Proti
58. hráčce žebříčku WTA podala lepší
výkon, než v úvodním utkání a toku
odpovídal konečný výsledek. „Především na konci zápasu mě podržel
servis, což bylo hodně důležité,“ prohlásila vítězka.
Ve druhém kole pomstil Tomáš Berdych oddílového kolegu Veselého
a ze soutěže vyřadil Američana Kudlu.
Český tenista se ale docela nadřel. První dva sety získal v tie-breaku a postup

stvrdil ve třetí sadě, získal 6:3. „První
dva sety byly hodně dlouhé. Kdybych
připustil ztrátu jednoho z nich, bylo by
to ještě mnohem náročnější. I když by
to asi dopadlo stejně a v těch náročných podmínkách by se mi ho podařilo uvařit. Je ale lepší, že jsem to zvládl
ve třech setech,“ řekl Berdych.

Kvitové v New Yorku
zazpíval kanár
Američanka Alison Riskeová byla
nad síly Petry Kvitové v boji o postup do čtvrtého kola. Domácí tenistka vyhrála 6:3, 6:0, když se opírala
o svůj první servis. Ten Kvitová často nedokázala vrátit do dvorce a po
porážce ji čeká ve světovém žebříčku
WTA vypadnutí z elitní desítky. „Den
před zápasem jsem měla teploty a celý
den nevylezla z postele. Tělo bylo vyčerpané. Bylo těžké se pohnout, udělat
krok k míči. Věřím, že v dalším průběhu roku to už bude jenom lepší,“ doufá
Kvitová.

Berdych postoupil hladce
do osmifinále
Tomáš Berdych má za sebou další
úspěšný zápas na tenisovém US
Open. Ve třetím kole hladce zdolal Juliena Benneteaua 6:0, 6:3,
6:2. Základem pohodového vítězství
byly dobré začátky setů. „Konečně to
bylo ono. Tohle jsem byl já, jak bych
si představoval na tuhle část turnaje.
Žádné zaváhání. To je vždycky důležité, když se hra pořád zlepšuje. Dneska
to bylo dobré,“ pochvaloval si český
tenista. V boji o čtvrtfinále ho ale patrně tak snadná práce nečeká. Utká se
totiž se světovou desítkou Stanislasem Wawrinkou, švýcarský hráč má
s Berdychem aktivní bilanci 6:5. Letos
spolu hráli dvakrát, nejprve v Davis
Cupu triumfoval Berdych, pak se Wawrinkovi povedla odveta v Madridu.
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Exkluzivní interview s ředitelkou prestižního tenisového podniku, po němž baží celý svět

„NEMĚLI JSME ŽÁDNÝ PROBLÉM. AŽ NA HORKO A HÁZENÍ JOGURTŮ...“
Petra Langrová se ohlíží za World Junior Tennis Final 2013 do 14 let

Prostějov - Popatnácté v historii hostily prostějovské tenisové kurty, které jsou součástí NTC Morava
v areálu Za Kosteleckou ulicí, světové mistrovství
v kategorii týmů chlapců a dívek do 14 let. Nejlepší tenisté a tenistky z celé zeměkoule tak na Hané už popatnácté v řadě usilovali o co nejlepší postavení v turnajovém pavouku, aby si na konci týdne rozdělili další
dvě sady cenných kovů. Ty nejcennější nakonec pro
sebe urvaly mladé naděje Ruska mezi chlapci a dívky
Spojených států amerických. To vše opět pod dohledem zkušené ředitelky mistrovství Petry Langrové.
„Byl to opět příjemný týden,“ komentovala šampionát
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník jeho šéfka.
Petr Kozák
Ladislav Valný
Jak se s odstupem času
ohlížíte za letošním světovým šampionátem do čtrnácti let? A jaké se vám donesly ohlasy?
„Musím říct, že celé mistrovství
proběhlo bez problémů a všichni
odjížděli z Prostějova spokojení.
Neměli jsme žádné potíže. To
se odráželo také v ohlasech zúčastněných. Všichni byli vesměs
z organizace a průběhu šampionátu
nadšení, což nás pochopitelně těší.“
Potýkali jste se v průběhu
mistrovského týdne s nějakými komplikacemi?
„Nenazvala bych to přímo komplikací, ale tenisty a tenistky často
trápilo úmorné vedro. To bylo nepříjemné. V minulých letech nás
ale zase trápil déšť, tak těžko říct,
co je horší... (úsměv) Počasí však
nemůžeme ovlivnit. Žádné jiné
komplikace skutečně nebyly.“
Existuje něco, co je pro
tento podnik v rámci příprav specifické?
„Je jiný v tom, že přijedou děti
a ne dospělí hráči. A přijede jich
hodně. Na to musíme být připraveni. Třeba na větší hluk a celkový šrumec po areálu... (smích)
Děti jsou prostě živé, chtějí se
pořád něčím bavit, něco dělat,
INZERCE

zatímco v dospělosti už člověk
vyhledává spíše vlastní klid.“
Jste šéfkou všech proste sovýc
tějovských tenisových
projektů. Kdybyste
ste si musela
aději mužský
vybrat, řídíte raději
ovou exhibici
challenger, tenisovou
ežnický šamnebo tento mládežnický
pionát?
suzovat. Jsem
„Tohle nechci posuzovat.
editelkou všech
ráda, že můžu být ředitelkou
ré jsou prestižní
těchto podniků, které
a mají špičkovou úroveň. Reprezentují náš klub, město Prostějov
i celý Olomoucký krajj daleko za
publiky.“
hranicemi České republiky.“
Kolikrát jstee dala k dobru
zkušenost s neotřelým
až namachrovaným
ým tenistou, který měl zvláštní
štní požadavky v průběhu
u prostějovského challengeru.
ngeru.
Setkala jste se v průběrůběhu letošního mistrovtrovství světa, případně
ně v
předcházejících ročnících s podobnými
ými
projevy i u vycházejíejících hvězdiček?
„Nesetkala. A vlastastně to ani není možné.
žné.
Všechny týmy mají
ohlísvé kouče a ti si pohlídají, aby nebyly žádné
ádné
problémy. Opravdu
u to
jsou ještě děti. Takže
že pokud řešíme nějaké drob-

nosti, tak je to ono dětinské honění
po chodbách či sezení v otevřených
oknech hotelových pokojů s nohama ven. Asi nejhorším přestupkem
bylo házení jogurtů.. (smích)“
Do Prostějova se každoročně sjíždí naděje z celého světa od Austrálie po Thajsko, což jsou mnohdy
národnosti s rozdílnými kulturami a zvyky, ale i třeba stravou.
Rozlišujete nějak jejich potřeby,
jsou výjimky v zázemí nebo
jsou si všichni rovni?
„Vesměs jsou všechny výpravy
hodně přizpůsobivé, což je dáno
také tím, že hodně cestují a jsou
na to zvyklé. Letos se na nás
obrátili pouze zástupci Turecka,
kteří jsou muslimové. Požádali

nás, aby v nabídce jídel bylo
vždy i jiné než vepřové maso. To
jsme jim mohli v pohodě a bez
problémů splnit. Jinak nikdo neměl nějaké speciální přání nebo
požadavky.“
Tradiční otázkou je, jak
to, že dokážete držet takto prestižní akci na jednom místě. V České republice a malém
Prostějově...?
„Předně je to pro nás velká čest.
Výhodou je, že do České republiky to mají týmy docela blízko.
I hráči ze zámoří jsou v tomto termínu v Evropě, kde probíhá hodně turnajů antukové části sezony.
Šampionát opravdu pořádáme
dlouho, což bereme také jako ocenění naší práce. Děláme to zkrátka
dob e...(ú
dobře...(úsměv)“
Během loňské olympiády
Bě
jst
jste
podepsali novou
dvouleto smlouvu, která vyprší
dvouletou
v příštím roce. Vidíte naději na
pro
její prodloužení?
Máte zájem
pořádá v příštích letech?
o pořádání

Bylo jubilejní, v pořadí
již patnácté pořádání
v řadě důvodem dát si skleničku šampaňského navíc?
„Přiťukneme si po každém turnaji nebo mistrovství...(úsměv)
Vesměs si můžeme poblahopřát
k dobře zvládnuté práci. Ráda
využívám této příležitosti, abych
celému svému týmu mohla poděkovat. Pokaždé je to hodně
náročné, ale vždy to zvládneme.“
Také letos jste pořádali
bohatý doprovodný program od hráčské párty přes teoretické semináře. Můžete prozradit něco konkrétnějšího?
„Nejde o nic speciálního. Snažíme
se mladým hráčkám a hráčům nabídnout program také ve volném
čase. Mezinárodní tenisová federace zase dbá na pořádání seminářů, kde děti zjistí, co na ně čeká
v dalších letech. Nejde však o nějak
náročné akce, protože herní program je nabitý a musíme dbát na
odpočinek všech startujících.“

„Na jaře příštího roku budeme jednat
o dalším prodloužení stávající smlouvy.
Sice existují další zájemci o pořádání,
ale to v předcházejících letech nebylo
jiné. Máme ve světě dobré jméno
a už proto jsem optimistka...“
Turnajová šéfka WJTF ´13 Petra Langrová
přiznala zájem o pořádání dalších ročníků
„Mám a už jsme se o tom
„Máme
předběžně
předběž se zástupci Mezinárodní tenisové
federace také baviten
li... Na jaře
ja příštího roku budeme
jednat o dalším prodloužení stávající sm
smlouvy konkrétně. Sice
existují další zájemci o pořádání,
ale to v předcházejících letech
nebylo
nebyl jiné. Máme ve světě
dobr jméno a už proto jsem
dobré
Věřím, že naše
opti
Foto: archív Večerníku optimistka.
jednání
jedn dopadnou dobře.“

Je známo, že máte výborné vztahy s ITF. Kdo z jejich čelních představitelů byl
osobně v Prostějově? A přijel
i třeba nějaký bývalý skvělý hráč
nebo hráčka, třeba jako kouč či
doprovod některého z hráčů?
„Mistrovství na vlastní oči pokaždé
vidí někdo z vedení Mezinárodní tenisové federace a stejné to bylo také
v letošním roce. Co se týká hráčů, tak
už několikrát byla v Prostějově napří-

klad Cathy Rinaldiová, bývalá sedmá
hráčka světa, která je nehrajícím kapitánem Američanek. Je skvělé, když
se bývalí špičkoví hráči věnují dětem
a předávají jim své zkušenosti.“
Speciálním hostem pak
byl určitě Jaromír Jágr.
Jak se tento nápad zrodil?
„Není tajemstvím, že Jardu Jágra
a Miroslava Černoška pojí velké
přátelství. To je hlavní důvod, proč
Jaromír do Prostějova přijel náš
šampionát zahájit. Dětem se ukázala velká sportovní ikona a vzor.
A je jedno, že jde o hokejistu. Jaromír je příkladem, kam se dá ve
sportu dojít, když mu vše obětujete
a to je v každém sportu stejné.“
Pojďme závěrem ke sportovní stránce. Ještě před
startem jste zmínila na tiskové
konferenci, že věříte našim dívkám. A váš optimismus našel
úrodnou půdu. Holky skončily
třetí, asi vás potěšily…?
„Určitě nám udělaly velkou radost.
Navíc byly dva míčky od postupu
do finále! Své semifinále bohužel
prohrály, ale i tak je konečné třetí
místo skvělý úspěch. Každá medaile z mistrovství světa se počítá.“

Co byste řekla k výkonům chlapců, kteří skončili osmí?
„Rozhodně nezklamali. Přáli jsme
si, aby skončili v horní polovině
startovního pole a to se podařilo.
Především Patrik Rikl hrál velmi
dobře.“
Kdo vás v obou kategoriích překvapil či naopak
zklamal?
„O zklamáních bych nehovořila,
spíše mě překvapila velká vyrovnanost. Speciálně v kategorii
hráček jsme viděli řadu zápasů,
kdy týmová jednička některé své
zápasy prohrála. To se v minulosti
nestávalo.“
Viděla jste na dvorcích
běhat světový talent typu
Nadala, Djokoviče či Azarenkové s Heninovou, jenž se v Prostějově objevil v minulosti?
„Některé dívky byly opravdu
šikovné a jsem přesvědčena, že
o nich ještě hodně uslyšíme. Jmenovat bych ale nechtěla, byl by to
dlouhý seznam... (úsměv) U chlapců bych ještě s odhadem počkala.
Přece jen se o jejich seniorských
drahách rozhoduje později.“

kdo je petra langrová

Narodila se 27. června 1970 v Prostějově, je tenisová trenérka a bývalá profesionální československá
i česká tenistka. Za svoji profesionální kariéru
od roku 1986 vyhrála na okruhu WTA 1 turnaj
ve dvouhře a 5 turnajů ve čtyřhře. Během ní se
stala mistryní ČSR ve čtyřhře v letech 1986 a
1987, nastupovala za národní tým v Poháru Federace. S Tenisovým klubem Prostějov zvítězila v
Extralize - mistrovství České republiky v roce 1995. Dráhu, během
níž si vydělala na prize-money 633 808 amerických dolarů, uzavřela
v roce 1998 s bilancí 186 vítězství a 196 proher (ve dvouhře) a 178
vítězství - 165 proher (ve čtyřhře). Nejvyššího umístění ne žebříčku
WTA Tour dosáhla v květnu 1997, kdy jí patřilo 53. místo v singlu
a v dubnu 1993 pak dokonce 35. místo v deblu. Bezprostředně poté,
co pověsila „raketu na hřebík“, se ujala ředitelského žezla. Nejprve
v rámci ženského turnaje Nokia Cup, o rok později (1999) se chopila
vlády nad mužskou Živnobankou, nynějším UniCredit Czech Open.
V roce 2002 byla nehrající kapitánkou českého fedcupového týmu.
V současností řídí všechny tenisové akce v marketingové společnosti
TK PLUS a je manažerkou agentury Česká sportovní, do jejíž sekce
spadá i TK Sparta Praha.

