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ŠEL SEDĚT
ZA SVÉHO
OTCE?

s pohodou
INZERCE

máme dopis
Z VĚZENÍ

PRAVDU VÍ JEN SÁM
Ilustrační koláž Večerníku

Prostějov/mls
Syn, nebo manžel. Jeden
z nich loni v dubnu uškrtil
třiašedesátiletou paní Věru.
Policie nakonec z hrůzného
skutku, který se stal v Dolní
ulici v Prostějově, obvinila

Pavla Smělého mladšího.
Ten byl následně i odsouzen
a vynesený třináctiletý trest
nepodmíněně nedávno potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Z předložených důkazů se
tomuto rozhodnutí ani nelze
vůbec divit, přesto některé

věci před porotou nezazněly!
Redakci Večerníku se totiž do
rukou dostal úryvek dopisu,
který odsouzený poslal svému otci. Z něj vyplývají dvě
věci. Jednak, že Pavel Smělý
se vždy cítil být nevinný. Ta
druhá je ještě zásadnější.

VRAH...!

Není totiž vyloučeno, že
devětatřicetiletý muž šel
do vězení místo skutečného
vraha, kterým v tom případě
mohl být jedině jeho otec...

Jak se vše mohlo udát?
A byl odsouzen skutečný
vrah, nebo je z Pavla Smělého
mladšího justiční oběť? Ví on
sám něco víc?

nalistujte stranu 6 a dozvíte se vše!

INZERCE
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Bodla přítele nožem
Husí kůži nahánějící řev
vzrušil v neděli 8. září večer
centrum Prostějova. V jednom z bytů se osmnáctiletá
dívka nepohodla se svým
kamarádem.
Strážníkům,
kteří na místo činu přijeli
před jednadvacátou hodinou, řekla před domem
matka chlapce, že ho zranila
jeho přítelkyně. Prostějovští
muži zákona pak v bytě našli mladého muže s pořezanou rukou a bodnou ránou
v hrudníku. Zranění naštěstí
byla jen povrchová. Vzhledem k podezření z pokusu
těžkého ublížení na zdraví si
však případ převzali kriminalisté státní policie.
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PŘED KAUFLANDEM SE OPĚT KRADLO!

Další případ jako vystřižený z učebnice pro naše
nepřizpůsobivé spoluobčany se odehrál ve čtvrtek
12. září kolem dvacáté hodiny večer před prostějovským Kauflandem v Okružní ulici. Okradená
žena doplatila na špatnou paměť, a bohužel i vlastní naivitu. Číslo PINu totiž nosila přímo v obalu od
karty, čehož chmatáci zřejmě snědší pleti využili
ve svůj prospěch...
Prostějov/mls
„Je to výsměch! Někdo vás obviňuje z rasismu, protože píšete o
tom, co se děje kolem nás a někteří cikáni si před supermarkety
kradou klidně dál. Zrovna včera
před Kauflandem jeden takový
povedený pár cosi nabízel mé
známé. Když odešli, všimla si,
že její kabelka s peněženkou jsou
v čudu. Než stihla kartu zabloko-

vat, vyluxovali jí konto. Přitom
zrovna tahle moje známá rozhodně nemá peněz na rozhazování,“
přišla redakci Večerníku v pátek
upozornit jedna z našich pravidelných čtenářek.
Jak jsme zjistili, uvedený případ
se skutečně stal a už jej vyšetřují
prostějovští policisté. „Ke krádeži mělo dojít ve čtvrtek dvanáctého září kolem dvacáté hodiny
u obchodního domu v Okružní

ulici. Žena na parkovišti nakládala nákup do auta a kabelku
si odložila na sedadlo u řidiče.
V nestřežené chvíli jí zloděj kabelku odcizil. Ještě než paní stačila zablokovat platební kartu, vybral z ní dosud neznámý pachatel
peníze. Neopatrná žena celkovou
škodu vyčíslila na necelých sedmnáct tisíc korun,“ potvrdila
nám Marta Vlachová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, která při
této příležitosti celou veřejnost
upozornila, aby si nikdo nenechával PIN k platební kartě
v peněžence. „Zloději pak stačí
pouze číslo přečíst a naťukat. Než
si okradený uvědomí, že nemá
platební kartu a zablokuje ji, má
peníze z konta nenávratně pryč,“
zdůraznila Vlachová.

Dějí se tu věci. Parkoviště u supermarketu v Okružní ulici je zlodějíčky obzvláště oblíbeno. Jedním z důvodů může být i to, že to
sem nemají daleko problémoví nájemníci z „parlamentu“ na Šárce.
Automobily je tak radno obzvlášť zamykat... Foto: Martin Zaoral

Suroví
lupiči
DOPADENI:
na cyklostezce
Muže zbili a okradli

Zákaz podomní šmeliny
Přestože od dubna je v Prostějově zakázán veškerý podomní a pochůzkový prodej,
stále se najdou delikventi,
kteří tento zákaz nehodlají
respektovat. Minulý týden
byl strážníkům nahlášen
případ dvou mužů, kteří na
sídlišti Hloučela v ulici Jana
Zrzavého nabízeli občanům
přepis energií. Případem se
nyní zabývá přestupkové
oddělení radnice.

Výlet do Olomouce
Výlet na olomouckou záchytku si v průběhu uplynulého týdne udělali muž a
žena z Prostějova. Třiašedesátiletá občanka Prostějova
ležela jako raněná srna na
lavičce na sídlišti Hloučela v ulici Jana Zrzavého.
Strážníci jí naměřili téměř tři
promile alkoholu. Ještě více
měl krev zředěnou etanolem
devětadvacetiletý mladík,
spící v trávě u rybníka v
Drozdovicích. Tomu strážníci naměřili 4,19 promile
alkoholu v krvi.

Nemá rád zmrzlinu
Zřejmě proto, že na ni sám
nemá, nemá rád zmrzlinu
a vše, co mu ji připomíná,
čtyřiatřicetiletý prostějovský
bezdomovec. Jedině tak si
strážníci vysvětlují jeho čin
ze čtvrtečního poledne 12.
září, kdy rozkopal plastový reklamní kornout před
prodejnou ve městě. Svým
vandalským chováním, kte-ré zřejmě nikdy nebude
schopen odčinit, způsobil
majiteli kornoutu škodu pět
tisíc korun.

Jeden z lupičů byl podle policie bílý

Michal H. byl už obžalován,

Prostějov/lef - Na cyklostezce
poblíž parčíku na Floriánském
náměstí v Prostějově přepadli,
zbili a okradli tři lupiči čtyřiadvacetiletého muže. Jeden
z násilníků byl podle vyjádření
tiskové mluvčí Policie ČR bílý.
Čtyřiadvacetiletý muž se v neděli
8. září kolem jedné hodiny ráno
vracel nočním Prostějovem po
cyklostezce domů. Náhle ze stínu před ním vystoupili tři muži.
Když je míjel, jeden z nich ho
oslovil a zeptal se, zda nemá
cigaretu... „Poté, co odvětil, že
nemá, jeden z útočníků mu dal
kopanec a útok pokračoval i když
napadený spadl na zem. Následovala další sprška kopanců a úderů pěstmi. Teprve když se lupiči
dostatečně na bezbranném vybili,
sebrali mu batoh s peněženkou
a utekli,“ popsala celou událost
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje. Mladému chlapíkovi tak kromě řady

Prostějov/mls, lef - Prostějovským policistům se podařilo
v uplynulém týdnu dopadnout i druhého z dua
snědých lupičů, kteří v srpnu
letošního roku na jednom
z prostějovských parkovišť
přepadli devětačtyři-cetiletou
ženu. Aby se tehdy zmocnili její kabelky, neváhali
devětačtyřicetiletou Alenu S.
surově zbít a táhnout po zemi.
Když celou věc nehlásila na
policii, vyslechla si nadávky
do bílých sviní, výhrůžky
celé rodině a došlo dokonce
k fyzickému napadení její
dcery. Večerník o případu
podrobně informoval v minulých vydáních. Oba lupiče
s romskou národností už brzy
čeká soud.
Muži se na ženu vrhli v sobotu 10. srpna 2013 večer,

podlitin a oděrek způsobi
-li škodu přes třináct set korun.
„Případ vyšetřujeme pro podezření ze spáchání zločinu loupež, za
který útočníkům, v případě jejich
zjištění, hrozí trest odnětí svobody
od dvou do deseti let,“ informovala dále Urbánková s tím, že podle
popisu poškozeného mělo jednat
celkem o tři muže. „Jeden z nich
byl bílé pleti, ve věku kolem pětadvaceti let, vysoký kolem stoosmdesáti centimetrů, štíhlé postavy.
Měl tmavé vlasy dlouhé zhruba
půl centimetru. Na sobě měl rifle
tmavé barvy a hovořil česky.
Další dva byli vysocí také kolem
stoosmdesáti centrimetrů, štíhlé
postavy, oba s kapucí přes hlavu.
Jeden z nich měl mít bradku,“
poskytla Urbánková konkrétnější
informace,“ uvedla prostějovská
policejní mluvčí.
Policie ČR žádá případné svědky incidentu, aby se přihlásili na
kterékoliv policejní služebně,
případně volali na linku 158.

jeho kumpána nyní lapla policie
když šla přes parkoviště mezi
ulicemi Komenského a Wolkerova. Zákeřně ji napadli zezadu
a snažili se jí strhnout kabelku, kterou měla přes rameno. Protože se žena snažila
kabelku vší silou držet, snědí
lupiči ji srazili na zem a vláčeli
ji po asfaltu tak dlouho, dokud kabelku nepustila. Potom
utekli. Ženě způsobili škodu tři
a půl tisíce korun, řadu oděrek
i pohmožděnin a především
pořádný šok. Případ měl navíc
dohru i v dalších dnech. Naštěstí
spravedlnost nezůstala slepá...
Prostějovské státní zastupitelství minulý týden dodalo na
místní okresní soud žalobu na
devatenáctiletého M. H., který
svým nedávným loupežným
přepadením ve Wolkerově
ulici udělal ostudu celé romské
komunitě v Prostějově. Jeho

příbuzní však místo toho, aby
agresivního mladíka odsoudili,
raději vyhrožovali smrtí jeho
oběti.
Minulý týden se pak mužům
zákona podařilo dopadnout
i druhého kumpána, v tomto
případě dvacetiletého delikventa.
„Policie zahájila trestní stíhání,
které je vedeno proti dvacetiletému muži z Prostějova.
Muž se měl v uvedenou dobu,
společně s devatenáctiletým spolupachatelem, v tomto případě již
obviněným mužem z Prostějova,
dopustit loupeže,“ potvrdila
zadržení obou zlodějů Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje. „Oba muži už byli z trestného činu loupež obviněni, za
což jim hrozí tresty v rozpětí od
dvou do deseti let odnětí svobody,“ dodala Vlachová.

NÁSILÍ

ze soudní síně...

DIVOKÝ OPILEC v kradeném autě spravedlnosti neujel
„Sbohem osobo blízká,“ rozloučil se prostějovský soud

Mostkovice/mls - Tak to
byla jízda! A bylo velkým
štěstím, že neskončila obrovskou tragédií. Namol opilý
Tomáš Řepík z Mostkovic
v dubnu letošního roku
uháněl v odcizeném vozidle
před policisty a při divoké
honičce tento dvaadvacetiletý frajírek za volantem
prorazil u Lidlu pneumatiku! Nakonec zapadl na
polničce za „splávkem“ do
bahna (Večerník informoval - pozn.red.). Policistům
i soudu se pokusil namluvit,
že auto řídila „osoba blízká“
jeho kamaráda. Celkem logicky neuspěl a trest si bude
muset odpracovat.

Na první pohled klukovina.
Mohla však klidně skončit
smrtí tří opilých mladíků či kohokoliv, kdo by se jim jen „připletl“ do cesty. Tak by se dal
nazvat dubnový nápad Marka
Musila „vypůjčit“ si před mostkovickou DPS Renault Megan
a vyrazit v něm na divokou
jízdu po Prostějově. Cestou
nabral další dva notně opilé
kamarády. Jeden z nich podle
policie sedl za volant. Naproti
benzínce OMV v Plumovské
ulici se pořádně rozjetou partičku pokusili zastavit policisté, osádka vozu však na výzvu
nereagovala a pokusila se ujet.
Na to se strhla divoká honička po městě, která skončila až

na polní cestě vedoucí od splá
-vku ke hřišti v Mostkovicích...
„Jsem nevinný. Za volantem
jsem neseděl já, ale kamarád
Marka Musila, kterého jsem v životě neviděl,“ trval si tvrdošíjně na
svém obžalovaný Tomáš Řepík.
Jeho verzi potvrdil i Marek Musil.
Ten se sice přiznal, že auto ukradl,
další částí výpovědi však svému
kámošovi vůbec nepomohl. Odmítl totiž prozradit jméno údajného a zřejmě fiktivního řidiče. „Nechci ho ohrozit, protože je to můj
bratranec a hrozí mu trestní stíhání,“ mlžil Musil. Coby svědek tak
zadělal na problémy nejen obžalovanému, ale i sám sobě. Kromě
krádeže mu totiž nyní hrozí trestní
stíhání za křivou výpověď...

Ve srovnání s oběma nepříliš
bystrými frajírky působilo
svědectví zasahujících policistů
mnohem důvěryhodněji. „Během honičky jsme stíhaný vůz
ztratili z dosahu pouze na chvíli. Zpočátku totiž ujížděl velmi
rychle, zpomalil však nedlouho
poté, co jeho řidič nezvládl řízení, vjel do protisměru a prorazil
pneumatiku. Od té doby jsme ho
měli neustále na očích a to až do
momentu, kdy zastavil na polní
cestě mezi Domamyslicemi a
Mostkovicemi. Můžeme zcela
vyloučit, že by následně z něho
někdo vystoupil a utekl, přestože se nám to posádka pokoušela
namluvit,“ vypověděli shodně
oba muži zákona, kteří na mís-

tě Řepíkovi naměřili kolem je
-den a půl promile alkoholu.
Nelze se tedy vůbec divit, že
prostějovský soud dal za pravdu policistům a Tomáše Řepíka uznal vinným ze spáchání
trestného činu obecného ohrožení pod vlivem návykové látky.
Jelikož se u něj jednalo o první
závažné provinění, sáhl k relativně mírnému trestu. „Obžalovaný
je nezaměstnaný. V jeho mladém
věku mu však nic nebrání v tom,
aby pracoval,“ zdůvodnil soudce
Petr Vrtěl volbu trestu ve výši 250
hodin obecně prospěšných prací.
Rozsudek dosud nenabyl právní
moci, obžalovaný si po poradě
s advokátem ponechal lhůtu pro
možnost odvolání...

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

I
www.
vecernikpv.
cz

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.

RASTISLAV POMPA

ŽANETA OHLÍDALOVÁ

JIŘÍ MAJER

DANA KONEČNÁ

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 mezi
170 až 175 centimetry, má střední
postavu, hnědé oči a hnědočerné
vlasy. Ovládá znalost romštiny.

se narodila 16. října 1973 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 1. března 2013.
Její zdánlivé stáří je 35 až 40
let, měří 160 až 170 centimetrů,
má střední postavu, černé oči a
černé vlasy.

se narodil 16. prosince 1956 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 26. února 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 57
do 60 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má hnědé oči, hnědé
nebo šedé vlasy a střední postavu

se narodila 26. června 1975
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání už dne 14. února 2013. Jeho zdánlivé stáří je 37
let, měří mezi asi 180 centimetrů, má střední obézní postavu,
modré oči a hnědé rovné vlasy.

ČERNÁ KRONIKA
Jen si odskočila
Zamykat auto nepovažovala
ve středu 11. září za nutné
žena, která si podle svých
slov jen odskočila do domu
v Nerudově ulici v Prostějově. Na zadním sedadle
přitom nechala tašku s notebookem, peněženkou, mobilním telefonem a dalšími
osobními věcmi. Když se
vrátila k autu, byla o tyto věci
v ceně devadesáti tisíc korun
chudší. Pohotový zloděj jí navíc ještě vybral několik tisíc
z bankovního konta pomocí
karty, kterou našel v ukradené peněžence...

Slepá auta
Slepce udělal v noci z úterý
10. na středu 11. září neznámý nenechavec ze Škody
Octavia zaparkované v Hybešově ulici v Prostějově.
Z auta totiž odmontoval
přední xenonové světlomety.
Stejně ohavného skutku se
dopustil i v Kotěrově ulici,
kde také oslepil zaparkovanou Octavii. Majitelé aut
vyčíslili škodu na dvaasedmdesát tisíc korun.

Vykradená hospoda
Nezvaný host navštívil
v noci z neděle 8. na pondělí 9. září po zavírací hodině jeden z prostějovských
hostinců. V lokále sebral
příruční pokladnu s penězi
a z automatu vybral zásobník na mince. Majiteli způsobil škodu jednatřicet a půl
tisíce korun.

Bude točit v přírodě
Natáčet nějaký film v přírodě se asi chystá darebák,
který se v noci z neděle
8. na pondělí 9. září vloupal do kanceláře v Letecké
ulici v Prostějově. Ukradl
tam totiž několik outdoorových kamer. K nim přibral
i notebook s optickou myší
p
ani příručním
p
a nepohrdl
trezorkem. Škoda, kterou způsobil, byla vyčíslena na více
než sto tisíc korun.

Zfetovaný cyklista
Nekoordinovanou jízdou
ohrožoval v pondělí 9. září
kolem půl třetí ráno sebe
i ostatní účastníky silničního pprovozu dvacetiletý
ý
cyklista v Českobratrské
ulici v Prostějově. Když ho
policisté zastavili a provedli
u něj zkoušku na přítomnost omamných látek, zjistili důvod cyklistova stavu.
Mladík měl v sobě pořádnou dávku amphetaminu,
methamphetaminu a extáze.
Policistům pak pod tíhou
důkazů přiznal, že si před
jízdou tzv. šlehnul. Dál pak
musel pokračovat po svých.
Navíc ho čeká správní řízení kvůli přestupku proti
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Na kole i pod vlivem....
V úterý 10. září krátce po
dvacáté hodině večer kontrolovali policisté v Tištíně
cyklistku. A nestačili se divit! Poté, co u třiadvacetileté ženy provedli dechovou
zkoušku, která byla pozitivní,
když jí naměřili 2,15 promile
alkoholu v dechu, bylo jasné, že dívka má problém. To
ostatně potvrdila i opakovaná
dechová zkouška, která ukázala hodnotu 2,07 promile.
Cyklistka nemohla zapírat,
čestně se tak k požití alkoholu před jízdou přiznala. Policisté ji proto další jízdu zakázali. Nyní je třiadvacetiletá
žena podezřelá z přestupku
proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu.

Zpravodajství
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ZÁZRAK! Ukradený mobil se vrátil majiteli
Po čtyřech měsících byl odhalen díky šikovné aplikaci

Taky vám ukradli mobil? A též jste se smířili s tím, že ho už nikdy neuvidíte? Tak tohle nebyl případ
Prostějovana Aleše N. Přitom dlouho to i pro něj vypadalo hodně beznadějně. A to přesto, že měl „v ruce“ důkazy, podle kterých mu mobilní telefon evidentně ukradla romská zlodějka Viera B.! Věděl také, že
ho následně prodala nejmenovanému makedonskému podnikateli a hlavně i to, kde přesně se přístroj
v danou chvíli nachází. Měl dokonce fotky lidí, kteří s ním manipulují! Navzdory tomu všemu se mu dlouho nedařilo získat telefon zpátky. Zpět do ruky se mu dostal až v pátek dopoledne. A Večerník byl u toho!

Pomoh
si sám l
!

Šlo to hladce. Aleš N. ani nechce věřit, že v rukou opět drží mobil, který mu byl ukraden před čtyřmi
měsíci. Jeho nový majitel, který ho koupil od zlodějky, ho policistům ochotně vydal. Foto: Martin Zaoral

Prostějov/mls
Celá situace byla několik
měsíců
hodně
absurdní.
Alešovi N. jeho mobil, který se
v té době prodával za šest tisíc
korun, ukradli letos v květnu
v restauraci Haná. „Měl jsem
ho v nabíječce, jedna cikánkwa vlezla za bar a ukradla mi
ho. Zachytila ji přitom naše
kamera, záznam jsem předložil
policii a ti my slíbili, že se ji
pokusí vypátrat. Nic se však
nedělo, tak jsem si ji sám
odchytil dole v baru a zavolal
policisty. Zjistili jsme, že se
jedná o Vieru B., která je prý
mezi zlodějkami známou firmou. Jenže ona na policistech
vše popřela, takže vše uvázlo na mrtvém bodě...,“ popsal Večerníku svůj příběh ´po
stopách mobilu...´ Aleš N.

Více se dočtete na straně 13
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BYLI JSME
U TOHO!

Svatbu

neodvrátile ani HODE,

ani rozkopaná radnice....

Nic je nezastavilo.
Svatební průvod prošel
v sobotním poledni přes
rekonstruovaný dvůr pro-stějovské radnice bez
problémů. Přes všechny
černé scénáře nevěstu
nakonec nemusel přes
staveniště přenášet ženich. Po dosud nerozkopaném chodníčku ji kolem
bagrů „k oltáři“ přivedl tatínek, ženich pak kráčel s
maminkou hned za nimi.
Foto: Martin Zaoral

O tom, jak probíhala tato hodová svatba, se můžete dočíst na straně 13,
samotné Hanácké slavnosti pak monitorujeme na straně 13!

Fotogalerie hledejte na www.vecernikpv.cz!

MAJSTRŠTYK VEDENÍ MĚSTA: Díky centrální smlouvě uspoří na pojištění miliony!
„Například divadlo platilo ročně za pojistku 54 508 korun, nyní pouze 310 korun,“ prozradil náměstek primátora Jiří Pospíšil

Hodně povedený a chvályhodný počin se zdařil vedení prostějovského magistrátu. Zatímco ještě v roce
2011 zaplatil Prostějov, městské příspěvkové organizace a obchodní společnosti města za pojištění svého majetku celkem 3,8 milionu korun, od minulého
roku došlo k bezmála padesátiprocentní úspoře!
Ato díky centrálnímu pojištění majetku, odpovědnosti
a vozidel. PROSTĚJOVSKÝ Večerník v uplynulých
dnech zjišťoval, jak se věci mají a jaká jsou konkrétní čísla. Společně s náměstkem primátora statutárního města Prostějov jsme dospěli právě k výše
uvedeným číslům, která jsou krajně příznivá...
Prostějov/pk
Počátek celého kroku se datuje k začátku roku 2012,
kdy byla uzavřena hromadná
smlouva s jedním pojistitelem. „Do té doby totiž každá
organizace řešila pojistky
jednotlivě s různými pojišťovnami. Rada města ale
v červenci 2011 rozhodla
o tom, že pojištění sjednotí pod společnou smlouvu
s předpokladem výrazného
ušetření finančních prostředků,“ uvedl Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora

odpovědný za majetek města.
Hypotéza radních byla správná a proměnila se v realitu.
Město vyhlásilo nadlimitní
veřejnou zakázku. Dle stanovených kritérií předložila
nejvýhodnější nabídku Česká
podnikatelská pojišťovna. „Od
prvního ledna 2012 byla s vítězem tendru uzavřena nová
smlouva s garancí ceny komplexního pojištění do konce
roku 2015,“ upřesnil Pospíšil.
Nový pojistitel nabídl luxusní podmínky, jen za loňský
rok město ušetřilo na pojištění 1,8 milionu korun!

Příspěvkové
organizace
města na komplexní pojistce
vydělaly. Pojištění majetku
škol, knihovny a Sportcentra stálo 454 tisíc korun, po
uzavření centrální smlouvy
vyjde ročně jen na 8.312
korun. „Například divadlo
platilo za pojistku ročně 54
508 korun, nyní pouze 310
korun! A podobných příkladů bychom našli více,“ vypočítall náměstek primátora
statutárního
árního města Prostějov
Jiří Pospíšil.
spíšil.
p
Úsporu
u více než milionu
korun za jeden rok dosáhlo
město u svých obchodních
ností - Vodovodů a ka
společností
ací Prostějov, Domov-nalizací
ávy Prostějov a Lesů
ní správy
města Prostějova. „Vedle
onických aukcí se tak
elektronických
jedná o další výrazný úspěch
tě úspor veřejných fina cestě
nancí. Ušetřené peníze tak
me směřovat do investic
můžeme
ospěch občanů našeho
ve prospěch
města,““ uzavřel toto téma
il.
Pospíšil.
étní rozdíly v náklaKonkrétní
dech najdete v tabulce, která
částí tohoto textu.
je součástí

Srovnání pojistného
název
název

Ilustrační koláž Večerníku

pojistné
v roce
odod
pojistné
v rocepojistné
pojistné
2011
1.1.2012
2011
1.1.2012

MŠ Rumunská
2 665
MŠ ul. Šárka
11 309
MŠ Partyzánská
6 000
MŠ Smetanova
6 144
MŠ Moravská
2 135
ZŠ a MŠ Palackého
37 411
ZŠ a MŠ Kollárova
31 000
ZŠ a MŠ Jana Železného 44 509
46 996
ZŠ a MŠ Melantrichova
12 825
ZŠ a MŠ Majakovského
67 927
RG a ZŠ města PV
ul. Dr. Horáka
34 948
ZŠ u
ul. E. Valenty
24 744
ZŠ u
Sportcentrum
DDM
12 755
Spor
p
16 483
ZUŠ
Městské divadlo
54 508
Měst
Městská knihovna
39 633
Měst
1 700
Jesle
celkem v Kč
453 692
celke
pojistné
v roce
název
pojistné
náze
název
2011 2011
v roce
Miprostav,
s.r.o.
69 825
Mipro
p
Domovní správa, s.r.o.
333 186
Dom
88 314
Lesyy města Prostějova
Vodovody a kanalizace
1 084 000
Vodo
celkem
1 575 325
celke
celkem PO a s.r.o. za rok 2011
celke
celkem PO a s.r.o. za rok 2012
celke

197
228
391
369
158
628
222
812
988
303
1 030
1 108
517
229
83
310
709
30
8 312
pojistné
pojistnéod
od
1.1.2012
1.1.2012
10 169
142 061
85 000
305 000
542 230
2 029 017
550 542

Zastupitelé poslali církevní „základku“ k ledu ZAČÍNÁ PROCES
Drama na zastupitelstvu! Nové škole chyběly čtyři hlasy
S KOVAŘÍKEM!

Prostějov/mls - Neměli dost
informací, nemohli, nebo
nechtěli se rozhodnout,
a tak se pro jistotu zdrželi
hlasování. Tím ovšem (načas
zřejmě definitivně) pohřbili projekt církevní základní
školy, která už od příštího
roku mohla začít fungovat
v prázdných prostorách
v Komenského ulici. Přitom
se většina prostějovských zastupitelů neohlížela na podporu více jak tisícovky občanů, kteří podepsali petici pro
zřízení tohoto institutu...
Zastupitelstvo města Prostějova obvykle hlasuje jako
jeden muž. To ovšem v úterý
10. září rozhodně neplatilo
v případě vyjádření podpory pro vznik nové církevní
základní školy. Přestože se
proti ní vyslovili pouze čtyři komunističtí zastupitelé,
projekt, za který bojovali
i sami lidé, byl smeten ze
stolu. „Budeme za blázny!
Nedávno jsme jednu školu
rušili a teď chceme jinou
povolovat? To mi přijde jako
v Kocourkově... Jestli tady
uděláme novou církevní školu, tak to tedy pozdrav nás
Pánbůh...,“ horlil na zasedání Jaroslav Šlambor, zastupitel za KSČM.

Proti byli pouze
čtyři komunisté
Šlamborův názor byl řadě zastupitelů vzdálen. „Myslím,
že bychom měli vyhovět přání
našich občanů. Navíc církevní škola nebude město stát ani
korunu, nabídne něco nového
a zvýší konkurenční prostředí
mezi prostějovskými základkami. Rodiče by měli dostat možnost, dát své děti do školy podle
svých představ,“ vyjádřil se
zcela logicky zastupitel za ODS
Tomáš Blumenstein, jehož názor sdíleli i další kolegové. Pro
vznik školy nakonec hlasovala
většina rady, mezi nimiž byl
například primátor Miroslav
Pišťák, radní Zdeněk Peichl,
Milada Sokolová či Zdeněk
Fišer. Ruku ovšem nakonec
zvedlo „jen“ čtrnáct zastupitelů, přičemž potřeba bylo hlasů
osmnáct... Proto návrh zastupitelstvem nakonec neprošel.
Rozhodlo to, že hned třináct
zastupitelů se zachovalo poněkud alibisticky a hlasování
se zdrželo... Například Ivana
Hemerková (ODS), coby náměstkyně odpovědná za školství
nezmáčkla hlasovací zařízení vůbec. „Základních škol je
v Prostějově dostatek a není potřeba, aby vznikla další. Časem

Těsný výsledek. Pro zřízení církevní základní školy zvedlo ruku 14 zastupitelů včetně primátora
města (označeni zeleně). Proti byli pouze 4 (označeni červeně), 13 se jich ovšem zdrželo. Ivana
Hemerková nehlasovala vůbec.
Foto: Martin Zaoral
Kdyby vše šlo, jak mělo, škola
mohla fungovat už od letošního září. Takhle ji zřejmě
neotevřeme ani příští rok...,“
netajil své zklamání nad hlasováním zastupitelů Jaroslav
Fidrmuc, ředitel Cyrilometodějského gymnázia. Nová „základka“ sice souhlas města ve
finále nepotřebuje, zásadní je
však pro ni místo, kde bude působit. A to v tuto chvíli nemá,
tudíž bez něj nemůže Ministerstvo školství žádat o udělení
Co bude s budovou
licence.
v Komenského ulici?
„Pro naše účely byla budova
„Záměr na pronájem budo- v Komenské ulici, nacházevy v Komenského ulici jsme jící se kousek od gymnázia,
městu podali už letos v květnu. naprosto ideální. Jsem hodně

to přinese jen problémy a úbytek
žáků v těch stávajících. Silných
ročníků příliš není,“ vyjádřila
se již před časem Hemerková.
„Abych mohl odpovědně školu
podpořit, potřeboval bych více
informací a nějakou podrobnější
analýzu celé situace týkající se
budoucnosti školství ve městě,“
obhajoval tento přístup například Josef Augustin z KSČM,
který se rovněž zdržel hlasování.

zvědavý, jaké záměry město
s budovou má. Přijde mi paradoxní, že jeho zastupitelstvo
nechce umožnit, aby školní budova byla využívána pro školní účely... Vždyť kromě nás
o ni nikdo zájem nemá. Kvůli
zastupitelům tak město přichází o peníze, které jsme byli připraveni platit za nájem,“ kroutil hlavou Fidrmuc, který boj
za vznik nové školy doplňující
křesťanskou mateřinku a gymnázium nevzdává. „Nezbývá
nám než čekat. Věřím, že až
budou mít zastupitelé dostatek informací, budou hlasovat
jinak,“ uzavřel s vírou v dobrý
konec Jaroslav Fidrmuc.

Prostějov, Brno/mls Už dne
Právě dnes, tj.v pons bude
dělí 16. září začne u soud
v
u
,
poodha ypovídat
dlouho
očekávaný pro
s
lí zákul
tějovsk
soud s Robertem Koé
h
o
p
odsvětíisí
vaříkem, který bude
?
pokračovat minimálně po
další dva dny. Někdejší známý
prostějovský hokejista devade- řík si může jenom polepšit.
sátých let byl již před lety po „V novém řízení nemůže dojít
svém útěku do USA odsouzen ke změně rozhodnutí v neproza loupežná přepadení k deseti spěch obviněného,“ upřesnila
rokům vězení. Krajský soud Sedláčková.
v Brně mu nyní může trest po- Robert Kovařík v rámci své obtvrdit, nebo snížit...
hajoby před Krajským soudem
Robert Kovařík si už může v Brně zřejmě poodhalí zákulisí
chystat slavnostní klepeta. prostějovského podsvětí z doby
V pondělí 16. září jej přivede před deseti a více lety. Po jeho
eskorta z brněnské vazební útěku do USA, kde se dlouho živěznice před senát Krajského vil jako úspěšný pornoherec, totiž
soudu v jihomoravské metro- nebyl pro všechny jeho bývalé
poli. Kovařík si totiž po nedáv- kumpány problém svést veškerou
né deportaci z USA požádal vinu právě na něj. Proti tomu se
o obnovu procesu. „Koncem však bývalý hráč HKC Prostějov
letošního června Krajský soud v minulosti už několikrát ohradil.
v Brně zrušil původní rozsu- V Prostějově i okolí tak stále žije
dek, kterým byl Robert Ko- dost lidí, kteří mají strach z toho,
vařík odsouzen k deseti letům co někdejší vyhlášený zloděj aut u
nepodmíněně. Hlavní líčení soudu prozradí...
včetně dokazovaní bude probí- Celý proces pro vás bude
hat znovu a to už v přítomnosti PROSTĚJOVSKÝ Večerník
obžalovaného,“ uvedla pro pochopitelně velmi pozorně
Večerník Miroslava Sedláčko- sledovat. Aktuální a nejžhavá, tisková mluvčí Krajského vější zprávy hledejte denně na
soudu v Brně s tím, že Kova- www.vecernikpv.cz!

Publicistika

4

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. září 2013

Barometr

Číslo týdne

+

2 000 000

Kl b k dolů.
Klobouk
d lů Ch
Chvályhodný
ál h d ý skutek
k
mají zaa
sebou průzkumníci 102. praporu, jež byli
To je viorganizátory charitativního desetiboje, ktezitka... Je toto
rý měl kromě sportovního potěšení jevůbec možné?! Neden velký cíl - vybrat co nejvíce
bohá devětapadesátiletá
peněz na pětiletou Verunku
cizinka dostala na silnici poblíž
z Konice, jenž od
Dobrochova defekt. S autem zajela
narození bojuje
ke krajnici a když u ní zastavilo jiné vozis řadou podlo, doufala v pomoc. Jenže, ze dvou
stižení.
mužů se vyklubali prachsprostí zloději,
kteří se lstí obohatili o více jak třináct tisíc korun.

Tuto částku schválilo v úterý Zastupitelstvo města Prostějova na pokrytí nákladů
Společenského domu, byť
jednatel Vejmola žádal
téměř jednou tolik! Více peněz už ale město do objektu,
který má být dle jejich dlouhodobých plánů zbourán,
investovat nechce...

-

Výrok týdne
TOMÁŠ BERDYCH
TOMÁ
Hráč prostějovského
prostěj
TK Agrofert a pátý
nejlepší
j p te
tenista světa dotáhl o uplynulém víke
víkendu Českou republiku do
finále prestižního Davisova poháH
ru. Hvězdě
českého sportu se to
po
povedlo v kariéře potřetí, přiče
čemž jednou si na „Salátovou
m
mísu“ už sáhl. Podaří se mu to
po
podruhé?

„KDYŽ
KDY
DYŽ
Ž TEĎ
TEĎ
NEEXISTUJE
PARLAMENT, TAK
STÁT UŠETŘÍ
MILIARDY KORUN.
JÁ BYCH TY VOLBY
OKAMŽITĚ ZRUŠIL!“
Zaznamenali jsme jej
v prostějovské hospůdce
od pravidelného štamgasta.
Ale je to zajímavý nápad, že?

PÁR ZÁŘIJOVÝCH DAT A POZNÁMEK...

Analýza
Martin Mokroš

Září, měsíc ještě letní,
ale s prvními signály blížícího se podzimu. Co
přinesl do dějin našeho
města a je tato historie
zajímavá i pro současné dění? Já myslím, že ano. Ostatně,
posuďte sami...

Náčrt této analýzy vznikal již
v době, kdy se nám rozpustila
dolní parlamentní komora a kdy
strany začaly stavět své kandidátky pro mimořádné volby do
poslanecké sněmovny a to i se
zástupci z našeho města. Teď
již jsou kandidátky uzavřeny
a kampaň rozjeta.
Absolutně v této chvíli nehodlám hodnotit kvalitu jednotlivých kandidátů jednotlivých
stran, ale při vší úctě k těm našim prostějovským, asi nezažijeme podobný úspěch jako v září
před pětašedesáti lety, kdy se
zástupce z Prostějova stal přímo
předsedou tehdejšího československého parlamentu (Národního shromáždění). Byl jím
Oldřich John, starosta města
Prostějova od roku 1937 (jako
vůbec nejmladší starosta v celé
republice!) do roku 1945 (přerušeno válkou) a od roku 1946
poslanec parlamentu a předseda
ústavního výboru. Parlamentu
„velel“ v nelehkých dobách, kdy

jedna strana prakticky přebírala
absolutní moc ve státě a to ve
všech oblastech, což nakonec
pocítil i on, když v září 1953,
tedy před šedesáti lety, byl odvolán ze všech funkcí a zůstalo
mu jen jeho občanské povolání
advokáta. Předčasně zemřel
v srpnu 1961 ve věku padesátičtyř let. Jeho portrét můžete
vidět v obřadní síni prostějovské
radnice společně s ostatními starosty města Prostějova. Znovu
říkám, nerad bych podceňoval
nějakého současného místního
politika, třeba nám zde roste
budoucí šéf parlamentu, ale jak
říkal náš poslední opravdu prezident: „Přátelé, no nevím, nevím,
opravdu nevím...“
Volební výsledek samozřejmě ještě neznáme, ale snad po
něm naše město nepostihne to,
co v září před pětačtyřiceti lety,
kdy po srpnové okupaci 1968
vojsky Varšavské smlouvy využila řada Prostějovanů toho,
že v rámci obrodného procesu

fejeton Radostné vyhlídky
Petra Hežová

Do supermarketů a obchodních domů ve velkém vtrhly
posezónní slevy, takže pokud
vám v peněžence po návratu
z dovolené něco zbylo, neváhejte a hurá pro zlevněné bazénové
filtrace, solární lampy a pota-

hy na zahradní křesílka, které
budete příští rok ve skříni či na
půdě marně hledat.
Ti, kteří si budou moci nejen
v obchoďáku plném akčních
nabídek zřejmě nejhlasitěji zavýsknout, budou naši důchodci.
České seniory určitě rozjásala
nejnovější zpráva o novoročním
navýšení důchodů, které si pro
ně vláda připravila. Penzisté by
si od příštího roku měli polepšit
až o neuvěřitelných 63 až 65 korun! Pevně věřím, že naši spoluobčané v důchodovém věku už
teď plánují, jak závratnou částku pořádně roztočí. Přídavek
vzhledem k částce, kterou musí
měsíčně vyklopit za bydlení
a především za haldu léků, bude
pro ty, kteří celý život dřeli za
průměrný plat tři tisíce korun,
určitě příjemným zpestřením.
Kupodivu pořád se najdou tací,

kteří babičku či dědu navštíví
jen proto, aby z prarodičů vymámili nějakou tu stovku na cigarety nebo benzín, čas od času
se u domovních dveří objeví
i prodejce s neodolatelnou nabídkou super zlevněné zázračné
deky nebo kouzelných pilulek
na revma a to už pak staříkům
na nějaké to pořádné užívání
zaslouženého odpočinku moc
nezbude.
Na druhou stranu buďme rádi,
že se nám po náměstí nepromenádují zlatem ověšené stařenky,
které by byly zbytečně snadnou
kořistí pro zdejší poberty a zámožní dědouškové v luxusních
fárech by nevhodně přitahovaly
pozornost mladých zlatokopek,
které by o generace staršího
manžela milovaly, dokud je
smrt nebo poslední tisícovka na
kontě nerozdělí...

Konstelace hvězd Prostějova

Po hodových slavnostech přijde na celý Prostějov pořádná kocovina. Město se naráz uklidní, jakoby celé vymřelo. Ale to bude pouhé zdání, kdo si bude chtít najít zábavu, ten ji určitě najde. Jedinečná možnost požádat partnera a jít společně do kina či divadla.

Berani - 20.3.-18. 4. Dostanete se do pozice
samaritánů, blízký člověk totiž bude potřebovat
pomoc. Hlavně potřebuje vyléčit srdce, které
nedávno puklo kvůli zhrzené lásce. A jelikož vy
máte podobné zkušenosti, určitě mu pomůžete.
Býci - 19.4.-19.5. Šokem bude pro vás setkání
s člověkem, o kterém jste si mysleli, že je už dávno po smrti. Buďte si ale jistí, že nepůjde o jeho
ducha! Omyl se záhy vysvětlí a vy získáte přítele,
který vás dokáže vytáhnout z bryndy.
Blíženci - 20.5.-19.6. Okruh vašich přátel se povážlivě zužuje. V poslední době totiž nepůsobíte
příliš přitažlivým dojmem, navíc se chováte velice arogantně. Koukejte to co nejdříve změnit,
jinak zůstanete na všechny problémy sami.
Raci - 20.6.-21.7. Ráno vstávejte hezky pomalu,
ať se vám nezatočí hlava. Během dne si rovněž
dávejte pozor na rychlé pohyby, které by mohly
zapříčinit zdravotní problémy. Najděte si práci,
při které se tolik nezadýcháte a nezpotíte.
Lvi - 22.7.-21.8. Máte sklony k lhaní, nebo lépe
řečeno vymýšlení si důvodů, proč nesplníte ty‘
a ty úkoly. Spolehnutí na vás nebude ani tento
týden, takže se lehce stanete terčem kritiky od
nadřízených. Dokonce vám pohrozí výpovědí.
Panny - 22.8.-21.9. Jen neradi se pouštíte do
věcí, které by výrazným způsobem mohly změnit váš zaběhnutý život. Konzervativní názory ale
budete muset v nejbližších dnech potlačit. Dostanete lukrativní nabídku na novou práci.
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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. Váš partner vám opět ohlásí,
že na několik dní bude pracovně mimo domov.
Otázkou je, zda mu věřit či nikoliv. Každopádně
ve vás začne hlodat podezření, že je vám nevěrný. Neváhejte a prověřte si jeho tvrzení.
Střelci - 21.11.-20.12. V nejbližších dnech naplno zapracuje vaše fantazie. Dokážete vymyslet
geniální plán jak zbohatnout. Problém je pouze
v tom, že na realizaci svého plánu potřebujete co
nejvíce lidí. Najdete je poblíž sebe.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Zábava a pak odpočinek. Takto bude vypadat váš týden. Nic na tom
nezmění ani fakt, že šéf vás bude nutit být hodně
dlouho v práci. Po ní se ale vrhnete do víru společenského života. Z kocoviny se vyspíte jindy.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Pozor na své sousedy, kují
na vás nějaké pikle. Doposud jste s nimi neměli příliš dobré vztahy, ale v nejbližších dnech se
spory ještě více vyhrotí. Nemusíte se hádat za
každou cenu, ukažte jim přívětivou tvář.
Ryby - 19.2.-19.3. Tíží vás finanční problémy,
ale nemusíte se s nimi svěřovat každému. Mějte
na paměti, že okolo vás nemáte jenom přátele, ale
také hyeny, které čekají na každé vaše neštěstí.
Určitě se ale obraťte na rodinu, ta pomůže.

bylo jakžtakž uvolněno cestování i do nesocialistické ciziny
a houfně mizela, i s blízkým
a širším příbuzenstvem, do blízkého Rakouska. Prostějov v té
době žil peticemi proti okupaci
a všeobecně protisovětskými
náladami, například byl dán požadavek na rušení výuky ruštiny
na školách, dále byla vyhlášena
„Dubčekova směna“ na podporu ještě tehdejšího vedení strany,
kterému už ovšem zvonil umíráček. Historii ještě doplňme
o informaci, že na konci září
1968 byl zaveden v celé republice pětidenní pracovní týden.
(zde si dovolím poznámku, že
ještě v roce 1988 existovala
občas takzvaná pracovní sobota, která měla nahradit nějaký
tehdy slavený státní svátek, ale
osobně si pamatuji, že produktivita práce v ten den byla nula
nula nic, takže ono nadpracování stejně ničemu nepomohlo).
A ještě něco opravdu pro odborné historiky, v září 1968 byl také

přestěhován Okresní archiv do
přízemí prostějovského zámku...
Zřejmě pozorujete, když
procházíte středem města,
postupnou proměnu PRIORu na „Zlatou bránu“. Ale
asi málokdo si uvědomuje, že
právě teď v září je tomu čtyřicet
let, co byl původní OD PRIOR
otevřen. Je pravdou, že stavbě
předcházela likvidace celého
historického jádra a názory tedy
nebyly rozhodně jen pozitivní,
ba co dím, mnoho sprostých
slov tehdy padlo od prostějovského občanstva, což potvrzují
dnešní pamětníci, ale nakonec
stavba v roce 1970 započala
a proinvestovalo se na ní celkem téměř sedmatřicet milionů
tehdejších korun (Kčs). Otevření Zlaté brány nás čeká tedy
o něco později. Uvidíme, zda
zde vydrží zase čtyřicet let anebo co s ní ten náš český kapitalizmus provede.
Před třiceti lety i okolí budovy PRIORu zažilo první

ročník Hanáckých slavností,
což tehdy byla přehlídka hanáckých národopisných souborů, která se později přesunula do Kolářových sadů. Dnes
nám na září zůstávají sice také
Hanácké slavnosti, které jsou
však pojaty spíše jako hodová
zábava, i když prý bude zas
navazováno na ony klasické
tradice. Ale zaplaťpánbůh za to
a za cokoliv, neboť tradice čím
dál více mizí a tak pokud lze
ještě aspoň v tyto dny popatřit
na nějaký ten hanácký kroj,
buďme za to rádi.
Pokusil jsem se dnes trochu
podívat na zářijovou prostějovskou historii a vida kolik jsme
zde mohli najít podobného
s naší dobou současnou. Pořád
říkám, že historie a současnost na sebe navazuje a že
se lze z historie poučit. Jsem
s tím již možná otravný, ale
čekám, zda k onomu poučení
opravdu někdy dojde.
Dočkám se?

O NÁRODNÍM SPORTU ANEB VŠICHNI JSME IDIOTI!

Martin Zaoral
Zatímco za komunistů se
většina populace řídila heslem „drž hubu a krok“,
nyní žije dle mota „seď na
zadku a nadávej!“ Jelikož
spousta lidí zřejmě nemá do
čeho píchnout, velmi ráda
„svobodně diskutuje“. A od
takové svobodné diskuse je
k urážkám už jen krůček.
Obzvláště pokud se jí účastní
lidé, kteří si o ostatních
myslí, že jsou hlupáci. Takoví chytrolíni nepřemýšlí
o tom, co jim ten druhý říká.
Buď chtějí ostatním dát
najevo svoji „intelektuální
převahu“, nebo si prostě
chtějí zanadávat. A jelikož
máme demokracii, máme na

to všichni právo. Otázka je,
kdo nás bude poslouchat...
Jeden můj kamarád už před
časem přišel s nápadem
zřídit si placenou linku, kam
by lidé mohli telefonovat
a z plna plic si zanadávat. Mohli
by si přitom postěžovat na tu
krávu, co si vzali za manželku,
na toho vola, co mají za šéfa,
případně na toho ignoranta,
který bydlí hned vedle nich.
Dodnes může litovat, že
do toho nešel. Zbohatl by.
Nadávání je totiž celonárodním sportem, pro které nikdy
nebude dostatek sportovišť.
A chuť zanadávat si v lidech
rok od roku neuvěřitelně
roste. Zvyšuje se společně
s frustrací, že si nemůžeme
užívat všechna ta báječná
lákadla, která jsou tu prý
pouze pro „vyvolené“.
Ovšem pozor! Pokud byste
nadávali pouze na manželku,
šéfa či souseda, s nimiž se
musíte každý den otravovat,
pak by to nikoho nezajímalo.
Proto je lepší se uvolnit na
někom, na koho nadávají

glosa týdne

i ostatní. A tak lidé svorně a ve
velkém nadávají na cikány,
politiky, úředníky, novináře,
doktory, soudce, policisty,
fotbalové rozhodčí, trenéry
a hráče, na řidiče, chodce,
cyklisty, lyžaře, bruslaře
i krasobruslaře. Dále pak
na zbohatlíky i bezdomovce,
na kněze i prostitutky, na
rozhazovačnou
mládež
i chamtivé důchodce, na tupé
stádo i nepřízpůsobivé anarchisty. Prostě na všechny a na
všechno.
Z tohoto vyplývá jediné:
pokud na vás nikdo nenadává, pak jste pravděpodobně mrtví!
Nikdo z nás ovšem nemá patent na rozum. Dá se také říci,
že občas jsme všichni idioti.
Pokud si tento fakt nejsme
schopni připustit sami, není
třeba zoufat. Brzy se najdou
ochotní lidé, kteří nám to rádi
připomenou...

Agentura
kus lesoparku Hloučela. Není
vyloučeno, že se bude muset zrušit
i sousední železniční trať,“ nastínil plány města Zdeněk Fišárek,
náměstek primátora, který je
zodpovědný za stavební investice
v Prostějově. „Šediví mi z toho
ještě víc mé vlasy, ale když to sportovci chtějí, tak budiž,“ vyjádřil se
Agentuře Hóser primátor Miroslav Nakaseseděl. Dále dodal, že
město získá peníze na výstavbu
stadionu prodejem hřbitova.
Po sportovní stránce by první liga
měla být také dostatečně zajištěna. „Jednání o prodeji licence již
byla dokončena, do Prostějova
navíc posíláme několik hráčů,
včetně Milana Karoše,“ uvedl
exkluzivně pro Hósera Werner
Chachar, generální manažer Baníku Ostrava. „Milana Karoše
určitě přijmeme, navíc jednáme
o dalším posílení. Na dobré cestě
je příchod sparťana Davida Lo-

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 dvojici
nejzajímavějších, kterou vám
nyní předkládáme...

Poděkování policii
aneb zákrok jak z filmu
V sobotu 7. září večer jsem se
vracel do Prostějova ve směru
od Kostelce na Hané. Provoz
byl takový, že mým směrem
byla auta přede mnou i za
mnou a stejně tak od Prostějova nás stále něco míjelo. Kdy
už jsem se blížil ke křižovatce
Smržice-Tichá, odstavil jsem
nohu z plynu v takové vzdálenosti, abych nemusel prudce
brzdit, jelikož je v tomto místě
omezená rychlost na sedmdesát kilometrů za hodinu Když
jsem se však podíval do zpětného zrcátka, tak jsem viděl
nějaké auto, co se mi stále víc
lepí na kufr a já si jen říkal, zda
nechce snad předjíždět. To už
bylo v místě, kde je plná čára
a zákaz předjíždění. Když
jsem se do zrcátka opět po několika vteřinách podíval, už mi
bylo jasné, že předjíždět bude.
A taky se stalo. Musel v té
chvíli zrychlit minimálně na
stovku, aby to zvládl a já si jen
říkal, že to fakt není normální
člověk, ale hazardér s lidskými životy a takové by neměli
vůbec pouštět za volant, popřípadě následně okamžitě
sebrat řidičák. Musel jsem dost
uhnout ke krajnici, aby mě nesmetl a jen jsem hlasitě zaklel
A současně jsem si povzdechl,
jaká škoda, že tu není policie.
Jenomže v té chvíli, jako by
mě sám Pán vyslyšel. Najednou někdo za koncem omezení
rychlosti opět předjíždí a kde
se vzalo, tu se vzalo, policejní
auto svištělo rychle vpřed. Teď
jsem si říkal, doufám, že jedou
za ním a dají mu co proto.
A opravdu, za moment jsem
uviděl modrý majáček a když
jsem se blížil na hranici města,
tak jsem shlédl, že opravdu
toho piráta chytili. Bylo přesně
dvanáct minut po dvacáté hodině večerní a já si říkal, že to
byl zásah v pravou chvíli, kdy
tato hlídka opravdu pomohla
a ochránila ostatní účastníky
silničního provozu před možným nebezpečím. Neumím si
představit, jak by to dopadlo,
kdyby náhodou do někoho naboural. A proto té hlídce s majáčkem fakt upřímně děkuji.
J.T., Prostějov

Závory jsou řešením

Fotbal: nový stadion a 1. liga!

Co si každý prostějovský fotbalový fanoušek přál pouze v tom
nejskrytějším koutku duše, to
bude od příští sezóny skutečností! Třetí nejvyšší soutěž jako
poslední meta našich kopálistů?
Zapomeňte! Jak se totiž během
uplynulého týdne Agentura Hóser exkluzivně, první a byli jsme u
toho, dozvěděla, vedení 1.SK Prostějov se rozhodlo koupit licenci
na první ligu od Baníku Ostrava!
A nejenom to, prostějovští konšelé
jdou našim fotbalistům na ruku
a na svém posledním zasedání
se rozhodli investovat sto padesát
milionů korun do rekonstrukce
hřiště ve Sportovní ulici. „Je to
tak, rada města jednomyslně tuto
investici odsouhlasila, během následujících deseti měsíců de facto
postavíme zbrusu nový stadion.
Podle projektu má pojmout třicet tisíc diváků a kvůli tribunám
budeme muset nechat pokácet

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

paty a slávisty Stanislava Vldoklaka, plzeňského Pavla Bobříka
a několika dalších. Zkoušíme
ještě oslovit Lionela Koziho, ten
však trvá na přidělení bytu a českém občanství, takže tato jednání
jsou složitá,“ sdělil František Jurášek, trenér a generální sportovní manažer 1. SK Prostějov.
Finančně na tom nebude nový
prvoligový klub z Prostějova
také špatně. Generálním sponzorem bude místní stavební firma
Všechnostav, sponzorovat fotbal
chce ve velkém i Oděvní podnik
a Agrostroj. „Nechceme hrát
v první lize pouze druhé housle,
budeme každou sezónu útočit na
evropské poháry. Do Prostějova
chceme přivést hvězdné fotbalisty a evropské soutěže,“ dodal na
závěr Miroslav Běloušek, majitel
agentury TK krát, která prostějovský fotbal zaštiťuje.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Jak jsem se dočetl ve Večerníku, město se chystá instalovat
na velká placená parkoviště
závory, které pustí řidiče na
parkoviště až poté, co skutečně zaplatí. To je opravdu dobré
řešení, které se už osvědčilo
v mnohých jiných městech.
Mám k tomu ale jednu poznámku. V článku také zaznělo,
že až dvě třetiny parkujících řidičů neplatí a město tak přichází o strašně moc peněz. Já mám
ale jiné zkušenosti. Protože jako
podnikatel jezdím neustále do
města, mnohokrát parkuji ve
Školní ulici. A musím říct, že
radnice přichází o velké peníze
i z jiného důvodu. Automaty
na parkovací lístky totiž věčně nefungují, mince propadají
a na displeji se objeví, že přístroj
je mimo provoz. Tohoto jsem
svědkem několikrát do týdne!
Pavel Doležel, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!

VECERNIK@PV.CZ!
...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Na minulý pátek po nějaké době opět padlo datum třináctého.
Mnozí právě tento den považují za nešťastný, když zejména
podle Templářů byl pátek třináctého dnem smůly a neštěstí.
Údajně totiž násilným způsobem skončila existence tohoto řádu. A co vy? Považujete tento den za nešťastné datum?
Či naopak šťastné? Nebo tento datum vůbec neřešíte? Na to se
Večerník ptal našich spoluobčanů ještě předtím, než jsme přetočili kalendář na ono pověstné a legendární datum...

MÍVÁTE STRACH
Z PÁTKU TŘINÁCTÉHO?
Klára DRÁBKOVÁ
Bedihošť

Hana NAVRÁTILOVÁ
Bohuslavice

NE

NE

Na Kosteleckou a Kolářovy sady

DOPADLY
METEORITY?

Nikoliv, to jen magistrát chce mít hezčí parky...
Také vás překvapil netradiční mobiliář na dvou
místech v Prostějově? Místní magistrát nechal do
města přivézt několik mnohatunových kamenů,
které vzápětí rozmístil do Kolářových sadů a do
budoucího parčíku v Kostelecké ulici.

„Z pátku třináctého strach
určitě nemám. Nejsem pověrčivá a na tento den opravdu nevěřím. Zatím jsem
ani neměla proč na něj věřit, naštěstí se mi nikdy nic
v ten den nestalo. A nechávat
se jím zastrašit, je podle mě
blbost. Kolikrát o tomto dnu
ani nevím, rozhodně jej nevyhledávám v kalendáři a ani
nečekám, až přijde. Je to den,
jako každý jiný.“

I

„Strach z tohoto dne nemám.
Ba naopak, jsem za něj ráda,
vždycky se na něj těším.
A na minulý pátek jsem se
opět těšila, přináší mi totiž
štěstí. Vždy se mi v tento den
daří. Buď mi jde práce od
ruky, nebo mi někdo napíše
moc pěknou sms či podobně.
Přesný opak mě je ale můj syn.
Ten se pátku třináctého bojí, je
pověrčivý a raději v tento den
ani nejezdí autem...“

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

Jako meteority. Na místě budoucího parčíku v Kostelecké ulici se
objevily rovněž dva větší kameny. Magistrát města Prostějova chce
rozmístit po městě i další přírodní materiály. Foto: Michal Kadlec

Prostějov/mik
„Naším přáním vždycky bylo,
abychom parky a některá prostějovská zákoutí něčím originálním
ozvláštnili. A co nám z mého
pohledu ve městě ještě chybělo
a co já osobně mám velice ráda,
jsou velké kameny,“ pustil se
do objasňování na první pohled
tajuplné „záhady“ Ivana Hemerková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov. Proto
konšelé nechali přivézt z lomu
Výkleky několik obrovských balvanů, z nichž největší má necelých deset tun! „Ten jsme umístili
v Kolářových sadech. Kousek
od něj jsme mezi stromy vložili
neotesané dubové klády, na které
se lidé mohou posadit a vše jsme
doplnili několika menšími, půltunovými až tunovými kameny.
Další dva větší obelisky jsme nechali umístit na travnatém zákoutí
u křižovatky ulic Kostelecká
a Fanderlíkova. Tady za pár týdnů
necháme vysadit spoustu nových
stromů a keřů, čímž vytvoříme
přímo u centra nový parčík,“ prozradila prostějovská náměstkyně
primátora Ivana Hemerková.

INZERCE

<ĂǎǎĚĄs
sĂƓƓĞ 7. pizzza ZDARMA
WƎĞĚƐƚĂƌǉŵ<ĂƵĨůĂŶĚĞŵǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ

jak šel čas Prostějovem ...

Okružní ulice

Bývaly tu dvě ulice. Jedná se o dlouhou ulici vedoucí od Krasic
až po Dolní ulici, nazvanou podle jejího charakteru, kdy obtáčí část
města. Jedna část ulice byla v lednu 1893 pojmenována Purkyňova
a od října 1939 Svatováclavská (do roku 1945 St. Wenzel-Strasse).
Druhá část byla od března 1905 zvána Záhoří a od března 1930
Svatováclavská. Od 23. září 1965 nesou obě části ulice dnešní název Okružní. Na rohu s Brněnskou ulicí stojí u staré císařské silnice
tradiční hostinec U Halíře.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Bezručovo náměstí

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

TVRDÉ SÝRY
Y

Leerdammer
Original
100g

Eidam 30%
100g

Gouda, plátky
100g

Madeland
uzený
100g

Krolewski
bloček
300g

Emmental
150g

24,90

17,90

16,90

28,50

61,90

-

-

15,90

24,90 (150g)

-

-

29,90

34,90

16,90

24,90

29,90

49,90

27,90

36,90

23,90

22,90 (150g)

27,90

-

29,00

26,90

17,90

61,90 (300g)

29,90

62,90

32,90

27,90

15,90

13,90

-

62,90

24,90

Naše RESUMÉÉ
Nedávno jsme vám poradili,
kde nejvýhodněji zakoupit
ten správný sýr na namazání.
Dnes jsme do košíku vložili
sýry tvrdé, které mají mezi
zákazníky taktéž velkou oblibu.
A tak originální Leerdammer
nabízí nejlevněji Albert, uzený
Madeland zase Kaufland, pro
třicetiprocentní Eidam, plátky
Goudy i klasický Ementál si
zajeďte do Intersparu, bloček
Krolewskiho pak koupíte
nejlevněji v Bille.
Přejeme dobrou chuť.
Průzkum proveden
ve středu 11. září 2013

Vyzkoušejte adrenalin ve vlakovém kupé! Faktem
je, že jakékoliv místo, kde milování není zrovna typickou činností, přináší vzrušení, které doma nenajdeme. Ostatně není třeba chodit daleko, například
obyčejný výtah může posloužit mnohem lépe než
postel už jen tím, že ho během jízdy může zastavit
jakýkoliv další pasažér. Není třeba popisovat vzrušení pramenící právě z pocitu napětí. Podobným
lehce „adrenalinovým sportem“ může být i jízda
vlakem. Stačí zatáhnout závěsy v kupé a pak už
vše závisí jen na vaší fantazii. A jestli se k vám začne dobývat nějaký cestující nebo průvodčí? I to
patří ke hře, na kterou narozdíl od postelových radovánek, budete nepochybně vzpomínat s úsměvem ještě dlouho poté...

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Fantom na kole řádil jako
černá ruka, už bručí v base
Prostějov/mls
PONDĚLÍ 10. ZÁŘÍ 2012
Chyťte ho a zavřete, až zčerná! Přesně takový vzkaz putuje
od primátora statutárního města Prostějov Miroslava Pišťáka
k prostějovské policii. A není divu. Hlavně senioři totiž začínají
žít v našem městě ve strachu. Na vině je „lidská hyena“, která
v Prostějově už více jak měsíc během jízdy na kole okrádá nejenom starší občany. A minulý týden jakoby nepolapitelný fantom
udeřil znovu, když v Brněnské ulici strhl zlatý řetízek z krku třiaosmdesátileté stařence...
ZÁŘÍ 2013
Na každého jednou dojde. Ale někdy to chvilku trvá. To je i případ
drogově závislého Jiřího Ustrnula. Policisté pětadvacetiletého muže
po pár dnech od zveřejnění článku skutečně lapili. Lví podíl na jeho
odhalení přitom měli městští strážníci. Pak se ovšem vše poněkud
„zadrhlo“. Přestože měl za sebou celou sérii přepadení, Ustrnul byl
poněkud riskantně ponechán na svobodě. Důvodem bylo asi hlavně
to, že se ke všemu přiznal. První soud s ním proběhl bez jeho účasti. V únoru si pak už osobně vyslechl rozsudek, který zněl na
třicet měsíců natvrdo. Po rozsudku si Ustrnul na hlavu nasadil
čepici, na uši sluchátka a vyšel do prostějovských ulic. Přitom
pro seniory představoval stálé nebezpečí. Tento mladík totiž je
i přes svůj nízký věk a fakt, že na první pohled vypadá jako „mladší bratr Davida Prachaře“, ostříleným kriminálníkem, který byl už
několikrát odsouzen. Přestože u soudu sliboval, že už se nikdy
žádné zločinu nedopustí, koncem dubna okradl další, tentokrát
třiaosmdesátiletou seniorku. Nyní už šli policisté najisto. Několik
dní po krádeži byl Jiří Ustrnul policií zadržen a umístěn do policejní
cely. Odtud putoval do vazby, kde ho zastihl i začátek výkonu jeho
třicetiměsíčního trestu.
Poučení z případu Jiřího Ustrnula je jasné. Ať slibují cokoliv, feťákům a recidivistům se prostě nedá věřit. A podle toho by se k nim
také mělo přistupovat.
napsáno před
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Podnikateli z Mostkovic

NĚKDO VYPÁLIL
AUTOMOBIL!

S hrůzou se minulý čtvrtek
probudil podnikatel z Mostkovic. Časně ráno ho ovšem
nevzbudilo jeho osobní vozidlo v plamenech, ale teprve
až houkání sirén hasičských
aut před jeho domem.
„Majitel zánovního vozidla
Audi byl z našeho příjezdu
vyděšený, teprve až po chvíli
zpozoroval, že mu někdo před
vlastním rodinným domem
zapálil auto. Plameny zničily
celý interiér vozidla, vyhořel
i zavazadlový prostor, požárem
byly zničeny všechny pneumatiky a rovněž karoserie.
Uhašení požáru trvalo pouze
pár minut, přesto byla škoda
vyčíslena na třista tisíc ko-

run,“ informoval nás zástupce
ředitele Hasičského záchranného sboru v Prostějově Jozef
Novák, který je přesvědčen
o cizím zavinění při požáru.
„Technická závada na vozidle byla vyloučena. Majitel
jej zaparkoval dva dny před
požárem, takže auto nebylo
tuto dobu v provozu. Přestože
jsme na místě nenalezli žádné
stopy po hořlavině, auto musel jednoznačně někdo zapálit.
Policisté nyní zkoumají, jakým
způsobem to pachatel provedl.
Požářiště bylo podle našeho
mínění v zavazadlovém prostoru, odkud se oheň rozšířil
dovnitř vozidla,“ uvedl ještě
Jozef Novák.

Zpravodajství
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SPOLEČNOST „MODŘANY POWER“ NEMUSÍ PLATIT CELOU POKUTU
Prostějovské zastupitelstvo odsouhlasilo odpuštění tří milionů...

„Lepší tři miliony v hrsti než šest milionů u soudu.“
Tak by se dal shrnout postoj prostějovských zastupitelů ke smluvní pokutě, kterou má zaplatit společnost
Modřany Power. Přestože tato firma zcela vědomě
město obelhala, zastupitelé ji odpustili hned polovinu
ze šestimilionové pokuty! Takto by se dal shrnout závěr
z úterního zasedání Zastupitelstva města Prostějova.
I podle vlastních slov tak dali konšelé přednost špatnému řešení před ještě horším...
Prostějov/mls

kem, jehož hodnota je ve srovnání
s úvěrem čtvrtinová,“ kroutil hlavou Zdeněk Peichl, radní za ODS.
Město se kvůli nesolidnímu postupu Modřany Power dostalo
do šílené situace. Pokud by pozemky radnice získala zpět, musela by za splatit i onen více jak
stomilionový závazek. A jelikož
společnost Modřany Power nepostavila v daném termínu slibovanou
fabriku, má tedy město právo na
šestimilionovou smluvní pokutu...

Společnost Modřany Power v průmyslové zóně ve směru od města
ke Kralicím na Hané koupila pozemky za třicet milionů korun.
A slíbila, že na nich vybuduje
podnik, který zaměstná až stovky
lidí. Ale to zřejmě nikdy neměla
v úmyslu, nebo se jí plány škaredě pozměnily. Na pozemky si
totiž vzala úvěr ve výši stodvacet
milionů korun, avšak tím to i celé
skončilo. Dnes je tak inkriminoČekat na spravedlnost
vaná plocha zatížena právě tímto
by se nemuselo vyplatit
obrovským dluhem.
„Nedokážu pochopit, jak banka Proč došlo k onomu odpustku pomůže někomu půjčit tak vysokou loviny uvedené sumy. „Modřany
částku, když dlužník ručí pozem- Power mají zájem celý problém

do konce října vyřešit a pozemky
oddlužit. Společnost chtěla však
prominutí většiny z pokuty, na
kterou máme díky dobře napsané
smlouvě nárok. Nakonec jsme se
dohodli na polovině, takže město
vrátí společnosti třicet milionů korun bez třímilionové pokuty. Je to
od nás vstřícný krok, původně totiž měla být sankce dvojnásobná.
Za těchto okolností se společnost
Modřany Power zavázala do konce listopadu pozemky nezatížené
úvěrem převést zpět na město,“
nastínil celý proces náměstek primátora statutárního města Prostějov Jiří Pospíšil, který nesmírně
náročná jednání se soukromou
společností vedl.
Relativně vstřícný postup města
vůči Modřany Power naopak kritizoval stranický kolega Pospíšila,
zastupitel Tomáš Blumenstein.
„Tento dluh vázaný na pozemky
neměl vůbec vzniknout, firma jej
vytvořila zcela záměrně, proto mi
jakákoliv vstřícnost vůči ní přijde až
nemístná,“ vyjádřil se Blumenstein.
V případě zastupitelů převážilo
pragmatické rozhodování. „Pokud

Modřany Power kvůli dluhům
skončí v rozprodeji, pak pozemky
zůstanou insolvenční správkyni
a město se k nim už nikdy nemusí
dostat. A to není v našem zájmu...,“
upozornil na hrozící se riziko Peichl.
Přestože smlouvy i právo jsou
jednoznačně na straně města,
jasná většina zastupitelů usoudila, že se spokojí s poloviční pokutou. „Každé řešení je v tomto
případě špatné. Nicméně v zájmu
města je získat pozemky zpět, než
čekat, že se dočkáme spravedlnosti u soudu,“ okomentoval to realisticky a výstižně Josef Augustin,
zastupitel za KSČM.
Zda Modřany Power splní svůj
slib, vyřeší svůj stodvacetimilionový dluh a oddlužené pozemky
na město v daném termínu skutečně převedou, však přesto všechno
není vůbec jisté. Pokud by se tak
skutečně stalo, bude moci město
pozemky nabídnout nějakému
solidnějšímu investorovi. Jména
některých zájemců již v zákulisí
padají několik týdnů.
Celou kauzu tedy bude Večerník
i nadále sledovat.

ze soudní síně...

VAŇKU, UŽ SI NEZAKOUŘÍŠ!
Zahradníka z Plumlova čeká devět let půstu

Olomouc/lef - Jen snít o krásných zelených rostlinách indického konopí bude moci příštích
devět let zahradník z Plumlova
Roman Vaněk. Olomoucký
vrchní soud osmatřicetiletému
muži původem z Prostějova
minulé úterý potvrdil trest za
nezákonnou výrobu marihuany.
A ten byl hodně krutý...
Špičkově vybavenou a nejmodernější elektronikou řízenou pěstírnu
marihuany objevili kriminalisté
olomouckého toxi týmu v Plumlově loni na jaře. Přímo při práci v ní
zatkli i vystudovaného zahradníka
Vaňka a zadrželi v ní usušené rostliny za miliony korun.
„Byla to snad nejpropracovanější
pěstírna marihuany, jaká kdy byla
objevena. Také podle znalce z oboru elektro šlo o nadměrně sofistikované zařízení vysoké kvality,“
prozradil Večerníku po odhalení
pěstírny kriminalista Tomáš Adam.
Každá z nesčetných rostlin prý
měla elektronicky řízený vlastní
přívod vody a regulaci světla a tepla. „Rostliny byly přitom pěstovány
tak, aby zhruba každé tři měsíce
byla bohatá úroda,“ uvedl Adam
s tím, že kromě hlavní pěstírny
v Plumlově měl zahradník Vaněk
ještě druhou provozovnu ve staré
vodárně v Přerově. „Ta mu sloužila
jako přípravna, kde chystal semenáčky a vyčleňoval samice vhodné
k pěstění,“ vysvětlil Tomáš Adam.
Absolvent střední zahradnické
školy, který navenek zajišťoval

Místo dění. Sofistikovaná pěstírna v Plumlově.
Foto: František Omasta
zahradnické práce pro různé firmy, zaměstnával „načerno“ ve své
pěstírně ještě dalšího, sedmadvacetiletého muže. Policisté se oba týpky snažili dopadnout zhruba půl
roku. Oříškem pro ně bylo zjistit,
kde vlastně hlavní pěstírna je
a jak se do ní dostávají. Ve vytypovaném skladu na kraji Plumlova dlouho nemohli nic najít.
Pěstitelé totiž měli v jedné ze stěn
důmyslně maskované dveře, které
vedly do podzemních prostor.
V nich pak policisté objevili nejen
tisíce rostoucích rostlin, ale i šestnáct kilogramů už nasušené marihuany. Šlo přitom o drogu velmi
vysoké kvality.
Kriminalisty na stopu konopného pěstitele přivedlo udání
z energetických závodů. Těm se
totiž nelíbilo, že ve staré kotelně,
která má oficiálně zrušen přívod
energie, jsou stále odběry v řádu

foto týdne

Leží ladem. Na pozemcích v Kralickém háji už měla dávno stát továrna, kde mohla pracovat řada
Prostějovanů. Firma Modřany Power se do stavby ovšem vůbec nepustila, pozemky jí posloužily pouze jako zástava pro stodvacetimilionový dluh...
Foto: Martin Zaoral

Areál OP se prodat nepodařilo
Jediný kupec neměl dost peněz na účtu

Prostějov/mls - Byl jediný, kdo
měl zájem koupit celý areál
OP Prostějov. Nabídl ale za něj
„směšných“ pětadvacet milionů
korun. Ovšem ani tak Miroslav
Dokoupil z Luhačovic nepřesvědčil, neboť neměl dostatek
peněz na svém účtu. Soubor
chátrajících objektů ve Vrahovicích proto čeká druhý pokus
o prodej.
Pohádkově placený management
Oděvního podniku Prostějov si
svého času od bank půjčil stovky
milionů korun. Ručil za ně mimo
jiné řadou nemovitostí někdejšího oděvního gigantu, které byly
rozesety po celé Moravě. Později
se ukázalo, že jejich hodnota není
ani zdaleka tak vysoká, jak se pe-

něžní ústavy domnívaly. Nicméně
všechny budovy se nakonec podařilo prodat. Až na jedinou. Tou je
hlavní areál OP ve Vrahovicích...
Přestože se jeho hodnota odhadovala na 180 milionů korun,
jediný zájemce nakonec nabídl
asi sedmkrát méně. Miroslav
Dokoupil z Luhačovic ovšem
byl z výběrového řízení nakonec
vyřazen.„Ani přes opakovanou
výzvu nesplnil podmínku, která
se týkala zůstatku na účtu,“ vysvětlila Večerníku insolvenční
správkyně Miloslava Horská,
která se souhlasem věřitelského
výboru původní výběrové řízení
zrušila. To od konce dubna letošního roku vedla firma Knight and
Frank, která během něj oslovila

přes devět set potenciálních zájemců. Přesto nakonec dorazily
pouze dvě nabídky. Kromě pana
Dokoupila ještě ta od společnosti
PV-Recykling, která byla ochotna
koupit pozemky za 1,33 milionů
korun.
Kdo by měl zájem získat areál
ve Vrahovicích, jehož celková
plocha je téměř 170 tisíc metrů čtverečných, může nyní své
nabídky insolvenční správkyni
posílat až do 3. října. Pokud by
byl ochoten za něj i zaplatit, podařilo by se díky tomu uhradit
další zlomek z více jak dvoumiliardového dluhu. Ten už dozajista
nikdy splacen nebude. Rozprodej
zkrachovalého OP dosud vynesl
pouze stodvacet milionů korun...

Jak je to s cyklostezkou na Žešov - VYDRŽÍ?
Má to spočítáno. Jeden z nejlepších prostějovských zahradníků
Roman Vaněk stráví příštích devět let za mřížemi. Svůj talent totiž
vrhl na pěstování marihuany.
Foto: František Omasta
statisíců až milionů korun.
Už krajský soud vyměřil Vaňkovi
devítiletý trest a náhradu škody
elektrárnám 1,8 milionu korun. Vaněk se však proti rozsudku dovolal.
U olomouckého vrchního soudu se
domáhal zmírnění trestu s tím, že
marihuany nevypěstoval tolik, kolik je mu kladeno za vinu, a navíc
ji podle svých slov pěstoval experimentálně k léčebným účelům.

„Devítiletý trest je naprosto adekvátní a je v tomto případě zcela
na místě, proto jsme ho pravomocně potvrdili,“ uvedl mluvčí
olomouckého vrchního soudu Petr
Angyalossy a dodal: „Snížili jsme
mu pouze náhradu škody energetickým závodům na jeden milion
a sedmset šestnáct tisíc korun. Původní výši škody nebylo možné
prokázat.“

Prostějov/mls - Cyklostezka na
Žešov se podle nepotvrzených
spekulací staví z málo odolného
materiálu. V tom případě by hrozilo, že toho příliš mnoho nevydrží. Je taková šeptanda, co se šíří po
Prostějově, vůbec reálné. Co je na
tom všem pravdy?
„Nic,“ reagoval stručně Antonín Zajíček. Šéf odboru rozvoje a investic
prostějovského magistrátu pak svoji
odpověď rozvedl. „Už jsem o tom
také slyšel... Nicméně na stavbu
cyklostezky se využívá přesně taková skladba materiálu, kterou jsme
požadovali,“ dodal.
V této souvislosti se spekuluje
o vhodnosti použití takzvaného betonového recyklátu. „Je to standardní postup, který nám odsouhlasil i

Už se staví. Cyklostezka ve směru na Žešov naváže na tu stávající, která končí u městského hřbitova.
Foto: Martin Zaoral
projektant stavby. K využití recyklátu jsme sáhli pro to, aby cyklostezka
nebyla ´utopena´ pod úrovní terénu.
Vyplnili jsme jím prostor po odhlení
skrývky tedy vrstvy jílu a písku,“ vy-

světlil Zajíček podle něhož je použití
betonového recyklátu zcela normální věcí. „Na trvanlivost cyklostezky
nebude mít žádný vliv,” zdůraznil na
závěr.

Soud potvrdil Pavlu Smělému trest za vraždu
vlastní matky. Jestli vzal na sebe trest, ví jen on sám

Prior už
ODSEDÍ SI TŘINÁCT LET ZA SVÉHO OTCE?
dostává svůj
nový kabát
Prostějov/mls - Tajuplná je nadále smrt třiašedesátileté Prostějovanky Věry S., která zemřela
násilnou smrtí. Na úryvek dopisu,
který zveřejňujeme na straně 1
dnešního vydání, upozornila Večerník přítelkyně Pavla Smělého.
Ta navzdory pravomocnému
rozsudku stále stojí za svým partnerem a rovněž nám prozradila,
že Pavel S. šel do vězení poté, co
v hádce vyhrožoval svému otci.
Mimo jiné, že „může dopadnout
stejně jako matka...“ To se však
dá vykládat různě. Nedocházelo
už Pavlovi, který stále tvrdil, že
je nevinný, jak to ve skutečnosti bylo? Přítelkyni odsouzeného
muže totiž stále nejde do hlavy
důvod, proč by zavraždil svoji
maminku, kterou měl velmi rád.
Její postoj samozřejmě může být
výrazně ovlivněný vztahem k odsouzenému. Nicméně díky dlouhodobé znalosti otce i syna, to může
být právě ona, kdo si všímá právě
těch správných věcí, které leckdy
nejsou na první pohled patrné...

Přeměna. Celý Prior se oděl do lešení, až se z něj opět svlékne,
bude se už jednat o moderní Zlatou bránu. Foto: Martin Zaoral

Proč mlčíš, otče?
Paní S. nás upozornila na věci,
které by mohly být pro celý případ

skutečně zásadní. Tou hlavní je
úryvek z dopisu, který Pavel Smělý
poslal z vězení svému otci. „Většina mých otázek zůstala nezodpovězena. Nebo snad cítíš, že bys mi
to všechno mohl říct už brzy osobně doma? Pak by mi zrovna tohle
pomohlo. Já vlastně nevím vůbec
nic... Když mlčíš a vidíš před očima, jak druhé dostáváš do propasti - když TO VÍŠ, je to dost chyba!“
Paní S. se tento dopis do rukou dostal do ruky zcela náhodou. „Když
jsem to četla, vytryskly mi do očí
slzy...,“ prohlásila.

Kde se vzala černá igelitová
taška na hlavě zavražděné?
Další pochybnost do celého případu vnáší zaprotokolovaná
výpověď otce odsouzeného. Ten
si teprve v průběhu vyšetřování
vzpomněl, že když přišel domů,
tak měla mít jeho žena na hlavě
černou igelitovou tašku! Tu prý
manželce z hlavy sundal a hodil ji
pod postel. „Zřejmě si manželka
dala tašku na hlavu sama. To, že
jsem to neřekl už lékařům záchranky, byla chyba, ale bylo mi to nepříjemné. Byla by to totiž ostuda,
pokud bych dal najevo, že manželka
mohla spáchat sebevraždu,“ vysvětloval Milan Smělý, proč pominul
takto zásadní fakt.

Že by však oběť spáchala skutečně sebevraždu, jak naznačoval
pan Smělý, je naprostý nesmysl!
Z lékařské zprávy jasně vyplývá, že žena zemřela na následky
škrcení, nikoliv proto, že se „pouze“ udusila. A v tom je obrovský
rozdíl.
Nabízí se tedy zásadní otázka. Věděl
Milan Smělý o tom, že jeho žena
zemřela v souvislosti s nedostatkem
kyslíku? A vymyslel si proto verzi
s igelitovou taškou, pomocí které
se měla jeho žena sama zabít? Nepochybné je, že žádný člověk není
schopen sám sebe uškrtit. K tomu
jsou potřeba cizí ruce...

Jak to mohlo být?
K dalším spekulacím pak napomáhá to, že si Milan Smělý starší
nebyl jistý, zda odešel z bytu se
svým synem. A na tomto místě
se nabízí logický řetězec toho, co
se onoho kritického dne mohlo
v Dolní ulici skutečně stát. „Otec
se synem se v bytě opět hádali,
čímž matka velmi trpěla. Pavel se
během hádky sebral a odešel na
Trávnickou ulici, kde opravoval
dům. Tuto variantu by potvrzovali i sousedé, kteří vypověděli, že
slyšeli hádku a prásknutí dveřmi.
Po jeho odchodu se matka mohla
Pavla zastávat. To ostatně dělala

často. A co když rozzuřený otec,
který právě po ruce neměl syna,
obrátil v afektu svoji agresivitu
proti ní? Teprve pak opustil byt
a zamířil na Trávnickou ulici, kde
se sešel s Pavlem. Společně se pak
do bytu vrátili,“ nabízí možnou
variantu přítelkyně odsouzeného
vraha.

Jak to vidí otec?
Milana Smělého se Večerník, jako
už poněkolikáté, pokusil kontaktovat. Získat jakékoliv jeho vyjádření
k celému případu je však prakticky
nemožné. Narozdíl od upovídaného Pavla, při našem setkání pečlivě
zvažoval každé slovo a pak rozhovor ukončil... Nic podstatného
jsme se tudíž bohužel nedozvěděli.
„I během celého řízení většinou odpovídal pouze já nevím, už si nepamatuji a tak podobně. To je možná
důvod, proč nakonec hlavní podezření padlo na Pavla,“ zauvažovala
v této souvislosti paní S.

Když světská spravedlnost
nestačí...
Hlavní otázka tedy zní: poslal
tedy soud na třináct let do vězení
nevinného? To navzdory výše napsanému není vůbec jisté. Soud
totiž rozhodoval pouze na základě předložených důkazů. A ty
jednoznačně ukazovaly na syna.

„Oba od začátku tvrdili, že byli celý
den spolu. Pavel nikdy otevřeně neřekl, že otec zůstal s matkou sám
a že s ní mohl být i v době jejího
úmrtí. Proto se vůbec nedivím, že
senát poslal do vězení právě jeho.
Z některých Pavlových poznámek
bylo však zřejmé, že starý pan
Smělý mohl se zavražděnou zůstat
o samotě. Pavel se mi však svěřil s
tím, že by nikdy nedokázal říct, že
ten, kdo zabil jeho maminku, by
mohl být právě jeho vlastní otec.
A to i přesto, že se s ním opakovaně
hádal. Říkal, že by táta měl strašné
stáří a že by ve vězení prakticky dožil. Možná se bál, že by tak přišel
o maminku i otce zároveň, což by
psychicky neunesl,“ vyjádřila se
dále pro Večerník paní S.
Pochybnosti okolo případu tedy
i nadále zůstávají. „Sám předseda
senátu Vrchního soudu v Olomouci
řekl, že není vyloučeno, že starou
paní zavraždil její manžel. Ovšem
dokazování proběhlo jen vůči Pavlovi a on z předložených důkazů
jiný závěr udělat nemůže,“ uzavřela svoji zpověď paní S.
Je tedy možné, že nevinný syn
pyká za zločin svého otce. Pokud
tomu tak je, pak tak ovšem činí
dobrovolně. A na něco takového
už je světská spravedlnost prostě
krátká...

Téma Večerníku
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Prostějov - kuchyně a nábytek
Kuchyně a nábytek jsou součástí každého bydlení, bez zařízení tohoto druhu to prostě nejde.
V dnešní době máme spoustu možností, jak si náš
dům či byt zařídit. Ovšem možností je už tolik, že
ani mnohdy nevíme, co si vlastně vybrat, dle čeho
se zorientovat. Často tak nevíte, jakou vybrat barvu do kuchyně, jak má být vysoká pracovní deska,
či jakých materiál zvolit na nábytek nebo jak správně
vybrat myčku? Nevadí, tentokrát jsme se v našem
tématickém seriálu zaměřili právě na KUCHYNĚ
a NÁBYTEK...
Připravila: Aneta Křížová

MYýKA NÁDOBÍ
Máte doma myčku nádobí?

Chcete kvalitní a ekologický nábytek? Pak zvolte masiv
Pokud hledáte opravdovou kvalitu, originalitu, ale
i odolnost a životnost, pak při
koupi nábytku zvolte masiv.
Nejen, že si pořídíte pěkný
kus nábytku, ale také si do
domu přinesete kus přírody, nábytek z masivu doslova okouzlí svou vůní dřeva
a pryskyřice...
Nábytek z masivu je nezaměnitelný, kvalitní, pevný
a dlouho vydrží. Kromě toho
se snadno udržuje. Menší poškození lze snadno přelakovat,
obrousit či zahladit barevnými
korektory. Tak, jak bylo zmíněno již v úvodu, s masivem si
do domu přinesete kus přírody
a nejen to!
Na rozdíl od dřevotřísky, masiv
neobsahuje umělé chemické
látky, proto je ideální do ložnic
i dětských pokojíčků. Aby zůstalo dřevo i nadále čistě přírodní, je vhodné pro jeho úpravu nepoužívat žádné syntetické

látky. Používáme tedy nátěry
i impregnaci na přírodní bázi.
Nábytek z masivu je hezký
a působí luxusním dojmem
a hodí se kamkoliv. Můžeme
si jej nechat vyrobit na míru
do každé místnosti, udělat
z něj schodiště, vyrobit poličky, skříně, stoly, lavice, stoličky, židle, vnitřní parapety
a další různé doplňky.
Nábytek z masivu nepatří
jen na chaty či do penzionů.
I v dnešní době může působit stylově v každém domě
či bytě. Pokud chceme ušetřit,
tak masivní nábytek většinou
nahrazujeme jinými materiály.
Jako imitace masivu se používá především dýha. Nábytek
z dýhy působí poněkud vzdušnějším dojmem, je to taktéž
šetrný materiál a je možné jej
Foto: internet
použít také téměř všude. Značnou výhodou oproti masivu je kosti a tepla se s tímto materiá- někud jinde než nejrozšířenější či fólie se pohybují až o čtyřiu dýhy to, že olepená plocha je lem téměř nic nestane. Ovšem nábytek z lamina či fólie. Na- cet procent levněji než masiv
tvarově stála, takže vlivem vlh- masiv i dýha jsou cenově po- příklad ceny kuchyní z lamina s dýhou.

Víte, jaká by měla být správná výška pracovní plochy v kuchyni?
Šest z deseti oslovených
ProstČjovanĤ uvedlo,
že doma nemá myþku
nádobí. Tento spotĜebiþ
vlastní pĜevážnČ mladší
respondenti.
StĜední odborná škola
podnikání a obchodu, spol. s r.o.
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov
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I když jsou dnes mnohé kuchyně nahrazovány kuchyňským koutek, neznamená to,
že by nemohla být útulná.
Pokud pořízení a vybavení
kuchyně odflinkneme, nebudeme se v ní cítit dobře,
vaření nám půjde hůře a vůbec, tato místnost nás může
i rozrušovat. Kuchyň je proto
vždy třeba pečlivě navrhnout.
Důležitý je již samotný základ,
což je orientace kuchyně. Ta
by měla vždy být na severovýchod nebo severozápad, výhled
je nejvhodnější mít na dětské
hřiště, zahradu, zahradní branku či hlavní přístupovou cestu
k vám do domu. Umístěna by

vždy měla být tak, aby z ní
hospodyňka měla co nejširší
rozhled a vše po ruce. Kuchyň
je nejen „pracovištěm“, ale
i místem, kde se setkává celá
rodina. Kromě toho, člověk,
který se pohybuje v kuchyni
nejvíce, by měl mít dostatek
prostoru i správnou polohu pro
prováděné pracovní činnosti.
Což se týká zejména linky. Jiná
bude výška pracovních ploch
u basketbalistky a jiná u ženy
menšího vzrůstu. Žena měřící
do 150 cm by měla mít základní pracovní plochu umístěnou
ve výšce 80 až 85 cm, varné
centrum ve výšce 70 až 75 cm a
mycí centrum ve výšce 90 cm.

Žena s výškou 150 až 165 cm
by měla mít parametry následující, a to pracovní plochu ve
výšce 85 až 90 cm, varné centrum 75 až 80 cm a mycí plochu
ve výšce 90 až 98 cm. Žena nad
170 cm vysoká jistě ocení hodnoty pracovní plochy 95 cm,
varné plochy 85 cm a mycí 106
cm. Ostatní plochy mají taktéž
své míry, avšak to už vždy záleží na našich možnostech. Co
ale můžeme ještě snáze ovlivnit, je barva kuchyně. Barvy
ovlivňují nejen náladu, ale
i chuť. Mimo to dovedou místnost prosvětlit, ale i ztmavit,
zvětšit či zmenšit apod. Podle
odborníků není dobré držet se

v kuchyni jen jednoho odstínu,
ale zároveň varují před přehnanou barevností. Nejlepší je
zvolit si jednu ústřední barvu
a k ní zvolit další doplňkovou. Pokud se rozhodnete pro
malování více barvami, měli
bychom dbát i na to, že tmavší
tóny patří níže, tedy směrem
k podlaze či na kuchyňskou
linku. Ty nejsvětlejší umístíme
na strop.
Chcete-li v kuchyni povzbudit
chuť k jídlu, pak zvolte žlutou
či oranžovou. Chcete-li naopak jíst méně, tedy zhubnout, vymalujte si na modro
v kombinaci s bílou. Nádech
bílé totiž zvyšuje efekt převa-

žujících barev. V jídelně se doporučuje použití povzbudivých
barev, především ve žlutých
odstínech s kombinací červené či oranžové. Červená barva
v kuchyni vyvolává hlad. Žlutá zase stimuluje náš žaludek,
podporuje komunikaci a odráží zpět do místnosti příjemné
světlo. Rozhodně se vyvarujte
příliš studeným a tmavým odstínům. Potřebujete-li místnost
zvětšit, vymalujte na zelenou
či modrou. Naopak jako jedna
z mála barev se do žádné místnosti nedoporučuje tmavě fialová barva, ta působí depresivně a probouzí sklony k různým
chmurám a podobně.

Vybíráte myčku? Tak dbejte na tyto parametry
Myčku nádobí vlastní až padesát procent všech českých
kuchyní. Avšak ne vždy je
potřeba. Pokud bydlíte jen
s partnerem nebo se spolubydlícím sami nebo zkrátka máte rádi vlastnoruční
mytí nádobí, není k její koupi důvod. Myčku je možné
pořídit již od pěti tisíc korun.
Jak se ale v poměrně velké
nabídce, kterou trh nabízí,
máme zorientovat? Jestliže
plánujete koupi myčky, následující řádky jsou určeny
právě vám…

1. Schopnost mytí
Nejdůležitějším parametrem
je schopnost mytí. Ono obchodník vám naslibuje leccos,
ale není nic horšího, než když
zjistíte, že koupíte myčku a ta
je schopná umýt nádobí, které
je už odmočené, protože sama
si se zbytky neporadí. Mycí
schopnost se musí vztahovat

i na zbytky jídel při úplně zaplněné myčce, samozřejmě
velkou roli zde hraje i volba
mycího prostředku. Myčky se
od sebe dosti liší, pokud vám
bude prodavač tvrdit, že jsou
všechny stejné, není to pravda.
Myčky mají různé konstrukce
mycích ramen a způsobu nástřiků.

2. Spotřeba
Spotřebou se zabývejte až na
druhém místě. K čemu vám
totiž bude nízká spotřeba, když
myčka nebude nádobí dočista umývat. Dříve byly myčky
schopné zhltnout až třicet litrů
vody, dnes se myje dle typu
programu s nanejvýš patnácti
litry vody. Co se týče elektřiny,
ta je dnes již na místo tehdejších dvou kilowatthodiny energie poloviční. Poměr spotřeby
vody a energie by měl být co
nejoptimálnější. Nejlepší volbou je mrknout se na štítek vý-

robku, kdy nejlepší označení je
A+. U všech myček ale platí
pravidlo, že nejúsporněji myje,
pokud je zcela naplněná.

3. Hlučnost
I ta je samozřejmě důležitá.
Běžně se udává jako snesitelná hodnota okolo 50 dB,
ale modernější typy myček se
pohybují na hranici pětačtyřiceti decibel. Pokud však máte
samostatnou kuchyni, můžete
se hlučností zabývat až na konec. Horší to mají ale ti, kde je
kuchyně součástí obývacího
pokoje. Zde je vhodná nejnižší
hranice hluku, což je 42 dB.
4. Další důležité
faktory výběru
Určitě se mezi prvními otázkami ptejte na životnost myčky
(dobrá myčka, by měla vydržet
až 2000 mycích cyklů). Dále
jaký je systém sušení, zkontrolujte pravidelné koše na

Foto: internet
nádobí, zásobník mycího prostředku, zeptejte se na vhodná
leštidla, změkčovač soli, taktéž
si prohlédněte filtr na zachycení nečistot. Dobrým dotazem

INZERCE

NAŠE NABÍDKA:

KUCHYNĚ
JENSEN

LUSTRY, RAMPY, STROPNICE, LAMPY,
LAMPIČKY PRO ŠKOLÁKY.
UN
NÁS NAKOUPÍTE VEŠKERÝ SORTIMENT ŽÁROVEK

český výrobce kuchyní
a skříní na míru

RÁDI VÁS OBSLOUŽÍME

září až říjen akce
25% sleva na kuchyně

VELKÉ SLEVY
DŮM SVĚTEL VÁS VÍTÁ V PRODEJNĚ
VOJÁČKOVO NÁMĚSTÍ V PROSTĚJOVĚ

tř.Spojenců 25,
Olomouc
tel.: 739 057 523

kuchynejensen.cz

je, zda má i myčka noční program nebo ochranné zařízení
typu aquacontrol-stop. V závěru koupě určitě dejte pozor na
uvedenou záruční dobu.
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Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Ve Š
Štětovicích
tětto
tě
toviicííchh
pojedou cyklotros
Štětovice/mls - V sobotu 21.
září od 13.30 hodin se bude
ve Štětovicích konat tradiční
závod na odrážečkách, kolech
a inline bruslích. Aktéři se utkají
v pěti dětských kategoriích. Bez
helmy nebude možno závodit.
Vítězové se mohou těšit na
medaile a pěkné ceny a všichni
zúčastnění závodníci na diplom,
pití a párek v rohlíku. Zároveň
zde proběhne i první ročník
akce Across Morava 4M. Půjde
o cyklistický závod pro dospělé
na trase okolní přírodou o délce
čtyřiadvaceti kilometrech. Trať
bude vyznačena, kdo bude chtít,
dostane mapu s sebou.
V Tištíně chystají
poctu sv. Hubertovi
Tištín/mls - Na koncert lovecké
hudby podání Souboru trubačů
z Lipníku nad Bečvou se mohou
těšit všichni, kteří dorazí v neděli
29. září od 16.00 hodin před kostel sv. Petra a Pavla v Tištíně. Na
programu bude například Volání
sv. Huberta či Slavnostní halali.
Vše bude doplněno zajímavým
průvodním slovem.

Region s vysokou nezaměstnaností se musí vypořádat s další ranou

FIRMY NA KONICKU DÁVAJÍ HROMADNÉ VÝPOVĚDI
Preciosa do konce roku propustí dalších čtyřicet zaměstnanců...
madné propouštění v Presiose
a na Konicku vůbec. Například
už začátkem července skončila
na dlažbě třicítka žen ze společnosti Jaroslav Uhlíř Konice.
Firma zároveň zavřela pobočky v Lipové a Konici, výrobu
částečně přesunula do Horního
ální díly pro broušení skla totiž Štěpánova.
nedávno zasáhla další vlna proPráce je, ale je jí málo
pouštění. A tak ještě do konce letošního roku by o práci mělo při- Propuštění lidé práci na Kojít dalších čtyřicet zaměstnanců. nicku v dohledné době určitě
Celkem tak letos brodeckou jen tak neseženou. Tamní úřad
Preciosu opustí již šedesát lidí! práce aktuálně nabízí šestnáct
Důvod je prostý: vyrábělo se tu volných míst. Zájem je o kuchavíce, než bylo třeba... „Kapacita ře v Konici, číšníky v Přemysvýroby je vyšší, než kolik v tuhle lovicích a pomocné dělníky na
chvíli potřebujeme. Máme zde stavbě ve Hvozdu. Z Konice se
již příliš velké zásoby, které nejs- dá dojíždět také do Kostelce na
me schopni vyčerpat,“ vysvětlil Hané, kde hledají frézaře kovů
Večerníku Stanislav Kadlec, tis- či obsluhu robotového pracoviště. Že by však některá firma
kový mluvčí Preciosy.
v tomto regionu nabírala desítMísto dovolené dostali padáka ky lidí, tedy tolik kolik jich jiné
Bohužel, jak už jsme naznačili, propouští, tak to v tuto chvíli
nejedná se o první letošní hro- opravdu nehrozí.

Dvacet jich dostalo padáka. Ti zbývající se bojí o svoji budoucnost. Zaměstnanci firmy Preciosa z Brodku u Konice
nemají příliš důvodů k radosti. Pokud skončí na dlažbě, práce se jim nebude hledat vůbec snadno. Situace
v celém prostějovském regionu je totiž nepříliš radostná.
Možností, jak sehnat práci, je stále méně...
Konicko/mls
A tak se může stát, že řadě lidí
na Konicku za chvíli nezůstane nic jiného, než se jít pást...
„Je mi něco málo přes padesát,
manželka je druhým rokem
nezaměstnaná. Obě děti máme
na vysokých školách v Brně,
splácíme i nějaké půjčky. Nevím, jak by to dopadlo, kdybych
o práci přišel ještě já,“ přemítal námi oslovený zaměstnanec
společnosti Preciosa z Brodku u
Konice, který se však o další budoucnosti podniku odmítl jakkoliv vyjadřovat. Z pochopitelných důvodů, bojí se o místo...
Úspěšný závod vyrábějící speci-

Hyeny zákeřně OKRADLY STAŘENKU

Jesenec/lef, pk - O své letité
úspory přišla dvaaosmdesátiletá stařenka z Jesence na
Konicku, když se u dveří svého domu dala do řeči s trojicí
osob, z nichž se záhy vyklubali zloději, které se neštítí
zřejmě ničeho... Dva muži
a jedna žena, všichni snědší pleti, ji během chvilky připravili
o šestadvacet tisíc korun!

Trio lidských „hyen“ zazvonilo u dveří stařenky ve čtvrtek
12. září kolem tři čtvrtě na tři
odpoledne. Když jim dobrotivá žena přišla otevřít, ptali se
jí, zda by jim nedala nějaké železo, které má na dvoře. Zatímco jeden z mužů a žena zabavili
stařenku nejrůznějšími dotazy
a báchorkami, druhý z mužů v
nestřežené chvíli a nepozorova-

ně vstoupil do domku. Tam se
mu podařilo v jednom z pokojů
najít již zmíněných dvacet šest
tisíc korun. Poté se trojlístek
kvapně vypařil a záhy odjel
osobním autem neznámo kam.
Policie nyní po zlodějích pátrá. „Žádáme občany, kteří
v uvedený čas viděli v obci
parkovat neznámé vozidlo,
popřípadě si všimli tří osob

a mohou k nim poskytnout
popis nebo bližší informace
k vozidlu, aby kontaktovali
policisty na čísle 974 781 711
nebo na lince 158,“ vzkazuje
veřejnosti Marta Vlachová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje. Ta dále apeluje na obezřetnost všech občanů vůči
podobným návštěvám.

Dojíždět, nebo se odstěhovat?
Jak vyplynulo z aktuální zprávy
krajské pobočky Úřadu práce
ČR v Olomouci, na Prostějovsku se naštěstí přece jen místy
najdou jisté světlé výjimky.
„V současné době nabízí vyšší
počet volných míst například
strojírenská společnost Futures Contproduct z Vranovic-Kelčic, která hledá tři desítky
zaměstnanců do profesí instalatér, zámečník, svářeč, lakýrník,
montážní dělník a výstupní kontrolor,“ uvádí analytik Úřadu
práce Jaroslav Mikšaník. Výtah
zprávy spolu s čísly najdete na
straně 15 dnešního vydání.
Dlouhodobě nezaměstnaným
lidem na Konicku, kteří mají
skutečný zájem pracovat, tak
bohužel zbývají hlavně dvě
možnosti. Buď za prací dojíždět i několik desítek kilometrů, nebo se rovnou přestěhovat jinam.

I

Preciosa. V tomto závodě v Brodku u Konice se vyrábí speciální díly
pro broušení skla, které využívá mateřský závod sídlící v Jablonci nad
Nisou. O výrobky z českého křišťálu však u nás i v zahraničí bohužel
není takový zájem, jako býval v minulosti.
Foto: Jiří Možný
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Přemyslovicemi NEPROJEDETE
Do Konice to musíte vzít přes Pěnčín

Přemyslovice/mls - Zcela
uzavřená je v těchto dnech jedna z nejfrekventovanějších silnic na Prostějovsku. Důvodem
jsou opravy po budování
kanalizace v Přemyslovicích.
Řidiči se po novém asfaltu do Konice projedou až
začátkem října.
V Přemyslovicích se silnice
opravují o sto šest. Kromě

průtahu se konečně rekonstruuje i slavná „Hopsa strasse“
vedoucí z centra obce k místní
sokolovně. Ta by měla být opět
otevřená začátkem prosince.
Takto velká uzavírka se kromě
řidičů dotýká i cestujících autobusové dopravy.
„Autobusy stále jezdí k zastávce
u sokolovny a některé linky
i na zastávku Přemyslovice

Při jízdě šestnácti obcemi prokázali účastníci velkou odolnost

Němčicko/mls - Lidé z šestnácti obcí Mikroregionu
Němčicko drží při sobě.
A mají svůj kraj rádi. Jako
už poněkolikáté to opětovně
dokázali při sobotní akci
„Na bicyklech Němčickem“.
Díky tomuto klání si v sobotu všichni pořádně zasportovali. Za úkol měli projet
a navštívit co nejvíce z celkem
šestnáct obcí ve svém soukolí.
Odměnou se jim v každé z nich
dostalo náležitého občerstvení.
Letos se konal už sedmý ročník
této báječně vymyšlené akce
a PROSTĚJOVSKÝ Večerník
u toho samozřejmě nemohl
chybět.
Nejdříve studený déšť, pak
už „jen“ silný vítr. Tak to byli
hlavní protivníci všech cyklistů
z Němčicka, kteří v sobotu 14.
září v devět hodin ráno šlápli do
pedálu a vyrazili za poznáním
blízkého okolí. Cestu si každý
plánoval sám a mohl projet tolik obcí, na co jeho síly stačily.
Razítko a něco dobrého na zub
dostal v každé z nich. Navíc se
o nich mohl ledacos zajímavého

dozvědět. „Loni se u nás otočilo
přes sedm stovek cyklistů. Letos
to odhaduji zatím na sto dvacet,
ale myslím, že tak padesát ještě
dorazí,“ prohlásila maminka
pětileté Terezky, která měla
na starosti kontrolní stanici
v Hrušce. Na ní všem cyklistům
nabízela úžasné koláčky, domácí
klobásy a další pochoutky. Její
dcerka si pak vzala na starosti
razítkování, díky němuž cyklisté
dostali osvědčení, že Hrušku
navštívili. „Taky jezdím na kole,
nejdál jsem zatím byla v Tvorovicích,“ zmínila se Terezka.
Že tato necelé tři kilometry
dlouhá trasa může dát pěkně
zabrat, to potvrzovali i mnohem starší a zkušenější cyklisté.
„Projet všech šestnáct obcí byla
tento rok opravdu fuška. Když
jsem konečně jel poslední úsek
z Hrušky do Tvorovic, tak jsem
musel zatnout zuby. V tom větru
to absolutně nejelo a to ani
z kopce,“ potvrdil Večerníku
jeden z účastníků.
Oč byly útrapy na cestě horší,
o to příjemněji se sedělo v cíli.
Ten se každým rokem mění

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

na
video rnikpv.cz
.vece
www

budeme moci praktikovat moderní a hravé způsoby výuky založené na individuálním přístupu,”
slibuje nová ředitelka Martina
Zbořilová, která dosud působila
na ZŠ Dr. Horáka.
Malé děti z Vřesovic i okolních
obcí se díky otevření nové školy
zbaví otravného dojíždění. Pro
školáky je mimo jiné připravena
také družina, jídelna, knihovna
a prostor pro kroužek keramiky.
Dojíždět sem budou i žáci hudebního oboru ZUŠ z Němčic
nad Hanou. Docházet do školy
mohou ovšem i dospěláci. „Každý měsíc budeme připravovat
tvořivé dílny na různá témata.

při defektu na dálnici

Do Tvorovic! Malá obec nedaleko Němčic nad Hanou se v sobotu stala hlavním centrem rekreační
cyklistiky v regionu.
Foto: Martin Zaoral
a přebírá si ho vždy jedna z obcí
mikroregionu. Letos připadla
hostitelská úloha na Tvorovice.
Na místním fotbalovém hřišti tak
na cyklisty čekaly stany, široký
výběr nejrůznějších dobrot a také

dobrá muzika v podání blues
rockové kapely King bee z Kojetína. Ta tvořila kulisu pro debatování o náročnosti trati i nevyzpytatelnosti letošního počasí.
Téměř u všech z necelých dvou

stovek cyklistů v cíli však bylo
téměř jisté, že se této nesporně
zajímavé akce zúčastní i příští
rok. „Pojedeme zase. I kdyby
měly trakaře padat...,“ nechal se
slyšet devětatřicetiletý Libor.

jaké bylo němčicko na kolech 2013...
3xfoto: Martin Zaoral.

hráz láká k procházce

Plumlovské vinobraní omámí mušketýry i diably
Mezi padesáti vzorky najdete také víno vypěstované v Seloutkách

Plumlov/mls - Hektolitry výtečného vína, spoustu chutného jídla, celý den kvalitní
muzika a jedinečná zábavá, to
vše nabídne i letos Plumlovské
vinobraní. Osmý ročník akce,
se v režii Spolku Plumlovských
nadšenců, bude konat v sobotu
21. září na zámku v Plumlově.
Kromě osvědčených lákadel
letos nabídne i novinky, jako
například rozšířené strašidelné sklepení.
Nejdůležitější na vinobraní je
samozřejmě víno. „Lidé budou
moci vybírat asi z padesáti vzorků kvalitních vín z jižní Moravy. Specialitou mezi nimi bude
víno, které bylo vypěstováno na
nepříliš známé, ale poměrně velké vinici v Seloutkách,“ navnadil
všechny případné zájemce Marek Otruba z pořádajícího Spolku
Plumlovských nadšenců. Ochutnávku vína na vinné stezce pak
doplní rozsáhlý stánkový prodej
nejrůznějších pochoutek. Připra-

veny budou i soutěže pro děti,
které budou moci zamířit i do
strašidelného sklepení. To svoji
premiéru zažilo už loni. „A i letos
ho připravovaly samy děti. Tentokrát bude trasa ještě děsivější
a povede tajuplnými zákoutími
celého nízkého zámku,“ prozradila Gábina Jančíková, která
netajila svoji hrdost na iniciativu
nejmladších členů Spolku Plumlovských nadšenců.
A co všechny návštěvníky
čeká? Zábavný program na
zámku v Plumlově už o půl
druhé odstartuje country kapela
Náhoda, která letos slaví kulaté
dvacáté výročí své existence. Banjo je určitě fajn, ale stejně jako
k našemu panu prezidentovi Becherovka, tak k vínu patří v první
řadě cimbál. S ním do Plumlova
dorazí Varmužova muzika, která
kromě vinařů dokáže zaujmout
i milovníky něčeho tvrdšího ba
dokonce i některé abstinenty.
V pět hodin pak bude vinobraní

slavnostně zahájeno a to průvodem, v němž nepůjdou pouze tři
nebo čtyři, ale hned celý houf
mušketýrů. „Ti se následně kvůli
spanilé dámě utkají v boji na život a na smrt. Během šarvátky
však zmoudří a před vnadami
krásných žen dají přednost lásce
k vínu,“ naznačila hlavní myšlenku vystoupení jeho režisérka
Gábina Jančíková.
Hned posléze se na pódiu představí zlatý hřeb celého dne. Do
Plumlova totiž dorazí kapela
Cigánski diabli a všichni se tak
dočkáme tsunami virtuózních
tónů i strhujících emocí. „Tuhle
muziku nám doporučil známý
prostějovský muzikant Bob Stoklasa, který se v hudbě opravdu
velmi dobře vyzná. Podle toho,
co říkal, se máme opravdu na
co těšit,“ vysvětlil volbu Marek
Otruba.
O tom, že předností některých
žen nejsou pouze jejich čistě
ženské zbraně, ale i smysl pro

humor nás svým představením
přesvědčí Veselé kravičky a následně i Čiperné babičky. Nedlouho po nich si budeme moci
připomenout nesmrtelné hity největší legendy českého country s kapelou Michal Tučný revival band.
Po ohňové show celou akci zakončí
zábava se skupinou Novios.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že kdo bude v sobotu chybět na plumlovském zámku,
ten udělá velkou chybu. Té
bude patrně litovat minimálně po celý další rok a to až
do příštího září, kdy se bude
konat další Plumlovského vinobraní...

Prostějovsko/pk - Nepříjemnou
událost prožila při návštěvě
našeho regionu devětapadesátiletá cizinka, kterou postihl na
dálnici defekt. Když zastavila
a čekala na pomoc, dočkala se
zcela opačného... Dva muži, kteří dobrý skutek předstírali, ji ve
finále na základě zákeřné lsti
prachsprostě okradli!
„V úterý desátého září v pozdních
večerních hodinách byla na silnici
R46, v katastrálním území Dobrochov, okradena devětapadesátiletá
cizinka. Na vozidle Citroen Berlingo dostala defekt. Když vozidlo
odstavila u krajnice a místo řádně
označila, zastavilo u ní zatím neznámé auto i s osádkou, kterou
měli tvořit dva muži ve věku kolem třiceti let. Jeden jí nabídl po-

moc, druhý ji upozornil na to, že
by si měla výstražný trojúhelník
dát dál od auta. V okamžiku, když
žena dala na jeho radu a poodešla, jí z auta ukradli plážový koš s
věcmi. Kromě peněženky s penězi v něm měla i osobní doklady,
mobilní telefon a platební kartu,“
informovala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje s tím,
že celková škoda byla vyčíslena na
13 300 korun. „Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání přečinu krádež a neoprávněné opatření,
padělání a pozměnění platebního
prostředku, za který pachatelům,
v případě jejich zjištění, hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi. Na
případu pracují a po pachatelích a
vozidle pátrají,“ dodala Urbánková

Vyloupil kravín, myslel i na mazlíčky...

Plumlov/lef, pk - Neznámý
zloděj úřadoval v kravíně na
Plumlovsku. Nezajímal ho
však skot, ale kompresor, různé nářadí a pracovní pomůcky
a prodlužovací kabel. Myslel
přitom zřejmě i na své domácí
mazlíčky, protože v kravíně sebral i granule a konzervy pro
psy a kočky.

„Ze spáchání přečinu krádež je
podezřelý zatím neznámý pachatel, který v noci z pátku šestého
na sobotu sedmého září kradl na
Plumlovsku. Celková škoda odcizením a poškozením byla vyčíslena na jednasedmdesát tisíc a čtyři
sta korun,“ uvedla tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Irena Urbánková.

Okradený dřevorubec

Není kam spěchat. Po několikaměsíční pauze lidé o víkendu opět
pokojně korzovali po hrázi plumlovské přehrady. Na staveništi přitom
neměli co dělat. Jelikož zde však nikdo nepracoval, tak je z hráze ani
nikdo nevyháněl.
Foto: Martin Zaoral
hráze a nijak mu nevadilo, že se
v tu chvíli nachází na staveništi.
„Žádní dělníci, kterým bych tu
překážel, tu nejsou. Asi už nikdo
nikam nespěchá, když je letošní
sezóna stejně fuč,“ nechal se slyšet.
Přesto i jemu bylo jasné, že práce

V Hrušce. Na jedné z celkem patnácti kontrol rozdávala Nezapřeli svůj původ. Na bicykly vyrazili i hrdí občané V cíli. V Tvorovicích bylo připraveno různorodé občerstverazítka pětiletá Terezka se svojí maminkou.
Víceměřic čili Mexika.
ní a panovala zde velká pohoda...

Exkluzivní rozhovor se starostou Kostelce na Hané Ladislavem Hynkem - 2. díl

„Cyklostezky neplánujeme, prioritou zůstávají silnice a chodníky“

na opravě hráze stále neskončily.
„Nejpozději by se tak mělo
stát v polovině října. Rychlost
napouštění je pak závislá na
množství srážek,“ uvedla již dříve Kostelec na Hané - Novým starostou Kostelce na
tisková mluvčí Povodí Moravy Hané se na podzim 2010 stal tehdy dvaačtyřicetiletý
Gabriela Tomíčková.

VYHRAJTE DALŠÍCH DESET VSTUPENEK!
Plumlov/mls - Jak vyplývá z naší pozvánky, špičkový doprovodný program nabídne letošní vinobraní v režii Plumlovských nadšenců. Na pódiu
vystoupí country skupina Náhoda, Varmužova cimbálová muzika, Michal
Tučný revival band a kapela Novios. Chybět nebude ani ohňová show
a samozřejmě rozsáhlý stánkový prodej. Akce se na plumlovském zámku
bude konat v sobotu 21. září, vy však vstupenky můžete vyhrát už nyní!
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
Do jakého časového období bylo situováno LOŇSKÉ slavnostní zahájení
Plumlovského vinobraní?
A) období vlády císaře Rudolfa II.
B) doba prezidentování Klementa Gottwalda
C) moment, kdy se v Plumlově usídlili první neandrtálci

Umí zaujmout. Akce Spolku Plumlovských nadšenců jsou mezi lidmi velmi
oblíbené i hojně navštěvované. Jak dokazuje snímek z loňského ročníku tradičního zářijového vinobraní, rozhodně není výjimkou. Foto: Martin Zaoral

Tak tudy ne! Na velkou uzavírku Přemyslovic upozorňuje řidiče obří
cedule na křižovatce v Kostelci na Hané. Objížďka vede přes Čechy
pod Kosířem, Pěnčín I Hluchov a je dlouhá takřka deset kilometrů.
Foto: Martin Zaoral

Nebohou cizinku okradli

Prvňáčci z Vřesovic zamířili do Radostné školičky
Vřesovice/mls - Krásně opravená budova staré fary ve Vřesovicích v pondělí 2. září poprvé ožila dětským smíchem.
Čtrnáct capartů zde bylo pasováno na žáčky nově otevřené školy. V obci ji obnovili po
osmadvaceti letech.
Při této příležitosti všechny děti
dostaly šerpu a diplom svědčící
o tom, že se staly žáky Radostné
školičky. Ta se ve své podobě v
mnohém nechala inspirovat představami samotných dětí. „Chceme být školou rodinného typu,
budeme se snažit o co nejužší propojení s rodiči, což se nám zatím
opravdu daří. V malém kolektivu

ládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu. Z dů
-vodů těchto komplikací cestující pochopitelně musí počítat se
zdržením.

Cyklisté profrčeli celým Němčickem. Letos už posedmé

Plumlovská přehrada: opravovaná

Plumlov/mls - V poklidné korzo
se v uplynulých dnech proměnila
koruna hráze Plumlovské
přehrady. A to i přesto, že
se stále jedná o staveniště,
na které je vstup zakázán!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se
byl přímo na místě podívat, jak
aktuální situace vypadá...
Desítky lidí se o uplynulém
víkendu procházely po hrázi
plumlovské přehrady. Oceňovaly
nové obložení návodního líce,
šlapaly po nedávno položeném
asfaltu a přitom se jim nad hlavami
tyčily zbrusu nové lampy.
„Už jsem tady nějaký čas nebyl
a vypadá to tady mnohem líp
než dřív. Akorát jsem čekal, že
Zažila premiéru. Školu v budově bývalé fary v pondělí oživili první v přehradě bude víc vody, když
prvňáčci.
Foto: archiv ZŠ Vřesovice v posledních dnech docela dost
Do nich se může zapojit úplně které by škola v dalších minimál- pršelo,“ konstatoval v sobotu
každý bez ohledu na věk,” upo- ně šesti letech neměla mít o děti při pohledu na nádrž Michal
z Prostějova. Stál přitom na koruně
zornila Martina Zbořilová, podle nouzi.

- obchod. Zastávka u pošty
byla po dobu rekonstrukce
zrušena. Nahradila ji jiná, která
se nachází na účelové komunikaci,“ vysvětlil Miroslav Nak-

Na vaše odpovědi čekáme do STŘEDY 25. ZÁŘÍ 2013. U těch správných vylosujeme deset výherců, kteří získají jednu vstupenku na Plumlovské vinobraní.
Ty budeme v průběhu čtvrtečního dne 19. září telefonicky kontaktovat.
Své odpovědi i s kontaktním telefonem zasílejte opět na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „VINOBRANÍ“. Můžete nám ale také
volat na telefonní číslo 582 333 433 či zasílat SMS zprávy na mobil 608 960 042,
případně se dostavit osobně do redakce Večerníku v Olomoucké ulici číslo 10.

Kdo vyhrál minule?
Ptali jsme se: Jak se jmenuje dámská sekce Plumlovských nadšenců, která se
představí i na letošním Plumlovském vinobraní?
Správná odpověď je za C) Veselé kravičky
Lístek na 8. ročník Plumlovského vinobraní si v redakciVečerníku mohou
vyzvednout:
Vlasta Farníková, J. Zrzavého 10, Prostějov * Libor Buřt, Určice 445 * Alena
Soldánová, Plumlov 240 * Libuše Bukvová, Šárka 38, Prostějov * Lubomír
Daněk, V. Špály 10, Prostějov * Jiří Beck, Tetín 12, Prostějov * Helena Foretová, Ohrozim 177 * Andrea Navrátilová, Francouzská 3, Prostějov * Ludmila
Kopečná Nedomanská, Tyršova 577, Konice * Marta Řehulková, Otaslavice.
Výhercům gratulujeme!

Ladislav Hynek. Do komunálních voleb vedl nakonec
vítěznou formaci, z níž se do zastupitelstva dostali hned
čtyři kandidáti. V čele zhruba třítisícového města tak má
za sebou necelé tři roky. V prvním díle rozhovoru zmínil
úspěšně dokončenou výstavbu kanalizace a pochvaloval si fungující spolupráci v zastupitelstvu, v následujících řádcích se rozhovořil o zviditelnění města díky
sportu či touze zrenovovat sportovní areál...
Jiří Možný

Díky házené donedávna
znala Kostelec na Hané
celá republika, jak tedy hodnotíte současnou pozici a jarní boj
o záchranu ve druhé lize?
„To je otázka trošku složitější...
V podvědomí republiky jsme byli
proto, že jsme od roku 1998 hráli ve
vyšších patrech. Nejprve extraligu,
pak po vzniku nadnárodní soutěže
první ligu a poté i interligu. Že jsme
ve druhé lize, není žádná tragédie.
Je to důsledek toho, že pro třítisícové město to bylo velké sousto a konkurence je obrovská. V minulosti
tady hrála fůra dobrých hráčů, vynikajících mužstev z České republiky
i Slovenska, bylo to parádní období
naší házené. Ale myslím si, že je
nutné hrát soutěž, na kterou máme
a postavit to na srdcařství. Druhá
liga je momentálně asi maximum
našich možností.“

Jakou radost vám naopak dělají kušisté Savany
KK Kostelec na Hané?
„Repreze hé straně s velkými
výsledky! Kušisté trénují za
Kostelcem v bývalé cihelně, kde
mají solidní podmínky a klidné
zázemí.“
Co vám dělá největší starosti, že se zatím nepodařilo zrealizovat?
„Mrzí mě, že se nám do dnešního dne nepodařilo zajistit finance
na opravu a rozvoj sportovního
areálu a jeho okolí. A to proto,
že tato sportoviště by hlavně
měla sloužit žákům naší základní školy pro výuku tělesné výchovy, pro tréninkové jednotky
všech našich sportovních oddílů a samozřejmě pro sportovní
vyžití našich občanů. Dále je to
problém týkající se kostelecké
sokolovny, který se táhne již několik roků. Do dnešního dne není

„Mrzí mě, že se nám do dnešního dne
nepodařilo zajistit finance na opravu a
rozvoj sportovního areálu a jeho okolí.“
Starosta Kostelce na Hané LADISLAV HYNEK
o změně ve výběru rozpočtového určení daní

vyřešeno, komu vlastně patří
a probíhá soudní spor. Je to jediná budova v Kostelci na Hané,
kde se konají kulturní akce a kde
provozují svoji činnost místní sokoli. Budu věřit, že zvítězí zdravý rozum a sokolovna bude patřit
p našim sokolům.“
opět
Jak se daří základní škole, jsou její kapacity dostatečné, zůstává počet žáků
stabilní?
„Kapacita naší školy dostačuje jak potřebám našeho města,
tak i žákům z okolních obcí.
Počet žáků samozřejmě nejvíce ovlivňují víceletá gymnázia
a to, jak je ročník nastupujících
pprvňáčků populačně silný.“
Již několik let spojuje
Kostelec s Prostějovem
oblíbená cyklostezka, uvažujete
o podobném propojení i do dalších směrů?
„Byť si myslím, že cyklostezky
jsou velice prospěšné stavby
a mají i svou logiku a hlavně
smysl, protože chrání to nej-

Malé Hradisko/lef, pk - Žádnou
úctu k pracujícím nemá nenechavec, který narazil na
odstavené auto u lesa poblíž
Malého Hradiska. Vůz patřil
opodál pracujícím dřevorubcům
a neznámý lump z něho
v nestřeženém okamžiku jednomu z nich ukradl peněženku.

„Poškozený v ní kromě
peněz měl platební kartu, osobní doklady, deset stravenek
a další věci osobní povahy.
Způsobil mu tím škodu čtyři
tisíce korun,“ prozradila Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.

Otaslavická sokolovna VYLOUPENA!

Otaslavice/pk - Nepříjemného překvapení se dočkali ve
středu ráno otaslavičtí občané.
Když po robzbřesku zavítali
do místní sokolovny, vyděsili
se a nevěřili vlastním očím...
Už po chvíli se celou obcí neslo:
"vykradli nám sokolovnu!“
„Z úterý desátého na středu jedenáctého září se vloupal do
sokolovny v obci Otaslavice
dosud neznámý pachatel. Po
překonání okna se volně pohyboval po prostorách a na chodbě
se mu zalíbil prodejní automat

na cigarety. Pomocí páčidla
vypáčil přední panel a poškodil
stěnu automatu. Pak z něj odcizil přesně nezjištěné množství
krabiček cigaret různých značek. Majitel automatu škodu
předběžně vyčíslil na třicet tisíc,
“ informovala Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje. „Zloděj z místa odešel
vstupními dveřmi, které vyrazil.
Poškozením způsobil ještě organizaci škodu za tisíc korun,“
dodala Urbánková.

Smolný pátek třináctého

Foto: Jiří Možný
důležitější co člověk má, to je
zdraví a život, město zatím neuvažuje, že by se pouštělo do
další výstavby těchto komunikací. Prioritou zůstávají silnice
a chodníky ve městě.“
Příští rok jsou na programu komunální volby.
Hodláte opět kandidovat?
„Je tu plno rozdělané práce, kan-

didaturu budu zvažovat. Všechno se bude odvíjet od složení
nové vlády, to je i pro fungování
měst a obcí hodně směrodatné.
Letos mě ještě čekají předčasné
volby do sněmovny, tak uvidíme. Beru to jako týmovou práci,
jsem rád, že se toho můžu účastnit a pomoci k co nejlepšímu
volebnímu výsledku.“

Prostějovsko/lef - Pátek třináctého, který od nepaměti
děsí všechna lidská pokolení,
přinesl smůlu dvěma majitelům automobilů na Prostějovsku. Neznámí zloději jim z aut
ukradli věci za dohromady sto
tisíc korun.
Obě auta byla zaparkována na
lesních cestách a zloději využili
toho, že jejich majitelé zkoušeli,
zda v prostějovských hvozdech
už letos konečně nezačaly růst
houby. Když řidiči přišli k autům, zjistili, že měli smůlu nejen
na houby.
Z vozu u lesa v jihozápadním
cípu prostějovského okresu
ukradl neznámý nenechavec
vrtačky, přímočaré pily, rozbrušovačky a další elektrické nářadí
za téměř sedmdesát tisíc korun.

Zatímco u tohoto zloděje se
dá předpokládat, že se polepší,
ukradené věci použije k založení řemeslnické dílny a bude
se živit poctivě, u zloděje, který úřadoval v lese u Lipové, se
to říct nedá. Ten totiž z auta, u
kterého rozbil okna, sebral jen
složku s pro něj naprosto neužitečnými písemnostmi. Rozbitím
dvou oken a zlomením plastového držáku zadních dveří však
způsobil majiteli škodu třicet
tisíc korun.
„Po pachatelích obou krádeží
pátráme. Případné svědky žádáme, aby se ozvali prostřednictvím linky 158,“ uvedla policejní mluvčí Marta Vlachová.
Zlodějům hrozí za vykradení aut dvouleté tresty odnětí
svobody.

Kultura v Prostějově a okolí...

nejvýznamnější kulturní událost

PROSTĚJOVANÉ SLAVILI HODY NAVZDORY VĚTRU I DEŠTI...
Už po jednatřicáté se
v Prostějově slavily Hanácké slavnosti
a počtvrté se Hanáci ze
všech koutů země přijeli
pozdravit s hejtmanem
Olomouckého kraje na
šestých dožínkách kraje. I když počasí nepřálo,
Hanáky pár kapek deště
a vítr nerozházel, protože
či só hode? Naše!
Prostějov/peh

V průběhu víkendových hodových slavností si snad nikdo
nemohl stěžovat na nedostatek
ruchu na hlavním prostějovském
náměstí. A to i přes to, že se počasí letos nepředvedlo v té nejlepší
náladě.

Rozpačitý začátek

Setkání Hanáků s hejtmanem
Olomouckého kraje a následná
vystoupení folklórních souborů se
povětšinou nesla ve znamení nepříjemně chladného deště a přímo
mrazivého větru, který Hanáky
v parádních krojích zahnal pod
střechu zdejšího Společenského
domu. Ten den si i zarytí odpůrci
chátrající stavby v centru města
byli nuceni říct: ‚Ještě že to naše
‚kasko‘ pořád stojí...‘ Prostějované, kteří čekali, že se očekávaný
průvod Hanáků dostaví k zastřešenému pódiu před radnicí, postávali zbytečně, když jen zmateně
pozorovali skupinky v krojích,
jak opouští náměstí. „Čekali jsme
s dětmi na lavičce před radnicí, ale
pak vidíme, že Hanáci jdou k tržnici. Mysleli jsme, že to obejdou,
ale pak nám rozhlasem oznámili,
že se setkání koná v ‚kulturáku‘.
Tak jsme se na chvilku šli podívat,“ popisuje své rozpačité dojmy

My jsme tu doma! Neodmyslitelně k Hanáckým slavnostem patří také folklórní soubor Mánes, které
prostějovské publikum zná nejlépe ze všech.
Foto: Josef Popelka
vystoupení, ale nikde nic,“ krčí
rameny jistý pan Bedřich, který
čekal na vystoupení na lavičce
před zastřešeným pódiem marně.
Náměstí ožilo až
v odpoledních hodinách, kdy
to na pódiu i mimo
něj po hanácky
rozjely folklórní soubory Klas z Kralic na Hané,
Mladá Haná z Velké Bystřice,
Hanácký mužský sbor Rovina
a divadelní spolek Větřák z Pivína, který si na pomoc dovezl
originální a stále funkční mlátičku WiKov. „Když jsme mlátívali my, to vždycky lítaly ostatky
i metr daleko. Za nás to bývalo,
ale děti a vnuci to už neznají,“
vzpomíná jeden z diváků, které
mlátička v akci doslova nadchla.
I odpolední program provázel
silný vítr a mrholení, které ustalo
až večer. Hodovou energií nabité
Prostějováci tak využili možnosti
posedět si v zahrádkách restaura-

Náměstí konečně
pořádně OŽILO!

Počasí dává šach mat
Vzhledem k deštivému a větrnému počasí se sobotní vystoupení
Hanáků i Hanácké pohádkové
pětiboj odehrávalo za zdmi prostějovského společenského domu
a skvělá akce tak přišla o spoustu
diváků, kteří si cestu ke ‚kasku‘
nenašli nebo ani nevěděli, že se
tam něco děje. „Myslel jsem,
že tu bude nějaké to hanácké

FRANTIŠKA NEDVĚDA

Ani dešťová přeháňka neodradila
v nedělním podvečeru milovníky
klasické folk music od účasti na
vystoupení legendy české trampské hudby Františka Nedvěda.
Přestože se jeho starší bratr s koncertováním už nadobro rozloučil,
on sám jede dál a s ním i jeho syn
Vojta, který mu s kapelou Tie-Break zdatně sekunduje. „Dlouho
jsme se neviděli, přesto doufám, že
se vám koncert bude líbit. Máte zadarmo, tak ať to stojí za to,“ zahájil
v přátelském tónu známý písničkář

cí nebo k několika jízdám na ko- a hejtman Olomouckého kraje
lotočích. Koneckonců, hody jsou předat dožínkový věnec nejpiljen jednou do roka...
nějším hospodářům kraje na znamení ukončení žní a dobré úrody.
Hodová neděle
„Doufali jsme, že dle lidové praTak konečně jsme se dočkali pořád- nostiky ‚studený máj, ve stodole
né dávky folklóru. Tu nám už od ráj‘ se bude zemědělcům dařit,
brzkého nedělního rána servírovala ale po studeném květnu přišel
na náměstí T.G. Masaryka dechová studený červen a i díky těm exkapela Vřesovanka a děti z hanác- trémně suchým letním dnům se
kých souborů z širokého okolí v už žně oddálily o čtrnáct dní. Přesto
tradičním komponovaném pořadu musím konstatovat, že jsme leJaro na Hané, které si snad už ni- tos sklidili kvalitní obilí, takže
kdo z nás nedovede představit bez na chleba bude, i ječmen na slad
průvodního slova vyškovské lidové i pivečko. Půda nás ani letos nevypravěčky, paní Marie Pachtové. zradila,“ ohodnotil letošní úrodu
Náměstí se zaplnilo stánky vonící předseda představenstva Agrární
čerstvým perníkem, oříšky a klobás- komory Olomouckého kraje Jokami a v obležení se ocitly zejména sef Hlavinka.
stánky s burčákem: „To by nebyly Veselo bylo i na náměstí v obhody, abychom si nedali burčák. ležení stánkových prodejců,
Kupujeme si i domů pravidelně kteří se letos opravdu vytáhli
a pravidelně ta láhev po cestě nevy- a prázdnotou nestrádalo ani jedrží a celou ji vypijeme,“ smějí se viště před radnicí. Po vystoupení
milovníci burčáku.
Pavla Žalmana Lohonky se na
pódiu předvedli dospělí Hanáci
se svým souborem písní a tanců
Dožatá
Ještě před polednem si na tradič- Či só hode - naše! A že letos byly
ní dožaté stihli zástupci Hanáků a příště budou zas...!

režnou si ťuklo 237 Hanáků!
Prostějov/red - Prostějov se v
sobotu zapsal do České knihy
rekordů! V rámci Hanáckých
slavností se podařil uskutečnit
nejpočetnější štafetový řetězový
přípitek krojovaných osob. Pod
odborným dohledem Michala
Jurečky, komisaře pelhřimovské agentury ,,Dobrý den“, si
na počest zahájení Hanáckých
slavností a ke 495. výročí založení Palírny U Zeleného stromu
postupně přiťuklo 237 krojovaných Hanáků.
A čím se připíjelo? Samozřejmě
Režnou! Nápojem, který prostějovskou palírnu nejvíce proslavil. I když nyní šlo o unikátní
limitovanou řadu Jubilejní Režné!
Prostějovská likérka společnosti
GRANETTE & STAROREŽNÁ
Distilleries, která je nástupcem

Palírny U Zeleného stromu, tedy
nejstarší palírny fungující bez přerušení na evropském kontinentu, ji
vyrobila z osmi bylin speciálně ke
495. výročí založení.
I když tentokráte počasí nepřálo
a místo na centrálním náměstí
se celá akce odehrávala v prostějovském Společenském domě,
panovala na místě spokojenost.
Dohlížející z agentury ´Dobrý
denů musel dokonce hned několik
účastníků pokusu o rekord diskvalifikovat kvůli tomu, že po přiťuknutí nepočkali na konec akce
a lákavou štamprdličku do sebe
rovnou ještě za tepla kopli. „Už,
už jsem chtěl ochutnat, tak jsem
si ‚přiťapl‘ a bez přemýšlení ji lupl
do sebe. Ale byla dobrá,“ krčil rameny jeden z diskvalifikovaných
Hanáků.

3x foto: Josef Popelka
2x foto: Petra Hežová
1x foto: Martin Zaoral

Rok co rok. Hanácké slavnosti si udržují tradici i každoroční přítomností uvaděčky Marie Pachtové, bez níž by to snad ani nešlo.

Slavnostní přijetí. V pravé poledne přijal primátor Pišťák „Hanáky
a Hanačky“ v prostorách prostějovské radnice.

Ta byla! Jako v ráji si připadal jeden z členů souboru Mánes. A
bodejť by ne - co říkáte, pánové...?

Bálešáci. Cimbálová muzika ze Starého Města u Uherského Hradiště přivezla na Hanou i kousek Slovácka.

Legenda předává žezlo. František Nedvěd by se o slávu rád podělil se synem Vojtou, který je díky zděděnému hudebnímu talentu
nadějným zpěvákem.
Foto: Petra Hežová
a deštěm smáčenému, přesto věrnému zdejšímu publiku nabídl své
klasické písně jako ´Frankie dlouhán,´ ´Kočovní herci´, ale i horké
novinky. A k mikrofonu pustil
i syna - zpěváka. Vojta Nedvěd,
který stál po celý život ve stínu
slavného otce a strýce, se tak pokouší získat si publikum na svou
stranu a díky jeho sympatickému
vystupování a hudebnímu talentu
se mu to snad podaří.
Prostějovany jeho vystoupení
jednoznačně nadchlo: „Byl jsem
i na koncertě U Vrbiček a dnešní
vystoupení jsem si prostě nemohl

nechat ujít,“ usmívá se Pavel Vašina, který nedbal deštivého počasí
a vyrazil na koncert i s manželkou.
Závěrečný koncert legendy české country a trampských písní
byl i přes nepřízeň počasí tou
pravou třešničkou na letošním
hodovém dortíku, na kterém si
smlsly stovky zdejších i mimoprostějovských
návštěvníků.
Nechme se překvapit, co si organizátoři připraví napřesrok,
jisté je, že závěrečným koncertem i celým letošním programem je laťka nasazená proklatě
vysoko.

Dobroty. Nejen nepřeberné množství nápojů, ale také spoustu
sladkostí bylo možné zakoupit na zaplněném náměstí.

Odborný dohled. Protože pořádek musí být i při rekordním přípitku, na všechno dohlížel komisař agentury Dobrý den Michal
Jurečka (uprostřed).
Foto: Petra Hežová

Krojované ze všech koutů Hané pozdravili

i velevážení hospodáři Rozbořil a Pišťák

Prostějov/peh - Hanáci a Hanačky z Mánesu, Klasu, Klebetníčku, Cholinky, Kanafasky
a dalších se už počtvrté sešli
s hejtmanem Olomouckého kraje, prostějovským primátorem
a dalšími zástupci kraje a města.
Celkem pět set devadesát osm Hanáků a Hanaček ze všech koutů
země se sjelo k nám do Prostějova,
aby ukázali všem, že u nás jsou
hanácké tradice pořád ještě živé.
Dokladem toho byl nejen uply-

jaký byl večer sportovců?

Sobotní nadupaný program
Po lehce improvizovaném začátku už ale všechno běželo jako na
drátkách. Hejtman Olomouckého
kraje Jiří Rozbořil si celkem pět
set devadesát osm přítomných krojovaných Hanáků získal na svou
stranu svou bezchybnou Hanáčtinou, senátor Martin Tesařík stylově
oblékl místní kroj a primátor statutárního města Prostějov Miroslav
Pišťák se sice rovnou přiznal, že
Hanácky neumí (ale hodovým
proslovům v hanáčtině naštěstí
rozuměl - pozn.red.), ale
i tak bylo znát, že
je Prostějovák
každým coulem. Urvat
rekord v přiťukávání jubilejní
pálenkou
prostějovské Palírny U Zeleného
stromu bylo i díky počasí složitější,
než se plánovalo, ale nakonec se to
podařilo! Ťuklo si přesně 237 Hanáků a to je pořádná řada...

Velké hodové finále v podání

Prostějov/peh

Fotoreportáž

z dopolední sobotní akce Ludmila
Blahová, která na akci doprovázela vnuky. „Je to úžasný zážitek
vidět tolik různých krojů z celé
Hané,“ liboval si Josef Vaňatka,
který si celou akci fotografoval:
„Je dobře, že i děti mají zájem na
tom, aby naše tradice pokračovaly,“ ocenil přístup krojované mládeže Vaňatka.

REKORD PŘEKONÁN,

Františku Nedvědovi
se zastesklo po
Prostějově! Vždyť není to tak dávno, co se
svým bratrem Janem
koncertovali na
plumlovské pláži „U
Vrbiček“ a uplynulou
hodovou neděli přijel
Prostějovákům zahrát a zazpívat znovu,
a to se synem Vojtou
a kapelou Tie-Break.
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nulý hodový víkend, bezchybná
hanáčtina hejtmana olomouckého
kraje Jiřího Rozbořila, stylový hanácký kroj Martina Tesaříka, ale
i bezpočet velkých i malých krojovaných členů folklorních souborů,
kteří jsou zárukou toho, že hanácké
tradice přetrvají i do dalších desetiletí. Velevážení hospodáři Rozbořil
a Pišťák na radnici pohostili vedoucí folklórních souborů a přidali
k tomu i pamětní list a upomínku
na v pořadí již čtvrté setkání Ha-

náků. „Snad se mi pořadí prosadit
hanáčtinu jako další úřední jazyk,
prostě kdo nebude umět po hanácky, nedostane žádnó funkco!“
smál se hejtman Rozbořil a od
přítomných krojovaných si vysloužil bouřlivý potlesk. Snad se tedy
vyplní i závěrečná věta hejtmana
olomouckého kraje, věnovaná
všem Hanákům: „Hanáci nevymřó
a příští rok dorazí v ještě větším
počtu!“ Prostějovský Večerník se
o tom napřesrok najisto přesvědčí.

Rozsáhlou fotogalerii z Hanáckých folklórních slavností
najdete na www.vecernikpv.cz

Do kolečka, do kola, pane hejtmane. Kdo by odolal pokušení, zatančit si s Hanačkou v tradičním parádním kroji? Foto: Petra Hežová

Srdce na pravém místě. Jedním z dalších lákadel prostějovských
hodů jsou i tradiční mandle pražené v cukru balené ve stylovém obalu.
INZERCE

Ze života města
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DVA MILIONY korun umožní „Kasku“ přežít zimu
Město stále neví, kdy a zda vůbec se začne bourat...

Kdy se začne Společenský dům v Komenského ulici
konečně bourat? A kdy stavět nový „kulturák“? Tak na
tyto otázky neumí prostějovští konšelé stále odpovědět. Soukromý investor si představy o příštích krocích
bohužel nechává spíše pro sebe a zastupitelstvo tak
postavil do role pasivních čekajících. Město však během této nucené pauzy musí nadále zajišťovat provoz stávajícího Společenského domu. A nejenom to,
dražší je i samotná údržba. Objekt, ve kterém má už
tento pátek vystoupit skupina OLYMPIC, se totiž nachází v čím dál horším stavu...
Prostějov/mls
Bez dalších peněz od města existovalo reálné nebezpečí, že v něm
maturanti na svém plese budou
v zimě pořádně „klepat kosu“.
A možná by hrozilo i něco horšího. Na neutěšený stav Společenského domu upozornil zastupitele Roman Vejmola, jednatel

společnosti Společenský dům.
„K poslední investici do Společenského domu došlo loni
v srpnu. Další finance jsou nezbytné na pokrytí výdajů na provoz, správu a údržbu, přičemž zajistí samotné fungování zhruba do
poloviny roku 2014. Vzhledem k
tomu, že je třeba zajistit i opravy
řady závad zjištěných kontrola-

mi, požadujeme od města částku
tří milionů a devítiset tisíc korun,“
uvedl Roman Vejmola.
Městu se však další peníze do
Společenského domu příliš vrážet nechce. Je to kvůli jeho nejisté budoucnosti, kterou navíc
nemá ve svých rukou. Přesto
město tyto finance poskytnout
musí, jinak by tolik diskuto-

Účet, platíme! Společenský dům v Prostějově je nadále "žroutem" městské pokladny. zastupitelé museli
do těchto prostor schválit další peníze, nutné pro provoz objektu v příštích měsících. 2x foto: www.sdpv.cz
vané „Kasko“ mohlo někomu
spadnout na hlavu. „Rada města
navrhla do Společenského domu
vložit další dva miliony korun.
Podle nás větší rekonstrukce
nemá v tuto chvíli smysl. Problé-

my s provozem se budou řešit
operativně,“ informoval náměstek
primátora statutárního města Prostějov Zdeněk Fišer.
Zastupitelstvo pak návrh radních v úterý bez problémů

schválilo. Nakolik problémy, které si budou vyžadovat „operativní
řešení“, ovlivní plynulý chod prostějovského „kulturáku“, komfort
i bezpečnost jeho návštěvníků, tak
to ukáže už letošní zima.

s hřištěm v Čechovicích:
Hodiny na nádraží budou „normální“ MěstoKOMPLIKACE
nedostalo dotaci, plocha bude menší...

Prostějov/mls - Dvoje nové
hodiny mají již brzy přibýt na
hlavním prostějovském nádraží. Jana Kostelníková z občanského sdružení „Přijdu včas“
městu nabídla, že by je mohly
doplnit hlásiče na městskou
policii a hasiče. U zastupitelů
ovšem neuspěla...
„Na nádraží je zvýšená kriminalita, proto se může hodit, pokud
lidé budou mít šanci okamžitě
přivolat strážníky a hasiče jediným stisknutím tlačítka umístěného na hodinách,“ lobbovala
na úterním zastupitelstvu Jana
Kostelníková za svůj projekt
„Přijdu včas“. Ten sveřepě prosazuje už od roku 2007, přes

mnohé překážky se jí nakonec
v Prostějově podařilo prosadit už
dvoje hodiny s hlásiči. Ty první stojí nedaleko hřiště u školy
Jana Železného, druhé pak na
Neumanově náměstí. Nápad se
přitom ujal již také v Olomouci,
Šternberku a řadě dalších měst.
Prostějovští zastupitelé jsou
v případě jejího projektu ovšem
stále opatrní. „Bojím se zneužití
takového typu hodin. Strážníci
s hasiči pak nebudou dělat nic jiného než vyjíždět na dané místo,
kam je někdo přivolá jen pro své
obveselení,“ upozornil například
radní Zdeněk Peichl.
Ani u ostatních Jana Kostelníková neuspěla. Z dvaatřiceti hlasu-

jících bylo proti návrhu dvanáct,
ostatní se zdrželi. „To mě mrzí,
de facto mi neřekli ani ano,
ani ne...,“ utrousila zklamaná
Kostelníková. T
o však nic nemění na faktu,
že se v Prostějově brzy objeví
dvoje nové venkovní hodiny se
standardním designem. Jedny
budou umístěny před budovou
hlavního vlakového nádraží,
druhé pak na autobusovém nádraží. „Myslím, že do tohoto
prostředí zapadnou lépe,“ nechala se slyšet Alena Rašková,
náměstkyně primátora statutárního města Prostějov. Náklady
na jejich pořízení vyjdou na
stoosmdesát tisíc korun.

Radní pod palbou

Prostějov/mik - Město bohužel metrů s předpokládanou cenou pěti
nezískalo dotaci z Ministerstva a půl milionů korun a bude finanškolství, mládeže a tělovýchovy cována z rozpočtu města. Stejně
na realizaci víceúčelového jako u větší varianty budou na
sportovního hřiště u Základní sportovišti dvě hřiště pro volejbal,
školy v Čechovicích. Projekt dvě pro basketbal, hřiště pro minibude přesto realizovat z vlast- fotbal, tenis a házenou,“ objasnil
ního rozpočtu. Rozhodli o tom
radní na své poslední schůzi
Zastupitelé
a zastupitelstvo jejich návrh
podpořili
v úterý přijalo.
projekt u ZŠ
P
alackého
Magistrát původně žádal o dotaci na projekt hřiště o rozměrech
sedmašedesát krát devětatřicet
metrů s předpokládanou cenou Večerníku první náměstek primá9,9 milionů korun. „Byli jsme však tora statutárního města Prostějov
připraveni na možnost, že státní Jiří Pospíšil s tím, že u menší varidotaci nezískáme a budeme postu- anty nebude realizováno hřiště pro
povat vlastní cestou. Projektová malou kopanou.
dokumentace bude upravena na Prostějovští zastupitelé na
menší variantu hřiště o rozměrech úterním zasedání dále schválili
čtyřiapadesát krát jednatřicet zpracování žádosti o dotaci

z investičního programu státní
podpory sportu Ministerstva
školství ČR na rekonstrukci
hřiště u Základní školy Palackého. „Projekt řeší rekonstrukci
stávajícího venkovního hřiště
v areálu základní školy. Nově zde
budou vymezeny hrací plochy
pro basketbal, volejbal, nohejbal
a badminton. V rámci sportoviště
jsou dále navrženy dvě dráhy
na běh, dráha na skok daleký
a současně je navrženo i osazení
posilovacích a relaxačních strojů,“
prozradil Jiří Pospíšil.
I tento návrh tedy Zastupitelstvo
města Prostějov podpořilo a ze
svého rozpočtu na plánovanou
opravu hřiště u školy vyčlenilo
téměř čtyři miliony korun. Celkové náklady na projekt mají být
takřka dvojnásobné.

ZPRÁVY
ze zastupitelstva
města

Oplocení
pl
sadů
d kkolem
l
p
j
Vápenice
má ppřijít
na ppět milionů korun
Prostějov/mls - Historické
oplocení Smetanových sadů
vvedoucí
edoucí podél Vápenice nebude vůbec laciné. Ve výběrovém
řřízení
ízení zvítězila prostějovská stavební
vební společnost - PROSTAS,
která
která je ochotna vybudovat
plot
plot ppodobnýý tomu,, kterýý už
vznikl
vznikl v Šerhovní ulicí za
4 873 813 korun. Nižší nabídku
ku ve výběrovém řízení nikdo
nnepodal.
epodal. Zastupitelé přitom na
vvybudování
ybudování základních betonnových
ových konstrukcí plotu, které
bbyy měly vzniknout příští rok,
vvyčlenili
yčlenili dva miliony korun.

Na „„Letní tělocvičnu“
ppůjde
j další milion
Prostějov/mls - Na vybavení
„Letní tělocvičny“ pro přípravu
mladých
m
ladých i starších závodních
ttenistů,
enistů, volejbalistek a basketbbalistů
alistů bude z městského rozppočtu
očtu směřovat další milion korrun.
un. Město už stavbu tělocvičny
v ulici Za Kosteleckou v minulosti podpořilo částkou dvou
milionů
m
ilionů korun. Za ty byla tělocvična opravena a rozšířena.
Další
D
alší finance půjdou na nákup
vvybavení
ybavení pro rozvoj kondice
mladých
m
ladých sportovců.

Velodrom dostane
nová světla
Prostějov/mls - Na půldruhý
milion
milion korun přijde výměna
světel na velodromu, která už
byla
byla čtyřicet let stará, a tak hrozilo, že co nevidět kompletně
odejdou. Ve výběrovém řízení
na
na obnovu osvětlení stadionu
zvítězila společnost Velinvestik
tik z Němčic nad Hanou.

Milada Galářová: „Chceme, aby se k nám dalo dojet po cyklostezkách“
Vrahovice by uvítaly cestu pro cyklisty vedoucí do průmyslové zóny

Prostějov - Je vhodné stavět nové domy
my v záplaýval osadní
vovém území? I touto otázkou se zabýval
ůzi. S jeho
výbor Vrahovic na své zářijové schůzi.
árního měspředsedkyní a zároveň radní statutárního
e Večerník
ta Prostějova Miladou Galářovou se
h záležitosv uplynulém týdnu bavil o aktuálních
ěstské částech stejně jako o budoucnosti této městské
vorů „Radní
ti v rámci pravidelného seriálu rozhovorů
pod palbou...“
Martin Zaoral
Kromě prázdnin se osadní
výbor schází každý měsíc. Co
jste naposledy řešili?
„V září jsme připravovali připomínky k návrhu investic na
rok 2014, které by v případě
schválení zastupitelstvem města, mohly být v naší městské
části realizovány. Projednávali
jsme také podnět k připravované zástavbě rodinných domů na
pozemcích podél ulice Václava
Talicha, kterou zde hodlá uskuINZERCE

mý investor.
tečnit soukromý
ude stavět
Protože se bude
v záplavovém území,
vznikly obavy, že se
bude opakovat velmi
šenost,
negativní zkušenost,
odobně
kterou při podobně
ýstavbě
realizované výstavbě
emovizažili majitelé nemovimnická
tostí v ulici Jilemnická
a Husitská.“
Pro
ro buoucnost
doucnost
ýstavba
měst i obcí je výstavba
nových domů zásadní.
Navíc bude na zvážení

každého, zda si chce nemovizáplavo
tost v záplavovém
území koupit či nikoliv...
nikoliv.
„Pokračující zzájem o individuální výstavbu v naší městské
části nás sice těší, ale zároveň
přiná i nesnáze. Ubýs sebou přináší
vá míst vhodných
pro zřízení
vhod
parkovacích ploch, dětských
cyklost
hřišť, cyklostezky
či tolik potřebných pásů zeleně.“
A co Vrahovicím dlouhodobě
citelně chybí?
chyb Do čeho by se
výhled investovat?
mělo výhledově
věc je určitě dost.
„Těch věcí
j
Žebříček jejich
potřebnosti
si v tuto chvíli netroufnu
sestavit. Nicméně chybí
na
nám například
napojení
c
na síť cyklostezek.
Nová
cykloste
cyklostezka
vznikne ve
Vrahov
Vrahovické
ulici a bude
končit na začátku ulice
Jano Köhlera. Stejně
užiteč by ovšem bylo
užitečné
pro
i propojení
s cyklosFoto: archiv Večerníku
tezko v průmyslové
tezkou

zóně, kam do zaměstnání směřuje hodně obyvatel z Vrahovic
a Čechůvek.“
O co se chcete
coby osadní výbor v dohledné době zasadit?
„Chceme obhájit další potřebné
investice v naší městské části. Jednou z nich je návrh na
přípravu revitalizace Sídliště
Svornosti a sportovního hřiště
u základní školy.“
Právě rekonstrukce školy ve
Vrahovicích byla jednou
z největších investic města
Prostějova za poslední dobu.
Jak vidíte budoucnost tohoto
ústavu? Nebude mít škola výhledově nouzi o školáky?
„Přestože populační křivka
hovoří jednoznačně, věřím, že
škola ve Vrahovicích v konkurenci s ostatními školami obstojí a vždy si najde spokojené
rodiče i žáky.“
Jak
vnímáte
změny ve vedení

školy? Už jste se například
seznámila s koncepcí nové ředitelky?
„Poslední rada školy zasedala
v době, kdy byla ve funkci ještě
paní Ambrožová a její nástupce
nebyl v té době vybrán. Během
prvního dne nového školního
roku jsem s novou paní ředitelkou hovořila jen krátce a velmi
slavnostní atmosféra toho dne
ani takové ´přísně pracovní´
jednání nepřipouštěla. Svou
koncepci představila při výběrovém řízení a vzhledem k tomu,
že uspěla, věřím, že je kvalitní.
Ponechme teď paní ředitelce
čas, aby mohla své bohaté zkušenosti, které získala na naší škole během svého dlouholetého
působení v roli pedagoga, přenést do nové funkce a zúročit je
k užitku žáků i svých kolegů.“
Jak vnímáte situaci
kolem
koupaliště ve Vrahovicích?
Mělo by ho město získat od
Sokolu a pokusit se sehnat pe-

níze na jeho opravu? Například v případě bazénu v Kostelecké ulici tento postup
zatím příliš nezafungoval...
„Koupaliště ve Vrahovicích je
určitě užitečné a lidmi oblíbené. Byla by velká škoda, kdyby
muselo ukončit svou činnost,
protože se nepodařilo získat peníze na jeho modernizaci. Rada
města však zatím možnost provozování areálu místo sokolů
neprojednávala.“
A na závěr ještě
jedna otázka.
Můžete bezpečně vyloučit, že
se Vrahovice chtějí odtrhnout
od Prostějova?
„Vzhledem k významnému
počtu obyvatel ve Vrahovicích nemohu tvrdit, že si ani
jeden z nich nepřeje samostatnost. Mohu však jako předseda
osadního výboru a radní města
přispět ke včasnému řešení
problémů v naší městské částí
a zamezit tak vzniku podobných úvah, což se zatím děje...“

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě

II. díl

Hledáte informace ze světa módy?
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně??

Podzim patří zavařování!

zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!
Srdečně zdravím všechny příznivce naší skvělé rubriky Večernice!
Jsem moc ráda, že se spolu opět setkáváme a že vám můžu opět prozradit
dit
spoustu zajímavých rad, tipů a fíglů. Podzim se nám pomalu, ale jistě
stě blíží,í
a proto se dnes zaměříme na jednu typickou podzimní zeleninu - na dýni.
Pokračovat budeme také v seriálu o zavařování, kde se dozvíte, jakým
m způzpů
působem připravit sterilované okurky nebo ovocné kompoty. Povímee si také něco o podzimní péči o pleť a přinášíme vám i tipy na přípravu jednoduchých, ale účinných pleťových masek. Chybět nemůže ani recept,
ept,
ep
v tomto případě stylově na skvělý dýňový koláč a neschází samozřej-mě ani zajímavý rozhovor. Večernice tentokrát vyzpovídala Zuzanu
Všetičkovou, která nám prozradí něco o zdravém životním stylu
u
a zajímavém sportu - fitboxu.
Příjemné poslední letní dny letošního roku přeje všem Nikol Hlochová! (na snímku) za přispění Petry Hežové

styl a svět módyy

Pleť potřebuje péči… i na podzim!

Na podzim jdou teploty
dolů, a protože naše pokožka na změny počasí a teplot
reaguje. Je tedy čas změnit
péči o ni. Ať je vaše pleť suchá, mastná nebo smíšená,
v nadcházejícím období se
pro všechny typy hodí hydratační krémy...
Se snižujícími se teplotami
navíc pokožce prospějete, pokud jí dodáte vlhkost. Skvělé
jsou proto krémy s obsahem
olejů, například s avokádovým
nebo mandlovým, ale také ty
s bambuckým máslem. Začátek podzimu je také vhodný
k odstranění odumřelých buněk peelingem. Pokud nemáte
citlivou pleť, můžete klidně
zvolit hrubší variantu, s obsahem cukru nebo drcených
skořápek.

Kromě krémů a peelingu může
vaší pleti prospět také pleťová
maska. Tu si můžete buď jednoduše koupit v drogerii, nebo
vyrobit doma. Pro ten druhý
případ vám přinášíme pár tipů,
jak na to. Obecně platí, že byste
měli nechat masku působit zhruba patnáct až pětadvacet minut.

Jogurtová maska
Do jednoho bílého jogurtu
nebo tvarohu vmíchejte několik kapek olivového oleje.
Tato maska je díky použitým
surovinám velmi výživná a je
ideální pro suchou pleť.

Foto: Internet

Jablečno-skořicová
maska

jogurtu a zahustěte ovesnými
vločkami. Maska je vhodná
pro mastnou pleť, kterou vyNastrouhejte oloupané jablko, píná a redukuje její zvýšenou
přidejte lžičku skořice a bílého mazivost.

* Věnujte se svým koníčkům
Pozor, pochopitelně ne v pracovní době! To by totiž nemuselo dobře dopadnout. Pokud rádi
sportujete, sportujte, pokud rádi
háčkujete, najděte si ne příliš
komplikovaný (aby vás práce
zbytečně moc nevyčerpala) ale
hezký vzoreček a pusťte se do
práce. Pokud rádi čtete, vylovte
z knihovny nejoblíbenější knihu, třeba Neználkovy příhody,
které jste už léta neměli v ruce
a dejte se do čtení.

vyrazili na vzduch ve chvíli,
kdy počasí pořádá zatěžkávací
zkoušky na zimu. Stačí procházka se psem, s kamarádkou
nebo jen tak sama do obchodu,
knihovny nebo jen tak kolem
přehrady nebo parku, abyste se
na vlastní oči přesvědčily, jak
se tu pokročilo v práci.

* Myslete na duši
Obklopte se pestrobarevnými
předměty, které vám připomenou léto. Možná vás překvapí,
jaké divy s náladou umí barevné triko nebo náramek.

* Procházejte se
Samozřejmě pokud je k tomu
počasí nakloněno. Nikdo vás * Víc hlav víc ví...
nemůže nutit k tomu, abyste Sejděte se s přáteli. Uvidíte,

kulinářský
k
ulin
u
linářský k
koutek
outek
aneb tip do kuchyně...

PODZIMNÍ
DÝŇOVÝ KOLÁČ

Potřebujete:
400 g dýně, 3 jablka, citronová kůra, skořice, sůl, mandle,
150 g hladké mouky, 90 g másla, 1 lžička prášku do pečiva

postup:
Dýni a jablka oloupeme, nakrájíme na kousky. Nepatrně
podlijeme vodou, podusíme, podle chuti přidáme cukr, citronovou šťávu, skořici a uvaříme hustší kaši. Z mouky, másla,
špetky soli, prášku do pečiva a asi 3 lžic studené vody uhněteme těsto, které naplníme do vymazané a vysypané koláčové
formy, přidáme dýňovou kaši, posypeme spařenými oloupanými mandlemi a ve vyhřáté troubě upečeme.

Ovocné kompoty

Můžeme je připravit téměř
z každého ovoce. Zaléváme je
nejčastěji cukerným nálevem,
nebo prosypáváme cukrem a
doléváme převařenou vodou. Pro
výrobu kompotů používáme ovoce zralé, nepoškozené, s přiměřeně
tuhou dužninou. Omyjeme je až
Okurky
těsně před přípravou, urovnáme
Co a kolik toho do okurek dáte, do sklenic, setřeseme a zalijeme
záleží jen a jen na vaší chuti. horkým nálevem.

TIP! Meruňky se chuťově skvěle
doplňují s jahodami a malinami,
můžete je proto zavařit společně.

Jak zavařovat?

Sklenice po naplnění ovocem
nebo zeleninou a nálevem
hned uzavřeme a vložíme do
zavařovacího hrnce s horkou vodou. Ta by měla sahat přibližně
do čtyř pětin objemu sklenice
(asi dva prsty pod uzávěr). Potom
přikryjeme pokličkou, přidáme
teploměr a pomalu zahříváme na
stanovenou teplotu (v průměru
80 °C) dvacet minut.
TIP! Nenechávejte ovoce a zeleninu zalitou horkým nálevem
před sterilizací příliš dlouho stát,
při dlouhých prodlevách by mohl
obsah sklenice příliš změknout.
Ze stejného důvodu po ukončení
sterilace sklenice hned vyjměte
z horké vody a pomalu ochlaďte.
POZOR! Při prudkém přelití studenou vodou by mohly prasknout!
Příště si v posledním, třetím, díle
našeho seriálu řekneme něco
o marmeládách a džemech.

Banánová maska
Rozmačkejte jeden zralý banán a smíchejte ho s jednou
lžící olivového oleje. Maska je
vhodná pro všechny typy pleti.

Už staří Egypťané, Řekové, Římané a mnohé asijské
národy tehdejší doby pěstovali tykvovité rostliny. V oné
době šlo hlavně o lagenárii,
čili kalabasu. Její mladé
plody se používaly jako zelenina, poté, co slupka zdřevnatěla, nacházela lagenárie
širší využití, například jako
plovoucí bójky na rybářské
sítě, nádoby na potraviny, talířky či naběračky, ale sloužila i jako hudební nástroj.
Dýně a tykve jsou i u nás hojně rozšířené - ať už ty jedlé
nebo dekorační. My se dnes
zaměříme na ty jedlé, jde totiž
o zdravou, léčivou a nízkokalorickou zeleninu, kterou můžete zpracovat hned na několik
způsobů.

že při obyčejném pokecu s kamarádkou a třeba i skleničce
V čem jsou dýně zdraví
něčeho na zahřátí v nevlídném
prospěšné?
podzimním dni, si na depresi
ani nevzpomenete!
Díky vysokému obsahu antioxidantů pomůže posílit
* Dopřávejte si to, co máte rádi imunitní systém, navíc poPokud se za oknem čerti žení, máhá s vylučováním hlenu
svatý Petr hraje kuželky nebo z plic, průdušek a hrtanu. Šťáva
jiná mystická bytost vyvádí z dýně vás zase zbaví zácpy,
tak, že by člověk ani psa nevy- její semínka můžou napomoci
hnal, usaďte se pohodlně k te- léčbě močových cest a prostalevizi či počítači a nalaďte si ty. Kromě toho dýně obsahují
svůj nejoblíbenější pořad nebo velké množství vlákniny, takfilm s oblíbeným hrdinou, kte- že velice dobře zahánějí hlad.
rý vaše chmury zaručeně zaže- Dokáže snížit krevní tlak a pone. A když se v průběhu toho moci vám ve snaze zhubnout.
ještě obložíte svým oblíbeným Rozmixovaná dužina s mlékem se doporučuje pro zmírjídlem, úspěch je zaručen...
nění žaludečních obtíží.

Foto: internet

Jak na dýně v kuchyni?
Můžete ji hned zpracovat
hned nebo uložit do chladna. Zdravá dýně vydrží při
dobrém skladování klidně
tři měsíce, i déle. Dýně má
v kuchyni mnohostranné využití - její dužinu lze konzumovat za syrova i vařenou,
velmi chutná jsou také dýňová

semínka, která ale musíte
před jídlem oloupat. Co vše si
z dýně připravíte, záleží pouze na vaší kreativitě. Vhodná
je na přípravu pomazánek,
koláčů, polévek, jako příloha k masu, těstovinám nebo
k přípravě kompotů atd. Vše
záleží na vaší chuti, nápadu
a zajímavém receptu.

nejčastější druhy dýní u nás...
Rondini - výborná na vaření, chutná jako „něco“ mezi dýní a cuketou
Dýně „Halloween“ - bílé nebo žluté, vhodné k dekoraci, ale i vaření
Lagenarie - říká se jim labutě, jsou výborné na přípravu leča
Baby Boo - tyto minidýně mají v syrovém stavu oříškovou příchuť a v kuchyni všestranné využití (dají se péct, plnit, grilovat,
smažit i sušit)
Hokkaidó - červené nebo zelené skvělé na dýňový krém
Sweet potatoes - neboli sladké brambory, chutná dýně, která se dá
konzumovat i za syrova
Špagetová dýně - podlouhlá dýně vhodná k pečení i do polévky
Sweet dumpling - dekorativní dýně s kaštanovou chutí
Německá centýřová tykev - obří tykev vhodná především
k vydlabávání a dekoraci

rozhovor
z
se zzajímavou
j
osobností...

„Fitbox je skupinové cvičení, při kterém zapojujete téměř všechny

svaly v těle,“ objasnila tento sport jeho propagátorka ZUZANA VŠETIČKOVÁ
Prostějov - V dnešním exkluzivním interview vyzpovídala Večernice Zuzanu Všetičkovou. Prostějovská
rodačka se už několik let věnuje fitboxu a zdravému
životnímu stylu. Zeptali jsme se jí proto, co obnáší tento sport, ale také na to, jak bychom se o sebe měli na
podzim starat...
Nikol Hlochová

Foto: internet

Mrkev a cibule jsou základní
surovinou, někdo přidává dokonce i křen. Pokud chcete chuť
něčím ozvláštnit, můžete přidat
třeba česnek nebo feferonky.
K základním dochucovadlům
nálevu patří kopr, černý pepř, nové
koření, hřebíček, ale také bobkový
list, fenykl, hořčičné semínko
nebo skořice. Na Slovensku se
pro netradiční chuť do nálevu
přikládají vinné listy.
TIP! Na zavařování vybírejte
menší a hubenější okurky, ty velké
zužitkujte třeba do salátů nebo
jako oblohu k hlavnímu jídlu.

Dýně - (nejen) podzimní dekorace

Jak zahnat přicházející deprese aneb život nás baví
Letošní období bikin či minisukní zdárně skončilo
a nastává doba barevného
listí, zralého ovoce i papírových draků. Alespoň tak
nám podzim prezentují
dětské knihy a učebnice
pro nejmenší. My větší už
ale víme, že podzim je spíš
o dešti, chladu, nachlazení
a pošmourném počasí. To vše
má za následek u velké části populace deprese, které se
bez pomoci letních, slunečných dnů jen těžko zahánějí.
Proto vám přinášíme několik
tipů, se kterými špatnou náladu a deprese dozajista zaženeme na ústup...

Minule jsme se bavili o zavařování všeobecně, řekli
jsme si něco o jeho principech
a o tom, na co bychom si měli
dát pozor. Protože zavařování
je podzimní náplní času nejedné domácnosti, povím vám
dnes něco o surovinách, které
můžete zavařovat. V následujícím článku vám poradím
také pár fíglů pro ulehčení
práce nebo zlepšení chuti.
Okurky, švestky, jahody, ale
i maso nebo polévky, to všechno
se dříve běžně zavařovalo. Dnes
jsou nejčastěji používanými
surovinami ovoce a zelenina,
a to hlavně již zmíněné okurky,
švestky, meruňky nebo jahody.
A jak na to? Nejčastěji
zavařovanou zeleninou jsou
okurky, z ovoce zase nejčastěji
připravujeme kompoty, takže si
v následujících řádcích řekneme
něco právě o nich.

Co to vlastně je fitbox?
„Jde o skupinové aerobní cvičení, při kterém zapojujete
téměř všechny svaly v těle. Je
to proto skvělý sport, když se
snažíte zformovat postavu nebo
zhubnout. Při hodině boxujete
do speciálních pytlů, takzvaných totemů. Naučíte se několik
konkrétních úderů, které potom
různě kombinujete a propojujete. Výuková hodina trvá zhruba čtyřicet až padesát minut
a existuje mnoho různých variant tréninků, přičemž všechny
jsou uzpůsobeny pro určitou
skupinu lidí, takže tento sportu může dělat opravdu každý.
Nepotřebujete na něj ani žádné
speciální vybavení, snad pouze
speciální ochranu na ruce, a to
bandáže, případně rukavice.“

A co bychom si s sebou
měli vzít na první hodinu,
je nutné speciální vybavení?
„Poprvé byste určitě měli přijít dřív, abyste si stihli všechno
omrknout...(úsměv) Doporučuji
vypít před cvičením minimálně
půl litru vody, láhev s nápojem je
nezbytná také při hodině. Co se
týká vybavení, postačí vám běžné
lehčí sportovní oblečení, pohodlné
i pevné boty a bandáže nebo rukavice, ty jsou však často v centrech
k zapůjčení. Jinak si zabalte chuť
ke sportu a dobrou náladu. Pak
můžete směle vyrazit...“
Jak nám tento sport
může pomoci?
„Tento sport je pro naše tělo přínosný hned v několika ohledech.
Kromě toho, že se u něj pořádně
zapotíte a dostanete tak z těla
škodliviny i nečistoty, budete také
dodržovat pitný režim, protože

u tohoto sportu to ani jinak nejde.
Pohybem ku zdraví, říká se, při
fitboxu prokrvíte své tělo a zhubnete také nějaké to kilo. Mimo
to získáte také fyzičku a celkově
posílíte svaly v těle. Pokud mám

bohužel
zleniví.
Dny jsou kratší
a chladnější, málokdo si vyrazí do přírody, což je podle
mě první problém.

„Volný čas patří rodině a dětem.
Kromě velice ráda čtu, ale mým
koníčkem je také hra na kytaru
a zpěv, ale ten provozuji nejčastěji
jen sama doma ve sprše... “

a životní styl. To jsou hodnoty, kteMladá Prostějovanka Zuzana Všetíčková Zdraví
ré má mladá, energická žena jako Zuzana na
o svých zálibách mimo odvětví zvané fitbox předních příčkách. Foto: archív Z. Všetičkové
pokračovat ve výčtu výhod, nesmím zapomenout ani na zábavu
p
a poznávání
nových lidí.“
Věnujete se také zdravému životnímu stylu,
poradíte nejen našim čtenářkám, jak by se o sebe měly
v nadcházejících podzimních
dnech starat, aby nás nenavštívily deprese a podobně?
„Podzim je krásné, barevné roční období. Mnoho z nás však

Dále bych doporučovala pohyb
a zdravou stravu. Podzimní
únavu způsobují toxiny, které
se během roku hromadí v našem těle. Zbavit se jich můžete
pomalou detoxikací, například
konzumací potravin bohatých
na vlákninu, minerály i vitaminy, nebo pití bylinných čajů.
Namísto sladkých limonád bych
doporučila pít jen čistou vodu. V
podzimních dnech by se měly

čtenářky také rozmazlovat. Masáže, aromaterapie nebo sauna
jsou tou správnou volbou pro
y dny.“
tyto
Co vy a váš volný čas?
„Ten patří hlavně rodině
a dětem. Kromě toho velice ráda
čtu, hlavně dobrodružné romány
a detektivky. Mým koníčkem je
také hra na kytaru a zpěv, ale ten
provozuji nejčastěji jen doma ve
sprše... (smích)“

Zpravodajství
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Kukura v Kukurovi, celý Shakespeare ve dvou hodinách,
ale také Testosteron od Pointu. To bude letošní APLAUS

Nevěstu přes staveniště
přenášet k oltáři nemusel

Prostějov/lv - Juraje Kukuru, Veroniku Žilkovou, Jana
Vondráčka, Miroslava Táborského, Ivanu Hloužkovou
a další skvělé herce i herečky
uvidí v říjnu návštěvníci šestého
ročníku divadelní přehlídky
Aplaus 2013. Přední divadelní
scény jako Činoherní klub, Husa
na provázku a Divadlo v Dlouhé
se představí s inscenacemi Kukura, Tichý Tarzan a Souborné
dílo Williama Shakespeara ve 120
minutách. Předskokanem pak
bude prostějovské divadlo Point
s dílem Testosteron. Pořadateli
festivalu, který je tradiční
podzimní ochutnávkou kvalitní
a zajímavé divadelní tvorby,
jsou již tradičně marketinková
společnost TK PLUS a Městské
divadlo v Prostějově.
„Jsme prostějovská firma, a proto
nás pochopitelně těší, že můžeme
být u takové akce, která nabízí
špičkové zážitky, přitom je určená
především pro občany našeho

ské ulice. Tím však komplikace
zdaleka neskončily. Následně
slavnostní zástup prošel úzkou
Prostějov/mls - Takovou slávu brankou a vydal se do radniční
ještě nenápadná Knihařská budovy přes rozkopaný dvůr.
ulice za svoji dlouhou historii Naštěstí zde zůstal dosud nenezažila! Do úzké uličky za rozbombardovaný chodníček,
prostějovskou radnicí se v so- po němž mohli slavnostní hosté
botním poledni sjela nablíz- bez problémů projít. „I ten vezkaná a slavnostně nazdobená me brzy za své. Rozhodli jsme
Hrát se bude. Nový ročník festivalu Aplaus představili šéf TK Plus Miroslav Černošek, ředitelka Městského divadla
fára. Z jednoho z nich vystou- se však, že to bude až po této
Jana Maršálková i promátor Miroslav Pišťák.
Foto: www.tkplus.cz
pila třiadvacetiletá nevěsta svatbě,“ vysvětlila Večerníku náměsta. Děláme ji už šestým rokem zorovatelky. Těším se, že s příštím Mottem letošního ročníku je tvůrčí Adéla Grossertová, z druhého městkyně primátora statutárního
a jsem přesvědčený, že v ní budeme Aplausem už budu mít mnohem hledání. Tři inscenace letošní div- pak ženich o osm roků starší města Prostějov Ivana Hemerkopokračovat,“ uvedl na středeční tis- více práce,“ svěřila se ředitelka adelní přehlídky odkazují k tvůrčím David Brlica… A PROSTĚ- vá, která v sobotu vystupovala
kové konferenci Miroslav Černošek, Maršálková. S novou šéfkou osobnostem a k jejich hledání.
JOVSKÝ Večerník byl u toho! v roli oddávající. Víceméně tak
prostějovského stánku umění bude Vstupenky jsou již v předprodeji
šéf agentury TK PLUS.
Při sobotní svatbě na prostějov- potvrdila, že kdyby vstřícnost
V pozici ředitelky bude poprvé společnost TK PLUS spolupracovat v pokladně divadla. Cena pro
přehlídku
dozorovat
Jana také v dalších letech.,,Na nedávném abonenty byla stanovena na 150 ském magistrátu bylo zpočátku ze strany úřadu nenastala, musel
Maršálková, která nastoupila do pracovním setkání s vedením di- korun, běžná cena lístku je 300 vše jinak. Zatímco obvykle sva- ženich nést nevěstu už skutečně
tebčané parkují na prostranství od auta...
funkce teprve začátkem srpna vadla jsme se vzájemně ujistili, že korun.
a na vlastní dramaturgii se nepodí- Aplaus bude pokračovat i po změně Podrobněji do zákulisí Aplau- přímo před radnicí, v sobotu Díky sympatickému kroku
lela. ,,Letošní ročník jsem vlastně na ředitelském postu. Aplaus jsme su nahlédneme v příštím čísle kvůli čtvrtému setkání Hanáků, magistrátu ale David Brlica svoji
zdědila po své předchůdkyni Aleně zkrátka neodpískali,“ ujišťuje Večerníku, v němž si také konaném právě na náměstí, mu- milou přenášet přes stavenišpředstavíme jednotlivá představení. seli dojet do uzounké Knihař- tě nemusel, naopak do radnice
Spurné, takže jsem spíše v roli po- Černošek.

Prostějov/peh - Majitelé mopedů a přívrženci burácejících
motorů si v sobotu dopoledne
přišli na své. V Prostějově odstartoval už třicátý ročník oblíbeného motoristického klání
Rallye „KOZEL“ Bouzov...
Vzduch před budovou prostějovského místního nádraží byl
v sobotu ráno cítit po benzínu
a snad ze všech stran se ozývaly
burácející motory, které přilákaly
příznivce motorismu z širokého
okolí. Zdejší budova místního
nádraží se totiž stala startovištěm
letošního jubilejního třicátého
ročníku závodu Rallye „Kozel“
Bouzov, který už tradičně pořádá
Mototeam Žešov.
„Jde o třicátý ročník neoficiálního mistrovství světa motocyklů
do 50 ccm s přídavným šlapacím
zařízením a současně jde také

o nejstarší závod v moravském
seriálu závodů mopedů Hrací
karty – Moped Cup. Jezdci závodí ve dvou kategoriích: Moped
originál a Moped s úpravami,
přičemž závodníky na trati Prostějov - Bouzov - Žešov čeká celkem deset rychlostních zkoušek,
ve kterých budou moci stroje
a závodníci předvést to nejlepší,
co v nich vězí,“ upřesnil ještě
před startem Aleš Letocha, ředitel závodu.
Stojednadvacet kilometrů dlouhou
trať si přijela letos poprvé vyzkoušet i jediná zástupkyně ženského
pohlaví mezi závodníky. Petra
Vévodová spolu s kolegyněmi-závodnicemi absolvovala prozatím
všechny letošní podniky motoristického seriálu. „Počasí dnes není
úplně ideální, tak mě v tom holky
tentokrát nechaly samotnou... Ale-

mohl spořádaně zamířit klasicky
v doprovodu maminky. Jeho vyvolenou pak kolem bagrů odvedl
k „oltáři“ její tatínek.
Tradiční Hanácké slavnosti ani
IV. setkání Hanáků probíhající
pod okny radnice pak svatební
obřad nijak výrazněji nepoznamenalo. Přestože zástupci
magistrátu organizátorům svatby
kvůli výše uvedeným komplikacím nabízeli jiné termíny, ti však
tvrdošíjně trvali na tom, který si
sami zvolili. Takže nezbývalo,
než jim vyjít vstříc.
„Škoda. Podle mě David nevyužil šanci, která mu spadla
přímo z nebes. Svatbu klidně
ještě mohl odložit s tím, že proběhne až bude radnice opravená.
Ale kdo chce kam, pomozme
mu tam…,“ mínil s ironickým
úsměvem jeden z ženichových
svobodných kamarádů.

V Prostějově odstartoval jubilejní třicátý ročník Rallye „KOZEL“ Bouzov
spoň mám jisté, že stoprocentně
dojedu jako první z žen,“ smála se
sympatická závodnice.
Na samotný start se i přes nepřízeň
počasí postavily více než čtyři
desítky jezdců, kteří přihlížejícím divákům připravili skvělou
podívanou. „To je lepší než v televizi!“ neskrýval své nadšení
z burácejících motorů osmiletý
Dominik Růžička, který se na
motoristickou akci vypravil spolu
s dědečkem. A prarodiče doprovázeli na ojedwinělou podívanou
i desetiletého Jirku, jehož motocykly učarovaly natolik, že si jeden
plánuje v nejbližší době pořídit...
„Jsou to pionýři, nevadilo jim
vstávat brzy ráno, jen aby viděli
motorky,“ smějí se prarodiče Kalovi, kteří své vnoučky doprovázeli do Prostějova až z Blanska od
propasti Macocha.

Do cíle nakonec nakonec
dorazili všichni závodníci.
S jakými úspěchy?

V kategorii „Moped-Speciál“ vy- vou medaili si odvezl Zdeněk Bílka. čoch, druhé místo patřilo Davidu
bojoval první místo Lukáš Škrabal, V kategorii „Moped- Originál“ se Látalovi a bronzovou příčku obsastříbro vyjel Aleš Koutný a bronzo- na prvním místě umístil Karel Ml- dil Martin Kudrna.

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

byli jsme na startu rallye...
3xfoto: Petra Hežová

Bezpečnost především. Protože se rallye jela za Startovací linie. Přihlížející diváky čekala Pravý motorista se větru deště neleká! Nanormálního silničního provozu, bylo nutné závodní- výjimečná podívaná i ohlušující řev motorů, vzdory rozmarům počasí se na startoviště u místního
nádraží sjely více než čtyři desítky závodníků.
ky předem upozornit na případné nástrahy na trati. který k závodům neodmyslitelně patří!

BIENVENUE Á STRASBOURG aneb cesta za poznáním Evropského parlamentu
Francouzskou „misi“ si užila i výherkyně letní soutěže Eva Mičková

Štrasburk/jp - Letní vědomostní
soutěž o zajímavý studijní zájezd do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku dospěla
před několika týdny do svého
konce a jak už jsme odprezentovali, vítězkou hlavní ceny se
stala pravidelná čtenářka Večerníku Eva Mičková z Brodku
u Prostějova. Lukrativní dárek
ji předal pravidelný dopisovatel
Večerníku, prostějovský publicista i politolog Petr Sokol, který

byl garantem celého klání. Společně s vítězkou a vybranými
účastníky zájezdu se počátkem
uplynulého týdne vypravil za
poznáním politiky evropského rozměru i krásami hlavního města Alsaska ve východní
Francii také vyslanec Večerníku. A tím vznikla tato reportáž...
V pondělí 9. září v ranních hodinách se tedy skupinka prostějovských studentů Střední odborné školy podnikání a obchodu
v Prostějově, společně s pozvanými hosty včetně výherkyně
letní soutěže Večerníku, vydala
na několikahodinovou cestu vstříc
východnímu francouzskému kraji
Alsasku. V hlavním městě České

Bylo co k vidění. Nejen politikou žije hlavní město Alsaska, ale pro svou
bohatou historii je Štrasburk oblíbeným místem turistů. Foto: Josef Popelka

republiky se k zájezdu připojilo
několik pražských studentů, aby
poté již nic nestálo přímé cestě za
poznáním francouzského folklóru.
Německy znějící, přesto francouzská vesnička Mittelhausen se stala
na pondělní noc útočištěm pro
všechny zúčastněné. Společná večeře v restauraci Burgritter ve vedlejší obci Hohatzenheim byla tím
správným zakončením večera před
náročným programem, který čekal
na účastníky druhý den již přímo ve
Štrasburku.
Úterní přesun trval jen několik desítek minut, pěšky se pak skupinka dostala přímo do centra města
i k jeho největší dominantě, katedrály Notre-Dame de Strasbourg
z dvanáctého až patnáctého století,
postavenou z červeného pískovce.
Odtud už měl každý možnost prohlédnout si po svém další pamětihodnosti, kterých je v tomto krásném francouzském městě nespočet.
Jmenujme jen ty nejvýznamnější
- historické centrum Grande Ile je
zapsáno na Seznamu světového
dědictví UNESCO, náměstí Kléber s mnoha historickými domy
patří mezi nejkrásnější historická
centra v Evropě, Rohanský palác,
La petite France (Malá Francie) či
Synagoga míru. To je skutečně jen
krátký výčet nejkrásnějších míst,
které nám Štrasburk ze své bohaté
historie poodkryl... Ty méně do-

stupné se nám naskytlo zhlédnout
při více než hodinové projížďce
vyhlídkovou lodí po řece Ill.
Poté již následoval hlavní bod programu, jímž byla návštěva Evropského parlamentu, kde všechny
čekala beseda s Milanem Cabrnochem a Petrem Sokolem o dění
na evropské politické scéně a práci
v Evropském parlamentu. Tím
nejlepším důkazem o činnosti europoslanců byla samotná účast na
plenárním zasedání, které se v tu
chvíli zabývalo nezaměstnaností
mladých lidí...
Následovalo společné focení,
kterým se prohlídka na půdě Evropského parlamentu chýlila ke
svému konci. Výborná večeře
v krásném prostředí restaurace Le
Gruber v historickém centru města
se stala bonbónkem francouzské
„mise“ do Štrasburku.
Naplněni zážitky i výborným jídlem se celá posádka vydala na zpáteční cestu. Není pochyb o tom, že
si to všichni náramně užili a mnozí
se netajili tím, že se sem v budoucnu vrátí. Ať už to bude v podobě
využití svého volného času či jako
vyslanci České republiky..
Na exkluzivní rozhovory
i další fotogalerii s vítězkou
letní čtenářské soutěže
Evou Mičkovou
i Petrem Sokolem se můžete těšit
v příštím čísle Večerníku!

ZÁZRAK! Ukradený mobil se vrátil majiteli
Z mobilu mohl
na dálku i fotit!
Jeho mobilní telefon po pár týdnech změnil majitele. Občanka
snědší pleti, která pravděpodobně mohla být zlodějkou, jej totiž
v jedné prostějovské cukrárně
prodala makedonskému podnikateli. Ten ho následně předal
svému synovi. Nový vlastník
mobil po několika týdnech
nečinnosti zapnul, čímž se aktivovala šikovná aplikace Cerberus, která se dá z internetu
legálně stáhnout za pětasedmdesát korun a může se stát nedílnou součástí přístroje. „Tato
aplikace mi umožnila sledovat,
kde se mobil s přesností na jeden

metr právě nachází. Dokonce
jsem z mobilu mohl na dálku
fotit. Snímky lidí, kteří měli telefon k ruce, se mi pak zobrazoval
na monitoru mého počítače. Velice dobře jsem věděl, že mobil
mají lidé žijící v Sušilově ulici.
Byl to všechno hodně zvláštní
pocit,“ svěřil se dále Aleš N.,
který si navzdory výše uvedeným skutečnostem nebyl vůbec
jistý, že se mu podaří získat telefon zpátky.

Koupil kradený mobil,
nemá telefon ani peníze
Po čtyřech měsících bezmoci
se vše zlomilo v pátek 13. září
dopoledne. V ono osudné a pověstné datum Aleš N. navštívil
Obvodní oddělení Policie ČR
v Prostějově. A zde se mu konečně dostalo pomoci. V do-

provodu dvou uniformovaných
policistů o chvíli později i za
doprovodu Večerníku vyrazil do
nedaleké Sušilovy ulici. V jednom z tamních bytů se podařilo
zastihnout nového majitele telefonu. Ten byl sice přítomností
policistů zaskočen, dobře však
věděl o co jde a původně ukradený telefon policistům ochotně
vydal. Hájil se přitom tím, že on
sám se stal obětí podvodnice!
„Koupil jsem ho v cukrárně.
Žena, od které jsem ho získal, se
dušovala, že není kradený. Slíbila mi, že mi k němu dá všechny papíry...,“ reagoval.
Jeho původní majitel byl překvapen, jak hladce vše proběhlo. „Tohle jsem fakt nečekal. Po
těch několika měsících jsem už
nevěřil, že bych ho mohl ještě
někdy dostat zpět,“ vyjádřil se

krátce poté, co mobil dostal
zpět do ruky šťastný Aleš N.

Při pátrání raději
spolupracujte s policisty
Krádeže mobilů jsou na denním
pořádku. Ovšem pravděpodobnost, že se vám přístroj vrátí
zpět, je podobná té, že vyhrajete ve sportce. Přitom telefony
v dnešní době už umožňují věci,
které byly donedávna naprosto nepředstavitelné. Vypátrat je
tedy nemusí být vůbec problém.
Při samotném získávání přístroje je však lepší spolupracovat
s policisty, kteří mají pravomoc
zabavit na místě věc pocházející
z trestné činnosti. Pak už stačí
vyrazit na místo. Nemusí trvat
dlouho a věc, kterou jste považovali za nenávratně ztracenou,
máte opět zpátky.

V politickém dění. Po shlédnutí plenárního zasedání (spodní snímek) si účastníci studijního zájezdu
našli čas na společnou fotografii v prostorách Evropského parlamentu.
2x foto: Josef Popelka

VYHRAJTE LÍSTEK NA... OLYMPIC!
Plumlovské léto sice skončilo, ale fanoušci nemusí smutnit! Ba právě naopak, příznivci klasického bigbítu jsou znovu
u vytržení. Do vystoupení legendární skupiny OLYMPIC totiž chybí pouze už jen ČTYŘI DNY! A jelikož představovat vám protagonisty, kteří tento pátek zcela ovládnou Prostějov, by bylo více jak nošením dříví do lesa...
Každopádně si připomeňme to, co už jistě všichni ví - koncert skupiny OLYMPIC, který pořádá agentura HITTRADE, se
uskuteční ve Společenském domě v Prostějově již v PÁTEK 20. září od 20 hodin! A jak je již tradicí, vy můžete být přitom
díky Večerníku dokonce ZADARMO! Tentokrát totiž obdarujeme celkem DESET ŠŤASTLIVCŮ. Osm prostřednictvím
tištěného vydání a dva úspěšné z internetových stránkách www.vecernikpv.cz. Každý přitom vyhraje po jedné vstupence.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník - váš mediální partner všech hudebních šlágrů!
Co je potřeba pro výhru vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...
Soutěž probíhá od pondělí 9. do čtvrtku 19. září ve dvou dějstvích
V prvním dílku soutěže uspěli ti, kteří věděli, že jedním ze zakladatelů a stále ještě současným lídrem i frontmanem skupiny OLYMPIC je PETR JANDA. Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal, až se v losovacím osudí
sešlo hned 325 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali první šťastné kvarteto: Marie ZAORÁLKOVÁ, Krasická 43, Prostějov * Viktorie BOSERLOVÁ, Smržice 498 * Matěj ZOBÁNIK, Ptení 78 * Pavel DOMINIK, Okružní 129, Prostějov
Vyhrané vstupenky si můžete vyzvednout po celý týden v redakci Večerníku, Olomoucká 10, Prostějov.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ:

VE KTERÉM ROCE VZNIKLA JEDNA Z NEJPOPULÁRNĚJŠÍCH SKLADEB
SKUPINY OLYMPIC „OSMÝ DEN“?

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Olympic“. Můžete nám ale
ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do
sídla redakce v Olomoucké ulici. Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 19. ZÁŘÍ, 16.00 hodin. Druhé kvarteto výherců
budeme ještě v tentýž den kontaktovat telefonicky.

Společnost

14

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. září 2013

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

A GRATULUJEME!!!

Ellen Zlámalová
9.9.2013 50 cm 3,40 kg
Prostějov

Viktorie Domjenová
7. 9. 2013 47 cm 3,45 kg
Drahany

Eliora Hangurbadžová
10. 9. 2013 49 cm 3,10 kg
Obědkovice

Tereza Večerková
7.9.2013 46 cm 2,50 kg
Prostějov

Ivana Godlová
8. 9. 2013 50 cm 3,20 kg
Otaslavice

Martin Mika
6. 9. 2013 46 cm 2,55 kg
Dobromilice

Tomáš Poulík
8. 9. 2013 48 cm 3,35 kg
Niva

Beáta Schejbalová
9.9.2013 49 cm 3,25 kg
Prostějov
Fotografie narozených
miminek pořizujeme každou středu
v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminku v pokoji
nezastihneme, můžete nám zasílat
své snímky i s potřebnými
údaji na e-mailovou adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům zašleme
jako poděkování dárek
- přímo domů graficky zpracovaný
portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Prostějovští vojáci 102. průzkumného praporu pomáhají na všech frontách
Malá Verunka z Konice má díky nim polohovací lůžko

Prostějov/peh - Uplynulý čtvrtek se na prostějovském letišti
pomáhalo! Vojáci 102. průzkumného praporu zde již popáté zorganizovali charitativní
akci, jejíž výtěžek je určen dětem, které si z vážných důvodů
nemohou užívat dětství se vším Dojatá maminka Jana Vévodová
všudy. Tentokrát byla hlavní
hrdinkou dne malá Verunka směrem k dobrosrdečným vojákům
Vévodová z Konice. A Večerník
Prostějovský 102. průzkumný
byl u toho!
prapor není v pořádání charitativních sbírek žádným nováčkem.
Už v roce 2009 proběhl ‚KutuStrážní andělé v zeleném. Dojatá Jana Vévodová si z rukou pplk.
zovský pětasedmdesátikilomeRené Sabely převzala šek na téměř čtyřicet tisíc korun, které použije na
trový pochod‘ z Prostějova do
nákup speciální pomůcky pro nemocnou dcerku. Foto: Petra Hežová
Slavkova, kdy vojáci vybraným
finančním obnosem přispěli do děvčátko navíc trpí vrozenou neposeděla. A v tu chvíli, přesně
Fondu ohrožených dětí Klokánek. vadou dolních končetin. To po- dle hesla ‚naděje umírá poslední‘
Následovalo ‚24 hodin na kole‘ chopitelně mladé rodině obrátilo přispěchali s pomocí vojáci 102.
a na dvou kontinentech probíhají- život naruby, ale Verunka i její ro- průzkumného praporu, jejichž
cí ‚Pochod za dětským úsměvem‘ dina jsou velcí bojovníci.
mottem je ‚Spem Retine‘ (podrž
pro Dětský domov v Plumlově. „Od zdravotní pojišťovny jsme si naději - pozn. red.). Ti na konto
Výtěžek loňského ročníku pak dostali příspěvek na speciální malé bojovnice mezi sebou vyputoval na konto malého Kristiá- kočárek, ale na polohovací židli brali částku 37 800 Kč a udělali
na, stálého pacienta zdejší nemoc- bychom čekali dalších deset let,“ tak rodině Vévodových ohromnice. Letos se díky doporučení přibližuje nedostatek veřejné po- nou radost!
pracovnic Střediska rané péče moci Jana Vévodová, Verunčina „Ráda bych všem moc poděkoSPRP Olomouc dostalo na pě- maminka. Speciální polohovací vala, zejména paní nadporučici
tiletou Verunku Vévodovou židle totiž pochopitelně není levná Kateřině Ramil, která se o nás
Makej. Disciplína překážková z Konice, které byla po narození záležitost, ale určitě sami uzná- tady starala, radila nám a pomáhadráha dala soutěžícím zabrat. diagnostikovaná DMO kvadru- te, že za deset let by si Verunka la. Doufám, že to, co jste pro naši
Foto: npor. Kateřina Ramil paréza - dětská mozková obrna, v dětské židličce příliš pohodlně Verunku udělali, se vám v životě

„Doufám, že to, co jste
pro naši Verunku udělali,
se vám v životě vrátí...“

V desetiboji zazářil tým II.
průzkumné roty, druhé místo
obsadila Rota zabezpečení a
bronz urvala I. průzkumná rota.
Střelba
1. des. Miroslav Kuneš,
2. des. Pavel Gottfried,
3. des. Tomáš Haluza
Kroket
1. svob. Petr Sehnálek,
2. rtm. Martin Musil,
3. rtn. Jiří Blaha
Šněrování kanady
1. čet. Kamil Král,
2. rtn. Jana Jabůrková,
3. rtm. Milan Koudelný a rtn.
Jiří Blaha
Překážková dráha
1. rtn. Boris Kvapil,
2. čet. Michael Cekul
3. čet. Jan Hél, rtn. Jiří Blaha,
čet. František Hloušek
Veslování
1. por. Jiří Sedlák
2. čet. Břetislav Dlabal a čet.
Pavel Rožnovjak
3. čet. Jan Hél
vrátí,“ neskrývala dojetí Verunčina
maminka, která z rukou velícího
důstojníka přebírala šek s vybranou částkou. „Chtěl bych pochválit všechny své vojáky, kteří se

Pomoc v pravý čas. Prostějovští vojáci se Verunce postarali
o užitečný dárek nejen k šestým narozeninám, které zanedlouho
oslaví.
Foto: Petra Hežová
k akci tak zodpovědně postavili
a mohli jsme tak dostát slibu, že
Verunce pořídíme speciální polohovací židli, kterou tolik potřebuje,“ uvedl podplukovník René
Sabela, který doufá, že příští rok
se povede zorganizovat podobně
úspěšnou charitativní akci.
Vojáci 102. průzkumného praporu
si chválu nadřízeného zasloužili

nejen za ochotu pomáhat potřebným, ale také za úctyhodné výkony, které podávali v průběhu celého sportovního dopoledne, kdy
spolu změřily síly desetičlenná
družstva vojáků ve střelbě, veslování a zavazování vojenských
kanad, které si vítěz disciplíny
zašněroval za neuvěřitelných třiatřicet sekund...

INZERCE

Školka Dětský ráj
Nedostalo se Vaše dítě do mateřské školy? Nezoufejte, jsme tu pro Vás. Jsme
nové soukromé zařízení, které se nachází v blízkosti centra Prostějova, poskytující výchovu dětí od 2 do 6 let. Oproti jiným soukromým zařízením máme
zkušeného pedagogického pracovníka, který pečuje o Vaše děti. Nabízíme:
vzdělávání podle metod rámcového výchovného programu, promyšlený režim
dne, dále zajišťujeme stravování a pitný režim, návštěvy solné jeskyně, výuku
angličtiny a logopedickou péči... Zápis už probíhá !
Kontakt: Dětský ráj
mob.: 607 144 098
web: www.detraj.cz
e-mail: detraj@email.cz

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
Regionální pracoviště
TyfloCentra Olomouc
v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese:
Kostelecká 17, Prostějov.

Aikido Prostějov přijímá nové
členy se zájmem o japonské
bojové umění. Kde: Sportcentrum DDM Vápenice 9. Bližší info tel.: 728605129 nebo
aikidoprostejov@seznam.cz
Semtamník SONS
V pondělí 16. září od 11 hod
- návštěva solné jeskyně v ul.
Budovcova. Sraz účastníků
v prostorách jeskyně, či dle dohody v kanceláři SONS.
Pondělí 16. září 2013 od 14.30 do
15.30 hodin - Rehabilitační cvičení pro posílení tělesné kondice
a zraku. Probíhá každých 14 dnů
pod vedením cvičitelky Tai-či.
Výlet do Olomouce s návštěvou interaktivní výstav ,,Příběh
kamene,, - odjíždí se z Prostějova vlakem ve 13.00 hod a je
nutná předem nahlášená účast.
Čtvrtek 19. září 2013 od 9.00
-12.00 hodin – Pletení z pedigu v klubovně SONS

Ekocentrum Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
V sobotu 21. září 2013 se koná
exkurze ,,Horami a lesy po stoMC Cipísek,
Sídliště Svobody 6, Prostějov pách Boženy Němcové a Maxe
Dopolední programy pro ro- Švabinského,,. Sraz je na hlavním
diče s dětmi – programy jsou nádraží v Prostějově v 7.20 hod.
rozdělené na skupiny podle
věku dětí a je nutné se nahlásit V pátek 20. září pořádá
předem z důvodu omezené ka- Občanské sdružení Pomocná ruka charitativní sbírku.
pacity MC.
Bližší informace ke všem
Od 10:00 do 15:30 hod. na ZŠ
akcím naleznete na
Jana Železného na Sídl. Svobody
www.mcprostejov.cz
a ZŠ a RG Studentská ul. můžete
nosit oblečení, hračky, lůžkoviny,
ICM Prostějov,
závěsy, utěrky, ručníky, kabelky,
Komenského 17, Prostějov knihy aj. Vše baleno v sáčcích
Otevírací doba ICM Prostějov a pytlích. Info na adrese: OS Pood září opět od 12:00 do 17:00 hod. mocná ruka, Školní 32, PV. Tel.:
Denně od 10 do 16 hodin 582 335 251, 734 575 711.
máte možnost naučit se psát
na klávesnici všemi deseti.
Střípky z cest po Korsice
Až do konce září si v atriu KaNemocnice Prostějov si vás várny ve Špalíčku budete moci
dovoluje pozvat na přednáško- prohlédnout fotografie z cestovavý workshop‚ Když nadváha telského pobytu fotografa Josefa
ohrožuje zdraví a boj proti France na ostrově Korsika. Krásy
nadváze‘. Akce se bude konat korsických hor i malebného podne 24. září od 8:00 do 16:00 břeží u Bonifacia na jihu ostrova
vám jistě učarují a možná i pohod. ve vestibulu nemocnice.
skytnou inspiraci k dovolené.
ÚS ČZS Prostějov pořádá
ve dnech 28. až 30. září 2013 Zveme vás na společné zamyšlení
Okresní výstavu ovoce, zeleni- nad otázkami a záhadami života.
ny a květin v kulturním domě Přednášející biotronik Tomáš
v Čelčicích. Prohlídka exponátů: Pfeiffer odpovídá na písemné
sobota a neděle od 10 do 18 hod, i ústní dotazy posluchačů. VstupPondělí od 10 do 13 hodin. né je dobrovolné. Neděle 22. září
Vstupné dobrovolné. Zvou 2013 v 9.00 hod., Společenský
dům, Komenského 6, Prostějov.
všechny pořadatelé.

I

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

Nejsou již mezi námi...
Marie Janečková 1927 Čechy p. K. Milada Valentová 1958 Vrbátky
Svatopluk Walla 1964 Prostějov Alžbeta Vobejdová 1957 Prostějov
Tomáš Trnečka 1937 Protivanov Anna Kociánová 1934 Prostějov
Drahomíra Zatloukalová 1929 Zdeňka Cetkovská 1947 Bedihošť
Helena Pavlíková 1925
Mostkovice
Prostějovičky
Jiří Kadlec 1956 Myslejovice
Zdeněk Dokoupi 1948 Hrubčice Dobroslava Koutná 1920 Čehovice
Zdenka Sychrová 1934 Protivanov
Petr Kroupa 1976 Prostějov
Libuše Sobieská 1922 Kostelec n. H.
Iveta Hodisová 1971 Prostějov
Rozloučíme se...
Pondělí 16. září 2013
Stanislav Sotorník 1947 Obědkovice 14.00 kostel Klenovice na Hané
František Novák 1929 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 18. září 2013
Marie Piňosová 1934 Prostějov 14.00 kostel a hrob Plumlov
Jaroslav Krátký 1937 Otaslavice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Marie Cásková 1931 Smržice 13.15 Obřadní síň Prostějov
Miroslava Pospíšilová 1927 Brodek u Prostějova 13.00 kostel Brodek u Pv
Čtvrtek 19. září 2013
František Nedbal 1935 Kelčice 13.00 kaple Kelčice
Pátek 20. září 2013
Ing. Petr Schwarz 1944 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Lubomír Zapletal 1963 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Ing. Jindřich Spáčil 1935 Prostějov 9.30 Obřadní síň Prostějov
Ivanka Schiesselová 1950 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Anna Kleinová 1920 Ptení 15.00 kostel Ptení
Sobota 21. září 2013
Ludmila Štětařová 1929 Klenovice na Hané 14.00 kostel Klenovice n. H.
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OLYMPIC SLAVÍ 50 LET

KDY: pátek 20. září, 20.00 hodin
KDE: Společenský dům, Komenského ul., Prostějov
Legenda české rockové scény dostává fanoušky
do varu už neuvěřitelných padesát let! O kom
je řeč? Přece o nejstarší české bigbítové kapele
Olympic, která se v roce 1962 (tehdy ještě pod
názvem Karkulka) veřejně chopila mikrofonu
i hudebních nástrojů a obrátila zdejší hudební
svět vzhůru nohama.
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 na vystoupení v rámci koncertního
turné, které pro všechny příznivce a pravověrné fanoušky připravila prostějovská agentura HitTrade,
která už všem hudebním fanouškům letos naservírovala nejeden nezapomenutelný zážitek.
„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.
No, a uznejte sami, že půl století existence takové
kapely jako Olympic se musí pořádně oslavit, a to
dvojnásob, když jde o padesátiny největší rockové
legendy. Připravte se proto na pořádný nářez, který
dozajista otřese celým Prostějovem, takže jestli se
počítáte mezi rockery a fanoušky legendární muzikantské partičky, na pátek si nic jiného neplánujte
a v osm se sejdeme v sále prostějovského‚kaska‘.
„Půjde o rockový koncert, proto jsem hned ze začátku zavrhl variantu jakéhosi divadelního představení, kdy diváci jen sedí na židlích. Na 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
Svaz tělesně postižených v ČR,
a. s., okr. org. v Prostějově,
zve své členy i nečleny na
prodejní výstavu FLORIA
KROMĚŘÍŽ - 12. 10. 2013.
Jste srdečně zváni! Bližší info.
na tel: 724 706 773, 588 008 095
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v Prostějově, Svatoplukova 15, Prostějov, pořádá
kurz Znakového jazyka pro začátečníky, který se uskuteční od
října do prosince tohoto roku.
Přihlásit se můžete buď osobně na
výše zmíněné adrese, e-mailem na
snncr.pv@volny.cz , nebo na tel:
582 331 806 do 30.září 2013

Foto: internet
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.
Na programu je nefalšovaná rocková atmosféra
a nestárnoucí hity, které nás provází už padesát
let. Legendární ‚olympici‘ už jiní nebudou, tak si
je přijďte užít pořádně a na živo do prostějovského Společenského domu už tento pátek ve 20:00
hodin! Vstupní brány pro všechny návštěvníky se
otevřou o hodinu dříve, tj. v 19.00 hodin.
Vstupenky jsou stále k dispozici na prodejních
místech Klenoty Eva, Koliba u Tří králů, Hudebniny Tyl a na www.ticketportal.cz. koupit si
je lze i přímo v míste koncertu ve Společenském
domě, kde budou k dostání i těsně před zahájením koncertu!

Partnerem
akce jsou

Kino Metro 70
pondělí 16. září
14:00 Bijásek:
Kačenka a strašidla
17:30 Wolverine
americký akční fantasy film
20:00 Wolverine
úterý 17. září
14:00 Kačenka a strašidla
17:30 Wolverine
20:00 Nejvyšší nabídka
italské romantické drama
středa 18. září
17:30 Wolverine
20:00 Nejvyšší nabídka
čtvrtek 19. září
17:30 Jako nikdy
české psychologické drama
20:00 Jako nikdy
pátek 20. září
15:30 Justin:
Jak se stát rytířem
španělský animovaný film
17:30 Jako nikdy
20:00 Očista
americký horor
Sobota 21. září
15:30 Justin:
Jak se stát rytířem
17:30 Jako nikdy
20:00 Očista
Neděle 22. září
15:30 Justin:
Jak se stát rytířem
17:30 Justin:
Jak se stát rytířem
20:00 Jako nikdy

v Prostějově
úterý 17. září
19:00 EKATERINA
MALACHKOVA DEBIAK
(Francie) -housle & JITKA
ČECHOVÁ - klavír - 1. abonentní koncert (divadelní sál)

Apollo 13
pátek 20. září
20.00 SOUNDS OF
THE GRAVE 2013/1
Hrají: Hazydecay, From Betone, Cricital Nadnese, Ultia

DIVADLO POINT
pátek 20. září
19:00 Filmové tábory Sobotín: Movie Factory 2013
a Filmový tábor Sobotín 2013
slavnostní premiéra filmů
z produkce mezinárodního
filmového kempu MOVIE
FACTORY 2013

SVÉ TIPY
na zajímavé akce
nám posílejte
na e-mail:
vecernik@pv.cz

České
dráhy a.s.

Český zahrádkářský svaz ve
Smržicích pořádá v areálu zahrádkářů Výstavu ovoce, zeleniny a květin - v sobotu 21. září
2013 od 14.00 do 18:00 hodin
a v neděli od 10.00 do 18.00 hodin.
SYSTEMA Russian martial art oznamuje stále probíhající nábor nových členů
se zájmem o ruskou školu
bojového umění v Prostějově.
Bližší informace tel. 774 142 382
nebo koblasap@seznam.cz
V úterý 17. září 2013 v 17 hodin
se uskuteční přednáška PhDr.
Marka Vařeky, PhD. ,,VZTAH

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.
PERNŠTEJNŮ A LICHTENŠTEJNŮ K PLUMLOVSKÉMU ZÁMKU“ v sále Státního
okresního archivu Prostějov.

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

HODINOVÉ
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST
sobota 21. 9.
15.00 - 16.00 hodin
neděle 22.9.
10.00 - 11.00 hodin

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 16. 9. DO 22. 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 úplňku. Vstupné 20 Kč.
Ve středu v 16.30 hodin KLUB HVĚZDÁRNÍČEK
pro děti do 10 let.
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 zahájí 26. 9. v 16.30 hodin.
Je určen pro zájemce o astronomii ve věku 10 až 20 roků.

Nezaměstnaných na Prostějovsku
je pořád stejně. Víc však jak loni... Blokové čištění

Prostějov/pk - V srpnu se počet uchazečů o zaměstnání
v Olomouckém kraji nepatrně snížil o deset osob. Na
Úřadu práce v Olomouckém
kraji se v průběhu srpna nově
zaregistrovalo 2 616 uchazečů o zaměstnání, což je o 795
osob méně než v předchozím
měsíci, což znamená pokles
o třiadvacet procent. Do zaměstnání přitom nastoupilo
1 113 osob. V samotném okrese Prostějov se počet uchazečů
prakticky nezměnil.
„V meziročním srovnání pozorujeme v Olomouckém kraji
stále výrazné zvýšení nezaměstnanosti. Jejich počet je
o 4 256 osob vyšší než ve stejném
měsíci roku 2012, což je více jak
dvanáctiprocentní nárůst,“ informoval Jaroslav Mikšaník, referát
Trhu práce Úřadu práce České republiky Krajská pobočka'
v Olomouci.
Na konci srpna bylo v databázi
volných míst nejvíce pracovních
příležitostí pro kvalifikované dělnické strojírenské profese (soustružníky, zámečníky, svářeče

v Prostějově

a nástrojaře), pomocné a nekvalifikované pracovníky, řidiče nákladních automobilů, prodavače a dále
pro obchodní zástupce, referenty
a pracovníky v oblasti pojišťovnictví, stavební dělníky a zedníky,
vrátné a strážné, číšníky a kuchaře.
„Celkový počet volných pracovních míst se v Olomouckém kraji
meziměsíčně mírně zvýšil o 115
nabídek, tj. osm procent. Na konci srpna připadalo na jedno volné
místo pětadvacet uchazečů o zaměstnání,“ prozradila k situaci na
trhu práce Olga Pacáková.
Olomoucký kraj vykazuje podíl nezaměstnaných osob 8,7 %,
což je čtvrtá nejvyšší hodnota

v ČR - za Ústeckým (11 %),
Moravskoslezským (9,7 %)
a Karlovarským krajem (8,8 %).
Na úrovni okresů se Jesenicko,
Přerovsko a Šumpersko v celorepublikovém srovnání nacházejí v
první pětině okresů s nejvyšší nezaměstnaností (na 12. až 14. místě). Nejlepší umístění opět vykazuje okres Prostějov s PNO 7,4
%, což je o 0,1 p.b. nižší hodnota,
než celorepublikový průměr.
„Očekáváme, že v září dojde
s příchodem nových absolventů
škol ke znatelnějšímu nárůstu
nezaměstnanosti,“ dodal na závěr
alespoň trochu optimisticky Mikšaník.

Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR

Prostějov/red - Na tomto místě přinášíme pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde čistící práce společnosti .A.S.A.
Technické služby budou probíhat.
středa 18. září 2013: Bulharská * Bulharská - vnitroblok * Dr. Horáka
(Určická - Bulharská) * Na Hrázi (Bulharská - Určická) * Na Hrázi vnitroblok * Okružní (Brněnská - Určická) * St. Manharda (Bulharská Určická) * Waitova * Waitova – vnitroblok * Drozdovice zastávka (bus)
pátek 20. září 2013: Drozdovice (Určická - Krasická), * J. Olivetského * Raisova * B. Šmerala * B. Šmerala - parkoviště + vnitrobloky *
B. Němcové * Pod Záhořím * U Boží muky * Na hrázi * B. Šmerala
- Drozdovice * Spojka mezi Průchozí a Drozdovice * Určická (Na
Boží
ž muk
ky)
hrázi - U Bo
muky)

Oznámení o vypnutí
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Olšany
Dne: 30. 9. 2013 od 7:30 do 14:30 hod. Vypnutá oblast: ulice
Kačenky č. 454, 456, 423, 307, včetně všech novostaveb.
Obec: Hrubčice
Dne: 4. 10. 2013 od 7:30 do 14:30 hod. Vypnutá oblast: ulice
s č. 6, 240, 250, 259, 262.
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 4. 10. 2013 od 7:30 do 12:00 hod. Vypnutá oblast: část
města Němčice nad Hanou s ulicemi: Trávnická-(mimo MŠ),
ČSLA, Sokolská od Sokolovny a č.609, Příkopy od č. 144, Žabák, Sadová, J. Fučíka, Masarykova 419, dále č.313, 314, RS
plynu, fa. Sebranka, odběratelská trafostanice Němčice Sebranka
(č. 300717)
Dne: 4. 10. 2013 od 7:30 do 18:30 hod. Vypnutá oblast: ulice Masarykova od č.293 a 139 po konec obce sm. Měrovice
vč. levostranných ulic.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Prostějovský Večerník také na Facebooku!

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s frontmanem legendární kapely a nestárnoucím rockerem

„JAKO OPRAVÁŘ BYCH SE UŽ NEUŽIVIL...,“ směje se populární zpěvák PETR JANDA
OLYMPIC vystoupí v Prostějově už tento pátek ve Společenském domě

Praha, Prostějov - Sedmdesátník, který se do důchodu rozhodně nechystá. Co by tam taky dělal, když mu to pořád báječně
hraje i zpívá. O kom je řeč? No, přece o frontmanovi legendární
hudební kapely Olympic, která to už tento pátek roztočí na koncertu v Prostějově, který se koná u příležitosti padesátých narozenin kapely. PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám už dnes zcela
exkluzivně přináší rozhovor s touto nestárnoucí legendou českého hudebního nebe. Co Petru Jandovi pomohlo překonat jednu z nejtěžších chvil ve svém životě, kterou byla nedávná smrt
dlouholetého kolegy a kamaráda? Jak se pere s rolí dědečka
a tatínka či co si on a celá kapela připravili pro fanoušky? To vše
se dozvíte právě z následujícího interview...
Petra Hežová
Skupina Olympic
mpic není
oprvé, měl
v Prostějově poprvé,
jste ale příležitost
ost prohlédího jeviště
nout si kromě zdejšího
i naše město?
vých pade„Jezdíme sem už takových
oku střeleno
sát let... (smích) a od boku
ově nejméjsme hráli v Prostějově
ně patnáctkrát, takže pár míst
jsme si tu už prošli. Co si vybame nejdříve
vuji, tak bydlívali jsme
du. Hrávali
v Avionu a pak v Grandu.
jsme v nádherné secesní budově Kou. Prostějov
těrova Národního domu.
ohužel sem
je moc hezké město, bohužel
álo... Osobjezdíme na můj vkus málo...
ně jsem místního rodákaa a básníka
udent hltal,
Jiřího Wolkera coby student
obdivoval jsem i Otto Wichterleho,
ních čoček.“
coby vynálezce kontaktních
Vaší dceři, zpěvačce
vačce Martě Jandové, se před měsícem narodila dceruška.
nost se
Měl jste už možnost
s nejmladší vnučkou osobně
seznámit a pochovat si ji?
„Samozřejmě ano. Jezdí
k nám pravidelně, hlavně
ně pro
rady mé manželky Alice,
e, která je pro ni velkou učitelkou.
lkou.
Chovám malou Marušku
šku
vždy, když jsou tady. Je
taková malinká a lehoučká
ká
a moc krásná po maminnce... (úsměv)“.
INZERCE

Jaký jste dle vašeho názoru dědeček a jaký tatínek?
„Tatínek jsem určitě dobrý (úsměv)... Alespoň si prozatím
nikdo nestěžoval (smích). V dědečkovství jsem to ještě neměl čas
dokázat. Mám sice už dva vnuky,
šestnáctiletého a dvaadvacetiletého,
ale mám dojem, že v jejich případě
jsem se až tak neosvědčil.“
Užíváte si otcovskou roli
víc než dřív, nebo je to
s prvními dětmi
srovnatelné?

„Určitě si nyní užívám víc. I když
teď v době natáčení nové desky to
tak trochu flákám. Přesto každý večer dáváme společně s manželkou
děti spát a taky spolu obědváme
i večeříme.“
Po smrti vašeho bubeníka
Milana Peroutky se nejeden fanoušek Olympiku
obával o budoucnost kapely. Uvažoval jste o tom, že kapela skončí?
„Ano, přiznávám, že jsme uvažovali
o tom, že toho necháme. A to velmi silně! Nedokázal jsme si v první
chvíli vůbec představit, že bychom
hráli s někým jiným...“

Co vás znovu ‚nakoplo‘
k dalšímu koncertování?
„Jednoznačně fanoušci, kterým moc děkuji, a pak především
samotná rodina Peroutkových. Byli
neuvěřitelně silní a nám řekli jasně, že
máme pokračovat. To jsme nemohli jen
tak pominout. Zatím se zdá, že jsme éru
po Milanovi nastartovali skvěle.“
Chystáte pro fanoušky
překvapení v podobě
nové desky. Prozradíte,
kdy se nového „cédéčka“
dočkáme?

„Obávám se, že ne. Ten program není
totiž zásadně určen k tomu, aby z něj
povstal nějaký nový pěvec, ale jenom
pro to, aby se na tom vydělalo... Já už
se na takové programy nekoukám, je to
ztráta času!“
Co byste tedy poradil začínajícím hudebníkům, kteří
by rádi kráčeli ve vašich
stopách?
„Hlavně by si měli rozmyslet, jestli je to
opravdu baví tak, že nic jiného je od toho
neodradí a taky by měli myslet na to, že se
hudbou uživí strašně málo lidí, zejména

„Po smrti bubeníka Milana Peroutky
jsme mysleli, že je s kapelou nadobro
konec. Na nohy nás postavila rodina
a i samotní fanoušci, kteří byli skvělí!“
Petr Janda přiznal, že smrt dlouholetého kolegy
i kamaráda jej zdrtila a doslova srazila na kolena....

Foto: internet

„Des právě teď dokončujeme
„Desku
těš se na ni můžete už zkraa těšit
lis
je listopadu
tohoto roku. Bude
obsahovat čtrnáct zbrusu nových písní a už tteď jsme naprosto nadšeni
(úsmě Pro fajnšmekry sděluje(úsměv).
me, že jsme ji částečně natáčeli
ana
analogově...“
Vyučil jste se v oboru
‚spojový mechanik‘.
Přiblížíte čtenářům
o co šlo? Umíte opravit třeba
drob domácí spotřebiče?
drobné
„Opr
„Opravoval
jsem konkrétně telea už bych to určitě neuměl...
fony, ale
Technik jde totiž úplně mimo mě.
Technika
Dnešním mobilům vůbec nerozumím
nech
a ani nechápu,
jak je to vůbec možné,
funguj Takže, jako opravář bych
že to funguje.
u nejspíš neuživil... (smích).“
se asi dnes už
Jak se díváte na televizní talentové pěvecké soutěže?
len
Kdybyste s hudbou začínal
Kd
d
v dnešní době,
přihlásil byste se do
soutěže tohoto
toh typu?

v našich končinách. Ale na druhé straně
hudba je nádherná a komu se to povede,
předem gratuluji. Je to dřina, je potřeba
neustále cvičit a sežere to spoustu času.“
Pokud jsem správně četla, ve
vašich muzikantských stopách
se vydala zatím pouze vaše
dcera Marta. Jak si to vysvětlujete?
y
j

„Není to tak úplně pravda. Můj syn
Petr vystudoval konzervatoř v oboru
viola. Dcera Eliška studuje biochemii, ale ta je vyloženě studijní typ
a k muzice tak velký vztah nikdy
neměla. A Anežka a Rozárka jsou
ještě malé. Marta se k hudbě dostala spontánně. Vyrůstala v muzikantském prostředí, ale v osmnácti
mi vážně oznámila, že hudbu dělat
nebude. Teď se tomu občas zasmějeme... (smích)“.
Na případech Ivety Bartošové, Petra Muka, Daniela
Hůlky a dalších českých
zpěváků vidíme, že muzikantské řemeslo a titul ‚celebrita‘ není vždy
jen o příjemných věcech. Vzpomenete si, co vás osobně v showbyznysu nejvíc ‚semlelo‘?
„To moje ‚dno‘ byla určitě již zmíněná smrt našeho bubeníka Milana
Peroutky. Myslel jsem si, že už se
z toho nevzpamatuji...“
Padesát let existence kapely
máte za sebou, co plánujete
do další padesátky?
„No, až takhle daleko ještě neuvažujeme... (smích) Ale jsme šťastní za
každý pěkný koncert, který se našim
fanouškům líbí. A moc děkujeme za
jejich přízeň. Chtěl bych jim při této
příležitosti vzkázat, že je v pátek do
Společenského domu v Prostějově
osobně zvu...(úsměv)“

kdo je
petr janda?

Pražák kojený
j ý Vltavou
l
spatřil
řil světlo
ě l světa
ě 2. května
1942. Už v mládí si ‚ochočil‘ kytaru i mikrofon, první
jeho působení bylo ve skupině Sputnici, kde začínal
hrát s kytarou v roce 1959. S přáteli stál v roce 1962
u zrodu kapely Olympic, která se stala legendou české
hudební scény. Spolu se skupinou se dostal do nahrávacích studií, na gramofové desky, do rádia a televize.
Je majitelem nahrávacího studia a vydavatelství. Byl celkem třikrát ženatý,
naposledy s o dvě generace mladší Alicí. Má celkem čtyři děti a díky dceři,
zpěvačce Martě Jandové je i potřetí dědečkem.
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Pondělí

Číslo

16. září 2013

TRHÁK TÝDNE
HOKEJOVÝ PLUMLOV
I FOTBALOVÁ KONICE „B“ KONČÍ!

ATLETIKA
...
K..
TRADIČNÍ PODNIK

Neděle patřila
překážkářům
a oštěpařům
čtěte
na straně

RÁNA DO REGIONÁLNÍHO SPORTU:

21

rozhovor
O POMĚRECH V HOKEJI

Vyzpovídali jsme
předsedu LHK Jestřábi
Michala Tomigu
čtěte
na straně

lední hokej

Plumlov, Konice/jim

26

STŘEDA 18. 9.

18:00

2. LIGA MUŽŮ, SK. VÝCHOD - 2. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
SHK HODONÍN
Zimní stadion v Prostějově

basketbal

STŘEDA 18. 9.

18:00

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

ORLI PROSTĚJOV
KOMÁRNO

REGIONÁLNÍ FANOUŠCI DVOU NEJPOPULÁRNĚJŠÍCH KOLEKTIVNÍCH SPORTŮ MAJÍ DŮVOD
HNED K DVOJITÉMU SMUTKU. DO NOVÉ HOKEJOVÉ
SEZONY TOTIŽ NEVSTOUPÍ DOSAVADNÍ ÚČASTNÍK
PŘEBORU JIHOMORAVSKÉHO A ZLÍNSKÉHO
KRAJE HC GREWIS PLUMLOV, JENŽ NENAVÁZAL
SPOLEČNOU ŘEČ S VEDENÍM JESTŘÁBŮ
A NEDOHODL SE TAK NA HOSTOVÁNÍ KMENOVÝCH
HRÁČŮ PROSTĚJOVA, ČÍMŽ SE MU PODLE
VYJÁDŘENÍ ŠÉFA KLUBU PETRA MUZIKANTA
ROZPADL KÁDR...
SMUTNÍ I FOTBALOVÍ PŘÍZNIVCI V KONICI. Z JIŽ
ROZEHRANÉHO ROČNÍKU KRAJSKÉ I.A TŘÍDY
OLOMOUCKÉHO KRAJSKÉHO FOTBALOVÉHO
SVAZU SE NAVZDORY PATNÁCTITISÍCOVÉ POKUTĚ
ODHLÁSIL MÍSTNÍ SOKOL „B“!
I V TOMTO PŘÍPADĚ JSOU NA VINĚ FINANČNÍ
TĚŽKOSTI A Z NICH PLYNOUCÍ NEDOSTATEK
HRÁČŮ.
Více o konických strastech se dočtete na straně 22,
o ukončení činnosti plumlovského hokeje
pak na straně 27.

HC Grewis Plumlov
2. září 2013

Sokol Konice B
11. září 2013

Koláž Večerníku

Sportcentrum DDM v Prostějově

atletika

ČTVRTEK 19. 9. OD 9:00
6. ROČNÍK ZÁVODU PRO ŠKOLY

!
JSME VE FINÁLE

PROSTĚJOVSKÁ VÝŠKA 2013

a Kozlovský hostuje v extralize

Školní hřiště ZŠ a RG Prostějov

basketbal

PÁTEK 20. 9.
SOBOTA 21. 9.

14:00
18:00

PŘÁTELSKÁ UTKÁNÍ

A
ORLI PROSTĚJOV - INTER BRATISLAV
A
ORLI PROSTĚJOV - INTER BRATISLAV
sportovní hala SK UP v Olomouci

Foto: Pavel Lebeda/Česká sportovní

Sportcentrum DDM v Prostějově

házená

SOBOTA 21. 9.

10:30

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 1. KOLO

SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK
SK KUŘIM
Sportovní hala v Kostelci na Hané

box

SOBOTA 21. 9.

18:00

EXTRALIGA ČR - 1. KOLO

BC DTJ PROSTĚJOV
BC DUBNICA NAD VÁHOM
Sokolovna na Skálově náměstí

boje na zelených trávnících aneb
POHÁR ČESKÉ POŠTY
FC KRALICE NA HANÉ
TJ SOKOL MOSTKOVICE
STŘEDA 18. 9. 2013 17:00 HODIN
Fotbalový areál ve Smržicích

Házenkářské trio Jurečka, Kosina

Kvitová s Berdychem si zahrají
s dětmi, pak otevřou nemocnici
Prostějov/pk - Již dnes, tj. v pondělí 16. září 2013 se od 15:30 hodin koná zápis do tenisové školy při TK AGROFERT Prostějov.
Sraz všem mladých zájemců je u cvičné zdi v tenisovém areálu za
hotelem Tennis Club, ul. Za Velodromem 49a.
„Srdečně zveme všechny děti narozené v roce 2008 a mladší. Od
16:40 hodin proběhne ukázka tréninku za účasti Tomáše Berdycha a
Petry Kvitové, kteří se od 17:00 hodin zúčastní autogramiády,“ informoval Večerník Tomáš Cibulec, marketingový manažer společnosti
TK PLUS a bývalý vynikající deblista.
Tenisová dvojice hvězd Tomáš Berdych - Petra Kvitová bude mít
dnes nabité odpoledne, neboť již v 15.00 budou vzácnými hosty
slavnostního otevření centra sportovní a preventivní medicíny AGEL
Sport Clinic v Prostějově. Spolu s nimi moderní sportoviště otevře i
bývalý fotbalista, odchovanec Baníku Ostrava Marek Jankulovski!
POZVÁNKU NAJDETE NA STRANĚ 30!

Prostějov/jim - Mužský výběr Sokola II Prostějov sice
hraje až třetí nejvyšší českou
házenkářskou soutěž, přesto
se hned trojici jeho členů
podařilo proniknout až do
extraligy! Jiří Kosina se loni
stal nejlepším střelcem celé
druhé ligy, další spojky Jiřího Kozlovského si tehdejší
kouč Josef Zedníček cenil za
obrannou i útočnou práci,
na pravém křídle pak dosáhl
David Jurečka téměř na stovku branek. Nyní bude právě
toto trio hájit nejen barvy
Prostějova, ale současně také
vypomáhat
extraligovému
Přerovu, kam odchází na takzvané střídavé hostování.

„Přednostně budou hrát za nás,
a když nebudou naše zápasy kolidovat a budou nominováni, tak i
za Přerov. Tři tréninkové jednotky absolvují u mě, v úterý, čtvrtek
a někdy i středu budou jezdit na
tréninky do Přerova. Slibuji si od
toho hodně, tréninkový proces
s kvalitnějšími hráči by se časem
měl projevit,“ informoval Večerník o novince úřadující trenér Sokola II Prostějov Alois Jurík.
Zkušený kouč, jenž v minulosti
vedl právě i Přerov, věří, že se
to na hráčích projeví pozitivně, povede to k jejich dalšímu
růstu a neusnou na vavřínech.
„Všichni tři kluci jsou velice hodní, inteligentní a určitě nedojde k
tomu, že by machrovali a jejich

výkon šel v Prostějově dolů.
Budu na ně mít větší nároky,
musí se projevit větší tréninková
zátěž a větší jistota v práci s míčem,“ netají svá očekávání.
S nabitějším programem bude
mít největší starosti zřejmě Jiří
Kosina, jenž chodí do zaměstnání na tři směny. „Vím, že je to
náročné, musí se s tím ale porvat
a na trénink přijít, aby si pročistili
hlavu od pracovních i osobních
starostí. I na tréninku musím chtít
dát gól a jako brankář mu zabránit,“ upozornil Jurík.
Servis před startem 2. ligy házenkářů včetně rozlosování a vše
podstatné o TJ Sokol II. Prostějov i TJ Sokol Kostelec na Hané-HK najdete na straně 29.

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ - 7. KOLO
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
NEDĚLE 22. 9. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ - 7. KOLO
TJ SOKOL PIVÍN
SK LIPOVÁ
NEDĚLE 22. 9. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

PŘEBOR OFS PV-II.TŘÍDA - 7. KOLO
TJ SMRŽICE
TJ HANÁ PROSTĚJOV "B"
NEDĚLE 22. 9. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Smržicích

KAM ZA F TBALEM

DIVIZE, SKUPINA „E“ - 7. KOLO
TJ SOKOL URČICE
FK SAN-JV ŠUMPERK
NEDĚLE 22. 9. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ - 7. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
SK NÁMĚŠŤ NA HANÉ
SOBOTA 21. 9. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ - 7. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
FK SPARTAK LIPNÍK NAD BEČVOU
NEDĚLE 22. 9. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
I třetí číslo měsíce září nabízí
v rámci zaběhnutého projektu
„PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“
populární klání, které najdete jedině a právě na stránkách
nejčtenějšího regionálního periodika. Také dnes se tudíž znovu
setkáváte s fotografií jisté známé osobnosti veřejného života,
jež je graficky mírně „poupra-

vena“. Vaším úkolem je odhalit
náš záměr a správně vysondovat, kdo se pod retuší skrývá. Ti
z vás, kterým se to podaří, nám
mohou své tipy nahlásit do redakce a v případě, že budete mít
štěstí při losování, máte šanci na
zajímavou výhru.
DNES přitom můžete opětovně
usilovat o další atraktivní cenu,



Správná odpověď z č. 36: na snímku byl dům z ulice Rejskova 16
v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, jenž získává poukázku
v hodnotě 400 Kč na nákup v SECOND HAND STAR, sídlící
v Otaslavicích, se stala Blanka DUDOVÁ, Nerudova 89,
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 19. ZÁŘÍ, 14.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 23. ZÁŘÍ 2013. Tentokrát
se hraje o cenu do soutěže - lůžkové povlečení - kterou věnovala
firma Profitex, Wolkerova ul. 37, Prostějov,

Profitex Prostějovv
Wolkerova 37,
7, naproti
p
BUNDA

DESMAN PLUS

LACLOVÉ
KALHOTY

DESMAN PLUS

čerp. st. Shell

SOFTSHELL BUND

A
ZDARMA

A

990,-

VELKÁ PODZIMNÍ AKCE!!

www.profitexprostejov.cz

ZNOVU O KVĚTINY ...

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.
PRO VĚRNÉ ZÁKAZNÍKY POSKYTUJEME PROCENTUÁLNÍ ....

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

TIP
k obrazovce

PRINC A JÁ
FILM USA/ČR 2004

STŘEDA 18.9. 2013

20:00 HODIN

ALIT, ALITY, CIKÁDA, ČASOVAT, ČRTA, DODÁVKY,
DŘÍT, HMAT, IKONKA, KAPR, KLIP, LÁTI, NÁPAD, OSMA,
PERKÁL, PINT, PORŠ, POŘAD, POŘEZ, POSLI, PUNČ,
SRKY, STAN, STAR, STON, ŠNEK, ŠTUMPA, TÁHLA, ÚVAZ
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 19. ZÁŘÍ 2013, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „ROZVOZ KVĚTIN“. Dalším vylosovaným výhercem se stal Josef
KOVÁŘ, Finská 9, Prostějov, který se tak může těšit na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž v minulém dějství byla
prodejna BELLIS NĚNÍČKOVÁ, sídlící na Žižkově náměstí
v Prostějově! 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 opět na skvělý
na dárek, který potěší především ty, kteří mají rádi květiny a vše, co se
jich týká. Partnerem dnešního kola je totiž znovu firma BELLIS
NĚNÍČKOVÁ, sídlící na Žižkově náměstí v Prostějově!
A tak ti z vás, kdo správně vyluští tajenku, budou opětovně
zařazeni do slosování o další POUKÁZKU V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
ATRAKTIVNÍ CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, a to znovu v PONDĚLÍ 23. ZÁŘÍ.
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kterou je opět poukázka od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, celkovém součtu stošestadvacátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Václava Koláře. Někdejšího dlouholetého a nutno
podotknout, že oblíbeného
ředitele prostějovské „reálky“
a také dlouholetého zastupitele
města Prostějova poznala opět
celá plejáda čtenářů...
Z porce 368 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherce,
kterým se stal Miroslav
VILÍMEK, Vícov 151, Plumlov.
Od Večerníku tak obdrží
ZAJÍMAVOUCENUvpodobě
PRODUKTU od firmy
PHYTO.CZ V HODNOTĚ
1 160 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit
své štěstí třeba hned v rámci
tohoto čísla, přičemž tentokrát
jsme zabrousili do kulturních
vod a graficky mírně poupravili hvězdu tuzemského rocku,
skladatele, kytaristu a dlouholetého frontmana oblíbené
skupiny, která již zanedlouho
vystoupí v rámci svého turné
i v Prostějově!
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již stosedmadvacátého kola čekáme v redakci DO ČTVRTKU
19. 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
občerstvení BRUTUS, zveřejníme v příštím čísle, které vychází tradičně V PONDĚLÍ,
a to 23. ZÁŘÍ 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Martha Coolidge
Hrají: Julia Stiles, Luke Mably, Ben Miller, Miranda Richardson, James Fox, Alberta
Watson, John Bourgeois,
Zachary Knighton, Stephen
O‘Reilly, Elisabeth Waterston
Paige Morganová měla svůj
život pevně naplánovaný
a byla nezlomně přesvědčena
o tom, že neexistuje nic, co by jí
mohlo zabránit vystudovat medicínu a stát se doktorkou. Pak
ale potkala Eddieho, mladého
sympatického podivína z Evropy. Zamilovali se. Ano. A už to
vypadalo, že velkému štěstí nic
nebrání. Jenže Eddie nebyl jen
tak ledajaký student, ale Edvard
Valdemar Dangaard, dánský

princ a jediný dědic trůnu. Jeho
otec leží na smrtelné posteli,
takže Eddie musí zanechat rebelského poflakování v Americe
a vrátit se domů na korunovaci.
Bez Paige ovšem odjet nechce
a tak šokovaná Paige odlétá do
vzdálené země, aby se stala královnou. Dokáže to vůbec? Film
se natáčel i v Česku (především
interiéry paláců) a malou rolí se
v něm může pochlubit například
modelka Andrea Verešová...

NEJEN O TÉTO ROMANTICKÉ KOMEDII
SE DOČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

DNES JE VE HŘE I BONUS!

Také ve třetím zářijovém vydání pro vás máme připraveno
další zápolení o zbrusu zajímavou výhru. Ani dnes jsme
totiž neopomněli bádání s čísly
a díky našemu dalšímu
partnerovi máte možnost
získat skutečně atraktivní
výhru... U v současnosti tolik populární hry, která si
již dávno získala své věrné
a početné publikum, se tudíž
tentokrát ZÁPOLÍ O MOŽNOST, UDĚLAT SEBE A SVÉ
VLASY KRÁSNĚJŠÍ...
A jelikož pravidla zcela jistě
všichni znáte, můžete se bez
zbytečného ostychu pustit do
bádání a současně začít usilovat o motivační prémii, kterou
je tentokrát POUKÁZKA
NA SLUŽBY V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč, kterou věnovalo STUDIO JIŘÍ
MALÝ, Dolní ul. 6, Prostějov!
Ba co víc, bonusovou prémii
tentokrát obdrží každý čtenář
tohoto vydání Večerníku, který
může od Studia Jiří Malý využít DÁRKOVÉHO KUPÓNU
V HODNOTĚ 100 korun!

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 19. ZÁŘÍ 2013,
14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla
znělo 7 - 7 - 3 - 8, načež v pořadí
celé historie tohoto klání se už
celkově stošestnáctou výherkyní
stala Radka ROZEHNALOVÁ,
Stichovická 461, Mostkovice,
jenž si tak přímo v sídle redakce
může vyzvednout cenu od partnera minulého kola soutěže, kterým byla agentura HITTRADE
Prostějov. A ta věnovala DVĚ
VSTUPENKY NAKONCERT
SKUPINY OLYMPIC V CELKOVÉ HODNOTĚ 540 Kč!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
vychází tradičně v PONDĚLÍ,
a to 23. ZÁŘÍ 2013.
Nezbývá tedy, než abyste se opět
vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

Dolní 6, Prostějov
Tel.: 777 199 152, 582 331 517
www.supervlasy.cz
www.studiomaly.cz

KuUžbPy ON
DÁRnaKkaOdeřVnÝ
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Nabídka realit a nemovitostí
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REALITY
Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

ing. Dagmar Goeblová
Žižkovo nám. 14, Prostějov
Tel.: 582 337 290, 603 891 701
E-mail: realityarea@volny.cz

Volejte: 739 322 895
1+1 Resslova OV cihla
525.000Kč
3+1 Dolní 72m2
985.000Kč
3+1 Krokova cihla po rek.
989.000Kč
3+1 Belgická 72m2 k jednání 1.039.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Moravská OV 76m2
1.089.000Kč
3+1 Západní po část.rekons.
1.189.000Kč
3+1 Partyzánská 85m2 cihla OV1.139.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč

WWW.REALITYAREA.CZ

BYTY

Pronájem cih.bytu 1+kk s vl.vytápěním, 45m2
5300Kč/měs. + ink.
Prodej 1+1, ul. Okružní, PV
500 000 Kč

Volejte: 723 335 940
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Vápenice
699.000Kč
3+1 sídl. Svornosti 80m2, cihla 1.250.000Kč

Prodej byt. domu v Prostějově o 5 byt. jednotkách
a prodejnou v přízemí. Podsklep., každý byt vlastní
plyn.vytápění.
Cena: 4 990 000Kč

Pronájem obchodu u centra města! 132m2, vchod
z ulice, výlohy. Cena: 15000Kč/měs. + DPH + ink.
Skřípov, okr. Prostějov. Prodej RD 3+1 s garáží, zast. plocha 123 m ,
zahrada 505 m2.
Cena: Kč 435.000,2

Pronájem výrob. a sklad. areálu v PV –
Domamyslicích. 415m2 nebyt. prostor,255m2
dvůr. Cena: 12 000Kč/měs. + ink.
Pronájem nebytového prostoru 31m2 v
centru PV na kanceláře a služby. Velmi pěkné!
Cena: 4000Kč/měs. + 1800Kč/měs. ink.

Prodej RD 4+1 se zahradou v Čelechovicích na
Hané.CP 1163m2, veškeré inž.sítě.Udržovaný,ihned
Cena: 2 300 000 Kč
k nastěhování!
St. pozemek 1000m2 na RD v Mostkovicích,
veškeré inž.sítě, výhled na les. Cena: 1600Kč/m2
Prodej RD 7+1 s průjezdem, garáží a terasou v
Určicích. Plyn.vytápění, obec.voda, el.e.220/380V.
Cena: 990 000 Kč
Pozemek 466m2.
Prodej býv.zem.usedlosti ve Vícově. RD 2x
3+1, plyn.vytápění,plast.okna, chlévy, velký
Cena: 1 700 000 Kč
pozemek 2846m2.

Prodej RD 4+1 v Mořicích. Plyn.vytápění, plast.
okna, garáž, zahrada. Udržovaný. Po D1 10min. do
Kroměříže,20min. do Brna. Cena: 2 300 000 Kč.
Při rychlém jednání SLEVA!

Brodek u Konice, okr. Prostějov. Prodej RD 3+1 s garáží. Zast. plocha
227 m2, zahrada 809 m2.
Cena: Kč 1.390.000,-

Prostějov, Košická ul. – Vrahovice, u hřiště.
Novostavba RD 5+kk (132 m2) s garáží, pozemek 288 – 344 m2
Cena: Kč 3.490.000,Novostavba bungalovu 3+kk (88 m2) s garáží a pozemkem 355 m2.
Cena: Kč 2.990.000,BYTY – PRODEJ:

3+1, Moravská Třebová, Holandská ul.
4+1, Pv, Anglická ul.
4+kk, Olomouc, Pavlovická ul.
3+kk, Pv, Olomoucká ul.
4+kk, Pv, Olomoucká ul.
5+kk, Pv, Olomoucká ul.

Kč 750.000,Kč 1.100.000,Kč 2.200.000,Kč 2.575.000,Kč 2.775.000,Kč 2.895.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Pv, Olomoucká ul. Kč 3.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
2+1, Biskupice
Kč 2.000,-/měsíc + ink. (cca 3.500,-)
2+1, Pv, ul. Sádky
Kč 4.750,-/měsíc + ink. (cca 3.500,-)
3+1, Klopotovice
Kč 3.000,-/měsíc + ink. (cca 3.500,-)
3+1, Pv, Netušilova ul.
Kč 9.200,-/měsíc vč. inkasa
3+1, Pv, ul. Hvězda
Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.500,-)

GARÁŽE - PRONÁJEM

Pv, Letecká ul. (za Mechanikou)
Pv, Olomoucká ul.

D+V Investing s. r. o.

Kč 700,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

Partyzánská 3, Prostějov

Tel.: 582 330 058, 777 898 324, e-mail: avlk55@seznam.cz
Prodej řadových rodinných domů, Wichterlova ulice, Prostějov

RD 4+1 včetně garáže, užitná
plocha 145 m2 Cena Kč 3,400.000,Plocha pozemku 228 m2.
RD 4+1 včetně garáže, užitná
plocha 156 m2, Cena Kč 3,970.000,Plocha pozemku 260 m2.
Prodej bytu 3+1 Západní ulice, Prostějov
Byt 108 m2
cena Kč 2,450.000,Domovní kotelna, krásný výhled z terasy.
Prodej mezonetového bytu 4+1 Krasická ulice, Prostějov.
Byt 153 m2, z toho 35 m2 terasa
cena Kč 3,600.000,Možnost dokoupení dvou kusů garážových stání, možnost
klientských změn.
Prodej bytů Havlíčkova ulice, Prostějov
Cena Kč 2,690.000,Byt 3+1, 100 m2,
Byt 3+1, 107 m2
Cena Kč 2,878.000,-

vlastní kotel na vytápění a TUV, možnost klientských změn.

Volejte: 739 322 895
Chata Plumlovská přehrada zděná
1.289.000Kč
RD 4+1 Prostějov
Sleva! 1.990.000Kč
RD 5+1 Kralice na Hané
2.849.000Kč
RD Palackého po rekonstrukci 3.900.000Kč
RD 4+1 Domamyslice garáž,zahrada3.200.000Kč
RD 6+kk Držovice po celk. rek. 6.000.000Kč
Pozemek s chatkou Otaslavice 339.000Kč
Pozemek s chatou Mostkovice 779.000Kč

RD Kostelec n. H.
RD 3+1 Klopotovice zahrada
RD Vrchoslavice
RD 3+1 Rozstání i na splátky
RD 3+kk Kostelec po rek.
RD Plumlov
RD 3+1 Niva po rek., zahrada
RD 4+1 Němčice zahrada
RD 2x3+1 u Němčic garáž
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.

350.000Kč
395.000Kč
445.000Kč
400.000Kč
650.000Kč
800.000Kč
850.000Kč
699.000Kč
cena v RK
1.500.000Kč

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 4+kk Pv-Košická
2.180.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
1.960.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.370.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.450.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.970.000Kč
RD 4+kk Bystročice
2.510.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 3+kk Pv-Krasice 71m2
2.870.900Kč
RD 4+kk Pv-Krasice 96m2
3.080.000Kč
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
3.281.000Kč
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
3.685.200Kč
RD Pv- 5+1 Krasice 109m2
3.340.000Kč
RD 4+kk Kelčice
2.665.740Kč

1+1,DR,DRUŽSTEVNÍ,lodžie,43m2
info v RK
660.000,-Kč
2+1,DR.SVATOPLUKOVA,cihla,58m2,
2+1,DR.A.SLAVÍČKA,lodžie,50m2, po část.rekonstrukci 700.000,-Kč
2+1,OV,síd.E.BENEŠE,lodžie,64m2
info v RK
3+1,OV,PV,ŠVÝCARSKÁ,lodžie,neprůchozí pokoje,super
cena! I jako investice!
850.000,-Kč
RD 3+1, LHOTA POD KOSÍŘEM,dvůr,zahrada,vjezd,veške
ré IS,ihned k bydlení, soukromí
info v RK

y
Děkujeme za nabídky, za případný tip ODMĚNA ! ! !
VOLEJTE ! I SMS !

TOP NABÍDKA!!!
RD 5+1,PROSTĚJOV,patrový,zahrada,dvorek 2.490.000,-Kč

Volejte: 739 322 895
2+1 Anglická
5.800Kč +1.600ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Daliborka 40m2 cihla
1+1 Kolárova 40m2 cihla
2+1 Daliborka 60m2
2+1 Daliborka 60m2
2+1 Čelechovice
2+1 Olomoucká 100m2
3+1 Výšovice 74m2 garáž
3+1 Němčice 74m2
3+1 Zrzavého
RD Rozstání garáž
RD 3+1 u Konice
RD 5+2 Určická

5.000Kč+ink
5.900Kč vč.ink
6.000Kč +ink
5.500Kč +ink
7.500Kč vč.ink
8.000Kč vč.ink
8.500Kč vč.ink
5.000Kč+ink
9.000Kč vč.ink
6.000Kč +el.
9.000Kč+ink
15.000Kč+ink

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Rekreační pozemek Vícov 2.000m2
v RK
Rekreační pozemek Suchý 800m2
v RK
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 6.000Kč+ink
Pron. kom. prostor Krasická 36m2 5.000Kč+ink.
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2 320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

VOLEJTE: 739 322 895

UZÁVĚRKA pro nabídku
Nabízíme výstavbu rodinného domů 4+kk na klíč
Provedení nízkoenergetická dřevostavba. Pozemek
325m2. Vnitřní užitná plocha 81m2. Možnost vnitřních úprav dispozice, přístavby garáže apod. Akční
cena jen 2.180.000Kč.
Volejte: 739 322 895

www.realitypolzer.cz

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
3.180.000 Kč
* RD 9+3 s garáží, PV 5.200.000 Kč
* Vila 6+1, Sadová, PV 6.695.000 Kč
* 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 1+1, 2+kk/2+1 Prostějov-západ
přízemí, 1.patro nebo nižší s výtahem,
po rek., nejlépe i sprch.kout a lodžie,
spěchá, rychlá platba
* RD 4+1 se zahradou v PV, do 3 mil.
NABÍDNĚTE a inzerci, odbornou poradnu a právní servis
máte ZDARMA!
Ing.Zuzana Kučerová,
tel. 774409430
zuzana.kucerova@vnb-reality.cz
WWW.VNB-REALITY.CZ

RD - PRODEJ
RD4+1,PROSTĚJOV, zahrada, dvorek
info v RK
RD 3+1, DUBANY,dvůr,zahrada,vjezd
800.000,- Kč
RD2+1,SMRŽICE,cihla,po rek.
1.350.000,-Kč
RD5+1,DOBROMILICE,r.výst.1988,zahrada, garáž, balkon,
pěkný,ihned k bydl.
999.000,-Kč
RD 3+kk,KOSTELEC.n/H,po rek.
650.000,-Kč
RD 3+1,SKALKA,po rek.,zahrada,patr.,vjezd, krbové vytápění
,ihned k bydlení
1.495.000,-Kč
RD 3+kk,ŠUBÍŘOV,započata rekonstr.,nová střecha,krovy,
elekt, voda,zahrada, vjezd, k bydlení či rekreaci
499.000,-Kč
RD 2+1,ČECHOVICE,řadový,
750.000,-Kč
RD 2+1,ŠUBÍŘOV,bydl.i rekreace
360.000,-Kč

Hledáme ke koupi byt v OV nebo
DR v PV. Rychlé jednání. Spěchá.
I SMS na tel.: 605 011 310
Pronajmu 3+1 v Pv, 6 100 Kč/měs
+ inkaso. 10 000 Kč kauce. Tel.:
605 535 194
Koupím byt 2+1 nebo 1+1, platba
ihned. Tel. 776 460 300
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
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

PR O N Á J MY

Nabízíme výstavbu rodinného domu 5+1 na klíč
Provedení nízkoenergetická dřevostavba. Jedná se o
patrový dům. Pozemek 347m2. Užitná plocha 109m2.
Cena 3.340.000Kč. Možnost vnitřních úprav dispozice, přístavby garáže apod.
Volejte: 739 322 895

19. 9. 2013 do 12.00 HODIN

E-mail: info@srdcerealit.cz
BYTY - PRODEJ

Výstavba domů Prostějov – DOMAMYSLICE,
ul. Pod Vinohrádky. Dispozice 3+kk a větší,
celkem 9 stavebních míst.
Cena již od 2.162.000Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ

DOPORUČUJEME

pro následující číslo je ve čtvrtek

Kancelář: Vojáčkovo nám. 3, 79601 Prostějov

Tel: +420 605 011 310

Volejte: 723 335 940

Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 1+1 v osobním vlastnictví. Platba hotově.
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

realitních kanceláří

 605 011 310 WWW.SRDCEREALIT.CZ

NOVINKA – PRODEJ!

DOMY

Mořice, okr. Prostějov. Prodej RD 3+1, plyn. ÚT. Zast. plocha 134 m2,
zahrada 943 m2.
Cena: Kč 590.000,-

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

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

SUPERNOVINKA:
1) 1+1 DR Tylova
595 tis.Kč
2) 3+1 OV E.Valenty, po rekon.
cena v RK
3) 1+kk OV - M.Pujmanové
400 tis.Kč + prov.RK
1.400 tis.Kč
4) RD 2+kk Lidická, 298 m2
5) RD 4+1 Krasice - zahr.
2.490 tis.Kč + prov.RK
6) 2+1 sídl.Svobody
770 tis.Kč
PRONÁJMY:
1+1 Tylova
5,5 tis. vč.ink.
1+1 Dvořákova, zaříz.
4,5 tis.Kč + ink.
5 tis.+ ink.
1+1 Daliborka, 1.P., 49 m2
1+kk Fügnerova - po rekonstr.
5 tis.+ ink.
1+kk M.Pujmanové
5,2 tis.Kč/měs. vč.ink., trv.pob.
1+1 Vodní, zvýš.příz.
4,5 tis. + ink.
1+1 Okružní, zahrada
4 tis.Kč + ink., trv.pobyt
2
5,8 tis.Kč + ink.
2+1 Anglická, 45 m
3+1 Husserlovo nám., 150m2.
6,9 tis.+ ink., trv.pob.
2
6,5 tis.Kč + inkaso
3+1 Ječmínkova, 2.P, 75 m , zařízený
3+1 Dvořákova, zařízený
6 tis.+ ink.

Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v PV.
Tel.: 606 352 444
Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658
Pronajmu byt 1+kk na ul. Krasická.
Nájem 6 000 Kč vč. inkasa. Tel.:
739 438 624

Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

KOUPÍM POLE V PROSTĚJOVĚ NEBO DO 2 KM OD PV. Tel.
776527711
Autopark nabízí pronájem garážového stání non-stop hlídané, lokalita sídl. Západ, Francouzská ul.,
604 430 934
Prodám byt 3+1, 75 m², v OV, cihla, u centra. Ne RK! Cena dohodou. Tel.: 737 344 163
Pronajmu nebyt. prostory v přízemí (kancelář, obchod) na hl. ulici
v PV 40m². Tel.724 337 984

Vrahovice, ul. Hrázky, Prostějov,
prodej stavebního pozemku k výstavbě rodinného domu, celková výměra pozemku 661m², z toho 571m²
čistá stavební plocha o rozměrech 20
m x 28,5 m, Inženýrské sítě: kanalizace hloubková ukončená šachtou na
pozemku, vodovod veřejný, ukončen plastovou šachtou s vodoměrem
na pozemku, plyn - plynová přípojka
osazená v plastové skříňce na hranici
pozemku, elektroinstalace – přípojka
osazena v plastové skříňce na hranici
pozemku, komunikace přímo u vjezdu na pozemek - zámková dlažba
(kompletní přípojky na pozemku).
Pozemek určen k okamžité výstavbě.
Cena: 990 000 Kč, tel. 606 40 70 63
Jednopokojový byt, 1. patro, cihla,
440.000 Kč, na prodej. 774409430
Hledáme ke koupi RD nebo pozemek na Prostějovsku i k rekonstrukci. Rychlé jednání. I SMS na tel.:
605 011 310
Pronajmu dlouhodobě zařízený byt
2+1+komora, 5. patro u hl. nemocnice za 6 000 Kč+inkaso. Kauce 6 000
Kč. Mobil: 602 760 496. Volný ihned
Pronajmeme větší dvoupokojový byt
v centru města 3 NP. Tel.: 603 546 705
Pronajmu byt 2+1. Ihned volný. Tel.:
775 021 961

Koupím byt či práva k bytu
3+1,cihla, 0 - 2. patro v Prostějově.
RK nevolat. 605 813 276, možno
i SMS.
Koupím byt 3+1 v PV. Tel.:
775 950 404
Hledám ke koupi rodinný dům Prostějovsko. Tel.: 602 570 658
Prodám dům 4+1, po rek., v Prostějově, 774 409 430
Prodáme rychle vaši nemovitost.
Tel:774 421 818

BYTY:
1+1 Joštovo nám.
300 tis.Kč + prov.
2
2+1 OV, 51 m - Jeseník
580 tis.Kč
1+1 OV Wolkerova
650 tis.Kč
2
850 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m
3+1 OV E.Beneše
889 tis.Kč
2
3+1 OV Západní, 70 m , po rekonstr.
1.150 tis.Kč + prov.
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.250 tis.Kč + garáž
2
1.299 tis.Kč
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m , 2 lodžie
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.350 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
690 tis.Kč
RODINNÉ DOMY:
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
370 tis.+ provize.
RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
530 tis.Kč
2
RD Brodek u Konice - 338 m , zahr., i jako chalupa 540 tis.Kč
2
550 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
620 tis.Kč
2
650 tis.Kč
RD 4+1 Čelechovice - 397 m , zahr.
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
680 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
639 tis.Kč
750 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
RD Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. 790 tis.Kč
RD Okál Pěnčín - 2 byty, garáž - po celk.rek.
840 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
RD 2+1 Bousín - i jako chalupa
990 tis.Kč
RD 3+1 Klenovice, po část.rek.,zahr.
1.169 tis.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.200 tis.Kč
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.350 tis.Kč
2
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.590 tis.Kč
2
1.600 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m pozemek
RD Plumlov - 2byt.jedn.
1.650 tis.Kč
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
cena v RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.500 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Českobratrská, pěkná vilka se zahr.
3.650 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.690 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.990 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč

Pronájem bytu na ul. Šárka,
50m2, 7 000 Kč vč. inkasa. Tel.:
774 679 353

Mostkovice, okr. Prostějov stavební
pozemek výměra 1000 m², rozměry
pozemku 21 m x 47 m, veškeré inž.
sítě před pozemkem, vodovod veřejný, kanalizace, plynová přípojka,
elektro přípojka, možnost okamžité
výstavby, možno rozdělit na 2 parcely po 500 m², Cena 1 600 000 Kč.
Tel. 773 631 631
Prodám byt 2+1 v OS, po rekonstrukci,
zděné jádro. V blízkosti škola a školka.
Tel.: 776 73 74 23 RK nevolat!.
Koupím byt 3+1 v Prostějově. Nejsem
RK. Tel.: 724 794 122

Smržice, okr. Prostějov, prodej
zahrady o výměře 1.949 m², rozměry
21,5 m x 90 m, příjezdová komunikace – zpevněná, přístup ze 2 stran,
vhodné jako zahrada, odstavná plocha,
parkovací plocha. Cena 185 000 Kč.
Tel. 608 601 719
Prodám RD 3+1 v Prostějově,
ul. Ruská. Cena 1 870 000 Kč.
Tel: 608 776 089
Pronajmu 2+1, podkroví. 723 565 897
Hledáme ke koupi byt 2+1, balkon.774 101 818
ODKOUPÍM POZEMEK v PV
nebo do 5km, pole, zahradu, ornou
půdu, trvalý travní porost, ostatní
plochu. PLATBA HOTOVĚ. Tel.:
608 601 719
Prodám garáž, ul. Žeranovská.
Cena dohodou. 774 664 966

Pronájem bytu 1+1 v centru PV,
po rekonstrukci, možnost parkování ve dvorním traktu. Tel.:
777 862 900
Pronajmu byt 1+1 cihla, vl. topení.
Tel.: 775 758 775
Pronajmu zrekonstruovaný byt
3+1 na ul. Kostelecká. Nájem
8 700 Kč vč. ink. Volný ihned. Zn.
Dlouhodobě, ale ne trvalý pobyt.
Tel.: 604 565 078
Prodám chatu v Seči. Cena dohodou. Bližší informace na telefon:
604 423 390
Hledám pronájem bytu, okolí Dolní ulice s trvalým pobytem. Tel.:
732 722 955

www.
vecernikpv.cz

Řádková, sloupcová inzerce, vzpomínky
PRÁCI NABÍZÍ

FINANCE

SLUŽBY

KOUPÍM

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

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

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

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

Přijmeme instalatéra s praxí min.
5 r. do HPP. V životopise: vzdělání, praxe v oboru, nutný ŘP sk. B,
tel.. Zaslat: info@cestap.eu. Datum konkurzu sdělíme.
www.prace-internet.eu
Hledáte změnu, zajímavou práci
a výdělek? Přijmeme spolehlivé
pracovníky/ce, požadujeme čistý
TR, serióznost, samostatnost.
Nabízíme výdělek 22 - 40 000
Kč/m. Nehledáme dealery apod.
Tel. 732 259 667
Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme do
různých pozic. Možnost i VČ.
Tel.: 602 810 644.
Přijmeme kadeřnici a manikérku
s vlastním ŽL. Informace na tel.:
731 115 250
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
Přijmu zkušeného kuchaře do nového kolektivu. 775 186 915
Příjmu personál – obsluha do
restaurace Beseda, nástup možný ihned. Více informací u pana
Bela na tel: 608 767 273
STUDIO 365 hledá nové tváře od
9-27 a 28 - 45l.. T.: 605 427 271,
9 – 12h www.studio365.eu
Úklidová firma přijme uklízečky na výpomoc formou brigády.
Tel.: 774 149 221. Denně od 13
do 15 hodin.
Nabízím dohodou práci telefonistky z domu. Podmínkou PC a internet, velmi dobrá komunikace. Tel.:
603 844 833
Přijmu pracovníky do pekařské
provozovny (třísměnný provoz).
Tel.: 582 342 095
Přijmu pracovníka na pozici výroby. Vyučený v oboru s praxí 2 roky.
Případně zaučený s praxí 3 roky.
Zkušenost s vedením kolektivu výhodou. Tel.: 582 342 095
Přijmu vyučenou cukrářku s praxí
5 let. Tel.: 582 342 095
Kadeřnictví Vlasárna přijme kadeřnici. Praxe vítána. Nabízíme místo
v centru, zavedenou klientelu a
příjemný pracovní kolektiv. Info
iveta@vlasarna.cz nebo777 341581
www.vlasarna.cz
Firma Nekr servis s.r.o., U Hřbitova 9 v Držovicích přijme do
trvalého PP - obráběče CNC
centrum, zámečník-svářeč. Nástup možný ihned nebo dohodou.
Tel.: 777 856 510
Hledáme partu šikovných lidí na
trvalou spolupráci: montáž sádrokartonů, montáž zateplení fasád a
aplikace omítky, montáž obkladů
a dlažeb, pokládku zámkových
dlažeb. Práce i mimo Olomoucký
Kraj. Vážní zájemci mohou volat
na tel.: 605 483 602
Hledáme na trvalý PP zručné řemeslníky stavebních profesí nebo na
zaučení. Podmínkou je ŘP skupiny
B, vysoké pracovní nasazení, dobrý zdravotní stav a zájem o práci.
Vážní zájemci mohou volat na tel.:
605 483 602

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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

Kompletní pokládka zámkové dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Nacenění zdarma. Tel.: 723 522 369

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

Zednické práce, zateplení, nátěry fasád,
práce s plošinou. Tel.: 723 522 369

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
PŮJČKY DO 24 HODIN bez
nahlížení do registru – vyplatíme exekuci a vaše dluhy. Volejte
nonstop 607 124 372
Peníze pro všechny ihned při podpisu! Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12

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
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SEZNÁMENÍ
Ženatý 45 let, hledám vdanou ženu
k občasným schůzkám. Odpovědi
zasílejte do redakce.

GRATULACE

Přijmu servírku a kuchaře na
obsluhu do pizzerie La Putica
a servírku do restaurace Plzeňka.
Více informací u pana Bela na tel:
608 767 273

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

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

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

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

Dne 21. září 2013
oslaví 50. výročí svatby
paní Jaroslava a Josef
ZDRÁHALOVI
z Prostějova.
Vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí, lásky přejí dcery
Petra a Andrea
s vnoučaty.
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Stavby plotů, zídek, oplocení. Ceny
roku 2012. Volejte 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
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
ww.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
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
Kominictví
Frézování zadehtovaných,
komínových průduchů, 150 Kč/m.
Tel.: 602 481 262

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

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

Dnes 16. září 2013
tomu je 7 roků,
kdy nás navždy opustil
pan Josef SLÁMA
z Určic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
a děti s rodinami.

Thuje na živé ploty, listnaté keře,
jehličnany. Skubi – okrasné dřeviny Hrdibořice. Tel: 604 826 753.
www.okrasnedreviny.cz

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

Dne 15. září 2013
uplynul první smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Ladislav SOLDÁN
ze Soběsuk.
Za tichou vzpomínku děkují
a s láskou vzpomínají manželka,
dcera a synové s rodinami.

V srdcích bolest zůstává,
v myšlenkách jsi
však stále s námi…

Prodám slivovici a včelí med.
Tel.: 721 316 756
Prodám malou světlou obývací stěnu
s poličkami, bílé křeslo se dřevem a
skleněný stolek, bílý kulatý kuchyňský stůl + 3 židle a poličky. Tel.:
730 171 798. Za vše – 4 000 Kč.
Prodám velmi pěknou, téměř novou
stavební buňku - eurobuňka, plastová okna. Cena 37 000 Kč, při rychlém jednání sleva. Tel.: 602 71 72 86
Prodám mikroskop. 728 321 620

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
Provedeme tesařské a klempířské
práce. Kontakt na tel.: Truhlářství
Štugel 777 69 03 11
Půjdu s vaším pejskem na procházku. Pouze SMS 774 399 550
Vestavné skříně a šatny na míru.
Truhlářství Štugel 777 69 03 11
Provádíme dokonalé strojové čištění čalouněných sedacích souprav
a koberců. M. Revay tel: 582 38 23
25, 604 43 93 02
Výroba dřevěných pergol, přístřešků, střech a zahradních domků. Tel:
608 718 813
Zavedu dítě do školy/ky. Pouze
SMS 606 425 313

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je v PÁTEK
20. září v 10.00 hodin

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým za slova
útěchy a květinové dary při
posledním rozloučení
s panem Václavem
KOVAŘÍKEM
z Kralic na Hané.
Poděkování patří
Soukromé pohřební
službě p. Václavkové
za důstojné rozloučení.
Zarmoucená rodina.

Dne 19. září 2013
uplyne již 14 let,
kdy nás po těžké nemoci
navždy opustila naše
milovaná dcera
Niccolka SVORADOVÁ.
Všem, kdo s námi tichou
vzpomínkou uctí její památku,
děkují rodiče, sestra Natálka
a celá rodina.

Fotbal
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V šestém kole Moravskoslezské fotbalové ligy nechal Prostějov ležet dva body ladem

ZÁPAS ROZDÍLNÝCH POLOČASŮ PŘINESL DOMÁCÍM JEN BOD
„Eskáčku“ nestačilo proti rezervě Slovácka ani dvougólové vedení...

1. SK Prostějov

1. FC Slovácko „B“

2:2
(2:0)

Branky: 132. Soušek, 42. Krč – 70. Holek, 79. Šimko
Rozhodčí: Tomanec – Ogrodník, Drozdy;
Žluté karty: 29. Fládr. Diváků: 370.

Sestava 1. SK Prostějov:
Kofroň – Kazár, Pavlík, Hloch, Krejčíř – Fládr, Soušek, Zelenka,
Hirsch – Krč (61. Pospíšil), Machálek (75. Pančochář).
Trenér: František Jura.
1. FC Slovácko „B“:
Fryšták – Šimko, Břečka, Trávník (86. Bartoš), Jeleček (75.
Michna), Prajza, Kübl (90. Trajtel), Kolínek, Fojtášek, Šumulikoski, Holek. Trenér: Jan Palinek

Nabuzeni kvalitním výkonem ze Zlína vlétli domácí hráči
do dalšího souboje MSFL v bílých prostějovských dresech na slováckou rezervu a už po několika minutách
mohlo být o zápasu rozhodnuto. Nebylo. Přesto poločasový výsledek dva nula a předvedený výkon nepřipouštěl
pochybnosti o zisku všech tří bodů. Pasivní hra ve druhém poločase a dvě náhodné branky hostí však znamenaly srovnání stavu, které vedly v případě 1.SK Prostějov
k další ztrátě dvou bodů... Šanci na opětovný reparát mají
svěřenci kouče Jury již ve středu, kde je na programu
předehrávané patnácté kolo třetí nejvyšší soutěže. Do
Prostějova tentokrát zavítá Břeclav.

Prostějov/tok
Do sobotního utkání šestého kola
MSFL nastoupilo „eskáčko“ opět
s Kofroněm v brance, Fládrovo
koleno doznalo také zlepšení,
takže chyběli pouze dlouhodobí marodi Hunal s Mazouchem.
Zcela fit ovšem nebyl Tomáš Zatloukal, takže repete na pozici pravého beka se nekonalo. Ve středu
pole dostal opět důvěru Soušek,
vpředu pak operoval Machálek
podporovaný Krčem. Hosté ze
Slovácka přijeli i s velezkušeným
exmakedonským reprezentantem
Šumulikoskim, ostatní borci širšího kádru „áčka“ ale museli zůstat
v Uherském Hradišti, kde se hrála
liga proti Příbrami.
Domácí vstoupili do zápasu velmi
aktivně a už v 5. minutě se před
Fryštákem objevil Machálek, jehož
hlavičku musel hostující gólman
vytáhnout na roh. O minutu později Hirsch zprava poslal přetažený
centr na zadní tyč, kde se opět zjevil
Machálek, bohužel v dobré pozici
přestřelil. A do třetice mířil dobře
na konci první desetiminutovky
z volného přímého kopu Zelenka,
brankář míč směřující do šibenice
opět vytáhl na roh. Hosté byli v té
době v útočné fázi zcela neškodní,
což se do konce poločasu příliš nezměnilo. Vzruch před Kofroněm

video na pv.cz
ernik
www.vec

Jan PALINEK - 1. FC Slovácko „B“

„První půlka byla z naší strany absolutní propadák, dělali jsme pravý opak
toho, co jsme si řekli před zápasem. V kabině musela být trochu bouřka a asi to
pomohlo, protože kluci začali konečně běhat. V prvním poločase jsme během
patnácti minut mohli dostat tři góly, po prvním inkasovaném gólu jsme se přece jen mírně zvedli, ale druhý nás opět srazil. Poločas jsme prostě potřebovali
jako sůl. Za výkon ve druhém poločase jsme si bod zasloužili.“

Nečekané klopítnutí. Fotbalistům 1.SK Prostějov nestačil k výhře
ani dvoubrankový náskok.
Foto: Tomáš Kaláb
vyrobili pouze zatažením míče po
pravé straně v pozici notně zavánějící i ve větrném počasí ofsajdem,
Kübl poslal balón do vápna, kde
ovšem závar před bránou Slovácku
nic podstatného nepřinesl. To na
druhé straně z podobné situace už
udeřilo - Zelenka poslal z typicky
rozehrané standardky míč před
bránu, Machálek s dorážkou ještě neuspěl, ale Soušek přece jen
silou vůle propasíroval balón za
Fryštákova záda. Po půlhodině se
tedy Prostějovští dostali do vedení a
ještě do poločasu předvedli parádní

kombinaci. Zelenka potáhl balón
a rozehrál doleva na Machálka,
ten nabídl přízemním centrem
míč Krčovi, který technickou
střelou na vzdálenější tyč podruhé zavěsil. Rezerva 1.FC Slovácko
se dostala těsně před odchodem do
kabin ke slibné standardní situaci,
Holek ale zahrál přímý kop pouze
do zdi. Do kabin tak šli mnohem
spokojenější domácí a asi nikdo
z necelých čtyř stovek příznivců
si nepřipouštěl, že by mohlo být
nějaké drama, či dokonce bodová
komplikace...

„ANGLICKÝ“ TÝDEN slibuje zajímavé duely s Břeclaví a Zábřehem n. M.
Prostějov/tok - Fotbalisty prostějovského „eskáčka“ čeká náročný týden. Po dalším nevydařeném domácím představení proti
rezervě Slovácka hned ve středu
přivítají ve vloženém patnáctém
dějství MSFL mužstvo Břeclavi.
Tu v posledním domácím zápase minulé sezóny doslova zničili
výsledkem 6:0, když ve druhém
poločase zaznamenal Machálek
hattrick. První podzimní měření
sil v Břeclavi skončilo bezbrankovou remízou...
Prvním sokem budou hosté z jihu
Moravy. V létě jejich kádr prošel
opět větší proměnou, mezi osmi odchozími hráči byli také klíčoví hráči
Richard Dostálek, Robert Marriotti
či Brazilec Wagner Silva. Nejzajímavější novou akvizicí je Franklin

Igwe ze Zlína, další příchozí jsou
vesměs z nižších soutěží. Tomu
také odpovídají současné výsledky
klubu, který loni skončil na slušném
pátém místě. Jedinou letošní výhru
zaznamenali Břeclavští ve druhém
kole proti donedávna beznadějně
poslednímu Hlučínu. Ten právě
Břeclav po sobotních zápasech na
nelichotivém chvostu vystřídal... V
neúspěšném domácím vystoupení
s rezervou Sigmy nastoupila Břeclav v sestavě Prokop – Král, Krejčí,
Šenk, Dobšíček – Levčík (Kleiber),
Simandl, Cupák, Žáček (Carvalho),
Benetka (Markovič) – Sasín (Pospiš).
V samém závěru týdne zajíždí 1.
SK Prostějov do Zábřehu na Moravě, kde na jaře začínal remízou 1:1,
soupeř tehdy vyrovnal po standard-

ce pět minut před koncem. První
měření sil na domácím hřišti skončilo divokou přestřelkou 6:4. V létě do
Zábřehu přibyli dva zkušení borci z
1.HFK Olomouc, obránci Michal
Kovář a David Čep, na hostování
pak dalších osm hráčů, kteří zaplnili
mezery po těch, co ukončili hostování (mezi nimi Swiech, Zeher či
Vlachovič). Příznivý los umožnil
Zábřežským úspěšný vstup do sezóny vítězstvími nad nováčkem
z Třebíče a Kroměříží, pak však následovaly dvě bezbrankové remízy
v Holici a doma s rezervou Zlína,
aby si pro první porážku dojeli na
Slovácko. Dlužno však poznamenat, že domácí využili reprezentační
pauzy a do sestavy zařadili hráče
„A“ týmu. Naposled uhrál Zábřeh
v sobotu remízu 1:1 v Orlové. Tre-

Roman POPELKA - 1. SK Prostějov

„Škoda prvního poločasu, tam jsme zápas měli rozhodnout. Šancí jsme měli
dostatek, dvě jsme sice proměnili, ale kdybychom dali ještě další gól či dva,
mohlo být po zápase. Věděli jsme, že pokud padne gól, soupeř bude stále
ve hře. Druhý poločas jsme hráli příliš zataženě a ustrašeně, nechali jsme
soupeři příliš iniciativu, takže jsme se pak nedostávali do hry my. Záměrem
sice bylo hrát vzadu na jistotu a hrozit rychlými brejky, ty jsme ovšem nedohrávali a sami hráli příliš hluboko na vlastní polovině. Rezervy Slovácka a
Zlína hrají podobným stylem, proto i naše rozestavení a taktika tomu odpovídaly, realizace ve druhém poločase ovšem nebyla podle našich představ...“

nér Balcárek poslal na trávník sestavu: Šustr – Rajnoha, Kovář (Konečný), Čep, Machalický – Váňa
– Kostorek, Pospíšil (Kapl), Puškáč
(Balcárek), Vaclík – Bačík.
Nečekané bodové ztráty Prostějova vyznívají jinak při pohledu na
výsledky jednotlivých soupeřů a z
toho rezultující tabulku. Jen ze sobotního programu připomeňme nečekanou výhru posledního Hlučína
nad exdruholigovou Holicí či remízu na dně potácející se Kroměříže
v taktéž loni druholigové Opavě.
Rozdíl mezi čtvrtou a jedenáctou
příčkou jsou pouhé dva body, stejný
počet bodů ztrácí „eskáčko“ na třetí
místo. Jediná výhra tedy znamená
podstatný skok do vyšších pater, což
bude samozřejmě cílem Prostějova
ve středečním duelu s Břeclaví.

„Soupeře si už nemůžeme vybírat, každý ví, jak na nás hrát a co
na nás platí,“ konstatoval asistent
trenéra Roman Popelka. „Břeclav
nám bude chtít vrátit debakl ze závěru minulé sezóny, takže motivace
bude velká, přestože se týmu zatím
příliš nedaří. Chceme samozřejmě
uhrát tři body, jiný cíl doma ani mít
nemůžeme,“ dodal ke středečnímu
soupeři Popelka.
Podle původních záměrů by se měl
mezi tři tyče vrátit opět Tomáš Bureš, o konkrétním složení základní
sestavy rozhodne trenér Jura až
před zápasem,“ prozradil Večerníku
Popelka. Kromě Hunala a Mazoucha by měli být k dispozici všichni,
takže rozhodovat bude zápasová
taktika a momentální forma jednotlivých hráčů.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Jenže,
J ž hned
h d počátek
čá k druhé
d hé půle
ůl
svědčil o tom, co se asi o přestávce
dělo v šatně hostí... Pořádný průplach žaludkem borcům ze Slovácka svědčil. Ti ale sice přebrali
iniciativu na své kopačky, do vážnější šance v soupeřově šestnáctce
se ale nedostali. Zkoušeli to tedy
aspoň střelami z uctivé vzdálenosti, zato vcelku podařenými - první varování vyslal v 63. minutě
kapitán hostí Šumulikoski, jehož
projektil těsně minul levý horní
roh, aniž by Kofroň stačil jakkoli
reagovat. Vzápětí Zelenka vybídl
k úniku po levém křídle Kazára,
ten místo střely zkusil oslovit ve
vápně nabíhajícího, pohříchu však
pokrytého Pospíšila. V 70. minutě

h ál
álii h
á d ý nerozehráli
hostéé nenápadný
přímý kop, Holkova hlavička
ovšem neomylně doplachtila do
„vinglu“ domácí svatyně. Prostějov se ještě více zatáhl do obrany
a stále zřetelněji se začal obávat
o výsledek. Trest nevyhnutelně
přišel deset minut před koncem.
Šimko se vydal na výlet směrem
k bráně, napřáhl a technická
střela skončila u tyče Kofroňovy branky. Přes zvýšenou snahu
v poslední desetiminutovce se už
domácím kýžený rozdílový gól
vstřelit nepodařilo.
Ztráta dvou bodů znamená další
komplikaci na očekávaném vzestupu 1. SK Prostějov do vyšších
pater třetiligové tabulky...

Výsledkový servis msfl
6. kolo: Hlučín - HFK Olomouc 1:0 (0:0) . Branky: 90.Ptáček. Diváků:
167 *Orlová - Zábřeh 1:1 (1:1). Branky: 43.Tomáš - 3.Michalický. Diváků:
360 * Hulín - Zlín B 1:1 (0:1). Branky: 63.Rokos - 40.Bartolomeu(pen).
Diváků:153 * Opava - Kroměříž 1:1 (0:0). Branky: 63.Sedláček 54.Šturma. Diváci: 836 * Mikulovice - Třebíč 0:2 (0:0). Branky:61.
Florián, 87.Zifčák. Diváci: 160 * Prostějov - Slovácko B 2:2 (2:0). Branky:
32.Soušek, 41.Krč - 69.Kübl, 78.Šimko. Diváci: 350 * Olomouc B - Uničov
2:1 (2:0). Branky: 3.Varadi, 12.Plšek - 91.Richter. Diváci: 138 * Žďár
nad Sázavou - Břeclav 2:1 (0:0). Branky: 72. Pohanka, 74. Chmelík – 83.
Levčík. Diváci: 470.

průběžná tabulka PO 6. kole

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

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

Z
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

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

S
15:4
13:8
9:5
11:13
6:6
10:12
8:10
10:6
10:7
12:12
6:7
4:9
10:9
5:12
6:10
5:10

B
16
13
10
10
9
9
9
8
8
8
7
6
5
5
4
4

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
Předehrávané 15.kolo, středa 18. září 2013, 16:30 hodin: Opava - Mikulovice
(16:00), Hlučín - Sigma Olomouc „B“, Hulín - Žďár nad Sázavou, Prostějov Břeclav, Zábřeh - Uničov, Zlín „B“ - Kroměříž, Slovácko „B“ - Třebíč (středa 25.9.,
16:30), HFK Olomouc - Orlová (středa 2.10., 16:00)
7.kolo, sobota 21. září 2013, 16:00 hodin: HFK Olomouc - Opava, Kroměříž - Mikulovice,
Třebíč - Sigma Olomouc „B“, Slovácko „B“ - Hulín (neděle 22.9., 10:15), Uničov - Žďár nad
Sázavou (neděle 22.9., 10:15), Zlín „B“ - Hlučín (neděle 22.9., 10:30), Břeclav - Orlová (neděle
22.9., 16:00), Zábřeh - Prostějov (neděle 22.9., 16:00).

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Prostějovskou velkou cenu ročníku Prostějovské výšky
Čtvrtek patří šestému

vyhrál favorizovaný Martin Mazáč

Prostějov/jim – Na překvapení nedošlo. Vítězem 67.
ročníku Velké ceny města
Prostějova v běhu na 110 metrů překážek se stal Martin
Mazáč, jenž za sebou nechal
stříbrného Petra Peňáze a
bronzového Jana Cardu. Vítězství na Memoriálu Eduarda Rozbořila v hodu oštěpem
pak obhájil Jan Jílek, příští
rok by ovšem rekord mítinku
rád atakoval nedávný mistr světa z Moskvy Vítězslav
Veselý.
V hlavním závodu atletického
klání se puntíku zopakovalo pořadí z letošního mistrovství republiky. Vítězný Mazáč navíc pokořil
hranici čtrnácti vteřin a jen dvě
desetiny mu chyběly k vyrovnání
rekordního času ze čtyřiašedesátého ročníku. Nejbližšího soupeře
tak porazil o téměř celou sekundu, i tak se ale nejlepší pětice vešla pod patnáct vteřin.
Favorizovaný závodník nezaváhal ani ve 24. ročníku Memoriálu Dr. Eduarda Rozbořila, neboť
svůj oštěp poslal nejdále Jan
Jílek. Jeho duel s Martinem Sklenářem ovšem rozhodovaly decimetry, nakonec je dělilo pouhých
šestasedmdesát centimetrů.
Napínavý souboj o nejvyšší

příčky přinesla rovněž ženská výška. Pro první místo si
doskákala sympatická blondýna Adéla Balůsková, hned za
přerovskou atletkou ale skončila k radosti domácích příznivců
usměvavá Simona Ošťádalová
z AC Prostějov. Jediné prostějovské vítězství mezi dospělými pak získal Jan Pospíšil, v
dálce mu to zajistilo 520 centimetrů.
Nejvyšší stupínky pro zástupce
AC Prostějov ještě přidali Karolína Klímová na 100 metrů
překážek žákyň, Jakub Kaplánek na 110 metrů překážek
dorostenců, Jaroslav Pospíchal
v běhu na 60 metrů překážek
mladších žáků a Tereza Hanušová v hodu oštěpem mladších
žákyň. To vše před zraky prostějovského primátora Miroslava Pišťáka a prvního náměstka
Olomouckého kraje Aloise
Mačáka.
Ředitele
závodu
Milana
Čečmana potěšily nejen kvalitní výkony, ale i zdařilá organizace a již nyní se těší na další
ročník. „Byly to povedené
závody. Vydrželo nám počasí,
překážkářům se tady líbilo a
slíbili, že opět přijedou, takže
jsem spokojen. Byl tu i trenér

Domácí naděje. Simona Ošťádalová z AC Prostějov brala výškařské stříbro, lepší byla jen jedna závodnice.
Foto: Jiří Možný
Petra Svobody a obou nejlepších běžců, ozval se nám i
Víťa Veselý, který nám popřál
a slíbil, že pokud bude moci,
tak za rok přijede, rekord mu
nedá spát,“ udělalo Čečmanovi
radost.
Pořadatelé se vzhledem k zatažené obloze a spoustě deště
během pátku a i soboty obávali
deště a pečlivě sledovali předpověď a meteorologický radar,
nakonec si mohli oddechnout.
„Naším problémem je, že jako
jeden z mála okresů nemáme
atletický stadion. Přitom čtyřsetmetrová dráha tu mohla stát,
kdyby pro to byla větší vůle. Je
to škoda,“ připomněl Čečman
dlouhodobý problém.

Prostějov/jim – Komise pro mládež a tělovýchovu při radě statutárního města Prostějova a Atletický klub Prostějov pořádají
ve čtvrtek 19. září na školním
hřišti reálného gymnázia již šestý
ročník Prostějovské výšky. Závod
určený pro mladší žáky, starší
žáky i dorostence se měl původně
uskutečnit již v červnu, kvůli
hustému a neustávajícímu dešti
ale organizátoři tehdy rozhodli o
přeložení na září.
V devět hodin zahájí svůj závod
mladší žákyně a mladší žáci, tedy
šesťáci a sedmáci, od půl jedenácté
přijdou na řadu osmáci a deváťáci,
tedy starší žákyně a žáci, v pravé

poledne se přes laťku začnou vrhat
dorostenky a dorostenci narození
v letech 1994 až 1997 navštěvující
střední školy či učiliště.
Zájemci o start se mohou
přihlašovat až do úterní osmnácté hodiny na adresu atletika.pv@volny.cz, přihláška musí
obsahovat celé jméno, datum
narození a školu, každé družstvo
pak tvoří až tři účastníci jedné kategorie, přičemž se započítávají dva
nejlepší výsledky. První tři v každé
kategorii obdrží diplom a medaili,
nejlepší tři družstva škol obdrží
diplom a pohár. Pořadí v soutěži
škol se určí podle překonaných
centimetrů.

VÝSLEDKY VELKÉ CENY MĚSTA PROSTĚJOVA A MEMORIÁLU EDUARDA ROZBOŘILA:
110 metrů překážek, muži: 1.
Martin Mazáč 13,81 s, 2. Petr Peňáz (oba Univerzita Brno) 14,65 s,
3. Jan Carda (ASK Slavia Praha)
14,84 s.
Oštěp, muži: 1. Jaroslav Jílek
(Pardubice) 65,11 m, 2. Martin
Sklenář (Uherské Hradiště) 64,35
m, 3. Štěpán Mikoška (Zlín) 56,68
m, 5. Zdeněk Bořil (Prostějov)
30,48 m.
100 metrů, muži: 1. Martin Juránek (AC Moravský Slavia Brno)
11,53 s, 2. Ondřej Hrazdil (AK
Olomouc) 11,56 s, 3. Marek Reiskup 11,85, 4. Martin Šišma 12,35 s,
5. Jan Pospíšil (všichni AC Prostějov) 13,05 s.
100 metrů, ženy: 1. Lucie Dom-

ská (TJ Šumperk) 12,38 s, 2. Zuzana Muchová (AK Kroměříž) 12,80
s, 3. Lenka Brázdilová (Uherské
Hradiště) 12,95 s.
100 metrů překážek, ženy: 1.
Zuzana Muchová (Kroměříž)
14,48 s, 2. Adéla Balůsková (Přerov) 16,06 s, 3. Barbora Capouchová (Praha) 16,60 s.
Výška, ženy: 1. Adéla Balůsková
(Přerov) 159 cm, 2. Simona Ošťádalová (Prostějov) 150 cm, 3.
Žaneta Václavková (Sokol Praha
Královské Vinohrady) 147 cm,
4. Veronika Kuželová 130 cm, 5.
Lucie Hromková 125 cm, 7. Aneta
Kunertová (obě Prostějov) 115 cm.
Dálka, muži: 1. Jan Pospíšil (Prostějov 520 cm, 2. Filip Zeman

(Vyškov) 480 cm, 3. Jaroslav Pospíchal 425 cm, 4. Tomáš Havlíček
418 cm, Ondřej Tvrdý (všichni
Prostějov) bez platného pokusu.
Dálka, ženy: 1. Lucie Domská
(Šumperk) 576 cm, 2. Lenka
Brázdilová (Uherské Hradiště)
550 cm, 3. Barbora Capouchová
(Praha) 442 cm, 4. Nikol Maťová
413 cm, 6. Aneta Kuželová 371
cm, 7. Klára Minxová 369 cm, 8.
Eva Smítalová 367 cm, 9. Martina
Piňosová 275 cm, Veronika Kuželová (všechny Prostějov) bez platného pokusu.
Oštěp, ženy: 1. Radka Přehnalová (Prostějov) 39,48 m, 2. Žaneta
Václavková (Sokol Praha Královské Vinohrady) 33,18 m.

Atleti pořádají

ZÁVODY

mladších žáků
Prostějov/jim – Třetímu
kolu družstev mladšího
žactva a krajskému přeboru
jednotlivců v atletice bude
zítra, tedy v úterý 17. září
odpoledne, patřit školní
hřiště u prostějovského
reálného gymnázia. Soutěžit
se bude v celkem jedenácti
disciplínách, celý program
zahájí přesně v 15 hodin
štafeta dívek na 4x60 metrů.

Program závodů:
15.00: 4x60 metrů dívky,
15.10: 4x60 metrů hoši, dálka
dívky, míček dívky, 15.20:
800 metrů dívky, výška
hoši, koule hoši, 15.30: 800
metrů hoši, 15.45: 60 metrů
překážek dívky, 15.55: 60
metrů překážek hoši, 16.10: 60
metrů dívky, 16.25: 60 metrů
hoši, dálka hoši, míček hoši,
16.40: 1 500 metrů hoši, výška
dívky, koule dívky, 16.50: 300
metrů dívky, 17.05: 300 metrů
hoši, 17.20: 150 metrů dívky,
17.35: 150 metrů hoši.

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz
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Coufal s Maděrkou odletěli na rok do Kanady Konice odhlásila „béčko“ ze soutěže
Vancouver (Kanada), Prostějov/jim, jp – Jezdit po
světě a poznávat nové končiny, to je cíl prostějovských
odchovanců Ondřeje Maděrky (na horním snímku)
a Jakuba Coufala (na spodním snímku). Oba obránci
se tak rozhodli přerušit svou
fotbalovou kariéru, úspěšně
zažádali o víza do Kanady
a před týdnem odletěli na jeden rok do Severní Ameriky.
„Těším se a doufám, že budu
moci hrát fotbal i tam. Přihlásili
jsme se v programu Working
Holiday a uspěli jsme. Stihli
jsme to ale za pět dvanáct, protože o den později bylo plno.
Roční kapacita je totiž pouze dvanáct set lidí,“ objasnil
Coufal.
Kmenový hráč 1.SK Prostějov
a bývalý člen Opavy, 1.HFK

Olomouc, Kralic na Hané i Určic se jako mládežník podílel
na čtvrtém místě v první dorostenecké lize a dokázal vstřelit
branku Juventusu Turín, před
dvěma lety si ale vážně poranil koleno a s následky se stále
potýká. Na jaře se sice vrátil na
trávník v dresu 1.SK Prostějov „B“, zranění si ale obnovil
a musel na reoperaci vazů.
„Během roku a půl jsem absolvoval celkem tři operace.
Plastiku a replastiku křížového
vazu a artroskopii, teď potřebuji zregenerovat a posílit. Už
běhám, jezdím na kole, chodím
na trampolínu. Chci se doléčit
a na jaře opět hrát,“ přeje si.
Jednadvacetiletý
Maděrka
naposledy oblékal dres divizního Vyškova, kam zamířil ze
Slovácka. Předtím hájil barvy
LeRKu Prostějov a Sigmy Olomouc, vypracoval se i do reprezentačního výběru do šestnácti
let. „Doufám, že budu moci hrát
i v Kanadě a najdu si tam dobrý
mančaft,“ nevzdává se kopané
i v především hokejové zemi.

Smržice hostí ve středu
pohárové finále

VS

Prostějov/jim – Okresní část Poháru České pošty se blíží ke svému
finále. Již ve středu od sedmnácti
hodin se na neutrální půdě v areálu TJ Smržice uskuteční duel Kralic na Hané se Sokolem Mostkovice a vítěz si kromě zisku trofeje,
diplomu a sady dresů zajistí účast
v krajském kole. Poražený dostal
od okresního fotbalového svazu
míč a finanční odměnu patnáct set
korun.
Favorit duelu je jasný. Týmu Kralic
se podařil vstup do krajského přeboru a v tabulce se především díky
útočné síle usadil mezi nejlepšími,
bez zaváhání prošel i oběma dosavadními pohárovými duely s Brodkem u Prostějova a Čechovicemi.
Kouč Petr Gottwald ale plánuje některé hráče šetřit a šanci tak dostanou
členové širšího kádru.
„Je to jen příprava, bereme to tréninkově. Čekají nás důležitější zápasy
a vyzkoušíme ty, kteří se tolik nedostávají do hry,“ prohlásil kralický
trenér. Jeho hráči tak přesto mají
o motivaci postaráno, hrají totiž

o základní jedenáctku. „Máme silný
kádr a každý je nahraditelný. Dostanou příležitost ukázat se, myslím si,
že mají takovou kvalitu, že pro nás
Mostkovice nebudou soupeřem,“ nechal se slyšet Gottwald.
V Mostkovicích naopak věří, že budou moci nasadit téměř to nejsilnější,
že hráči ze sebe vydají maximum
a postarají se o překvapení. „Je to výzva, kluci se znají. Soupeř je kvalitní,
zřejmě ale bude některé opory šetřit
a můžeme ukázat, na jakou kvalitu
máme. Pokud vyhrajeme, budeme
rádi, pokud prohrajeme, nic se neděje,“ přemítal trenér Jiří Kamenov,
jenž by si přál navázat na výhry
z Držovic a Hvozdu.
Očekává, že se bude hrát pohledný
fotbal a již nyní se těší na nádherný
areál i pažit. „Mám ohlasy od fanoušků, že na naši hru se dá dívat.
Těším se. Chci pozvat co nejvíce
diváků, doufám, že nebudeme hrát
druhé housle. Čeká nás anglický týden, ale bude to příjemné zpestření,“
těší se Kamenov na spoustu fotbalu
v krátkém čase.

Nezamyslickou defenzivu

Konice, Prostějov/jim – To,
o čem se v zákulisí povídalo
dlouhé týdny a měsíce a v poslední době to začalo připouštět i vedení konických fotbalistů, se uprostřed minulého
týdne stalo skutečností. Sokol
Konice s.r.o. se rozhodl kvůli
nedostatku hráčů odhlásit
„B“-tým z I.A třídy a věří,
že se mu podaří zachránit
„áčko“ ve vyšší soutěži.
„Lidé nadávají, proč jsme
zrušili ‚béčko‘, hráči ale

ocenil Crhan vlastnosti i pozitivní vliv
navrátilce do kádru.
Lukáš Král vynechal kvůli vážnému
zranění celou jarní část a po letním
návratu na trávník se chtěl rozehrát
v nižší soutěži, zdravotní patálie
a pouhé tři body po pěti zápasech
však způsobily, že musel své plány
přehodnotit. „Marek Pavelka jde
17. září na artroskopickou operaci kolene a do konce podzimu bude mimo
hru, Radek Fialka byl v Praze na první
ragbyové lize a o den později mi volal
z Motola, že utrpěl tříštivou zlomeninu nohy. Je to ale bojovník,“ přeje si
Crhan jejich co nejbližší uzdravení.

Klenovické mužstvo

opustí David Rušil

Klenovice na Hané/jim - Listopadové skládání klenovické sestavy
přinese jeden otazník. Z pracovních důvodů totiž nebude trenérovi Petru Navrátilovi k dispozici
David Rušil, zkušený obránce má
totiž namířeno do Nizozemska.
Úspěšný kouč se ale velkých komplikací neobává, libuje si, že má
k dispozici široký a dostatečně kvalitní kádr. „Nemám strach. Mám

sedmnáct hráčů a jsou mezi nimi
kvalitní obránci, takže se nám ho podaří nahradit,“ je přesvědčen Navrátil
a připomněl například Marka Lišku,
jehož zatím ze hry vyřadilo zranění,
na poslední kola tohoto kalendářního roku už ale pravděpodobně bude
fit. „Zatím se věnuje rehabilitaci,
od října už ale bude trénovat a stihne
se uzdravit,“ těší se, až ho bude moci
využít i při utkání.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Konická kopaná se potýkala
s nedostatkem hráčů pro dva
mužské týmy již v minulé
sezoně, kdy se „áčku“ podařilo umístit mezi nejlepšími
v krajském přeboru a „béčko“
se díky velkému úsilí zachránilo výhrami v posledních kolech.
V létě opustila oddíl další řada
opor a výsledkově obě družstva paběrkovala. „A“-tým
byl po prvních šesti kolech se
třemi body poslední, „béčko“
po pěti kolech se čtyřmi body
předposlední, oddíloví funkcionáři tak sáhli k razantnímu
řešení.

Hledáte sportovní zpravodajství?
2x foto: Josef Popelka

Kliněte na www.vecernikpv
www.vecernikpv.cz
.cz

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 12. září 2013 rozhodla:
1. Závady:
Sokol Vrahovice – TJ Sokol Držovice (dorost) vznesena námitka na neoprávněný start hráče domácích číslo 9 – Štastný Jakub, ID 95031649.
Předáno DK.
2. Kontumace:
Sokol Ivaň – TJ Biskupice (IV. třída) se kontumuje výsledkem 3:0 ve prospěch oddílu Sokol Ivaň (neoprávněný start hráče TJ Biskupice Zdeňka
Falického).
3. Změna termínu utkání:
III. třída 14. kolo FK Skalka 2011 – FC Dobromilice, původní termín
9.11.2013, bude sehráno 10.11.2013 v 13.30. Dohoda oddílů.
III. třída 16. kolo TJ Sokol Mostkovice „B“ – TJ Jiskra Brodek u Konice,
původní termín 18.9.2013 bude sehráno 20.9.2013 v 16.30. Dohoda oddílů.
III. třída 16. kolo TJ Sokol Tištín – TJ Sokol v Pivíně „B“ bude sehráno
18.9.2013 v 16.30. Dohoda oddílů.
III. třída 16. kolo TJ Sokol Bedihošť – FC Ptení bude sehráno 18.9.2013
v 17.00. Dohoda oddílů.
IV. třída 2. kolo TJ Sokol Čechy pod Kosířem – TJ Sokol Kladky bude
sehráno 27.10.2013 v 14.30 na hřišti v Kladkách (změna pořadatelství).
Dohoda oddílů.

IV. třída 7. kolo TJ Želeč – TJ Sokol Kladky bude sehráno 22.9.2013 v
16.00 na hřišti v Kladkách (změna pořadatelství). Dohoda oddílů.
Starší žáci 2. kolo TJ Sokol Protivanov – TJ Jiskra Brodek u Konice, původní termín 17.9.2013, bude sehráno 13.9.2013 v 17.00. Dohoda oddílů.
Mladší žáci 3. kolo TJ Sokol v Pivíně – FK Výšovice, původní termín
3.11.2013, bude sehráno 25.9.2013 v 17.00. Dohoda oddílů.
4. Různé:
FC Dobromilice doloží do příštího zasedání STK 18.9.2013 do 14.00 platné registrační průkazy hráčů a prohlášení pracovníka registrace FAČR, ke
kterému datu byli jednotlivý hráči zaregistrováni.
Komise STK žádá TJ FC Kostelec na Hané do 18.9.2013 o vyjádření
ohledně nedostavení se mužstva mladších přípravek k turnaji na 1.SK Prostějov (umělá tráva, 31.8.2013).
Žádáme kluby, aby uváděly při mistrovských utkáních skutečný počet diváků přítomných na utkáních.
STK opětovně vyzývá oddíly, aby zaslaly na OFS soupisky přípravek k
potvrzení nejpozději do 18.9.2013. Nesplnění bude dle RS, článek 23, odstavec 7 trestáno dle pokutového řádu.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 12. září 2013 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Šedivý Antonín (TJ Sokol Vrahovice) – 1 SU od 8.9. 2013, DŘ19/1.
Veškeré úřední zprávy a další aktuality
Zdráhal Luděk (TJ Sokol Zdětín) – 6 SU od 8.9. 2013, DŘ12/2d.
mohou zástupci jednotlivých oddílů
Štefka Michal (TJ Sokol Otaslavice) – zákaz výkonu všech funkcí a pobytu na lavičce pro
příslušníky družstva nepodmíněně od 8.9.2013 do 7.10.2013, DŘ11/3b.
i jejich příznivci nacházet
2. Žádost o prominutí zbytku trestu 2 SU podmíněně:
na internetových stránkách
Svobodník Jiří (FK Němčice nad Hanou) – žádosti se vyhovuje částečně, činnost
uvolněna, podmíněně 1 SU do 15.12.2013, od 16.9.2013, DŘ 57/1.
WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!
3. Pokuty:
Štefka Michal (TJ Sokol Otaslavice) – 800 korun – RS čl. 23, bod 13.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

Zápasové
meníčko

vyztužil ZKUŠENÝ KRÁL
Nezamyslice/jim - Kmenový hráč
Nezamyslic Lukáš Král zahájil letošní sezonu na hostování v Tištíně,
již po pěti kolech se ale oba kluby
dohodly a čtyřiatřicetiletý obránce
vyměnil III. třídu zpět za krajskou
I.B třídu. Kouči Drahomíru Crhanovi totiž kvůli zraněním vypadli
až do konce podzimu Marek Pavelka s Radkem Fialkou a defenziva
nefungovala tak, jak by si trenér
představoval.
„Je to srdcař, bojovník, zkušený
chlap. Dělali jsme zbytečné chyby
v obraně a s ním jich už tolik nebylo. Přinesl jistotu, dokáže předvídat,“

nejsou. Někteří jsou zranění
a neměli jsme brankáře, musela hrát spousta dorostenců.
Více bych o tom nechtěl mluvit,“ vyjádřil se v krátkosti
jednatel konického Sokola
Jiří Kučera.
STK tak rozhodla, že úvodních pět zápasů Konice „B“
se anuluje a soupeři v dalších
vylosovaných termínech mají
volno. Hostujícím družstvům
musí zaplatit povinné cestovné a Výkonnému výboru Olomouckého krajského fotbalového svazu pokutu patnáct
tisíc korun.

POHÁR ČESKÉ POŠTY
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
7. kolo: Hvozd – Haňovice (sobota 21.9., 16.00,
OFS PROSTĚJOV:
Finále: Kralice na Hané – Mostkovice (středa Pitner – Knoll, Lizna).
18.9., 17.00, hřiště Smržice).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
MORAVSKOSLEZSKÁ
7. kolo: 1.SK Prostějov – Břeclav (neděle 22.9.,
10.15, Běhal – Ol KFS, Ol KFS).
FOTBALOVÁ LIGA:
15. kolo: 1.SK Prostějov - Břeclav (středa 18.9.,
MORAVSKOSLEZSKÁ
16.30, rozhodčí: Cieslar – Priesol, Zd. Kneisl).
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
7. kolo: Zábřeh – 1.SK Prostějov (neděle 22.9.,
7. kolo: 1.SK Prostějov – Břeclav (sobota 21.9.,
16.00, Klíma – Caletka, Dubravský).
10.15, Dubravský – Ol KFS, Ol KFS)
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“:
7. kolo: Určice – Šumperk (neděle 22.9., 16.00,
Dresler – Slavík, Trigas).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
7. kolo, neděle 22. září: Dolany – Kralice na
Hané (16.00, Krobot – Hampl, Straka), 1.HFK
Olomouc „B“ – Konice (10.00, Knoll – Jelínek,
Kašpar, hřiště Hodolany).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
7. kolo, sobota 21. září, 16.00: Haná Prostějov
– Náměšť na Hané (Reich – Sedláček, Kološ),
Čechovice – Lipník (neděle 22.9., 16.00, Silný
– Reich, Křepský), Klenovice na Hané – Hlubočky (Fojtek – Motal, Jelínek).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
7. kolo, neděle 22. září, 16.00: Všechovice – Kostelec na Hané (Lasovský – Dokoupil,
Vachutka), Pivín – Lipová (Samek – Malaník,
Petrů), Plumlov – Radslavice (sobota 21.9.,
16.00, Zaoral – M. Pospíšil, Kulička), Brodek
u Přerova – Mostkovice (sobota 21.9., 16.00,
Odstrčil – OFS, OFS), Vrchoslavice – Nezamyslice (Dömisch – Slota, Kološ.

(sobota 21.9., 16.00), Přemyslovice – Jesenec,
Čechovice „B“ – Protivanov (sobota 21.9., 16.00),
Olšany – Brodek u Prostějova (sobota 21.9.,
16.00), Smržice – Haná Prostějov „B“, Otinoves
– Otaslavice (sobota 21.9., 16.00), Horní Štěpánov
– Držovice.

III. TŘÍDA:
16. kolo, středa 18. září, 16.00: Zdětín „B“ – Skalka, Pavlovice u Kojetína – Vrahovice „B“ (hřiště
Dřínov), Dobromilice – Kralice na Hané „B“ (pátek 20.9., 16.31), Vícov – Výšovice (17.00), Nezamyslice „B“ – Plumlov „B“, Mostkovice „B“ – Brodek u Konice (pátek 20.9., 16.30), Tištín – Pivín „B“
MORAVSKOSLEZSKÁ
(16.30), Bedihošť – Ptení (17.00, hřiště Hrubčice).
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
7. kolo, neděle 22. září, 16.00: Výšovice – Zdětín
7. kolo: 1.SK Prostějov – Břeclav (sobota 21.9., „B“, Plumlov „B“ – Kralice na Hané „B“ (hřiš12.15, Ol KFS – Dubravský, Ol KFS)
tě Krumsín), Brodek u Konice – Vrahovice „B“,
Pivín „B“ – Skalka (sobota 21.9., 16.00), Ptení
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – dorost: – Pavlovice u Kojetína, Bedihošť – Dobromilice
7. kolo: Litovel – Kostelec na Hané (sobota (sobota 21.9., 16.00, hřiště Hrubčice), Tištín
21.9., 10.15, Polanský), Určice – Velké Losiny – Vícov, Mostkovice „B“ – Nezamyslice „B“.
(sobota 21.9., 13.45, OFS), Konice – Nemilany
(neděle 22.9., 10.00, Lizna), Černovír – ČechoIV. TŘÍDA:
vice (neděle 22.9., 10.00, Kološ).
7. kolo, neděle 22. září, 16.00: Ivaň volno,
Otaslavice „B“ – Přemyslovice „B“, Kladky –
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“: Želeč, Brodek u Prostějova „B“ – Protivanov
7. kolo: Tovačov – Němčice nad Hanou (sobota „B“, Tvorovice – Čechy pod Kosířem (sobota
21.9., 16.00, Petrů), Černovír „B“ – Čechovice 21.9., 16.00), Biskupice – Doloplazy.
„B“ (neděle 22.9., 12.15, Kološ), Protivanov –
Brodek u Přerova (neděle 22.9., 11.00, Pitner).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
7. kolo: Držovice – Dobromilice (neděle 22.9.,
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA: 11.00), Vrahovice – Přemyslovice (neděle 22.9.,
16. kolo, středa 18. září, 16.00: Zdětín – Pro- 10.15), Plumlov – Smržice (neděle 22.9., 10.00),
tivanov, Brodek u Prostějova – Jesenec, Haná Pivín – Nezamyslice (neděle 22.9., 13.30).
Prostějov „B“ – Vrahovice (úterý 24.9., 17.00),
Otaslavice – Němčice nad Hanou, Držovice –
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
Určice „B“, Horní Štěpánov – Přemyslovice, 4. kolo: Drnovice – Kostelec na Hané „B“
Otinoves – Čechovice „B“, Smržice – Olšany.
(sobota 21.9., 16.00).
7. kolo, neděle 22. září, 16.00: Němčice nad !zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši
Hanou – Zdětín, Určice „B“ – Vrahovice návštěvu!
-jim-

Fotbal
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Sledovali jsme devítibrankovou přestřelku v šestém kole Přeboru OFS Prostějov

DRŽOVICE NEMĚLY SLITOVÁNÍ, OTINOVES VEZE SEDMIČKU
Domácí využili každou druhou střelu na bránu, hosté dohrávali bez vyloučeného gólmana

Tak tohle mělo říz! Duel Držovic s Otinovsí sice
i vinou silného větru a chladnějšího počasí v první půli fotbalovostí nenadchl, po přestávce se ale
i úroveň hry zvedla a zejména utkání šestého kola
Přeboru OFS Prostějov nechyběly zajímavé situace, spousta branek, penaltové fauly ani červená
karta. Domácí si dokázali počkat na hrubky hostí,
trpělivě navyšovali svůj náskok, přičemž je neohrozily ani zdravotní potíže svého gólmana, jenž
nemohl jít do zákroků naplno. Již potřetí v sezoně
tak nastříleli minimálně pět branek a hlavně se
radovali z dalšího cenného vítězství. Devatenácti
přesnými zásahy se navíc nemůže pyšnit žádné
jiné mužstvo nejvyšší okresní soutěže, předčilo to
i do té doby nejlepší otinoveskou ofenzivu...
Držovice/jim

O

tinovsi chyběl v sobotním
mači do té doby nejlepší střelec soutěže Marcel Lofítek a na
nebezpečnosti z jejích řad to bylo
patrné. Obzvlášť, když Držovicím vyšel hned vstup do zápasu,
načež zkraje druhé čtvrthodiny to
bylo již 2:0. Nejprve se po rohovém kopu a přesné střele z hranice šestnáctky prosadil Pavlát,
poté přečíslení i přesnou nahrávku z pravé strany zužitkoval agilní Preisler, jenž na malém vápně
sám před gólmanem nezaváhal
a z první poslal míč do brány.
omácí si udržovali převahu,
p
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jenž
šel až na hranici vápna, Martin
man hostí
hoostí ale
Hausknecht. Gólman
nout a zmenšit
z
stihl včas vyběhnout
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Zaapletala
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B

a mladý útočník věděl, kam
vystřelit, aby brankář nestihl
zasáhnout.
ól do šatny sliboval drama,
nakonec se ale nehledala
odpověď na otázku, kdo si odnese body, ale o kolik branek
to skončí. Hostující obrana se
hned po pár minutách dopustila
velkého kiksu, Preisler se lacino
dostal k míči a uháněl na bránu. Při kličce ho srazil gólman
k zemi a nenásledovalo nic jiného než pokutový kop a červená

G

přiblížit, to když jim vyšla akce
na levé straně a ostrým míč napříč malým vápnem vyrazil Pluhařík jen do spoluhráče, od něhož
doputoval za čáru.
ávěrečná půlhodina přinesla
radost již pouze domácím.
Preisler se z pravé strany trefil
přesně na zadní tyč a krátce před
střídáním tak zkompletoval svůj
hattrick, ještě než se tak stalo,
stihl navíc posunout míč na volného Zahradníčka, jenž pouhé
tři minuty po příchodu na hřiště
uzavřel skóre na konečný výsledek sedm ku dvěma! Držovičtí
se sice i dál hrnuli do útoku, naráželi ale na nepřekonatelného
brankáře. Zapletal si s jistotou
uměl poradit s vysokými míči do
vápna, vychytal rovněž sólový
nájezd Zahradníčka i další střely
a dorážky z bezprostřední blízkosti i větší dálky.
bě mužstva před sebou
v tomto týdnu mají hned
dvě střetnutí. Držovice ve středu od 16 hodin hostí Určice
„B“ a Otinoves ve stejný čas
přivítají čechovické „béčko“.
VneděliodpolednepakDržovičtí
zamíří do Horního Štěpánova
a Otinovští se už o den dříve
poměří s Otaslavicemi.

video na pv.cz
ernik
www.vec

Z

Definitivně rozhodnuto. Hostující golman Lukáš Piňos
právě vidí za svůj zákrok na Davida Preislera červenou kartu
a domácí z následné penalty zvýšili na 4:1. Foto: Jiří Možný

O

MAREK VALENTA - TJ Sokol Držovice:

II. TŘÍDA-PŘEBOR OFS PROSTĚJOV - 6. KOLO

TJ Sokol Držovice:
střídání: 64. Zahradníček za Rolného, 70. Hošek za Preislera, 73.
Procházka za Pavláta, 78. Krčmář
Fifernu
mář zaa Fi
fern
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er u
trenér:
MAREK VALENTA
Pluhařík

Pavlát
P
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a
v t

Fiferna

Šťastný
Š
Valenta

Šatný

Pella

Rolný

Zabloudil
Preisler
Hausknecht

Ryšánek

Zapletal

Doležel
Piták

karta. Do brány
se tak z útoku přesunul Petr Zapletal, proti penaltě ale
neměl šanci. Uběhlo
jen pár desítek sekund,
hostující defenziva znovu
propadla a Preisler neměl
z pomezí šestnáctky potíž nikým neatakován zamířit k tyčce a znovu uklidnit domácí řady.
Hosté se ještě jednou dokázali

8. ZUŽITKOVANÝ
Ž
ROH. Po přiťuknutí proti noze se Pavlát nerozpakoval a poslal míč z hranice šestnáctky do brány - 1:0.
 16. SMRTÍCÍ BREJK. Brejk a přesnou přihrávku z pravé strany
zakončil z malého vápna po zemi Preisler - 2:0.
 37. ZBYTEČNÁ PENALTA. Po zákroku na Jaroslava Rolného
proměnil nabídnutý pokutový kop právě faulovaný hráč - 3:0.
 44. GÓL DO ŠATNY. Ryšánek přihrál po zemi Zapletalovi, který
z pravé strany zamířil přesně na první tyč a brankář se jen koukal – 3:1.
 52. + 54. ROZHODNUTO. Obrovskou chybu obránce využil
Preisler, kterého vzápětí stáhl k zemi Piňos a následovala červená karta
i druhá penalta, s níž si opět poradil Rolný - 4:1.
 57. RUKAVIČKA. Po další jednoduché ztrátě hostující obrany se
ke střele dostal Preisler a z hranice vápna trefil dolní růžek - 5:1.
 60. VLASTŇÁK. Přízemní centr z levé strany napříč malým
vápnem vyrazil gólman jen do svého beka a míč zřejmě od Pavláta
doskákal za brankovou čáru - 5:2.
 61. PŘESNĚ NA ZADNÍ. Z pravé strany kousek za velkým vápnem vypálil Preisler a střelou na vzdálenější tyč dokonal hattrick - 6:2.
 68. TO NEŠLO NEDÁT. Preisler v situaci dva na gólmana přihrál střídajícímu Zahradníčkovi, jenž před odkrytou bránou nezaváhal
- 7:2.
 82. Sám na náhradního gólmana Zapletala pospíchal Zahradníček,
otinoveský útočník ho ale vychytal.
zaznamenal Jiří Možný

Branky:
B
ran 16., 57. a 61. Preisler, 37. a 54.(obě
ranky
z penalty) Rolný, 8. Pavlát, 68. Zahradníček
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S
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52
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Zukal

Doseděl

„Hodnotím to kladně, začalo se nám v poslední době dařit, takže
panuje spokojenost. Dosud jsme nedávali góly, teď nám to tam
padá...(úsměv) Nehrajeme sice na skóre, ale abychom vyhrávali,
když ovšem branky padají, je to krásné a lidé jsou také spokojení.
Vyhráli jsme především dobrou hrou v poli a precizní obranou, stále
tam jsou ale určité věci, které lze zlepšit. Hlavně proměňování šancí, protože těch bylo stále dvakrát tolik a měli jsme dát o tři čtyři
branky víc. Vypracujeme si hodně šancí, ale dáváme branek málo.
S tím máme problém. V minulém ročníku jsme se pohybovali
v dolní polovině tabulky, letos bychom chtěli hrát střed. Necpeme se
nikam dopředu, nechceme vyhrát tuto soutěž. Ale v klidu si zahrát
a jednou vyhrát, jednou prohrát...(smích)“

TOMÁŠ HRDLOVIČ - TJ Otinoves:

„Prohráli jsme zaslouženě... Zatímco ve Smržicích to byla velká
smůla, nezkušenost, tak dnes neschopnost. Pozitivního nebylo vůbec nic. Vyhořela nám celá obrana, to je pak jednoduché pro domácí
mužstvo, když se moji hráči kopou za uši. Kluci neplnili pokyny, co
jsem jim před zápasem řekl, a dopadlo to takto... Můžu jen popřát
Držovicím. Hned v první půli jsme inkasovali tři branky a vždy takové, že jsme měli špatně pokryté hráče. Musíme to hodit za hlavu
a jet dál. Hráči vědí, co udělali za chyby, to se nemůže opakovat.
Máme plus tři body, to je podstatné, nejdůležitější je, abychom nespadli. Chyběli nám tři hráči ze základu, třeba nejlepší střelec okresního přeboru Lofítek, nebudeme se ale vymlouvat...“

„Padalo mi tam vše,
na co jsem sáhl,“

smál se DAVID PREISLER

Hlavinka
Lízna

TJ Otinoves:

Piňos

střídání: 46. Konečný za Pitáka
trenér: TOMÁŠ HRDLOVIČ

DOKONALÝ POČIN
JJAROSLAV
A R O S L AV RROLNÝ
OLNÝ

TJ SOKOL DRŽOVICE
Hostující hráči sice dosáhli pouze jediné branky, ale
stálo to za to. Sedmadvacetiletý záložník ustál faul a při
ponechané výhodě prošel po nakrátko zahraném rohu
přes čtveřici hráčů, z hranice malého vápna pak poslal
míč přesně ke vzdálenější tyči, že domácí gólman neměl
šanci zasáhnout. Středopolař Nezamyslic s číslem šest
se mohl v závěru postarat o velké drama, ale po centru
z levé strany hlavičkoval pouze do břevna, již v první
půli hlavičkoval jednou kousek nad, po dalším centru
dobře netrefil na zadní tyči míč a brankář opět nemusel
zasahovat. Plně tak dokumentoval hlavní problém hostí
- zamířit mezi tři tyče.

Držovice - Hattrickem se na
přesvědčivé výhře Držovic nad
Otinovsí podílel domácí útočník David Preisler (na snímku).
Devatenáctiletý hráč přišel
do mužstva v létě po vyjití z
dorostu prostějovského 1.SK
a zpočátku se trápil v zakončení, již podruhé za šest odehraných kol ale zatížil konto
soupeře třemi brankami. Nejlepší střelec týmu se tak rázem
dostal rovněž do čela tabulky
kanonýrů OFS Prostějov
Jiří Možný
Výsledek je jednoznačný,
bylo to opravdu tak jednoduché?
„Naopak, bylo to těžké... Ale celý
zápas jsme je přehrávali. Dostávali
jsme se do šancí a konečně jsme
je proměňovali. To tým nabudí
a hraje se v pohodě.“
V létě jste přišel z 1.SK
Prostějov, jak se vám
v Držovicích zatím líbí?
„Hrál jsem tu již v dorostu asi dvě
sezony, takže všechny znám. Bydlím tu a chtěl jsem se vrátit. Ambice na vyšší soutěž by možná byly,
ale jdu na vysokou školu do Brna
a není na to čas, protože přes týden
jsem tam. Stačí mi to.“

Vám osobně se podařilo
vstřelit hned tři branky,
z čeho jste těžil?
„Dařilo se mi, padalo mi tam
snad vše, na co jsem sáhl, takže spokojenost. V minulých
zápasech jsem šance spaloval,
ale dneska se mi dařilo. Vesměs
někdo nakopl balon a já jsem si
zaběhl. Sám jsem to projel, ještě
jsem udělal penaltu. Trochu jsem
se u toho ale zranil, dostal jsem
koňara a musel jsem střídat.“
Po prvních čtyřech kolech jste měli jen tři
body, zdá se, že jste se nyní
rozjeli...
„Úvod sezony nám až tolik nevyšel, ale už je to lepší. Hlavně
chceme nespadnout... (úsměv)“

Fotbal

24 - 25
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

Kostelečanky
se
dočkaly,
PROSTĚJOVSKO
a další...
Ráječku nasázely osm branek

PLUMLOVSKO

Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
6. kolo: Kojetín-Koválovice - Kozlovice
0:1 (0:0), branky: Hegr ČK: Navrátil
(Kozlovice), D: 100 R: Kopecký. Medlov - Ústí 2:0 (0:0), branky: Skopal,
Novák. D: 110 R: Straka. Nové Sady
- Velké Losiny 6:0 (1:0), branky: Šrom
2x, Pápica 2x, Vacek, Melichárek. D:
150 R: Hampl. Želatovice - 1. HFK
„B“ 0:0. ČK: Drmola (1.HFK „B“), D:
150 R: Dorušák P.. Šternberk - Dolany
2:1 (2:0), branky: Jurečka 2x - Čech
ČK: Jurečka (Šternberk), D: 70 R: Motal. Kralice - Zlaté Hory - odloženo,
nezpůsobilý terén. Konice - Hněvotín
3:3 (0:1), branky: Kořenovský,
Schön, Bednář - Novotný, Duda, Šulc.
ČK:Skoumal (Hněvotín), D: 90 R:
Kašpar. Litovel - Troubky 2:1 (2:0),
branky: Baranek, Dragon - Šebela. D:
100 R: Kubec.
1.Nové Sady
7 6 1 0 25:6 19
2.Kozlovice
7 6 0 1 18:7 18
3.Šternberk
7 5 0 2 13:8 15
4.Troubky
7 4 1 2 13:9 13
5.1. HFK “B“
7 4 1 2 11:9 13
6.Kojetín - Koválovice 7 3 2 2 13:10 11
7.Kralice
6 3 1 2 17:15 10
8.Litovel
7 3 1 3 9:11 10
9.Medlov
7 3 0 4 14:15 9
10.Ústí
7 2 2 3 10:11 8
11.Želatovice
7 2 2 3 8:9 8
12.Velké Losiny
7 2 1 4 10:17 7
13.Hněvotín
7 1 1 5 11:14 4
14.Zlaté Hory
6 1 1 4 6:17 4
15.Konice
7 1 1 5 7:19 4
16.Dolany
7 0 3 4 13:21 3

I.A sk. „B“ muži:
6. kolo: Opatovice - Klenovice 6:3 (3:2),
branky: Janásek 3x, Sedláček 2x, Pala
- Všianský, Pytela, Smékal. Náměšť na
Hané - Dub nad Mor. 2:4 (0:2), branky:
Dohnal, Kvapil - Došlík, Winkler, Dočkal,
Šálek. Bělotín - Beňov 5:2 (3:0), branky:
Juřica 3x, Novosad, Lhotský - Hudeček,
Machač. Slatinice - Hranice „B“ 2:0 (0:0),
branky: Vymazal, Kryl. Štěpánov - Čechovice - odloženo, nezpůsobilý terén.
Lipník - Haná Prostějov 2:1 (1:0), branky:
Kovařík, Šebesta - Kolář M..
1.Slatinice
6 4 0 2 17:8 12
2.Štěpánov
5 4 0 1 13:9 12
3.Klenovice
5 3 1 1 10:8 10
4.Opatovice
5 3 0 2 13:8 9
5.Čechovice
5 3 0 2 11:8 9
6.Bělotín
5 3 0 2 9:6 9
7.Hranice ‚“B“‘
6 3 0 3 11:11 9
8.Lipník
6 3 0 3 10:12 9
9.Dub nad Mor. 5 2 0 3 8:8 6
10.Haná Prostějov 6 2 0 4 11:14 6
11.Hlubočky
5 2 0 3 12:20 6
12.Náměšť na Hané 6 1 1 4 13:18 4
13.Beňov
5 1 0 4 11:19 3

I.B sk. „A“ muži:

6.kolo: Radslavice - Tovačov 2:2 (0:0),
branky: Dolák, Navrátil M. - Večerka, Bukovec.
Lipová - Býškovice 6:0 (2:0), branky:
Dostál 3x, Burget R., Bross, Koudelka Z..
Všechovice - Vrchoslavice 3:2 (1:2), branky:
Kuchař, Páleník, Kozák - Polášek, Kalina.
Nezamyslice - Brodek u Př. 4:2(1:1), branky:
Moravec 2x, Přidal J., Frgal - Stružka, Vysloužil.
Mostkovice - Plumlov 5:0 (1:0), branky:
Pospíšil 2x, Dadák, Vojtíšek M., vlastní. KojetínKoválovice „B“ - Pivín 1:0 (0:0), branky:
Krčmář.. Hor. Moštěnice - Kostelec 0:3 (0:1),
branky: Mori, Začal, Závodský.
1.Lipová
6 4 1 1 16:7 13
2.Všechovice
6 4 1 1 17:10 13
3.Býškovice
6 4 0 2 9:12 12
4.Mostkovice
6 3 2 1 16:9 11
5.Kojetín
6 3 1 2 6:3 10
6.Vrchoslavice 6 3 0 3 21:13 9
7.Tovačov
6 2 3 1 11:11 9
8.Pivín
6 3 0 3 8:11 9
9.Kostelec
6 2 1 3 10:7 7
10.Radslavice
6 2 1 3 6:11 7
11.Plumlov
6 2 1 3 10:18 7
12.Nezamyslice 6 2 0 4 10:13 6
13.Hor. Moštěnice 6 1 1 4 3:8 4
14.Brodek u Př. 6 1 0 5 8:18 3

I.B sk. „B“ muži:
6. kolo: Doloplazy - Velký Týnec
6:2 (3:0), branky: Zapářka, Zábranský, Tomeček, Drábek, Jurčík, Glier Kovařík, Andrýsek. Dubicko - Babice
- odloženo, nezpůsobilý terén. Velká
Bystřice - Hvozd 0:0. Haňovice Slavonín 0:3 (0:2), branky: Semjon
2x, Čermák. Lesnice - Zvole 1:0
(0:0), branky: Kobza M.. Kožušany
- Červenka 7:0 (4:0), branky: Šrom
3x,Očenášek,Fojtík,Mík,Pučálka.
Lutín - Maletín 1:3 (0:0), branky:
Svoboda - Havlík, Michalčák L., Masopust.
1.Maletín
6 5 1 0 28:9 16
2.Doloplazy
6 5 1 0 27:12 16
3.Velká Bystřice 6 5 1 0 15:5 16
4.Slavonín
6 4 0 2 19:11 12

Divizní skupina „E“ prožila „anglický“ týden, z něhož Určice vytěžily na hřištích soupeřů hned čtyři body

O tři body z Brumova přišly až v samotném závěru
1:1

FC Elseremo Brumov
TJ Sokol Určice

(0:1)

Branka Určic: 33. Svozil. Rozhodčí: Stodůlka - Zd. Kneisl, L.
Kneisl. Žluté karty Určic: Los, Svozil, Rus, Hochman. Diváků: 135

Sestava Určic:
Dragon – Javořík, Skopalík, Zbožínek, Rus – Bokůvka, Svozil, Vaněk (82. Matoušek), Hochman (78. Ján) – Kopečný (62. Haluza), Los
(89. Halouzka). Trenér: Evžen Kučera.

Brumov,
Prostějov/jim
Úspěšnou pouť na Slovácko
podnikli uprostřed týdne fotbalisté Určic. Po víkendové
ubojované remíze 1:1 se Slavičínem byli tentokrát blíže
třem bodům oni, ale Brumovu
se podařilo zhruba deset minut před koncem vyrovnat a
zápas tak opět skončil výsledkem 1:1. I bod ale udělal hostům radost.
„Spokojeni jsme, soupeř nás nepřehrál. V první půli jsme byli

lepší my, dali jsme míč na zem a
nechyběl nám pohyb, pak už se
to tolik nedařilo. Soupeř ale žádné tutovky neměl, byť nás zatlačil standardkami,“ podotkl k
utkání hlavní kouč Určic Evžen
Kučera.

DIVIZE, sk. E
Jeho hráčům se z vydařené první půle podařilo vytěžit jedno-

brankový náskok, o který se po
přesném pasu od Tomáše Losa
dokázal prosadit Martin Svozil.
Na rozdíl od úvodního duelu s
Karvinou sice jeho gól neznamenal vítězství 1:0, ale nováček
soutěže mohl svou výhru několikrát pojistit. Nejblíže tomu byl
dvakrát Tomáš Los a zejména
pak ve druhé půli Radim Vaněk,
jjehož však v tutovce soupeřův
brankář vychytal.
Po změně stran se Určičtí několikrát dopustili zbytečných faulů,
umožnili domácím, aby si vytvořili tlak a hrozili, až z toho přišlo
vyrovnání. „Měli hráče, který házel auty až do brány a dostávali
se do závarů. Nedokázali jsme
udržet balon, dlouho se nám ale
vše dařilo odvracet. Pak ale rozehráli od středu do kraje, přišel
centr do šestnáctky a hlavička
nehlídaného hráče,“ popsal inkasovanou branku Kučera.
Hostům se i tak podařilo v pátém ze šesti duelů letošní sezony
divize „E“ bodovat.

Výsledkový servis DIVIZE, skupiny “E”

Předehrávané 15.kolo: Viktorie Přerov - Hranice 0:2
(0:0), Brumov - Určice 1:1 (0:1), MFK Karviná B - Val.
Meziříčí 3:0 (1:0), Mohelnice - FK Šumperk 0:1 (0:0),
MFK Havířov - Dolní Benešov 3:2 (1:1), SFC Opava B
- Slavičín 3:1 (1:0), Lískovec - Loko Petrovice 4:2 (3:0),
Nový Jičín - V. Otrokovice 4:1 (3:0)

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

PRŮBĚŽNÁ tabulka PO sedmi odehraných kolech

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

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

Z
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
6

V
6
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
0

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

P
1
2
1
1
2
2
2
1
2
2
3
4
2
3
6
4

S
15:9
16:9
9:5
12:9
9:6
10:8
8:6
16:12
9:9
7:8
11:11
8:13
9:9
4:11
7:16
5:14

B
18
13
12
12
11
11
11
10
9
9
8
7
6
6
3
2

kam PŘÍŠTĚ
na DIVIZI E?
7. kolo, sobota 21. září 2013,
16:00 hodin:
Viktorie Přerov - Mohelnice,
Nový Jičín - SFC Opava B,
Hranice - Dolní Benešov, Val.
Meziříčí - V. Otrokovice, Loko
Petrovice - Slavičín (16.30),
Brumov - MFK Karviná B
(neděle 22.9., 10.15), Určice
- FK Šumperk (neděle 22.9.,
16.30), Lískovec - MFK
Havířov (neděle 22.9., 16.30)

www.vecernikpv.cz

Senzační triumf z Dolního Benešova. Tři body zařídil Vaněk

érové sezóně v divizní společnosti
skupiny „E“. Hosté ustáli i vytrvalé obléhání ze standardních si(0:2)
tuací a posunuli se na čtvrté místo, bod právě za druhým Dolním
Benešovem.
Branky: 55. Juchelka - 35. a 43. Vaněk.
Rozhodčí: Čecháček – Galásek, Šistík. ŽK: Bokůvka, Hochman, „Určice jedou jako dobře namazaný stroj, není to žádné překvapení,“
Dragon, Skopalík. ČK: 63. Vaněk (U). Diváků: 169.
jásal
bezprostředně po návratu zpět
j
na Hanou nadmíru spokojený kouč
Sestava Určic:
Dragon – Rus, Zbožínek, Skopalík, Ján – Bokůvka, Matoušek, Evžen Kučera. „Předpokládal jsem
silného soupeře, ale oni se báli nás.
Svozil, Vaněk, Hochman – Los (84. Haluza, 89. Kopečný).
V první půli jsme byli lepší a klidně
Trenér: Evžen Kučera.
to mohlo být i 4:0, kromě Vaňka měli
šance i Bokůvka a Svozil,“ přiblížil.
Dolní Benešov, Prostějov/jim - výkonem na hranici osobního Hned po pár minutách šel na doDvě branky Radima Vaňka z maxima. Tyto atributy přivedly mácí branku z mírného úhlu krajní
první půle společně s nezměrnou fotbalisty Určic k první venkovní záložník Určic, ale míč mu trochu
bojovností, pečlivou obranou a a celkově třetí výhře ve své premi- utekl a obránce si to už pohlídal.

FC MSA Dolní Benešov
TJ Sokol Určice

Kralice kvůli
dešti nehrály

Kralice na Hané/jim - Silně podmáčený terén znemožnil kralickým
fotbalistům odehrát v sobotu odpoledne duel Přeboru Olomouckého KFS proti Zlatým Horám.
O náhradním termínu se rozhodne
v tomto týdnu, tým Petra Gottwalda navrhuje středu 2. října, což by
pro něj znamenalo tři „anglické“
týdny v řadě.
„Hrát se opravdu nedalo. Na hřišti
stála voda a hned ráno jsme volali na
svaz, který odvolal rozhodčí a Zlaté
Hory nevyjely. Je to nepříjemné, hráči
nemají středy zažité. Budou mít jen
dva tři dny pauzu, musíme se s tím ale
poprat a zařadíme zábavnější tréninky,“ zmínil trenér Kralic.
Jeho mužstvo tak v nejbližších týdnech čeká středeční pohárový duel
s Mostkovicemi, následně v neděli
v Dolanech a pak následně další dvě
vložené středy. Gottwaldovi nově
vypadl ze sestavy Petrásek, zbylí marodi se již pomaličku vracejí zpět do
přípravy
5.Haňovice
6.Kožušany
7.Velký Týnec
8.Hvozd
9.Babice
10.Lutín
11.Dubicko
12.Zvole
13.Lesnice
14.Červenka

6
6
6
6
5
6
5
6
6
6

4
3
3
2
1
1
1
1
1
0

0
1
1
1
2
1
1
0
0
0

2
2
2
3
2
4
3
5
5
6

14:12 12
20:14 10
14:15 10
13:22 7
12:14 5
11:14 4
6:11 4
8:16 3
5:14 3
8:31 0

Krajský přebor starší dorost
6. kolo: KMK Zubr Přerov - Určice
4:1 (2:0), branky: Struška 2x, Michálek,
Matulík - Okleštěk. Kostelec - Černovír
„A“ 4:2 (0:0), branky: Kleneš, Zatloukal, Bureš, Dostalík - Duba, Kesler.
Čechovice „A“ - Opatovice 11:3 (6:1),
branky: Nejedlý 4x, Merdita 2x, Drmola 2x, Klimeš, Čech, Grepl - Walach,

1:2

První branky tak dosáhl až Radim
Vaněk po kombinaci a přihrávce do
šestnáctky, na 0:2 zvýšil stejný hráč,
když po zatažení od Hochmana
doklepl jeho sražený centr. Sám na
středu vápna se ocitl Martin Svozil,
bránu ale netrefil.
Druhá půle přinesla změnu, nejlepší
obrana soutěže ale odolávala a dovolila pouze snížení, tedy teprve pátou inkasovanou branku v ročníku.
„Rozhodčí dávali domácím víc než
třicet procent navíc a domácí hrozili
jen ze standardek, které jim odpískal. Nastavovalo se snad pět minut,
ale do vyložených gólovek jsme je
nepouštěli,“ poukázal Kučera.
Dolnímu Benešovu se podařilo
pouze korigovat, když na těžkém

terénu podklouzl při malé domů
Dragon a trefil pouze protihráče,
jehož poté kousek před šestnáctkou fauloval Rus. Hosté ubránili
i oslabení o jednoho hráče, když
bez předchozího napomenutí
musel pod sprchy střelec obou
určických branek Vaněk.
„Obyčejný skluz! Vykopl míč a
pak zasáhl i hráče. Bylo to velmi
přísné, takových zákroků tam byla
spousta a proti domácím se ani nepískalo,“ nechápal trenér vítězů.
Klidněji by jeho mužstvu bylo,
kdyby Tomáš Los z oblasti penalty
zamířil přesně, ale on přestřelil. I
tak zůstal příznivý stav 1:2 v platnosti. „Kluci opět dřeli, bojovali na
hranici vlastních možností. Obešlo

Hněvotín přijel bez gólmana, přesto obral Konici
3:3

Sokol Konice
FC Hněvotín

(0:1)

Branky Konice: Kořenovský, Schön, Bednář. Rozhodčí: Kašpar - Vičar,
Lizna
Sestava Kralic:
Mühlhauser – Burget, Rus, R. Řehák, Růžička – F. Drešr, Kořenovský,
Bednář, Antl – Schön, T. Řehák. Trenér: Roman Jedlička.
Konice, Prostějov/jim – Konici se
v letošní sezoně zatím vůbec nedaří. V prvních pěti kolech hned
čtyřikrát prohrála a druhé výhry se nedočkala ani proti Hněvotínu. Hosté sice Pod Kučerák
dorazili bez gólmana a podobně
jako Konice v Nových Sadech
musel do brány hráč, přesto toho
domácí nedokázali plně využít a
po třech velkých chybách uhráli
pouze remízu 3:3.
„Jsou to ztracené body. Dokázali
jsme sice otočit stav 0:2 na 3:2, pak
ale dostaneme branku ze standardNovák, Šindelek. Nemilany - Velký
Týnec 4:2 (3:0), branky: Valentík,
Janeček, Valouch, Zdařil - Dokoupil
2x. Nové Sady - Litovel - odloženo,
nezpůsobilý terén. Hlubočky - Konice
- odloženo, nezpůsobilý terén. Velké
Losiny - Šternberk „A“ 0:3 (0:2),
branky: Čikl,Vaněk,Sláma.
1.Čechovice
6 5 0 1 31:10 15
2.Černovír
6 4 1 1 20:7 13
3.Šternberk
6 4 1 1 22:11 13
4.Hlubočky
5 4 0 1 22:12 12
5.Nemilany
6 4 0 2 19:11 12
6.KMK Zubr Přerov 6 3 1 2 17:11 10
7.Kostelec
6 3 0 3 21:17 9
8.Opatovice
6 2 2 2 18:23 8
9.Určice
6 2 0 4 15:15 6
10.Velké Losiny 6 2 0 4 5:23 6
11.Velký Týnec 6 1 1 4 15:22 4
12.Litovel
5 1 1 3 8:25 4

ky v době, kdy už jsme hráli proti
deseti, protože hosté dostali červenou,“ litoval promarněného utkání
zkušený konický obránce Radek
Řehák.

Přebor

Olomouckého KFS
Domácí se dokázali prosadit střelou z větší dálky, z hranice šestnáctky a přibližně z malého vápna,
k tomu ještě nastřelili břevno a
13.Konice
14.Nové Sady

5 1 0 4
5 0 1 4

8:22 3
7:19 1

Krajská soutěž skupina “B”- dorost
6. kolo: Čechovice „B“ - Doloplazy 5:2
(3:0),branky:Surma3x,Wolker,Hubáček
- Menšík,Sivanič. Němčice nad H. - Protivanov 2:1 (1:1), branky: Rudolf,Mrkva
- Nejedlý. Hustopeče - Černovír
„B“ 2:2 (2:0), branky: Štaffa,Těšický
- Vysoudil,Guskovič. Želatovice Tovačov 8:0 (4:0), branky: Matlocha
5x,Bartók 2x,Jemelka S.. Náměšť na
Hané - Lipník 1:3 (0:1), branky: Skládal - Bouda 2x,Caletka. Brodek u Př.
- Chomoutov 4:3 (2:0), branky: Němec
2x,Baďura,Habáň - Švach 2x,Ondrejka..
Hor. Moštěnice - Šternberk „B“ 1:0
(1:0), branky: Podhorný.
1.Němčice nad H. 6 6 0 0 20:5 18

tyčku. To hosté byli efektivnější
a dokázali zužitkovat nabídnuté
možnosti. „Vstřelit doma tři góly
by mělo být dostačující. Za stavu
0:2 jsme si věřili na obrat a podařil se nám, jenže jsme pak chodili
zbytečně moc dopředu a udělali
jjsme chybu v šestnáctce,“ popisoval Řehák napínavé momenty.
Hosté tak nejprve udeřili po rychle rozehraném autu a přetaženém
centru, který zapadl až do brány,
druhou branku přidali z rychlého
brejku po předchozí konické akci,
třetí pak po nedorozumění gólmana se spoluhráči a dorážkou do
prázdné brány. „Byly to strašně
laciné branky. Hněvotín si snad nevytvořil vlastní šanci, vše bylo po
našich hrubkách.
Utkání odehráli Koničtí celých devadesát minut bez střídání, hráči tak
uvítali, že došlo k odhlášení „béčka“ a netříští se síly. „Ulehčilo nám
to, protože jsme měli jedenáct hráčů
a v jedenácti bychom pravděpodobně hráli i druhý zápas,“ poukázal.
2.Želatovice
6
3.Chomoutov
6
4.Doloplazy
6
5.Lipník
6
6.Černovír ‚“B“‘ 6
7.Brodek u Př.
6
8.Čechovice “B“ 6
9.Protivanov
6
10.Náměšť na Hané 6
11.Hustopeče
6
12.Hor. Moštěnice 6
13.Šternberk ‚“B“‘ 6
14.Tovačov
6

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

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

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

31:9 13
21:7 12
18:9 12
16:12 12
24:15 10
24:15 10
23:14 10
19:18 9
8:14 6
18:18 5
4:22 4
10:35 1
3:46 0

Moravskoslezská liga dorostu U-19
6.kolo: HFK Olomouc - 1.SK Prostějov odloženo * Líšeň - Fotbal Třinec 1:1 (0:1) *
Hodonín - Havl. Brod 0:2 (0:1) * Vítkovice Hranice 0:1 (0:0) * Hlučín - Sparta Brno 5:0
(2:0) * MSK Břeclav - 1.SC Znojmo FK 3:2
(2:1) * Vyškov - Kroměříž 2:5 (2:5).

se to bez zbytečných chyb a i na
blátivém terénu se hrál po celých
devadesát minut slušný fotbal,“
ocenil.
Určicím se tak daří mnohem
lépe, než si samotní hráči i vedení představovali, tým bez ustání
prohání nejužší špičku divizní
tabulky. „Prioritou je nemít starosti
se záchranou. Pohled na tabulku je
velmi lichotivý, je ale teprve sedm
kol. Každý zápas musíme bojovat,
soupeři tu jsou velice dobří,“ vybízí
k obezřetnosti a pokračování v dosavadních výkonech Evžen Kučera.
V neděli od šestnácti hodin čeká
na Určice čtvrtý domácí podzimní
zápas, do tamějšího areálu zavítá
Šumperk.

aktuální
fotbalové
zpravodajství

Přechod
h d pouze na jjedno
d ddospělé
l
mužstvo také znamená, že tým má
k dispozici jediného gólmana, a sice
Pavla Mühlhausera. Jako jednička
sice začal sezonu Vojtěch Nakládal,
ten již ale v Konici nepokračuje, neboť se oddíly dohodly na ukončení
jeho hostování ze Hvozdu. I tak ale
Řehák věří, že se Konice posune
v tabulce výš. „Herně to není hrůzostrašné, ale bohužel nevyhráváme. Dostáváme hrozně gólů po
velkých chybách a soupeř se tolik
nenadře. Musíme to prolomit,“ přeje si co nejdříve zisk tří bodů.
První příležitost budou mít Koničtí
v neděli dopoledne v Hodolanech
proti 1.HFK Olomouc „B“.
1. FC Hlučín
6
2. MFK Vítkovice
6
3. SK Hranice
6
4. MSK Břeclav
6
5. MFK Vyškov
6
6. 1.HFK Olomouc 5
7. SKH Slavia Kroměříž 6
8. 1.SC Znojmo FK 6
9. RSM Hodonín
6
10. 1.SK Prostějov
5
11. FC Havlíčkův Brod 6
12. SK Líšeň
6
13. FK Fotbal Třinec 6
14. FC Sparta Brno
6

6
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
1
0
0

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

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

24:3 18
13:8 12
14:10 12
9:11 11
10:10 10
12:8 9
13:11 9
13:11 9
9:10 9
14:13 6
5:14 6
6:9 5
7:15 2
7:23 1

Moravskoslezská liga dorostu U17
6.kolo: Zbrojovka Brno - FC Slovácko 1:0 (1:0)
* Fotbal Třinec - 1.SC Znojmo FK 0:0 (0:0) *
Vysočina Jihlava - Hlučín 3:2 (1:1) * Kroměříž Vyškov 0:1 * Sigma Olomouc - SFC Opava 2:1

hledejte
na
www.
vecernikpv.cz
(1:0) * MFK Karviná - Baník Ostrava 2:7 (1:3)
* Frýdek-Místek - Fastav Zlín 0:8 (0:3) * MSK
Břeclav - Hodonín 5:1 * HFK Olomouc - 1.SK
Prostějov - odloženo
1.FC Baník Ostrava 8 8 0 0 48:11 24
2.FC Vysočina Jihlava 8 7 1 0 22:8 22
3.FC Zbrojovka Brno 8 5 1 2 29:8 16
4.SK Sigma Olomouc 8 5 1 2 29:12 16
5.FC Fastav Zlín
8 5 0 3 35:12 15
6.1.SK Prostějov 7 5 0 2 22:14 15
7.MFK OKD Karviná 8 4 2 2 20:15 14
8.Slezský FC Opava 8 4 1 3 22:14 13
9.FC Hlučín
8 4 0 4 21:19 12
10.MFK Frýdek-Místek 8 4 0 4 11:23 12
11.1.FC Slovácko 8 3 0 5 22:16 9
12.FK Fotbal Třinec 8 2 2 4 7:12 8
13.1.HFK Olomouc 7 2 1 4 8:18 7
14.MFK Vyškov
8 2 0 6 5:28 6
15.1.SC Znojmo FK 8 1 2 5 10:21 5
16.RSM Hodonín 8 1 2 5 8:24 5
17.SKH Kroměříž 8 1 1 6 10:39 4
18.MSK Břeclav
8 1 0 7 9:44 3

608 706 148

sport@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

V I.A třídě nastal půst, body nezískal nikdo
Prostějovsko/jim - Po odhlášení konického „béčka“ (čtěte na jiném místě dnešního vydání – pozn.red.) pokračuje v bitvách o body v I.A třídě Olomouckého KFS pouze trojice regionálních oddílů.
O víkendu se jim bohužel výsledkově nevedlo ani trochu, na své
konto nepřidali ani jeden bodík. Čechovičtí ale do Štěpánova vinou
počasí a trávníku pod vodou vůbec neodcestovali a o první místo si
zahrají v náhradním termínu, zbylé duo se ovšem vrátilo s porážkami - Haná Prostějov přišla v Lipníku o remízu deset minut před
koncem, Klenovice se musely obejít bez nemocného Tomáše
Cetkovského a se slepým střevem marodícího Borovského
a v Opatovicích dostali hned šest branek.

FK Spartak Lipník nad Bečvou
TJ Haná Prostějov
2:1 (1:0)

li. Jejich hráč to v pádu trefil
z voleje neskutečně. Nám se naopak žádnou další šanci nepodařilo proměnit, třeba Světlíkovu
Branka Hané: M. Kolář. Roz- hlavičku vyhlavičkoval z prázdhodčí: Jar. Šmíd – Válek, Koláček. né brány dezorientovaný spoSestava Hané: Pastyřík – Trnavský, luhráč, Světlík pak z pár metrů
Procházka, Krč, Vyskočil – Strouhal netrefil bránu. Bod by byl úspě(81. Zbožínek), Krupička, M. Kolář, chem, nepodařilo se ale a nedá se
Varga – Zatloukal, Světlík. Trenér: nic dělat.“
Daniel Kolář.
Hodnocení trenéra Hané Prostějov
Daniela Koláře:
„V Lipníku se hrálo na tradičně krásném hřišti. Domácí byli
běhavější a pohyblivější, my
jsme to ale nahrazovali bojovností a kvalitní defenzivou.
Prohrávali jsme 0:1, hlavičkou
po rohu jsme dokázali srovnat,
ale deset minut před koncem
domácí po krásné akci rozhod-

FKM Opatovice-Všechovice
TJ Sokol Klenovice na Hané
6:3 (3:2)

Hodnocení trenéra Klenovic
Petra Navrátila:
„Mám z toho rozpačité dojmy. Výsledek neodpovídá naší hře, v první
půli jsme měli častěji míč, měli jsme
více šancí, vedli jsme od třinácté minuty po rohu. Jenže domácí během
dvou minut po dvou standardkách
otočili, když jsme neobsadili hráče
a dostali jsme góly hlavou. Z rychlého protiútoku přidali domácí třetí
branku, ve čtyřicáté minutě jsme sice
ještě dokázali snížit, ale ve druhé půli
mě zklamali všichni. Hráli něco zcela jiného, než jsme si řekli, a po patnácti minutách to bylo 5:2. Otevřeli
jsme hru, stále jsme hráli útočný fotbal, domácí podnikali brejky a výsledek si uhráli. Je potřeba dostat facku
a jsem rád, že přišla teď, budeme to
ale řešit na úterním tréninku.“

TJ Štěpánov u Olomouce
TJ Sokol Čechovice

odloženo na středu 25. září, 16.30
„Volali nám už ráno, že mají hřiště
pod vodou. Dohodli jsme se, že si večer potvrdíme termín a shodli jsme
Branky Klenovic: Všianský, Py- se na středě pětadvacátého září. Je
tela, Smékal z penalty. Rozhodčí: to sice komplikace, ale všichni hráči
Knop – Štětka, Navrátil. Sestava mi sdělili, že to zvládnou a stihnou.
Klenovic: Polák – Rušil, Lakomý, Někteří si byli zahrát za „béčko“
Šlézar, Vogl – Smékal, Rozehnal, a pomohli mu k výhře nad BrodVšianský, Sigmund (60. Prokop) kem u Prostějova. Takže aspoň
– Pytela (59. Přikryl, 70. Šubrt), něco,“ sdělil kouč Čechovic Milan
Klimeš. Trenér: Petr Navrátil.
Nekuda.

Kostelec na Hané, Prostějov/
jim - Po mužských a mládežnických soutěžích se naplno rozjela
i nová sezona ženské kopané.
Tradiční regionální zástupce FC
Kostelec na Hané se pro letošní
ročník rozhodl přesunout z divize do okresního přeboru Blanenska a pod vedením Petra Merty
již stihl odehrát plnou trojici
utkání. V domácí premiéře těsně nestačil na dalšího nováčka
z Medlánek, na půdě Lažan pak
dlouho sahal po výhře a nakonec
získal alespoň remízu, v neděli
pak s Ráječkem ani trochu nezaváhal a zvítězil 8:0.
V prvním utkání hráčky hostujících Medlánek ukázaly, že nejsou
žádné začátečnice. Domácí obraně
dělala problémy zejména Kamila
Valková, která jen za první poločas
stihla dvě branky, a po přestávce se
jí podařilo dokonat hattrick.
„V první půli jsme se dopouštěli
hrubek a po našich ztrátách to bylo
1:3. Medlánky měly velice rychlou a na tuto soutěž nadstandardní
útočnici, porazili jsme je ale sami,“
ohlédl se za vstupním zápasem,
který nepřinesl body, kostelecký
trenér Petr Merta.
Domácím fotbalistkám se totiž
sice zásluhou Vykopalové povedlo velice rychle srovnat na 1:1,
pak ovšem soupeřky pustily až do
tříbrankového trháku a v závěru
se jim pouze podařilo zkorigovat
na konečných 3:4. „Ve druhé půli
se již hrálo pouze na polovině soupeře, zmáčkli jsme je, ale z tlaku
jsme nic víc nevytěžili,“ mrzelo
Mertu.
Druhý duel se Kostelečankám podařil více. Nechybělo jim nasazení,
bojovnost ani fotbalovost a do kabin odcházely v Lažanech s vedením 1:0. O to se krátce před pauzou
po centru Lucie Hájkové postarala
Kristýna Vykopalová. Po přestávce
se jim podařilo přečkat domácí tlak

TJ FC Kostelec na Hané - FC Medlánky 3:4 (1:3)
Branky Kostelečanek: 9. Knápková, 65. Vykopalová, 75. vlastní.
Rozhodčí: Němec. Sestava Kostelečanek: Jarošová (46. Drápalová) – Václavková, Zapletalová, Hrazdilová, Urbanová – Adamová
– Knápková, Hájková, Waltrová, Vykopalová – Řezníčková. Dále
střídaly: Burgetová a Haluzová. Trenér: Petr Merta.

TJ Sokol Lažany - TJ FC Kostelec na Hané 1:1 (0:1)
Branka Kostelečanek: 40. Vykopalová. Rozhodčí: Landa. Sestava
Kostelečanek: Řezníčková – Zahradníčková, Zapletalová, Hrazdilová, Drápalová – Adamová – Knápková, Hájková, Waltrová, Šimková
– Vykopalová. Trenér: Petr Merta.

TJ FC Kostelec na Hané - SK Olympia Ráječko 8:0 (4:0)
Branky: Waltrová 3, Vykopalová 3, Řezníčková, Knápková. Rozhodčí: Zdráhalová – Hubený, Zatloukal. Sestava Kostelečanek:
Křupková – Adamová, Zapletalová, Hrazdilová, Drápalová – Knápková, Hájková, Waltrová, Urbanová – Řezníčková, Vykopalová. Dále
střídaly: Šimková, Zahradníčková, Václavková. Trenér: Petr Merta.
a na chvíli být lepší, jenže Lažany nahrávce od Waltrové Vykopalová.
si nic nekomplikovaly, v obraně Po přestávce se stav dlouho neměhrozily z brejků.
nil, pátou branku přidala až v 69.
„Domácí měli vynikající stoper- minutě z druhé penalty Řezníčkoku a středopolařku, které posílaly vá. Od této doby ale co pět minut
dlouhé balony. Jeden útok se jim přidávaly domácí hráčky další
povedl a po zblokované střele branky a o tu poslední se střelou z
zamířila útočnice přesně k tyči,“ osmnácti metrů do šibenice zasloupopsal hostující kouč vyrovnávací žila Waltrová, která tak stejně jako
branku jedenáct minut před kon- Vykopalová dokonala hattrick.
cem.
„Bylo to jednoznačné utkání, nic
Kostelecké fotbalistky ale nic ne- jsme jim nedovolili, měli snad jen
zabalily, až do konce usilovaly o jednu střelu na bránu. Ve druhé půli
výhru a ke druhé brance nebylo da- jsme se chvíli hledali, ale nepustileko. „Deset minut se hrálo u nich, li jsme je za půlku. Kombinačně,
měli jsme šest sedm standardek a rychlostně i myšlenkově jsme byli
tlak, ale nevyvarovali jsme se ne- o třídu výš a obrovská pochvala
přesností. Ztráta bodů mrzí, vážím všem hráčkám,“ zatleskal za odvesi ale toho, že holky nepřestaly hrát dený výkon trenér Petr Merta.
a všechny do jedné chválím,“ oce- Ráječko oproti předchozí sezoně
nil Merta pozitivní prvky.
trochu obměnilo kádr a chyběly
Druhý domácí duel v sezoně se jim dvě fotbalistky, podle Merty by
Kostelečankám vydařil mnohem si ale jeho tým poradil i s kompletlépe než ten první. Hned v deváté ním soupeřem. „Absolutně to bylo
minutě se dostaly do vedení, Gab- v našich rukách, dařila se nám konča Řezníčková pak sice zahodila struktivní rozehrávka, dalo se na to
penaltu po faulu na sebe, z přímá- dívat. Nehráli jsme jen na nákopy
ku se ale pod břevno trefila Klára a odražené míče, ale kombinovali
Knápková, po kolmici od Řezníč- jsme. Byl to jeden z nejpovedenějkové přidala třetí branku Waltro- ších výkonů za poslední rok,“ potěvá a poločasový účet uzavřela po šilo kosteleckého kouče.

I.B třída: Mostkovice vytrestaly Plumlov, Lipová jde do čela
Prostějovsko/jim – Změnu na prvním místě tabulky přineslo 6. kolo I.B třídy. V „A“ skupině si Lipová vyšlápla na
dosud vedoucí Býškovice, doma jim nadělila šest kousků
a sama se tak stala novým lídrem. Na druhém místě se
udržely po výhře nad Vrchoslavicemi Všechovice, již na
čtvrtém místě jsou Mostkovice. Těm k tomu dopomohla
vysoká výhra 5:0 nad Plumlovem, tří bodů se po dlouhém čekání dočkali i v Kostelci a Nezamyslicích. Bod
ceněný za tři přivezl Hvozd z Velké Bystřice a stal se tak
prvním týmem, který je připravil o stoprocentní bilanci,
nevedlo se naopak Pivínu. Ten neubránil jeden roh a na
půdě kojetínského „béčka“ těsně prohrál.
TJ Sokol Mostkovice
TJ Sokol Plumlov
5:0 (1:0)
Branky: Dadák, M. Vojtíšek, Pospíšil 2, vlastní. Rozhodčí: Silný –
Krpec, Vedral. Sestava Mostkovic:
Lukáš – Všetička, Karafiát, Milar,
V. Vojtíšek – Hanák, O. Zapletal
(75. Hanák), Kapounek – M. Vojtíšek (70. Lexa), Musil – Dadák (50.
Pospíšil). Trenér: Jiří Kamenov. Sestava Plumlova: Simandl – Kutný,
Ullmann, Krychtálek (75. Dospiva),
J. Kiška – Bureš (55. Ježek), Ševcůj,
Gryglák, Křupka – Ovčáček (50.
Plajner), Hladký. Trenéři: Pavel Voráč a Petr Kiška.

si dali hosté vlastňáka. Jsme spokojeni, druhá půle se mi líbila. Ukázalo
se mi, že můžu točit sestavu, protože
mi chyběli Šlambor i Petr Zapletal a
snad jsme se dobře naladili na středeční pohár a spoustu fotbalu od pátku do neděle.“
Hodnocení sekretáře Plumlova
Františka Kocourka:
„Začali jsme dobře a v prvních deseti minutách jsme měli dvě slušné
šance, ale vystřelili jsme nad a vedle.
Poté to byl vyrovnaný, neurovnaný
fotbal, ale posadili jsme je chybou
uprostřed. V poločase to ale stále
bylo jen 0:1 a šlo hrát, jenže jsme
na podmáčeném hřišti hráli složitý
fotbal a domácí pouze jednoduše,
když nakopávali a porvali se o to.
Gól na 2:0 padl z ofsajdu, dopouštěli
jsme se ale chyb a vrcholem zmaru
byl vlastní gól, kdy náš hráč přehodil
brankáře. Zkoušeli jsme ještě nějaké
úpravy, ale už to nešlo. Musíme zabojovat doma.“

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„První poločas byl plný nepřesností,
na kluzkém terénu byl míč rychlý
a hráči si na to museli zvyknout. V
šestnáctce jsme situace špatně řešili,
ale po chybě Plumlova jsme se dostali do vedení. V šatně jsem klukům
SK Lipová
připomněl, že je to o sebevědomí a
FK Býškovice/Horní Újezd
větším důrazu. Zlomem byla branka
6:0 (2:0)
na 2:0, brzy to pak bylo 4:0. Pospíšil Branky Lipové: Dostál 3, Bross,
si po vystřídání jedním dotykem míč Z. Koudelka, R. Burget. Rozhodčí:
zpracoval a druhým dal gól. A na 5:0 Kaňok – Janáček, Kučera. Sestava

Krajský přebor - starší žáci:
2.kolo: Čechovice - Jeseník 0:1 (0:0),
branky: Prachař. Želatovice - Konice 4:0
(3:0), branky: Vlček 3x,Plocek. Lipník Velké Losiny 1:2 (0:2), branky: Harenčák
- Zrník,Jančík. Brodek u Př. - Nové Sady
- odloženo, nezpůsobilý terén. Černovír
- Mohelnice 4:3 (2:3), branky: Dočkal
2x,Plachetka,Nezval - nehl.. Slatinice Náměšť na Hané 0:7 (0:1), branky: Kopřiva
3x,Elsner 2x,Malý 2x. Nemilany - Zábřeh 0:4
(0:2), branky: Žák 2x,Jarmar 2x.
1. Zábřeh
5 5 0 0 22:0 15
2. Jeseník
5 4 0 1 25:3 12
3. Černovír
4 3 1 0 20:6 10
4. Mohelnice
5 3 0 2 24:10 9
5. Náměšť na Hané 5 3 0 2 21:7 9

6. Čechovice
7. Velké Losiny
8. Brodek u Př.
9. Želatovice
10. Nové Sady
11. Slatinice
12. Konice
13. Nemilany
14. Lipník

5
5
4
5
4
5
5
4
5

3
3
2
2
1
1
1
0
0

0
0
1
0
1
1
0
0
0

2
2
1
3
2
3
4
4
5

11:10
9:8
16:10
10:19
3:15
6:23
2:25
7:19
4:25

9
9
7
6
4
4
3
0
0

Krajský přebor - mladší žáci:
2.kolo: Želatovice - Konice 2:5 (1:4), branky:
Talla,Jánský - Paš 3x,Smrž,Juřica. Čechovice
- Jeseník 1:4 (1:3), branky: Klimeš - Cundrla
3x,Cekuras. Slatinice - Náměšť na Hané 1:4 (1:2),
branky: Šnobl - Vychodil 2x,Srovnal,Čepl. Nemilany Zábřeh 1:7 (0:2), branky: Lehar - Tomášek 3x,Nízký
2x,Nádeníček 2x. Brodek u Př. - Nové Sady odloženo, nezpůsobilý terén. Lipník - Velké Losiny

Lipové: Števula – Barák, Ohlídal
(60. Vlček), Spáčil, Žilka – R. Burget, Z. Koudelka, Růžička, Takáč –
Bross (70. P. Koudelka), Dostál (75.
Barták). Trenér: Pavel Růžička.

třetí. Záložníci se snažili střílet ze
střední vzdálenosti a byli jsme herně
lepší. Horší jsme nebyli ani v předchozích zápasech, ale nedokázali
jsme možnosti využívat. S optimismem bych to ale zatím nepřeháněl,
Hodnocení trenéra Lipové
uvidíme až po Vrchoslavicích a VšePavla Růžičky:
chovicích, dokud se budeme tlačit
„Byli jsme jednoznačně lepší než dopředu, tak to bude dobré.“
soupeř a mohlo to skončit i vyšším
rozdílem. Terén byl v pořádku, nijak se na něm počasí neprojevilo
Tatran Všechovice
a po celých devadesát minut jsme
TJ Sokol Vrchoslavice
ve všech herních činnostech měli
3:2 (1:2)
navrch. Bylo tak jen otázkou času, Branky Vrchoslavic: Polášek, Lakdy se prosadíme. Snažili jsme se cina. Rozhodčí: Zaoral – Odstrčil,
hrát po zemi a vypracovali jsme si M. Pospíšil. Sestava Vrchoslavic:
pěkné akce. To na ně platilo a vůbec Jurčík – Šmíd, Zatloukal, Gajdošík,
nechápu, jak mohli být prvním tý- Spiller – Trávníček (60. M. Fousek),
mem soutěže a mít tolik bodů. Loni Lacina (80. Coufalík), Polášek, P.
měli velké problémy se záchranou Horák ml., P. Horák st. – Holub. Trea byli pro mě velkou neznámou, nér: Roman Šmíd.
nepředvedli ale to, co jsem od nich
očekával. Teď jedeme do Pivína, kde
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
to bude hodně těžké. Musíme se na
Romana Šmída:
to poctivě připravit.“
„Nejraději bych se k tomu vůbec
nevyjadřoval. Vždy se s VšechoviTJ Haná Nezamyslice
cemi hrál kvalitní a technický fotbal,
FK Brodek u Přerova
tentokrát to ale pokazil rozhodčí a i
4:2 (1:1)
někteří domácí kroutili hlavou. V
Branky Nezamyslic: Moravec 2, 35. minutě jsme vedli 2:0, ale po vyJ. Přidal, Frgál. Rozhodčí: Ehren- myšleném trestňáku domácí gólem
berger – Balún, Krutovský. Sestava do šatny snížili a do druhé půle je to
Nezamyslic: Matoušek – Hájek, nakoplo. Podařilo se jim otočit, my
Mariánek, Král, T. Přidal – Musil, jsme to ještě mohli zvrátit, ale zápas
Návrat, J. Přidal, V. Fialka – Mora- byl řízen jednostranně a rozhodčí si
vec (65. J. Přikryl), Frgál (85. Lako- ode mě po dlouhé době něco vyslemý). Trenér: Drahomír Crhan.
chl. To pak člověk přemýšlí, proč se
vlastně věnuje fotbalu.“
Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
„Po dlouhé době jsme se tlačili do FK Slavoj Kojetín-Koválovice „B“
TJ Sokol v Pivíně
vápna, vytvářeli jsme si šance a ty
1:0 (0:0)
jsme také proměňovali. Bavili jsme
se před utkáním s klukama, co nám Rozhodčí: Slota – Kubec, Vyroubal.
chybí a nyní se nám zápas vydařil. Sestava Pivína: Novák – R. Švéda,
Zejména pak Moravcovi, který dal Zbožínek, Martinec – Bartoník (80.
dva góly a ještě přihrál Musilovi na Filka), Frýbort (87. Žondra), Vrba,

Šišma – Svozil – Vláčilík (70. Sed- o tyčku z dobrých pětatřiceti metrů
lák), Fialka. Trenér: Jaroslav Svozil. druhou branku Začal a v poslední
minutě po brejku dva na jednoho
přidal třetí branku Závodský. Hrálo
Hodnocení trenéra Pivína
se na těžkém terénu a věděli jsme,
Jaroslava Svozila:
„V první půli měli domácí mírnou že musíme střílet i z dálky, pro branúzemní převahu a dostali se do dvou káře to bylo těžké. Kdybychom
šancí. My jsme ale kvalitně bránili, prohráli i tentokrát, bylo by to slodvakrát jsme úspěšně zakombino- žité. Jsme rádi za tři body, jak ale
vali a šli jsme sami na brankáře. Jen- říkal trenér Pospíchal, fotbal nemá
že jsme pouze vždy nastřelili nohy logiku.“
brankáře. Druhý poločas byl vyrovSK Velká Bystřice
naný, od šedesáté minuty nás doFC Hvozd
mácí zatlačili, ale Vláčilík šel opět
0:0
sám na brankáře, jenže opět pouze
trefil jeho nohy. Přišel tak trest čtvrt Rozhodčí: Menšík – Navrátil, Bahodiny před koncem po hlavičce ďura. Sestava Hvozdu: Koutný
z rohu. Vrhli jsme všechny síly do – L. Poles, Vánský, Z. Poles, Vyútoku, měli jsme závary, jenže nic roubal – P. Muzikant (88. Béňa),
gólového. Bod jsme si zasloužili a F. Coufal (65. M. Muzikant), P.
mrzí mě, že jsme inkasovali právě Coufal, V. Bílý (85. O. Procházka)
ze standardky, to je nejlacinější – Grulich, Vydržel. Trenér: Karel
Procházka.
branka.“

7:0 (3:0), branky: Caletka 2x,Dreiseitel,Horák,Vrzala,L
olek,Vybíral. Černovír - Mohelnice 4:5 (3:3), branky:
Boyko 2x,Lezna 2x - Šváb 2x,Michal,Brulík,Jelínek.

Okresní přebor žáků
6. kolo: FC Dobromilice-FC Hvozd 2:2 (1:0), Haná
Nezamyslice-Sokol Plumlov - nehráno, Sokol
Protivanov-Haná Prostějov 0:10 (0:7), FC Kostelec
na Hané-Sokol Bedihošť 16:0 (6:0), Sokol Brodek u
PV-Sokol Určice - nehráno, FC Kralice-Jiskra Brodek
u Konice - nehráno, Sokol v Pivíně - nehráno.
1. Sokol v Pivíně 3 3 0 0 33:5 9
2. Kostelec na Hané 4 3 0 1 22:3 9
3. Haná Prostějov 4 3 0 1 26:12 9
4. Sokol Plumlov 3 3 0 0 18:7 9
5. Sokol Brodek u PV 2 2 0 0 14:0 6
6. Sokol Určice 2 2 0 0 8:0 6
7. FC Kralice
3 2 0 1 8:5 6
8. Haná Nezamyslice 3 1 0 2 12:11 3
9. Sokol Protivanov 4 1 0 3 3:32 3
10. FC Dobromilice 4 0 1 3 7:16 1
11. FC Hvozd
4 0 1 3 5:25 1
12. Brodek u Konice 3 0 0 3 1:19 0
13. Sokol Bedihošť 3 0 0 3 3:25 0

1. Jeseník
2. Čechovice
3. Zábřeh
4. Mohelnice
5. Slatinice
6. Lipník
7. Náměšť na Hané
8. Konice
9. Černovír
10. Želatovice
11. Brodek u Př.
12. Nemilany
13. Nové Sady
14. Velké Losiny

5
5
4
4
5
5
5
5
4
5
4
4
4
5

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

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

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

41:2
26:6
21:7
21:11
21:18
24:28
18:20
13:27
13:8
6:13
6:13
7:25
3:8
8:42

15
12
9
9
9
9
7
6
5
5
3
3
1
0

Okresní přebor mladších žáků
6. kolo: Sokol Klenovice-Sokol Přemyslovice 2:1
(0:1), Sokol Držovice-FK Výšovice 1:3, Sokol UrčiceSokol v Pivíně 0:7 (0:3), Jiskra Brodek u Konice-Sokol
Otaslavice 3:1, Sokol Brodek u PV-Sokol Čechovice nehráno, FC Kralice-FK Němčice - nehráno.

1. Sokol v Pivíně 3
2. Sokol Klenovice 3
3. Brodek u PV 2
4. Sokol Čechovice 2
5. Sokol Otaslavice 3
6. Přemyslovice 3
7. FK Němčice 2
8. Brodek u Konice 3
9. Sokol Určice 3
10. FK Výšovice 3
11. FC Kralice
2
12. Sokol Držovice 3

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

29:0
8:2
9:2
5:1
10:7
7:8
4:5
4:6
4:10
4:11
1:7
2:28

9
9
6
6
3
3
3
3
3
3
0
0

TJ Sokol Horní Moštěnice
TJ FC Kostelec na Hané
0:3 (0:1)

Branky: Móri, Začal, Závodský.
Rozhodčí: Milar – Majer, Lasovský. Sestava Kostelce na Hané:
L. Menšík – Synek, Začal, Merta,
Chytil – Móri, Grepl, J. Walter,
Vyhlídal (90. Bošek) – Hon (60.
Závodský), Vařeka (88. Juračka).
Trenér: Petr Walter.
Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Petra Waltera:
„Jak jsme před tím třikrát měli
smůlu, tak dnes štěstí a utekli jsme
hrobníkovi z lopaty. Domácí měli
více ze hry a mohli dát pět šest gólů,
výborně nám ale zachytal gólman,
bylo to jeho. Co vychytal, to bylo
až neskutečné. Po špatně zahraném
ofsajd systému dal první branku
Móri, v sedmdesáté minutě zvýšil

Přebor OFS Prostějov II.třída
6.kolo: Sokol Zdětín-Horní Štěpánov
0:3 (0:1), branky: Písek 2, Müler, Sokol
Držovice-Otinoves 7:2 (3:1), branky:
Preisler 3, Rolný 2, Pavlát, Zahradníček
- Zapletal, vlastní, Sokol OtaslaviceSmržice 1:1 (0:1), branky: Vacenovský
- Kotlár, Haná Prostějov B-Sokol Olšany
1:1 (0:1), branky: Pospíšil - vlastní, Sokol
Brodek u PV-Sokol Čechovice B 2:5
(1:2), branky: Klobouk, Soldán - Bílý 2,
Bilík, Chmelík, Prášil, Sokol ProtivanovSokol Přemyslovice 4:2 (1:2), branky:
Grmela, Pavlů, Pospíšil, Sedlák - Slavíček
2, SK Jesenec-Sokol Určice B 5:2 (3:1),
branky: Derych, Laštůvka, Tichý J., Tichý P.,
Tyl - Drexler, Halouzka, Sokol Vrahovice-FK
Němčice 0:0 (0:0).
1. Sokol Olšany 6 5 1 0 14:6 16
2. SK Jesenec 6 5 0 1 17:5 15
3. Sokol Protivanov 6 4 0 2 14:10 12
4. Horní Štěpánov 6 3 1 2 12:8 10
5. Sokol Určice B 6 3 1 2 11:10 10
6. Sokol Brodek u PV 6 3 1 2 12:12 10
7. Sokol Držovice 6 3 0 3 19:8 9
8. Sokol Přemyslovice 6 3 0 3 16:11 9
9. Otinoves
6 3 0 3 17:16 9
10. Haná Prostějov B 6 2 1 3 7:14 7
11. Sokol Otaslavice 6 2 1 3 6:14 7
12. Sokol Čechovice B 6 2 0 4 7:16 6
13. Sokol Vrahovice 6 1 2 3 11:13 5
14. Smržice
6 1 2 3 12:20 5
15. FK Němčice 6 1 1 4 3:7 4
16. Sokol Zdětín 6 1 1 4 8:16 4
Kanonýři: 8 - Preisler David (Sokol Držovice),
6 - Lofítek Marcel (Otinoves), 5 - Blekta Radomír
(Otinoves), Hošák Jaroslav (Sokol Olšany), Tichý
Petr (SK Jesenec), Zdráhal Luděk (Sokol Zdětín),
4 - Navrátil Pavel (Horní Štěpánov), Růžička
Kamil (Sokol Přemyslovice), Studený Jan (Sokol
Vrahovice), Tichý Jiří (SK Jesenec), Tyl Lukáš
(Sokol Přemyslovice).
III. třída
6.kolo: Sokol Zdětín B-Sokol Mostkovice
B 3:0, Haná Nezamyslice B-Sokol Tištín
3:2, Sokol Vicov-Sokol Bedihošť 8:1, FC
Dobromilice-FC Ptení 2:1 (1:1), Pavlovice u
Koj.-Sokol v Pivíně B 1:0, Skalka 2011-Jiskra
Brodek u Konice 6:2 (2:1), Sokol Vrahovice
B-Sokol Plumlov B 5:3, FC Kralice B-FK
Výšovice 2:1 (2:0).
1. Skalka 2011 6 5 0 1 32:6 15
2. FC Kralice B 6 5 0 1 13:6 15
3. Sokol Tištín
6 4 1 1 20:9 13
4. FC Dobromilice 6 4 1 1 16:10 13
5. FK Výšovice 6 4 0 2 13:4 12
6. Nezamyslice B 6 3 2 1 18:16 11
7. Sokol Vicov
6 3 1 2 16:8 10
8. Pavlovice u Koj. 6 3 1 2 12:13 10
9. FC Ptení
6 3 0 3 12:11 9
10. Sokol Zdětín B 6 2 1 3 10:16 7
11. Sokol Vrahovice B 6 2 1 3 12:29 7
12. Brodek u Konice 6 1 2 3 12:17 5
13. Mostkovice B 6 1 1 4 4:13 4
14. Sokol Bedihošť 6 1 0 5 11:27 3
15. Sokol v Pivíně B 6 0 2 4 8:12 2
16. Sokol Plumlov B 6 0 1 5 14:26 1
Kanonýři: 8 - Špaček Jakub (FC Dobromilice), 6
- Grepl Tomáš (Jiskra Brodek u Konice), 5 - Mirga
Tomáš (Sokol Bedihošť), Sekanina Jan (FC
Ptení), Spisar Ondřej (Skalka 2011).
IV. třída
6.kolo: Sokol Přemyslovice-Biskupice 1:0,
Morávia Doloplazy-Sokol Tvorovice 7:2, Sokol
Čechy pod Kosířem-Sokol Brodek u PV B
0:1, Sokol Protivanov B-Sokol Ivaň 3:0, -Želeč,
Sokol Kladky-Sokol Otaslavice B 9:0 (6:0).
1.TJ Sokol Kladky 3 3 0 0 21:0 9
2.Sokol Protivanov B 4 3 0 1 11:6 9
3.Sokol Tvorovice 3 2 0 1 13:8 6
4.Sokol Ivaň
4 2 0 2 11:9 6
5.Želeč
3 2 0 1 5:3 6
6. Brodek u Prostějova B 3 2 0 1 9:10 6
7.Sokol Čechy p. K. 3 1 0 2 6:7 3
8.FC Morávia Doloplazy 3 1 0 2 8:10 3
9.TJ Biskupice
4 1 0 3 7:11 3
10.Přemyslovice B 3 1 0 2 4:13 3
11.Sokol Otaslavice B 3 0 0 3 2:20 0
Kanonýři: 5 - Kolečkář Petr (Sokol Tvorovice),
Křeček David (Sokol Kladky), 4 - Navrátil Miloš
(Sokol Kladky), Sedlák Tomáš (Želeč), Trávníček
Martin (Biskupice), 3 - Havelka Patrik (Sokol
Čechy pod Kosířem), Jozek Jakub (Morávia
Doloplazy), Pospíšil Tomáš (Sokol Protivanov B).

Hodnocení trenéra Hvozdu
Karla Procházky:
„Vyměnil jsem téměř celou obranu,
když jsem tam nasadil útočníka a z
defenzivního záložníka stáhl Jirku
Vánského, donutily mě k tomu ale
zranění a nemoci, asi bych k tomu
nesáhl, kdybych měl Pepu Bílého a
Jirku Polese. Někteří hráči to odehráli se zraněním a patří jim velký
dík. Bez chybičky to ale nebylo,
domácí začali velmi dobře, hned v
úvodu ale spálili dvě vyložené šance a pak už nevystřelili na bránu.
Okresní přebor dorostu
Byli velice kvalitní jeden na jednoho, nezvládali ale finální fázi. My všechna utkání dorostu byla odložena
jsme dopředu nebyli až tak nebez- z důvodů nezpůsobilé hrací plochy.
peční, útočníci potřebují více tréno- 1. Sokol v Pivíně 3 3 0 0 13:1 9
vat, ale sami vidí, že se ještě mohou 2. Sokol Vrahovice 3 2 1 0 20:2 7
posouvat. Domácí táhl bývalý hráč 3. Sokol Plumlov 3 1 2 0 7:3 5
Holice Ivo Lošťák, ale zvládli jsme
4. Haná Nezamyslice 3 0 3 0 2:2 3
je ubránit a rádi bychom na povede5. Sokol Přemyslovice 3 1 0 2 1:8 3
né zápasy navázali.“

6. Smržice
3 0 2 1 2:3 2
7. FC Dobromilice 3 0 2 1 3:7 2
8. Sokol Držovice 3 0 0 3 3:25 0

fotbalové
zpravodajství
na
www.
vecernikpv.cz

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

WWW.
OFSPROSTEJOV.CZ !
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Hokejisté Prostějova mají za sebou úspěšný vstup, ve středu je čeká domácí premiéra
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0:2

HC RT TORAX PORUBA
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
V

0:3

3:1

Branky a nahrávky: 43. Krayzel (Vaněk), 55. Vrána (Seidler), 56. Vaněk (Krayzel,
Gleich) – 8. Coufal (Jurík J., Luňák), 10. Belay (Antončík), 26. Černý (Duba, Stejskal),
29. Duba (Venkrbec, Stejskal), 34. Kořínek (Černý, Šebek), 55. Švaříček (Antončík,
Kučera) Rozhodčí: Czubaj – Mrákava, Řezáč. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:4. V oslabení: 1:0. Diváci: 321.

Sestava HC PORUBA:

Tihlář (29. Gleich) – Prokop L., Slavík, Šindelář, Wolf, Javín,
Vajda – Buček, Chaloupka, Krayzel, Pavlačka, Sedlář, Seidler, Vaněk, Vrána, Zachar.

Sestava lhK jestřábi
Kocián
Veselý, Kořínek,
Malý, Knesl,
Trenéři:
Josef Málek
a Petr Zachar

Nedbálek, Jedlička,
Kolibár, Švaříček

Antončík, Belay, Kučera,
Černý, Šebek, Jurík D.,
Jurík J., Luňák, Coufal,
Duba, Venkrbec, Stejskal

Přehled výsledků 2. ligy ČR - Východ
1. kolo: VSK Technika Brno – HC LVI Břeclav 5:3 (1:0, 1:3, 3:0). Branky: 15. Jurča (Fadrný), 26. Látal (Brzobohatý, Štindl), 45. Česnek (Fadrný,
Jurča), 54. Česnek (Jurča), 60. Štindl (Fadrný) – 34. Piskoř (Nedvěd), 36. Blaha (Kovář), 36. Piskoř (Hrbatý, Šaur) * HC RT TORAX Poruba – LHK
Jestřábi Prostějov 3:6 (0:2, 0:3, 3:1) Branky: 43. Krayzel (Vaněk), 55. Vrána (Seidler), 56. Vaněk (Krayzel, Gleich) – 8. Jurík J. (Coufal, Luňák), 10.
Belay (Antončík), 26. Černý (Duba, Stejskal), 29. Duba (Venkrbec, Stejskal),
34. Kořínek (Černý, Šebek), 55. Švaříček (Antončík, Kučera) * SHK Hodonín – HC Slezan Opava 5:3 (1:1, 4:1, 0:1). Branky: 17. Špok (Pokorný),
21. Kříž, 22. Peš (Kučera), 35. Vondráček, 40. Kučera (Jurásek) – 14. Tichý,
36. Chalupa (Mosler), 50. Wolf (Černý) * HC ZUBR Přerov – HC Frýdek-Místek 4:2 (4:0, 0:0, 0:2). Branky: 2. Blinka (Sedlák), 4. Osina (Goiš),
10. Pala (Sedlák, Faltýnek), 10. Janota (Brančík, Sakrajda) – 44. Ivan (Prokop, Stránský), 59. Gogola (Mach) * VHK Vsetín – HC Orlová 6:2 (0:1,
3:0, 3:1). Branky: 27. Vaněk (Ambruz, Farda), 28. Vítek (TS), 37. Kajaba
(Hruška O., Ševčík), 47. Ambruz (Mikšovský, Farda), 48. Kubo (Hruška O.,
Vrba), 49. Farda (Mikšovský, Ševčík) – 12. Badžo (Voznica), 57. Studený
* HC Nový Jičín – HC Bobři Valašské Meziříčí 4:3 po prodl. (3:0, 0:3,
0:0 - 1:0). Branky: 10. Uhlár (Zedník, Skaloš), 16. Putniorz (Macháček),
18. Zedník (Uhlár), 61. Sprušil (Kabeláč) – 28. D. Varga (Mir. Varga, Mar.
Varga), 31. Mir. Varga (Mar. Varga), 33. Mir. Varga (Mar. Varga).

Kam příště na 2. ligu - Východ?
2.kolo, středa 18. září, 18:00 hodin:
HC Orlová - HC Bobři Valašské, HC Frýdek-Místek - HC Nový Jičín,
HC Slezan Opava - HC Zubr Přerov, LHK Jestřábi Prostějov - SHK
Hodonín, HC Lvi Břeclav - HC RT Torax Poruba, VHK Vsetín - VSK
Technika Brno (17:30).
3.kolo, sobota 21.září, 17:00 hodin:
HC Zubr Přerov - LHK Jestřábi Prostějov (pátek 20.9., 18:00), VSK
Technika Brno - HC Orlová, HC RT Torax Poruba - VHK Vsetín, SHK
Hodonín - HC Lvi Břeclav, HC Nový Jičín - HC Slezan Opava (18:00),
HC Bobři Valašské Meziříčí - HC Frýdek-Místek

Jestřáby doplnil David Jurík, Kryl asi zůstane
Již pouze mírných úprav doznala v uplynulých
dnech jestřábí soupiska. Juraje Juríka doplnil v prostějovském útoku jeho o čtyři roky mladší bratr David
a zdá se, že Martin Kryl s největší pravděpodobností
dokáže skloubit školu s hokejem a v týmu zůstane.
Znamená to tak, že kouč Josef Málek má k dispozici
vytoužených třináct útočníků.
Prostějov/jim
„David k nám přichází na střídavé starty a zaplnil prázdné místo
dvanáctého útočníka. Doplnil šikovné duo Michal Černý-David
Šebek a splnil úlohu. Bude zde
i trénovat,“ potěšilo rozšíření soupisky hlavního trenéra
„áčka“ a sportovního manažera

klubu.
Dobrou zprávou je pro něj i
vývoj kolem Martina Kryla, o
jehož setrvání v týmu po celé
léto usiloval. „Je to na dobré
cestě. Předběžně jsme se dohodli
a dneska (v pondělí – pozn.
autora) se sejdeme. Ve hře
jsou i případné střídavé starty
v krajském přeboru,“ prozra-

dil na adresu jednadvacetiletého forvarda s tím, že v juniorce bude připraven ještě
devatenáctiletý zlínský obránce
Lubomír Kovařík.
Pozici brankářské jedničky plní
Ondřej Kocián, jako dvojka mu
zatím kryje záda Lukáš Vydržel.
Je to kvůli tomu, že Zlínu vypadl
Luboš Horčička a Kevin Rozum
tak nyní vypomáhá prvoligovému Šumperku. Až budou všichni
zlínští brankáři v pořádku, vrátí
se zpět do Prostějova.

Nová tvář. Útočnou sílu hokejových Jestřábů doplnil kmenový hráč Zlína David Jurík.
Foto: www.lhkjestrabi.cz

Jestřábi začali vítězně, stav 5:0 v Porubě nepustili
O první tři body se zasloužilo celé mužstvo stejnou měrou. TO JE ONO!

Poruba, Prostějov/jim – Čtyřikrát využili početní výhodu,
o branky se podělily všechny čtyři útoky. Úvodní duel
druholigové sezony prostějovským hokejistům vyšel, na ledě
Poruby nezaváhali a navázali
tak na vydařenou přípravu.
Trochu zklamaný může být
pouze Ondřej Kocián, jenž
více než dvě třetiny držel čisté
konto, nakonec však inkasoval
hned třikrát.
V úvodních minutách měl více
práce právě hostující gólman,
Vaněk, z Prostějova hostující
David Zachar, Vrána ani další
z řad Poruby si ale na Kociána
nepřišli. A Jestřábi to potrestali.
Juraj Jurík vymyslel i zrealizoval
přesnou přihrávku na neobsazeného Coufala, jenž přesně po
osmi minutách zamířil přesně k
pravé tyči – 0:1.
O šedesát sekund později putoval na trestnou lavici Miroslav

Javín a velezkušený obránce a
naposledy hráč Karviné mohl
být rád, že se nepískalo trestné
střílení. Jestřábům to ale vadit
nemuselo, vyzkoušeli si přesilovku a jen po osmnácti sekundách ji zásluhou dvojice Antončík-Belay zužitkovali ve druhou
branku. Domácí si tak dobře při
trestu pro Lukáše Dubu nevedli
a stav 0:2 se do první pauzy nezměnil.
Druhou třetinu začali hosté ještě lépe než tu první, po několika
neúspěšných pokusech na obou
stranách se Prostějovu podařila
kombinace na jeden dotek a po
příhře se Stejskalem a Dubou
vypálil z první Michal Černý – 0:3.
Jestřábi přečkali úspěšně i své
druhé oslabení a krátce po návratu Malého na led potrestal
druhým přesilovkovým zásahem
Seidlerův zákrok Duba. Kouč
Tomáš Sršeň na to reagoval stažením Radka Tihláře z brány a
do brankoviště tak nastoupil bývalý Jestřáb Michal Gleich.
Nynější členové prostějovského
výběru ho přivítali zostra a o čisté konto přišel jen po necelých
sedmi minutách čistého času.

Třetí faul domácích znamenal
třetí trest, po souhře s Černým a
Šebkem vše propálil obránce Jakub Kořínek a bylo to 0:5.
V poslední části se domácím podařilo duel mírně zdramatizovat.
Již po sto čtyřiceti sekundách
poslal puk za ležícího Kociána
Luděk Krayzel a na úspěch osmatřicetiletého bývalého vítěze
extraligy se Vsetínem mohli co
nevidět navázat i další jeho spoluhráči. Krátce po sobě putovali
na trestnou Venkrbec s Davidem
Juríkem a Porubě se naskytla
více než minuta a půl výhody
pěti proti třem.
Hosté se ubránili úspěšně a po konci obou trestů
mohli počtvrté využít svou
přesilu, poprvé a jedinkrát
v utkání se ale domácí ubránili.
A vyznamenali se také oba gólmani, Gleich vychytal samostatný únik Belaye a na opačné
straně nevyužil trestné střílení
Jan Chaloupka, když se Kociánovi při bránění blafáku podařilo
vypíchnout puk.
Domácí
výběr
pokračoval v nátlaku a kouč Jestřábů si vzal osm minut před
koncem
oddechový
čas,

TOMÁŠ SRŠEŇ – HC RT TORAX Poruba:
„V první polovině utkání jsme dostali lekci z produktivity, Prostějov
měl v podstatě pět šancí a dal pět gólů. Nemůže se nám stávat, aby jedna obranná dvojice dostala v utkání po laxním přístupu pět gólů, máme
před sebou ještě hodně práce. Prostějov je sice jeden z favoritů, ale vadí mi, že nejsme schopni hrát něco, co trénujeme. Chlapi se nad sebou
musí zamyslet, že to tak nejde. Rozdíl mezi oběma celky byl hlavně v
přesilovkách, v nich jsme vystřelili snad jen dvakrát. Pokud nebudeme
chodit před brankáře, jen těžko budeme dávat góly.“

Josef MÁLEK - hlavní kouč LHK Jestřábi Prostějov:
„Přijížděli jsme s tím, že nás čeká soupeř s nejlepším brankářem a jedním
z nejlepších útoků soutěže. Obzvláště v domácím prostředí bude Poruba
silná, což se ukázalo i v zápase. Výsledek 0:5 po dvou třetinách nebyl příliš
vypovídající, protože i Poruba měla šance, ale neproměnila je. Dali jsme
pěkné góly, takže s koncovkou můžeme být spokojeni, ale pak jsme propadali v obraně a nedokázali jsme zachytit nástup do třetí třetiny. Naštěstí
jsme za stavu 1:5 ubránili dvojnásobné oslabení a zápas dotáhli do vítězného konce.“
i přesto soupeře nevyvedl z
rytmu. Zachar se sice dopustil
faulu, Lukáš Vrána ale využil
kolapsu obrany a v oslabení snížil na 2:5. Přesnou střelou Filipa
Švaříčka ale po necelé půlminutě kontrovali i hosté a počtvrté v
utkání tak potrestali domácí nedisciplinovanost – 2:6.

Poslední slovo ovšem patřilo
hráčům Poruby, jen dvacet jedna sekund po šesté brance hostí
našel Krayzel Vaňka, jenž úspěšnou tečí uzavřel na 3:6. Tím
připravil Jestřáby od posunu
do čela tabulky, o jednu branku
lepším skóre totiž disponují hokejisté Vsetína.

Exkluzivní rozhovor s prvním mužem prostějovského hokeje

MICHAL TOMIGA: „Po třech letech chceme divákovi nabídnout něco víc!“
Prostějov - V přípravě na nový ročník třetí nejvyšší soutěže, v níž mají hokejisté Prostějov jediný cíl a tím je postup
do první ligy, se rozpoutalo mezi fanoušky čirá diskuse o
tom, že by tomu mohlo být letos naposled, co budou na
led vyjíždět jako Jestřábi. Za hotovou se považuje věc, že
v případě úspěšného ročníku dojde k přejmenování na
Gladiators. Nejen o této inovaci, ale především o všech
letních změnách a zapojení nového generálního manažera pro „A“-týmu Jaroslava Luňák si Večerník těsně
před startem povídal s Michalem Tomigou, nadále předsedou LHK Jestřábi Prostějov.
Petr Kozák
Můžete úvodem shrnout
letní změny a vůbec veškeré události prostějovského hokeje
od konce uplynulé sezóny?
„Já si myslím, že se už kolem toho
napsalo dost, ale jen v kostce tedy
můžu... Zhruba na začátku roku
2013 jsem oslovil se svými spolupracovníky jistého pana Luňáka s
dotazem na možnost sponzorství
pro náš hokejový klub. Po dlouhém
zvažování jsme se domluvili na
projektu, který obnáší spolupráci na
několik let, tedy pokud budou každý rok plněny určité cíle jak u ´A´týmu, tak mládeže. A prvořadým cílem pro tuto sezónu je postup ´áčka´
do první
ligy!“
p
Asi nejvýraznější změnou
byla tedy zmiňovaná nová
struktura týkající se především
mužského výběru Jestřábů. Mohl
byste nyní fanouškům podrobně
popsat, jaké je organizační schéma vedení a jak má v praxi fungovat, tudíž kdo bude za co nést
odpovědnost?
„Generálním manažerem je doktor
Luňák, který ke klubu nese plnou
zodpovědnost jak za financování a ekonomickou situaci, tak i za
výkonnostní naplnění cíle pro ´A´tým.“

Víme, že pan Luňák nebyl
jedinou variantou možnosti spojení sil. Jaké byly další
varianty budoucnosti prostějovského hokeje?
„To je zbytečné už teď zveřejňovat.
Stejně by někteří lidé řekli, že to slyšeli jinak... Prostě jsme se domluvili
na spolupráci s doktorem Luňákem,
protože jeho vize o možnosti růstu
prostějovského hokeje se nám zdála
být pro diváka v Prostějově nejlepší.
Zda vše bude tak, jak jsme se domluvili a jak si obě strany představují,
j , to ukáže čas...“
Pokud byste se s nikým nedohodl, hrozilo, že by klub
mohl i skončit?
„Ne, stále jsme měli hráčský kádr
a nasmlouvané finance na solidní
účinkování ve druhé lize, jako tomu
bylo
y v předešlých třech sezónách.“
V této souvislosti je třeba
zmínit, že jste čelili i riziku
insolvenčního řízení. Můžete se k
této kauze vyjádřit?
„To už je za námi... Jsem rád, že
jsme si to nakonec s panem Fürstem
z HC Olomouc nějak vyjasnili a
spolupráce na ose Olomouc - Prostějov začíná pomalu zase mít nějaké
slušnější
j obrysy.“
Nyní už je tedy subjekt
LHK Jestřábi očištěn?
Nebo má ještě nějaké závazky

vůči jiným subjektům, případně
jak velké?
„Každý sportovní klub má nějaké
pohledávky, ale díky splátkovému
kalendáři, podepsaným dohodám
i narovnání jsme teď určitě v klidných
ý vodách.“
A jak je klub zajištěn na
novou sezónu? Konkrétně
áčko a mládež...
„Jak jsem už mínil, ´áčko´ je plně v
kompetenci pana Luňáka, takže to
je otázka spíše na něj. Ale tak jak se
scházíme a informujeme o situaci,
vím ,že je vše dobře připraveno a
tak jak v minulých letech mají hráči
zázemí pro druhou ligu až nadstandardní. I co se týče platů. U mládeže
je jasné, že mám větší představu o
podpoře začínajících dětí, ale i dalších výběrů včetně toho juniorského. Musíme si však uvědomit, že
náklady na dopravu, rozhodčí, zdravotní službu, nápoje, trenéry, asistenty jsou ročně něco kolem dvou a půl
milionu korun. A to není málo...“
Po loňské sezoně odešlo z
„A“-týmu mnoho hráčů.
Měl jste na to nějaký vliv, nebo
jsou již i tyto veškeré kompetence
v rukou pánů Luňáka a Málka?
„Ano, skladba kádru je taktéž plně
v kompetenci pana Málka a doktora
Luňáka, kteří nesou hlavní odpovědnost za výkonost a splnění cíle
„A“ týmu. Já jim do toho nemluvím.
Hráče si vybírá pouze pan Málek po
konzultaci s doktorem Luňákem a ti
nesou hlavní odpovědnost za sestavení i výsledky mužstva.“
A nelitujete třeba odchodu
některého z borců, co zde
loni působili?
„Určitě. Všech... Za poslední tři roky
jsme v Prostějově zapracovali dost
prostějovských hráčů. Některým
fanouškům se to líbilo, jiným ne,
takže vidíte, že si nevyberete. Všichni hráči tady tři roky hráli v popředí

druhé ligy a teď se měli rozhodnout,
jak dál. Dostudovat a jít hrát jinam
nebo vzdát se škol či práce a přijmout vizi nové éry prostějovského
hokeje. Mrzí mne každý odchod, ale
asi nejvíce ztráta Davida Zachara a
ukončení kariéry Pavla Kumstáta.“
Co naopak říkáte četným
příchodům a vůbec složení
celého kádru?
„Máte vždy dvě možnosti. Buď
hrát se svými odchovanci a pak se
budete stále, tak jako my v posledních letech, maximálně pohybovat
v popředí druhé ligy, ale na postup
to není. Nebo je tu druhá varianta,
vsadit na hráče z jiných klubů a pokusit se o postup do vyšší soutěže.
Jen pro zajímavost si vezměte, kolik
bylo v mužstvu našich odchovanců
v době, kdy se tady hrála první liga?
Moc ne... Nový management dělá
všechno pro postup do první ligy a
teprve budoucnost ukáže, jestli jsme
se vydali
y správnou cestou.“
Do Prostějova zamířila
řada hráčů z Čech, konkrétně z Prahy. Není to odstoupení od strategie, kterou jste do-

posud prosazovali a to je sázka na
odchovance?
„Určitě je to velká změna. Ale znovu opakuji. Nový management má
daný určitý cíl a dělá všechno pro
postup do první ligy. Takže, prostě
kluci, co tady hráli, museli ustoupit
těmto ambicím. Pokud si je tedy pan
Málek do kádru nevybral.“
V tom případě není těch
tří sezón tak trochu škoda? Místní kluci přece nebyli tak
špatní, už nabrali jisté zkušenosti,
aby nakonec museli odejít...
„Částečně ano i ne. Opakuji, pokud
bych chtěl dále hrát v klidu druhou
ligu ,tak by tu určitě hromada hráčů
zůstala. Problém ale byl v tom, že
po třech letech chceme divákovi
nabídnout něco víc a proto jsem rád,
že jsem dotáhl doktora Luňáka do
Prostějova! Ten si stanovil jediný
možný cíl a tím je postup do první
ligy. A v tu chvíli muselo být všem
jasné, že dojde k velkým změnám
v mužstvu. Každý dostal nabídku
a možnost se rozhodnout, jakou
cestou se vydá... Ale opět se budu
opakovat. Před třemi lety jsem řekl,
že chci stabilizovat mládež, vytvořit
tu prostředí pro vlastní odchovance,
kteří se můžou začlenit do prvního
mužstva. V nelehké ekonomické
situaci jak našeho města, tak celé
republiky udělat z prostějovského
hokeje klub, který by byl zajímavý
pro sponzory a to se nám asi podařilo. Proto tu teď doktor Luňák je, a
jeho management dělá všechno pro
postup do vyšší soutěže. Jestliže se
mi v nejbližších dnech podaří dotáhnout další jednání, budeme mít i
silného partnera pro mládež. A to byl
můj cíl od samého počátku mého
fungování
prostějovského hokeje!“
g
Myslíte, že ambice na postup do první ligy jsou reálné? A jak odhadujete šance, že
se od ročníku 2014-2015 bude v

Prostějově druhá nejvyšší soutěž
hrát?
„Šance je velká, avšak ve sportu
je možné všechno... Hranice mezi
úspěchem a neúspěchem je hrozně
tenká. Já si přeji, aby tu byla úplně
nejvyšší soutěž, ale to se musí zapojit hromada lidí a firem do podpory klubu. A to je ten problém...
Zvykli jsme si jen pomlouvat a
kritizovat, ale nikdo nedojde a neřekne: chci pomoci, mám takový a
takový nápad. Nebo něco podobného... Takže si musíme počkat na
konec sezony, jak vše dopadne a
zda s doktorem Luňákem budeme
pokračovat v nastolené práci nebo
se necháme znechutit řečmi a tento
projekt
p j ukončíme...“
Máte jistotu, že klub se po
postupu do první ligy podaří zajistit?
„Zatím máme přísliby, ale musíme
jít krok za krokem. Prvně něco ukázat a přesvědčit lidi i sponzory, že to
opravdu s postupem myslíme vážně. A to budou muset dokázat hráči
svými
ý výsledky na ledě.“
Primární zodpovědnost
nyní nesete tedy už jen za
mládež. V jakém stavu jsou celky
od juniorů po přípravku?
„No, nějak tak se to dá asi říct...
(úsměv) Jsem rád, že hromadu
práce kolem prvního celku jsem
přenechal i jiným lidem. Co se
týče týmů od přípravky po starší
žáky, projevují se tam ty tři roky
práce trenérů, rodičů a nastolení
většího tréninkového zatížení dětí.
Už tam dosahujeme dost dobrých
výsledků. Ty ostatní kategorie ještě
doplácejí na odchody hráčů, kteří
před vznikem LHK Jestřábi odešli
do jiných klubů. Ale opět musím
pochválit trenéry těchto kategorií,
že se porvali s problémy a udržují
týmy na vysoké úrovni. Jmenovitě
to jsou Martin Kužílek, Petr Zachar,

Honza Směták, Ivo Horák.“
Museli jste se vyrovnávat
s nějakými ztrátami v
hráčských kádrech? A naopak
přivedli jste do Prostějova nějaký talent?
„Talenty si musíme vychovat a
to se nám daří. Máme vlastní odchovance v extraligových týmech
Zlína, Olomouce a Přerova. Za
poslední rok, se nám již nestalo, že
by bez našeho svolení odešel hráč
jinam. A to de facto znamená, že i
rodiče a děti vidí, že tu mají větší
možnost růstu než jinde.“
Co se týká spolupráce s
městem Prostějov, jste s
podporou magistrátu spokojení?
„Od města stabilně dostáváme ledy
v určitém množství zadarmo, a ze
sedmdesáti procent podporu na dopravu. Jestli je to hodně nebo málo?
Vždy se víc peněz bude hodit. Jsou
rodiny, které si nemůžou dovolit
platit příspěvky i výstroj hráčů a
v tomto směru by jsme chtěli do
budoucna podmínky pochopitelně
zlepšit.“
p
Diskuse se také vyrojily
kolem změny názvu. Jak
moc je je reálná přeměna Jestřábů na Gladiátors? A jaký
je váš osobní názor na tento
krok?
„Je jasné, že každá změna přináší své pro a proti. Já osobně
tu zažil už asi čtyři názvy klubu, ale ruku na srdce. Bylo by
hezké vyslyšet hlas lidu a vrátit se k názvu z počátku klubu,
ale není přeci jedno, jak se klub
jmenuje? Pro mne je důležitý
výsledek na ledě a zda na hokej chodí diváci. Pokud někdo
dojde a řekne, tady je podpora
od naší společnosti tolik a tolik
milionů, tak ať se ten klub jmenuje, jak chce, ale musí být jako
Prostějov!“

Sport

27

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. září 2013

Bohunice nezaváhaly...
Boxeři zahajují obhajobu, Házenkářům překvapení nevyšlo,
Sokol II Prostějov
21:30

v sobotu hostí Dubnici bez helem!

Prostějov/jim – Premiéru v pozici hlavního trenéra BC DTJ
Prostějov si v sobotu od osmnácti hodin odbude dosavadní
kapitán družstva Petr Novotný. Jeho tým zahájí cestu za
dalším titulem extraligového
vítěze na domácí půdě, když
v sokolovně na Skálově náměstí přivítá mezinárodního nováčka z Dubnice nad Váhom.

„Na Slovensku nastal trochu rozkol a mají tam dvě organizace. Je
to atraktivní, ale trochu neznámý
soupeř. Největší hvězdou je Mário
Zábojník, v nejnižší kategorii mají
Filipa Baráka, v těžké váze bývalého thaiboxera,“ charakterizoval
soupeře Novotný. O právě skončeném víkendu se navíc konala
Velká cena Nitry, kde Pavel Duda
a další trenéři sbírali další informace o protivníkovi.
Prostějovský tým se společně
připravuje od začátku září a Novotného těší, že se nikdo nezranil
a že se zatím vše daří. Již nyní má
jasno o sestavě, specifikovat ji ale
příliš nechtěl. „Nastoupí známé
opory Hamo Aperjan, Miroslav
Šerban i Emil Kocvelda, dál to
bude překvapení. Chceme ale zvítězit a odstartovat úspěšně cestu

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Olomoucká Extraliga
Kolo
1
1
1
1
1
1

Domácí
Jiřina Black Bears Prostějov
Miagi Mohelnice
Pánvičky Uničov
Poslanci Bělkovice-Lašťany
Zavadila o jedličku Čechovice
Ajta Krajta Hrabůvka

Hosté
Vetřelci Prostějov
Atlant Olomouc
Pitbulls Prostějov
Hanácká šipka Olomouc
Dobří bobři Olomouc
Berini Ivanovice na Hané

BD BH LD
7
11
17
8
10
24
8
10
21
11
7
25
9
10
23
neznámo v době uzávěrky

Domácí
Asi Prostějov
Fénix Prostějov
Mexičani Čelčice
Orli Kojetín
Rafani Čelčice
V Zeleném Prostějov

Hosté
BD
BH
Darts Držovice
6
12
Twister Kroměříž
4
14
KRLEŠ Kralice na Hané
10
9
O tečku Prostějov neznámo v době uzávěrky
Brablenci Kojetín
7
11
Seniors Hamry
neznámo v době uzávěrky

Domácí
Skalní Na Nové Doloplazy
Soběsuky 49
U Žida Ivanovice na Hané

Hosté
Capa U Jedličky Čechovice
Pávi Bedihošt
Žabáci Ivanovice na Hané

LD
12
14
22

LH
27
31
22

19

27

BD BH LD
neznámo v době uzávěrky
10
8
23
přeloženo na 28.9.2013

LH
18

1. liga Ženy - Olomoucký kraj
Kolo Domácí
Hosté
BD
BH LD
1
Pitbulky Prostějov
Ladies u Jedličky Čechovice přeloženo na 6.10.2013
1
Šipkařky od Golema Olomouc Divošky od Jany Přerov přeloženo na 6.10.2013

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

I

Tatran Bohunice

(11:19)

Rozhodčí: Králíček a Letev. Žluté karty: 3:3. Vyloučení: 4:1.
Diváků: 40. Pětiminutovky: 1:3, 2:5, 4:8, 7:11, 10:16, 11:19, 12:21,
14:23, 15:28, 19:29, 21:30, 21:35.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal - Chytil, Procházka, Jurečka 2, Ordelt, Jura 1, Šestořád, T.
Jurík, Kosina 10, Kozlovský 6, Gazdík 1, Valach 1. Trenér: Alois Jurík.

s tím,“ že potíže dělal jeho hráčům gólman Macháček.
Výše porážky tak podle prostějovského trenéra odpovídá, postrádal
totiž větší bojovnost a touhu se o
to poprat. „Můžeme prohrát, ale
se ctí. Mám z toho smíšené pocity.
Generálka na druhou ligu se nám
výsledkově nepovedla, na takového
soupeře ale v soutěži nenarazíme.

Možnájedobře,žeseklucipřesvědčili
o tom, že to nepůjde lehce,“ přemítal.
V prvním ligovém duelu bude
postrádat Jiřího Hrubého, naopak
k dispozici opět budou Michalové
Burget s Juríkem, kteří pohárový
duel vynechali. V Juliánově se hráči
Sokola II představí v sobotu večer,
následný víkend pak doma v tradičním čase přivítají Telnici.

I
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Hokejový Plumlov odstoupil
Odnesl spor Tomiga versus Vařeka samotný klub,
nebo je za vším ještě něco zcela jiného?

c liga - Prostějovsko
Kolo
1
1
1

I

úloha na Michala Zacpala. Spoluhráči jim situaci příliš neulehčovali,
a tak byla i jejich úspěšnost výrazně
nižší, než na jaká čísla jsou zvyklí.
Hrubý totiž zastavil jen sedm z pětadvaceti a Zacpal pět z jednadvaceti
střel. Zatímco na jaře tak Prostějovští
po úspěšném obratu slavili druholigovou výhru, nyní se stejným soupeřem prohráli o čtrnáct branek.
„Rozdíl mě mrzí, hosté ale vyhráli
zaslouženě. Posílili a odevzdali svůj
výkon, my jsme je více neprověřili. Neodevzdali jsme maximum
v obranné fázi, nefungovala nám
obrana 1-5,“ zklamalo Juríka.
Rozdílů ve hře obou týmů ale našel
mnohem víc. „Byli jsme pomalí,
nepohybliví, hra jeden na jednoho
na důraznou obranu nefungovala.
Rozdíl byl zejména ve hře spojek,
nedařily se nám přihrávky, zpracování ani proměňování,“ poukázal

z krajského přeboru, GREWIS TO ZABALIL

LH
27
24
25
19
25

b liga - Prostějovsko
Kolo
1
1
1
1
1
1

za obhajobou. Nebude to ovšem
nic jednoduchého,“ uvědomuje si
vyrovnanost sestav napříč oddíly.
První kolo extraligy 2013/2014
současně přinese do praxe velkou
změnu v pravidlech, poprvé se
bude soutěžit bez helem. „Bude to
nová zkušenost a bude nutné být
rychlý a neinkasovat úder. Už to
nebude tolik o dvojkrytu, ale spíše
o nohách a klasickém šermu pěstí. Každá rána bude nebezpečná,“
předpokládá úřadující mistr republiky a nově nehrající kouč.
Předprogram sobotního klání, na
které je šedesátikorunové vstupné,
obstará dvojice exhibičních duelů mládežníků. „Bude to pro ně
dobré, již před začátkem tam bývá
relativně dost lidí, takže to bude
i dostatečně atraktivní,“ těší se na
zpestření Novotný.

Prostějov/jim - Ve druhém kole
skončila prostějovským házenkářům pouť letošním ročníkem
Českého poháru. Po vydřené výhře nad Žeravicí je dál nepustila
výrazná porážka s brněnskými
Bohunicemi. Posílení hosté v sobotním odpoledni potvrdili roli
favorita a nepřipustili žádné překvapení.
Domácím se dařilo s posledním
vítězem jihomoravské skupiny druhé ligy držet krok jen v úvodních
minutách. Ještě v deváté minutě to
bylo 3:5, pak se ovšem hosté začali
vytrvale vzdalovat. Umožňovala
jim to téměř stoprocentní střelecká
úspěšnost ze všech možných pozic
a spousta ztrát na straně Sokola II
ústících v neomylné trháky.
První půli v bráně až na několikasekundovou epizodu protrpěl Jiří
Hrubý, po přestávce čekala stejná

LH

Aktuální tabulky přineseme po odehrání druhého kola

Plumlov, Prostějov/jim - V se-zoně 2013/2014 bude regionální hokej zastupovat pouze
oddíl LHK Jestřábi Prostějov.
HC Grewis Plumlov, jenž pro
své zápasy také využíval prostějovský zimní stadion, totiž
do nového ročníku nevstoupí!
Majitel klubu Petr Muzikant
se k definitivnímu odhlášení
odhodlal na počátku září..
„Hlavním důvodem odhlášení
ze soutěže jsou zcela nepřijatelné finanční požadavky za
hostování domácích hráčů.
Tímto krokem byly ze strany
vedení LHK Jestřábi zásadně
porušeny všechny dlouhodobé
dohody, které fungovaly mezi
kluby po několik desetiletí.

Předpokládám, že pan Tomiga znovu přijde na to, proč tu
Plumlov je a byl i v minulosti...,“ vysvětlil Muzikant své
rozhodnutí na internetových
stránkách Grewisu.
K celé kauze se prostřednictvím klubového serveru vyjádřil i majitel Jestřábů Michal
Tomiga, jenž nesdílí plumlovské stanovisko a celou věc
vidí jinak. „V měsíci červenci
jsem informoval pana Muzikanta o možnosti hostování
a střídavých hráčů v jeho klubu. Jedinou podmínkou byla
změna trenéra a dosazení trenérské dvojice Janeček - Soldán,“ zmínil s tím, že nabídl
dvě varianty. „Zaprvé dosazení
nové trenérské dvojice a všichni
hráči jdou zadarmo na hostování do HC Grewis, nebo varianta
dvě a setrvání ‚trenéra‘ Vařeky

a sponzorský dar do klubu LHK
Jestřábi ve výši padesát až šedesát tisíc korun,“ podotkl.
K Svatopluku Vařekovi má totiž velké výhrady a nepřál si,
aby mladíci pod ním naskakovali. „Neodevzdávali nejlepší
výkony a celý tým táhli hráči
jako Mazouch, Pekr, Mikeš.
Dokonce došlo k několika inzultacím rozhodčího, nedohrání zápasu. A to vždy ze strany
mladších hráčů. V neposlední
řadě k tomu přispěly i poslední
kroky pana Vařeky, který proti klubu LHK Jestřábi podnikl
několik lživých vyjádření, které vyvrcholily v naprosto lživé
osočení klubu z jeho strany,“
vysvětlil své postoje Tomiga.
Trochu jiný pohled pak následně nabídl v rámci diskusního
fóra vedoucí plumlovského
mužstva Jiří Janeček. „Pan

Tomiga napsal spoustu lží
a polopravd, někdy dokonce
sám sobě odporuje. Pana Vařeku popisuje jako zcela nekompetentního trenéra, před
kterým musel svoje hráče zachránit tak, že je do Plumlova
raději nepustil, ale na druhou
stranu, pokud by mu pan Muzikant dal šedesát tisíc, tak by
mu pan Vařeka zase tolik nevadil,“ zmínil a dále pokračoval:
„Plumlov neměl v průběhu
sezony ani jeden nedohraný
zápas a ani žádnou inzultaci,
to jsou prostě lži. Disciplinární
tresty samozřejmě nějaké byly,
ale jednalo se o hráče, kteří nebyli na hostování z LHK. Není
pravda ani to, že hráči nechtěli
za Grewis nastoupit. Je jasné,
že pan Tomiga řeší svoji averzi vůči panu Vařekovi na úkor
hráčů, kteří mu nic neudělali...“

Michal Tomiga ovšem upozornil, že i tak měl Grewis
dost hráčů a nemusel končit.
„K devátému září měl tým HC
Grewis dle předaného seznamu dvacet hráčů včetně pěti
na dlouhodobém bezplatném
hostování od LHK Jestřábi
a na letošní sezonu požadoval
devět dalších hráčů. Výchova
mladých hráčů nás stojí nemalé
úsilí i peníze a odchody na hostování do klubu, kde není na
hráče kladena disciplína a zodpovědnost za strany trenéra, by
se míjela účinkem při jejich
dalším růstu,“ zmínil závěrem.
Ať už leží pravda jako obyčejně někde uprostřed, jisté je, že
plumlovská anabáze v krajské soutěži po několika letech
skončila neslavně. A v regionu
máme zase už jen jeden hokejový klub...

ŠIPKAŘSKÉ MASTER: Romana Uničov Playmakery nezastavil
Šmudlová přivezla domů stříbro…

Olomouc/zš, pk - Restaurace Atlant Olomouc se stala
o
předminulém
víkendu
hostitelem čtvrtého turnaje
Master v moderních elektronických šipkách. Přestože
sobotní den lákal spíše k romantickým procházkám, na
osmdesát šipkařů a šipkařek
si našlo cestu k šipkovým
terčům, kde se hrálo nejen
o sportovní trofeje, ale
i o velmi cenné body do celorepublikových žebříčků.
V turnaji žen se nejlépe vedlo prostěovské hráčce Romaně
Šmudlové ze Žárovic, která se
svou vyrovnanou hrou probojovala až do finále. Tam narazila na zkušenou reprezentantku Mariku Benešovou
z Chropyně, která Romaně do-

slova o zavření, zavřela cestu
k prvnímu místu. Třetí místo
si domů do Zlína odvezla další
reprezentantka Jana Kaňovská.
V kategorii dvojic se na krásném
třetím místě umístila dvojice
Kateřina Hrubá z týmu Pittbuls
Prostějov a Šárka Doudová
z týmu Bašta team Přerov. Druhé
místo získaly hráčky ze Zlína
Jana Kaňovská a Lenka Horská.
Ovšem největší radost určitě
měla dvojice ve složení Jana
Sukupová z družstva Berini Ivanovice na Hané a Eva Sobotková
z družstva Stříkačka Radíkov,
která se těšila ze zaslouženého
triumfu.
Poslední příležitost zúčastnit se
tohoto třetího nejdůležitějšího
šipkařského turnaje budete
mít pod odborným dohledem

Nejlepší Prostějovanka. Romana Šmudlová získala na turnaji
žen 2. místo.
Foto: ČDS Trading
rozhodčích z ČDS Trading
Prostějov 19. října 2013 opět
v Restauraci Atlant Olomouc.
A jako vždy tam s námi bude

generální mediální partner
šipkového sportu na Moravě
týdeník
PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.

v dalším kole na Hattrick Brno!
Uničov/mif - Prostějovské „FbC“
po pondělním postupu přes Olomouc (16:4 - reportáž najdete na
www.vecernikpv.cz) zajíždělo ke
třetímu kolu poháru do Uničova.
Domácí tým si v minulém kole
pohrál s městským rivalem K2
Sportcentrum, tentokrát je ale
čekal značně jiný soupeř. Playmakeři byli favoritem, což nakonec potvrdili.
Zaplněná aréna hnala domácí kupředu. Úvod byl tak více bojovnější
než florbalovější. Playmakeři šli
do vedeníí po pěkné trefě Hnízdila,
ovšem dvakrát lacině inkasovali. Po
přestávce však zápas otočili, jenže
vlastní nekoncentrovaností znovu přišli o vedení. Závěrečná část
přinesla nejen vedení Uničova, ale
také až příliš mnoho agrese podporovanou zaplněným hledištěm. Není
divu, že se trestná lavice zaplnila

5:6p

FBC ZŠ Uničov

FbC Playmakers Prostějov

(2:1 - 2:3 - 1:1 - 0:1)

Branky: 3.Hnízdil(Hrubý), 24.Smička(FojtZ), 27.Hloch J, 32.Smička
(Fojt Z), 59.Čmela(Fojt Z), 69.Slovák(Fojt Z), Vyloučení: 7:5, Využítí:
0:1, Oslabení:1:0, Diváků: 120.

Sestava Prostějova:
Krátký(Panák) – Fojt M, Žák, Ťuik,Kováč – Fojt Z,Smička, Čmela, Hloch
K,Hloch J, Páleník, Slovák, Hrubý, Hnízdil. Trenér: Pavel Kubíček

i pětiminutovými tresty. Prostějov
srovnal necelé dvě minuty před koncem třetí třetiny, zásluhou Čmely.
V prodloužení už bylo vidět, kdo má
více zkušeností. Domácí začali tahat
nohy a znervózněli. Playmakeři se
dokázali prosadit v závěru prodloužení, kdy si s míčkem v poklidu poradil Slovák. Zajistil tak Prostějovu
vstupenku již do 4. kola. Tam je čeká
duel s prvoligovým brněnským Hattrickem. „Utkání byla jedna velká

rvačka, ve které rozhodla zkušenost.
Domácí hráli dobře a určitě budou
vzpomínat na tento zápas dlouho.
Kulisa tu byla opravdu pekelná, což
je možná to jediné nač vzpomeneme. Odcházíme s dvěma zraněnými
hráči, chyběla tu lehkost, aspoň že
tak,“ prozradil po utkání brankář
Štěpán Panák.
Více společně s videem najdete na
našich webových stránkách www.
vecernikpv.cz.

Nadvláda prostějovského lukostřeleckého týmu pokračuje

Praha, Prostějov/mm, jim – Pátý
titul v řadě za sebou slaví členové
Lukostřelby Prostějov. Kolektiv
ve složení Vojtěch Dub, Miroslav Hudec, Michal Hlahůlek,
Kamil Kovář, František Hajduk
a Martin Bulíř ovládl i závěrečný
díl první ligy družstev a za celou
sezonu ztratil jediný bod. Ziskem
pětapadesáti bodů tak vyrovnali vlastní rekord z roku 2010.
Medailovou pozici udržely i třetí
ženy, prostějovský tým kladkových luků skončil pátý. Těsně
pod stupni pak skončili kostelečtí
lučištníci, kteří v soutěži reflexních
luků skončili za Prostějovem, Voticemi a Startem Brno čtvrtí.
Mužské družstvo Lukostřelby Prostějov nastupovalo do posledního
kola s náskokem čtrnácti bodů před
druhým Brnem a svůj odstup od
zbytku startovního pole ještě zvýraznilo. Kvalifikaci zcela ovládli,
když druhým Voticím utekli o sto
pětadvacet bodů, podobně si vedli
i v následné eliminaci. Ve čtvrt-

finále zdolali Litvínov poměrem
210:180, v semifinále přemohli
Plzeň 204:200, ve finále nedali po
výsledku 218:206 šanci ani Voticím.
„Naši lukostřelci odvedli i v posledním kole výborné výkony a potvrdili tak svoji vysokou výkonnost
v soutěži první ligy. Stabilní výkon
předvedl bývalý reprezentant Martin Bulíř, jenž zaznamenal 1267
bodů, pochvalu zaslouží Michal
Hlahůlek za nástřel 1247 bodů. To je
jeho druhý nejlepší letošní výsledek.
Na své výkony také navázali Mirek
Hudec a Kamil Kovář,“ radovala
se z úspěšného zakončení vícedílné
soutěže předsedkyně prostějovského oddílu Magda Majarová.
Velice ji potěšil obrat nepříznivě se
vyvíjejícího semifinále i celkové
udržení dlouhodobé výkonnosti,
když jediná ztráta přišla v eliminaci
litvínovského závodu při finále proti
brněnskému Startu. „Potvrdilo se
nám, že nasazení juniorů do dospělé
soutěže bylo správné rozhodnutí. Junioři získali cenné zkušenosti, které

se jim budou hodit na případných
zahraničních startech,“ udělalo radost Majarové.
O bronz neúspěšně usilovali reprezentanti Kostelce na Hané. V kvalifikaci stačil výkon trojice Karel
Böhm, Martin Hámor, Jiří Zlámal
na páté místo, když za třetí pozicí
zaostali o rovných čtyřicet bodů,
ve vyřazovací části se výš neposunuli. Hned v úvodu totiž podlehli
Arcusi Plzeň 202:210 a výhry nad
Litvínovem a 1. LK Plzeň 1935
znamenaly opět páté místo. To
v součtu všech podniků vyústilo
v „bramborovou“ medaili.
Prostějovské družstvo žen se muselo obejít bez Petry Indrákové
a v obou částech skončilo na čtvrté příčce. Opět zcela suverénní
byly Mariánské Hory, které za
celý ročník neztratily jediný bod.
Kvalifikaci zvládly o více než dvě
stě bodů lépe než nejbližší konkurentky, poté nezaváhaly ani v play
off proti Prostějovu a Startu Praha. Prostějovu nevyšel ani duel

o bronz, když Plzeň byla o šest
bodů lepší.
„Nedal se předpokládat posun na
druhé místo. Body nám to nepřineslo, ale náskok na družstvo z Plzně
byl dostačující ke konečnému,“ ocenila výsledné třetí místo Majarová.
V Praze skončila rovněž soutěž
kladkových luků. V posledním kole
se prostějovským zástupcům nedařilo, obsadili jak v kvalifikaci, tak
i v eliminaci sedmé místo. To jim
v součtu zajistilo konečné páté místo.
O první místo nepřišli střelci 1. Královského lukostřeleckého klubu
Praha, přestože se tohoto dílu vůbec
nezúčastnili. Druhý Litvínov se dokázal pouze dotáhnout na jeden bod.
„Byl to první ročník soutěže kladkových luků, pro další vývoj této
kategorie to bylo určitě přínosné.
Družstvo startovalo během ročníku ve složení Petr Musil, Vladislav
Michejda, Mirek Hudec,“ zhodnotila jejich počínání Majarová, která
rovněž poděkovala městu Prostějov
a dalším sponzorům.

Výsledky 4. kola ligy dospělých:

I. liga mužů:
Kvalifikace: 1. Prostějov (Bulíř, Hlahůlek, Hudec, Kovář) 3720 bodů, 2. Votice 3595 b., 3. Start Brno
3580 b., 4. Arcus Plzeň 3572 b., 5. Kostelec na Hané (Böhm, Hámor, Zlámal) 3540 b., 6. Start Praha
3533 b., 7. 1.LK Plzeň 1935 3507 b., 8. Litvínov 3295 b.
Eliminace: 1. Prostějov, 2. Votice, 3. Arcus Plzeň, 4. Start Praha, 5. Kostelec na Hané, 6. 1.LK Plzeň
1935, 7. Start Brno, 8. Litvínov.
I. liga žen:
Kvalifikace: 1. Ostrava 3759 b., 2. Start Praha 3545 b., 3. Plzeň 3348 b., 4. Prostějov (Krákorová,
Majarová, Studená) 3236 b.
Eliminace: 1. Ostrava, 2. Start Praha, 3. Plzeň, 4. Prostějov
Přebor kladkových luků:
Kvalifikace: 1. Start Brno 1328 b., 2. Litvínov 1320 b., 3. České Budějovice 1310 b., 4. 1.KLK Praha „B“
1302 b., 5. Start Praha 1272 b., 6. Prostějov (Hudec, Musil) 1258 b., 7. Cheb 1245 b., 8. KLK Praha „A“ 0 b.
Eliminace: 1. České Budějovice, 2. 1.KLK Praha „B“, 3. Litvínov, 4. Start Brno, 5. Start Praha,
6. Cheb, 7. Prostějov, 8. KLK Praha „A“.

Konečné pořadí soutěží družstev:
I.liga mužů: 1. Lukostřelba Prostějov 55 b., 2. LK Votice 36 b., 3. LO TJ Start Brno 33 b., 4. TJ
Sokol Kostelec 29 b., 5. 1.LKPlzeň 1935 29 b., 6. SK Start Praha 25 b., 7. Arcus Plzeň 14 b., 8. LK
Litvínov 3 b.
I. liga žen: 1. LO TJ Mariánské Hory Ostrava 24 b., 2. SK Start Praha 15 b., 3. Lukostřelba Prostějov
6 b., 4. 1.LK Plzeň 1935 3 b.
Přebor Kladkových luků: 1. 1.KLK Praha „A“ 42 b., 2. LK Litvínov 41 b., 3. LO TJ Start Brno 36
b., 4. LK Trefa České Budějovice 35 b., 5. Lukostřelba Prostějov 23 b., 6. 1.KLK Praha „B“ 23 b.,
7. SK Start Praha 13 b., 8. LO TJ Eska Cheb 5 b.
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Příprava prostějovských volejbalistek pokračuje, tým už bude konečně komplet
Od pátku do neděle čeká „Agelky“ silně obsazený turnaj v Polsku, kde se utkají mimo jiné se Schwerinem

Právě nyní přichází důležitý předěl v přípravě volejbalistek VK AGEL Prostějov na novou sezónu
2013/2014. Po delším období převážně fyzické
zátěže se totiž ve větší míře přejde na pilování
herních prvků, což souvisí i s návratem reprezentantek z národních výběrů. Prostějovská parta
žen bude konečně v kompletním složení a hned
se vrhne do víru mezinárodních turnajů.
Prostějov/son
„Celých dosavadních šest týdnů
jsme věnovali hlavně kondici.
Zatím nikdy jsme tak dlouho
u tohoto modelu přípravy nezůstávali, ale já věřím, že se nám
to jednoznačně vyplatí. Důvody
jsou jednak v prevenci zranění
z únavy a rovněž v tom, aby fy-

zicky výborně nachystané holky
vydržely bez problémů velkou
zátěž celou sezónu,“ vysvětlil
kouč našich žen Miroslav Čada.
Pokračování teď bude už
téměř čistě volejbalové. „Až
nyní se začneme naplno věnovat
herním věcem, a to v kompletním složení i s reprezentantkami. Pavla Vincourová, Andrea

Kossányiová a Julie Jášová
se k mančaftu připojí dnes (tj.
v pondělí 16. září - pozn.red.),
Tatsiana Markevičová o den
později, jen Quinta Steenbergenová dorazí až v pátekdvacátého
září přímo na turnaj do Polska.
Ještě ve středu totiž musí absolvovat povinnou zdravotní prohlídku s nizozemským nároďákem,“ prozradil Čada.
Především zpočátku má v plánu částečně rozdělovat tréninky reprezentačních navrátilkyň
a dalších členek kolektivu.
„Těch pět děvčat je po mistrovství Evropy v úplně jiné fázi
připravenosti a tenhle rozdíl
musíme postupně vyrovnat,“
osvětlil prostějovský kormidelník. Během uplynulého týdne

již mezi své svěřenky začlenil
novou posilu Katie Carterovou.
„Nastoupila od pondělka devátého září a na trénincích vypadala výborně. Bohužel dostala
při blokování míčem blbě do
prstu na ruce a je podezření na
naštípnutí. Víc ukáže podrobné vyšetření hned po víkendu.
Každopádně máme na taková
nešťastná zranění od minulého
ročníku dost smůlu, nedá se jim
na rozdíl od únavových zdravotních potíží nijak předejít,“
povzdechl si Čada.
Výše zmíněný přípravný turnaj v polském Karpaczi je na
programu o tomto víkendu,
konkrétně od pátku 20. do
neděle 22. září, „Agelky“ se
v rámci silně obsazené mezi-

národní akce střetnou každý
den s jedním velmi kvalitním
soupeřem. Kdo „vékáčko“
vyzve? V pátek od 16.00 hodin domácí Dabrowa Gornicza,
v sobotu od 16.00 hodin německý SC Schwerin a v neděli
od 11.00 hodin další zástupce
Polska Trefl Sopoty.
„Ve všech případech jde
o účastníky Champions League, tudíž zápasy budou mít
vysokou úroveň. Nám jistě
ukážou spoustu cenných poznatků do další přípravy a výsledky v současném období
nelze považovat za nijak moc
důležité. I když samozřejmě
nechceme jen prohrávat,“ uvažoval Čada. Ani konfrontaci se
Schwerinem, coby protivníkem

Holky, jdem na to. Po fyzické dřině se volejbalistky Prostějova
zaměří na herní činnosti.
Foto: Kateřina Sonnevendová
ze základní skupiny v letošní
Lize mistryň, nepřikládá nijak
značný význam. „Nepředpokládám žádné taktizování z naší
ani z druhé strany. Za dva měsí-

ce totiž bude většina klíčových
okolností včetně sestav i formy
jednotlivých hráček stejně jiná,
takže nemá smysl teď přehnaně
vymýšlet.“

Do čtvrtfinále ME se žádná z „Agelek“ nepodívala... Shrnutí: kam v létě zamířily ex-Agelky
Prostějov/son - Úterý 10. září
bylo pro volejbalistky VK
AGEL Prostějov posledním
dnem na mistrovství Evropy
žen 2013 v Německu a Švýcarsku. Všech pět zástupkyň
mistrovského klubu České
republiky ve vrcholném mezinárodním turnaji totiž se
svými reprezentačními výběry
vypadlo v předkole play off,
přičemž dvě porážky ze tří
byly nesmírně bolestné...
Hlavně Češky, které v základní
skupině skvělými výkony nechaly za sebou silné celky Polska i
Bulharska, nesly osmifinálové
vyřazení velmi těžce. Důvody?
Za prvé: nastoupily proti Francii,
na kterou herně měly. Za druhé:
v pohodě vedly 2:0, když druhý
set získaly dokonce 25:9! Za třetí:
zbylé tři sady ztratily nejtěsnějším poměrem (byť ve třetím vedly o sedm bodů!) a v tiebreaku
při výsledku 18:20 neproměnily
plných šest mečbolů!
Je logické, že takové vypadnutí z kontinentálního šampionátu svěřenky Carla Parisiho

pořádně oplakaly, zvlášť když
se před nimi už jasně rýsovala
čtvrtfinálová bitva s nijak výrazně favorizovanou Belgií...
Možná, že právě této lákavé vidině předčasně podlehly
a místo doražení zápasu k hladkému triumfu nakonec infarktově
podlehly. Nic platné nebyly ani
kvalitní výkony smečařky Andrey Kossányiové (zaznamenala
sedmnáct bodů, druhý nejvyšší
počet z týmu ČR), nahrávačky
Pavly Vincourové (vedle tvor-

by hry stihla osmkrát bodovat)
i libera Julie Jášové (činila se především dobrými zákroky v poli).
Předkolo vyřazovací fáze
znamenalo na ME konečnou
také pro nizozemskou blokařku Quintu Steenbergenovou
a běloruskou smečařku Tatsianu Markevičovou. Holanďanky dopadly podobně jako Češky,
neboť vedly 2:1 na sety, ovšem
v Chorvatkách měly přece jen
silnější protivnice. Quinta absolvovala celé střetnutí v základní

sestavě a na konto připsala deset
bodů. Bělorusky pak nestačily
favorizovanému družstvu Turecka a Tatsiana coby střídající
plejerka v jednoznačném utkání
položila tři míče.
Pětice „Agelek“ tak na evropském mistrovství shodně
odehrála čtyři náročné duely
a bez ohledu na vyřazení v osmifinále platí: nabrané zkušenosti se v nadcházejícím ročníku Champions League budou
náramně hodit!

ME volejbalistek 2013 v číslech
osmifinále

Česko – Francie 2:3 (20, 9, -23, -23, -18):
Andrea Kossányiová 17 bodů (12 útoků při úspěšnosti 33% + 4 esa + 1 blok, úspěšnost
přihrávky 46%), Pavla Vincourová 8 bodů (4 útoky + 3 esa + 1 blok), Julie Jášová
úspěšnost přihrávky 52%.

Prostějov/son – Zajímá vás,
kde je v současnosti konec
osmi volejbalistkám, které
po skončení minulé sezóny
opustily hráčský kádr žen VK
AGEL Prostějov? Tak čtěte
následující řádky. Trochu
jsme zapátrali a u většiny plejerek se nám povedlo zjistit,
do jakého nového působiště
je zavál přestupový vítr.
Očekávané se stalo skutkem
u dvou Brazilek, neboť blokařka Flávia de Assisová i smečařka Juliana Gomesová se po
svém prvním evropském angažmá vrátily do rodné země,
kde budou znovu hrát tamní
nejvyšší soutěž. Blízko ke své

domovině na Balkáně zamířila
také bulharská blokařka Cvetelina Žarkovová, která se rozhodla pro Dynamo Bukurešť.
Pikantní novou štaci mají
z prostějovského hlediska
hned dvě ex-Agelky, jež budou v novém soutěžním ročníku nastupovat proti svému
dosavadnímu zaměstnavateli
v české extralize, respektive
v evropské Champions League. Libero Markéta Chlumská totiž našla azyl v Králově
Poli Brno a německá univerzálka Saskia Hippeová v SC
Schwerin. Tyto dvě hráčky
tedy fandové VK i nadále uvidí
(alespoň občas) v akci.

Zbylá trojice někdejších členek
našeho klubu nemá dle našich
informací momentálně ještě
nic jistého. Slovenská blokařka Veronika Hrončeková měla
našlápnuto do Olympiakosu Pireus, jenže přesun do Řecka se
zkomplikoval a zůstal viset ve
vzduchu. Nové angažmá si podle
všeho dosud hledá chorvatská
smečařka Marina Miletičová,
úplně jiné myšlenky pak v současnosti má libero či smečařka
Šárka Melichárková. Ta musela
už na druhou vážnou operaci
s pochroumaným kolenem a kam
půjde, bude teprve řešit, protože
další rekonvalescence potrvá minimálně do začátku příštího roku.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Nizozemsko – Chorvatsko 2:3 (23, -11, 22, -23, -11):
Quinta Steenbergenová 10 bodů (5 útoků při úspěšnosti 28% + 1 eso + 4 bloky).
Bělorusko – Turecko 0:3 (-16, -13, -17):
Tatsiana Markevičová 3 body (2 útoky při úspěšnosti 18% + 1 blok).

Orly čeká na domácí půdě náročný slovenský trojboj Kamil Švrdlík si vyzkoušel atmosféru
Páteční zápas je přeložen do Olomouce

Hned tři zápasy odehrají během tohoto týdne
basketbalisté Prostějova. Formu Orlů otestuje
nejdříve slovenský vicemistr z Komárna. V dalších dvou utkáních pak úřadující vicemistři nastoupí proti Internu Bratislava.
Prostějov/lv
První střetnutí se odehraje ve středu
v hale Sportcentra DDM v 18 hodin. Následující duel proti Internu
bude hostit v pátek univerzitní
hala v Olomouci. Sobotní odveta
se již opět bude hrát v Prostějově
a začátek je opět v 18 hodin.

„Pochopitelně jsme chtěli
všechny
zápasy
odehrát
v domácím prostředí. V hale
Sportcentra DDM je však
naplánovaná jiná akce, proto
využijeme azyl v Olomouci,“
prozradil Večerníku Michal
Müller, nový tiskový mluvčí
týmu Orli Prostějov.

V programu herní přípravy
došlo k několika změnám.
Původně avizované střetnutí
v Handlové 1. října padlo.
Místo toho pojedou Orli do
Ostravy a v repríze posledního
semifinále vyzvou domácí
Novou huť. Toto utkání se
bude hrát 27. září. „Bohužel
nedošlo ani k plánované dohodě
s polskými soupeři. Wroclaw
a Zhořelec v naší hale neuvidíme,“ konstatoval Müller.
Vedení klubu z tohoto důvodu
jedná o zajištění jiných soupeřů
v průběhu přípravného období.

Třetí příprava přinesla plichtu v Opavě
Zbyněk CHOLEVA
- Orli Prostějov:

Opava/lv - Neobvyklým výsledkem skončil úterní přípravný zápas prostějovských
Orlů v Opavě. Po čtyřiceti
minutách zajímavého duelu
nakonec svítil na ukazateli stav
smírný stav 89:89. A jelikož
se oba trenéři dohodli, že prodlužovat se nebude, skončilo
odvetné měření sil obou soků
na rozdíl od Prostějova, kde
vyhráli Orli, nerozhodně.
Do zápasu nastoupili domácí
pouze s osmi hráči, trenéři Zbyněk Choleva a David Hájek měli
na druhé straně k dispozici o jednoho hráče více. Domácí začali
nebojácně a po první čtvrtině
díky tomu vedli 23:15. Obranu
Prostějova trápil především pi-

vot Kramný, který v celém utkání dosáhl na double - double.
Převaha Slezanů pokračovala také
ve druhé desetiminutovce. Orlům
se nedařilo v defenzivě a po 15. minutách prohrávali 30:44. Do poločasu dokázali svoji ztrátu stáhnout
o jediný bod a odcházeli do kabiny
za nepříznivého stavu 38:51.
Druhou půli zahájila trojka domácího Griadka, pak ale hosté
začali svoji ztrátu dotahovat.
Opava v té době měla k dispozici pouze dva hráče na střídání,
protože Tóth vyfasoval hned
v úvodu pátou osobní chybu.
Větší rotace hráčů se projevila
a tým Prostějova do konce třicáté
minuty snížil na rozdíl pěti bodů.
Poslední čtvrtinu zahájili Orli nápo-

„Bylo to z obou stran hodně neučesané utkání. Především v prvním
poločase jsme nehráli dobře a dostali přes padesát bodů. Zlepšení
přišlo až po přestávce. Ve špatný
moment jsme si ale vybrali slabší
chvilku a dostali technickou chybu. Soupeř toho využil a šel zase
do vedení. Ztrátu se nám podařilo
stáhnout a po čtyřiceti minutách
se domluvili s opavským Petrem
Czudkem, že bereme remízu...“

rem a rychle vyrovnali. Ve 33. minutě už vedli 72:71. Další ofenzivu
zastavila technická chyba Bratčenkova a Opava opět překlopila skóre
na svoji stranu (79:74). V závěru
se domácím vyfaulovali Kramný
a Gniadek a rázem bylo zase vyrovnáno. V koncovce dokonce
mohl Prostějovu zařídit vítězství
Nečas, neproměnil ale ani jednu
šesti a výsledkem bylo nerozhodné
skóre celého střetnutí.

Pokud k žádné dohodě nedojde,
zakončí Orli herní testy před
začátkem nové sezony duelem
v Pardubicích 4. října. „Neviděl
bych to tak špatně... Předběžně
jsme domluveni s Brnem, zbývá
najít vhodný termín. Zápasů
před startem ligové soutěže
bude tak akorát,“ řekl trenér
prostějovských Orlů Zbyněk
Choleva.
Novou sezónu Mattoni NBL
zahájí Prostějov pod novým
názvem a s novým vedením
domácím utkáním s Ústím
nad Labem 12. října.

mistrovství. Zahrál si proti Španělsku

Prostějov, Celje (Slovinsko)/lv
- Jediným Orlem v sestavě basketbalového národního týmu
České republiky na mistrovství
Evropy ve Slovinsku byl pivot
Kamil Švrdlík (na snímku).
Na palubovku se dostal sice
pouze na několik minut za rozhodnutého stavu souboje proti
Španělsku, přesto měl možnost
ochutnat atmosféru špičkového podniku, na který se český
basketbal podíval po dlouhých
šesti letech. A to se počítá!
„Kamil měl výbornou sezonu
a proti týmům, jako byla napří-

klad v přípravě Litva, je pro nás
velmi platný - díky své fyzičnosti,
bojovnosti a dynamice,“ prohlásil
trenér národního týmu Pavel Budínský.
Švrdlík o nominaci usiloval
v přípravném kempu v průběhu celého léta, nakonec dostal
přednost před Jakubem Houškou
a odcestoval do Slovinska. „Vše
jsem konzultoval s realizačním
týmem a vyšlo nám tohle rozhodnutí,“ poznamenal Budínský,
proč nakonec vybral prostějov- zájmy,“ dodal s úsměvem v souského Orla. „Myslím, že jsem vislosti s tím, že Jakuba Houšku
ukázal, že neprosazuji klubové vede i v ligovém Děčíně.

Exkluzivní rozhovor s jediným Orlem, který reprezentoval ČR na mistrovství Evropy

„TĚŠÍ MĚ, ŽE JSEM BYL SOUČÁSTÍ
TOHOTO TÝMU,“ ŘÍKÁ PIVOT ŠVRDLÍK
Prostějov - Do zápasů národního týmu na mistrovství
Evropy ve Slovinsku zasáhl prostějovský basketbalista
Kamil Švrdlík pouze na několik minut, přesto nebyl kvůli
vlastní minutáži zklamaný. A po návratu se již zapojil do
přípravy mateřského týmu. „Už mám za sebou několik
tréninků a ve středu budu hrát zápas proti Komárnu,“
prozradil v exkluzivním rozhovoru pro Večerník Švrdlík.
Ladislav Valný
Na mistrovství Evropy
jste si zahrál jen proti
Španělsku. Nebyl jste zklamaný
malou vytížeností?
„To rozhodně ne. Byl jsem rád, že
můžu být součástí tohoto týmu.
Není moc českých hráčů, kteří by
mohli říct - byl jsem na mistrovství
Evropy. Já v tom týmu hrál a moc
si toho vážím. Pochopitelně bych
si přál větší počet minut, ale tak se
to vyvinulo. Už na konci přípravy

jsem nedostával příliš šancí, takže
se s tím dalo počítat.“
Jak s odstupem času hodnotíte vystoupení národního týmu ve Slovinsku?
„Byli odborníci, kteří říkali,
že všechno prohrajeme, nebo
maximálně získáme jedno vítězství... Nakonec jsme se až do
konce prali o postup do osmifinále
a myslím, že nechybělo mnoho!
Z tohoto pohledu můžeme být
spokojení. Přesto nás trošku mrzí,
že to nevyšlo. Byli jsme opravdu

hodně blízko. Třeba v utkání proti
Slovincům jsme měli na vítězství.
Kdyby to vyšlo, ještě bychom
spolu nemluvili, neboť jsme byli
na šampionátu...“
Předností Čechů byla obrana. Překvapilo vás to?
„Před pár lety by nás něco podobného nenapadlo. Říkalo se, že
Češi nemají odpovídající fyzické
parametry a kondici. Najednou je
to jinak. Pod vlastním košem jsme
potrápili každého. Škoda, že nám
to podobně nešlo v útoku.“
Mužstvu chyběla střelba
z dlouhé vzdálenosti.
Souhlasíte?
„Střelci to dnes mají těžké. Obrany jsou skutečně opravdu těsné,
nedostanou se k lehké střele.
Ale opravdu je škoda, že nám v
některých důležitých okamžicích
nespadla do koše nějaká trojka.

Výsledky mohly být ještě lepší.“
Až na zápasy proti Slovinsku a Chorvatsku jste
měli v hale téměř domácí
prostředí. Co jste říkal velkému
počtu
českých
fanoušků
v hledišti?
„Bylo to příjemné překvapení.
Nejen, že přijeli, ale byli také
hodně slyšet. Atmosféru jsme si
docela hodně užívali.“
Jaká byla nálada v týmu?
Byl to i z tohoto pohledu
příjemný šampionát?
„Parta byla výborná., nevznikly
žádné problémy ani během
přípravy, ani během mistrovství.
Myslím, že jsme si všichni ten turnaj užili. Většina mužstva zůstane
pohromadě také v dalším období.
Doufám, že nám to společně
půjde a za dva roky si na Evropě
zahrajeme opět.“

Házená
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O víkendu startuje třetí nejvyšší soutěž házenkářů i se dvěma zástupci prostějovského regionu

Prostějov má na špici, „Kádr má na to, aby hrál o špici a eventuálně postoupil“
Kostelec čeká dřina Zkušený kouč Sokola II Prostějov Alois Jurík věří, že tým skončí do čtvrtého místa

Prostějov, Kostelec na Hané - Ve velice odlišné pozici vstupují do nového ročníku druhé ligy házenkáři Sokola II Prostějova
a Sokola Kostelec na Hané-HK. Prvně jmenovaní učinili mezi dvěma sezonami jedinou velkou změnu, a sice na trenérské lavičce,
to Kostelec kromě nového kouče pracuje na zapracování několika
nových tváří. Věří, že dosavadní výsledky jsou daní za nekompletní
kádr.
Prostějovští drží v boji o špici dlouhodobé soutěže spoustu trumfů.
Josef Zedníček vychoval a vytvořil perspektivní kádr, který neprodělal za poslední měsíce žádnou velkou změnu, hráči jsou kromě
Tomáše Juríka a Svatopluka Ordelta výrazně pod třicetiletou hranicí, dokázali se vypořádat s koncem bratří Flajsarů i přerušením
aktivní činnosti Tomáše Černíčka.
Mužstvo tak disponuje dvojicí spolehlivých brankářů i vyrovnaným kádrem, hned trio hráčů bude nabírat zkušenosti v extraligovém Přerově a může se výkonnostně posouvat dál, na lavičku navíc
přichází kouč s bohatými zkušenostmi z vyšších soutěží, jenž hodlá
k silné ofenzivě připojit pečlivou a obtížně prostupnou obranu.
Jedinou nepříjemností tak zůstává zdravotní stav hráčů. Marodka
výrazně limitovala mužstvo již loni a trojice Raška, Münster a Bečička by se na palubovce hodila, pozitivem je alespoň návrat Martina Juráčka, jenž se úspěšně pere s dlouhodobým zraněním ramene
a již naskočil do přípravy.
Kostelec na Hané si naopak tolik výskat nemůže. Citelně znát bude
absence Davida Ševčíka i Milana Varhalíka, s kádrem se teprve seznamují zkušení třicátníci, kteří přišli z vyšší soutěže, tým tlačí bota
zejména v útočné fázi a se všemi ztrátami i následnými rychlými
protiútoky si brankáři vždy poradit nemohou.
Z nového kouče Zdeňka Čtvrtníčka vyzařuje spousta energie
a odhodlání pomoci klubu k co nejlepšímu vystoupení, nečeká ho
ale jednoduchá práce. Za celou přípravu se hráči pořádně nesešli
v kompletním složení, tým tak s radostí využije výpomoci klubových
ikon Jurky s Godálem.
Jak si oba regionální zástupci povedou, bude PROSTĚJOVSKÝ
Večerník tradičně velmi pečlivě sledovat a po každém odehraném
kole vás informovat nejen o aktuálním dění, ale i o novinkách
z obou klubů. Pro internetové stránky www.vecernikpv.cz navíc
připravujeme videosestřihy z vybraných utkání. Těšit se můžete
také na statistiky a exkluzivní rozhovory.
Text Jiří Možný

Prostějov – Po osmi letech strávených v Kostelci na
Hané a Přerově se zpět do Sokola II Prostějov vrátil Alois
Jurík (na snímku). Ostřílený trenér se tak na počátku léta ocitl ve známém prostředí, některé hráče vedl ještě
v mládežnických kategoriích. V červenci zahájili hráči
pod jeho vedením hrubou přípravu, následovalo několik
přípravných utkání včetně domácího kvalitně obsazeného turnaje a pohárové duely s Žeravicí a Bohunicemi.
Nyní finišuje příprava před startem druhé ligy, první duel
čeká na Sokol II již v neděli na půdě nováčka z Juliánova.
Jiří Možný

K mužstvu jste přišel
před začátkem přípravy? Naplnilo se zatím to, co jste
od angažmá očekával?
„Ano, zatím jsem mile překvapen. Kluci v rámci svých možností chodí trénovat, takže s letní
přípravou jsem byl spokojen.
Týden jsme běhali dlouhé tratě,
pak jsme přešli do sportovního
areálu za Chorásku, kde jsme
absolvovali tréninky na písku.
Kluci potřebovali posílit nohy
a byl jsem s tím spokojen. Když
jsme poté přešli do haly na práci s míčem, splnilo i toto moje
očekávání. Prostějov má obrovskou sílu v útočné fázi. Jsou tu
sice obrovské rezervy v obranné
fázi, to se ale musí natrénovat
a mým úkolem je přinutit kluky,
aby hráli nadoraz, protože moje
celoživotní krédo bylo vycházet
z obrany. Když ubráním, dám
gól.“
V jakém počtu jste se
scházeli?
„Účast byla ovlivněna odpoledními a jasně se projevilo, že klukům, kteří měli dovolenou, vlak
o kousek ujel. Museli to dohánět,
ale všichni, co jsou zdraví, tak to
absolvovali a splnili, co jsem

po nich vyžadoval. Co se týče
hrubé fyzické síly, udělali jsme
normální krok dopředu, pro ně
to ale bylo nezvyklé a změna.
Hráči musí být naštvaní na trenéra, bez toho to nejde. Čeká nás
ještě hodně práce, je ale vidět, že
s každým absolvovaným tréninkem se to zlepšuje. Ještě to má
daleko k ideálu, zatím jsem ale
spokojen.“
Hostili jste kvalitně obsazený přípravný turnaj. Můžete se rovnat i první
lize?
„V útoku určitě. Prostějov hraje moderní házenou s rychlým
přechodem a z toho vyplývá, že
tady moc práce není. Postrádám
jen na rozdíl od Kostelce i Přerova zkušeného hráče, který by
tomu vtiskl myšlenku a dokázal
změnit styl hry. Hrát s chladnou hlavou, a když nejde rychlý
útok zakončit, tak si postupným
připravit kombinace vedoucí
k tomu, že se hráč uvolní a zakončí úspěšně. Kluci jsou ale
plastelína,
tvárný
materiál,
a pokud si nechají poradit, tak to
své ovoce přinese. Že se dá hrát s
první ligou, to jsme si jednoznačně dokázali.“
Jste tedy spokojen s herním projevem?

„S každým odehraným zápasem
to jde nahoru. V Žeravici útočná
fáze podle mých očekávání, ale
špatná obrana, turnaj ukázal, že
dokážeme hrát. S Jičínem jsme
odehráli velice kvalitní zápas,
podařilo se mi vyzkoušet všechny hráče a vidět, jak se zachova-

povede k bodům a bodovat tam
chci. Teorie říká, že musíme vyhrát.“
Máte představu, co vás
v letošní sezoně čeká?
„Soupeře znám, loni jsem absolvoval druhou ligu s Kostelcem.
Nováčky jsou pouze Juliánov

„Jsou tu sice obrovské rezervy v obranné
fázi, to se ale musí natrénovat a mým
úkolem je přinutit kluky, aby hráli nadoraz,
protože moje celoživotní krédo bylo vycházet z obrany. Když ubráním, dám gól.“

Foto: Josef Popelka

trenér Sokola II Prostějov ALOIS JURÍK
si přeje zapracovat na defenzivě klubu a trenér chce, tak by se to
jí, co od nich člověk může čekat.
Schválně jsem vybíral soupeře
z vyšších soutěží, aby si hráči
zvykali na taktičtější styl, v tomto se máme hodně co učit.“
Druhou ligu začínáte
v Juliánově. Co o tomto
soupeři víte?
„Je to nováček soutěže a nebude to vůbec jednoduché utkání. Vůbec ho neznám, takže
se na něj nemohu připravit,
mám nějaké kusé informace.
Budou hrát v domácím prostředí, je ale pravdou, že teprve
v sobotu jim postavili halu a mají
tak jen týden na přípravu. Hrají
v 'nafukovačce' a záleží, jakých
povrch si tam dají. V Telnici
mají čtverečky, v Maloměřicích
gumoasfalt. V každém případě
to ale přinese změnu hry, jinak
to letí, uvidíme, jaký bude odraz
míče. Nováčkovské nadšení a
podcenění ovšem může způsobit
to, že zápas může být problémový. Jedině odpovědný výkon

a Olomouc, výš postoupily Bohunice, spadl Havlíčkův Brod.
Soutěž se podle mě roztrhne, myslím si, že budou slabší Sokolnice,
Maloměřice. Těžká bude Kuřim,
která se netají ambicemi, hovoří se
i o tom, že budou stavět novou halu.
Hustopeče jsou nevyzpytatelné,
Ivančice velice nepříjemné, myslím si, že velice nepříjemný bude
i Kostelec. Roztrhne se to na čtyři
pět kvalitnějších celků, které odskočí a vytvoří si náskok, zbytek
bude hrát o Černého Petra.“
Předpokládám, že mezi
kvalitnějšími chcete být
i vy.
„Je to moje zbožné přání, v Prostějově je potenciál, aby se hrálo o
špici tabulky. Měli na to již loni,
ale zkazili podzimní část a na jaře
už výsledky byly odpovídající hře
a hráčskému materiálu. Byl bych
rád, abychom hráli do čtvrtého
místa a pokud to půjde, tak proč
ne o první? Pokud kluci budou
respektovat to, co po nich vedení

mělo vrátit herní pohodou s tím,
že se bude bodovat. Byl bych rád,
aby to tak dopadlo.“
Přes léto se kádr prakticky nezměnil. Znamená
to, že je pro tuto soutěž dostatečný?
„Na druhou ligu ano, stejně tak
i na první ligu, pokud kluci budou pracovat tak, jak začali. Tíží
mě post střední spojky. Gazdík
je sice předělané křídlo a chodí
na vysokou do Brna, ale má na
to a jsme domluveni, že bude
absolvovat trénink dvakrát týdně. Druhou střední spojkou je
Michal Jurík, ten ale pracuje
v Brně a není to ideální. Navíc
bohužel Bečička i Münster jako
další střední spojky jsou dlouhodobě zranění. Tomáš Černíček,
který přerušil kariéru, požádal
ještě o rok pauzy s tím, že se ozve
v zimě. To je střelec, kluk, který
má za sebou extraligové angažmá
v Brně. Ale i to, co v Prostějově
momentálně je, má na to, aby hrálo špici a eventuálně postoupilo.“

Trenér kosteleckých házenkářů na špici nemyslí, věří ale, že se mužstvo vyhne sestupovým starostem

Zdeněk Čtvrtníček: „Úroveň jihomoravské skupiny je podstatně nižší“
Kostelec na Hané – Prvního srpna zahájil své působení
na kostelecké lavičce bývalý kouč Litovle či Olomouce
Zdeněk Čtvrtníček (na snímku). Za šest a půl týdne se
mu podařilo hráče poznat, absolvovat s nimi hrubou i herní přípravu, doplnit mužstvo o několik zkušených hráčů
a udělat si obrázek, jak na tom družstvo je. Uvědomuje
si, že ho čeká dlouhodobá práce, i s pokračující výpomocí
zkušených Michala Jurky a Radka Godála, ale věří, že
mužstvo může patřit do poloviny tabulky. Přestože nebude moci na podzim počítat s Milanem Varhalíkem.
Jiří Možný

Zas a znova. I v nadcházejícím ročníku třetí nejvyšší soutěže házenkářů budeme svědky regionálního derby Kostelce s Prostějovem.
Který z týmů ukáže svému soupeři záda?
Foto: Josef Popelka

SOKOL KOSTELEC NA HANÉ-HK
SOUPISKA PRO PODZIM 2013
Brankáři
Jan MAYER
Pavel NAVRÁTIL
Tomáš VARHA
Křídla:
Radek GODÁL
Jan GREPL
Martin GRULICH
Tomáš HOCHVALD
Lukáš CHALUPECKÝ
Lukáš MACH
David PALIČKA
Jakub RIKAN
Pivoti:
Josef HUMPOLÍČEK
Ivo CHALUPECKÝ
Marcel KNÉBL
Pavel KNÉBL
David KOPEČNÝ
Mivhal JURKA
Lukáš ŘÍČÁŘ
Spojky:
Roman BAKALÁŘ
Marek GREPL
Jindřich PRÁŠIL
Jan SMÉKAL
David ŠEVČÍK
Milan VARHALÍK
Jiří VYMĚTAL
REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér:
Zdeněk ČTVRTNÍČEK
Vedoucí mužstva:
Radek NAVRÁTIL
Předseda oddílu:
Lukáš CHALUPECKÝ
ZMĚNY V KÁDRU:
Příchody: Bakalář (Litovel),
M. Knébl, M. Knébl (oba
Olomouc), Prášil (dorost)
Odchody: -

SOKOL II PROSTĚJOV
SOUPISKA PRO PODZIM 2013
Brankáři
Jiří HRUBÝ
Štěpán KAMENÝ
Zdeněk MICKA
Michal ZACPAL
Křídla:
Michal BURGET
Štěpán GAZDÍK
Tomáš CHYTIL
David JUREČKA
Svatopluk ORDELT
Pivoti:
Tomáš JURÍK
Pavel PROCHÁZKA
Jakub RAŠKA
Pavel ŠESTOŘÁD
Spojky:
Martin BEČIČKA
Martin JURÁČEK
Michal JURÍK
Jiří KOSINA
Jiří KOZLOVSKÝ
Filip MIKULKA
Lukáš MÜNSTER
Tomáš VALACH

Je angažmá hodně jiné,
než jste očekával?
„U mužstva jsem spokojen z toho
důvodu, že je tu rodinné zázemí, je
tu solidní výbor, s nímž je výborná
spolupráce. Měl jsem strach, jakým způsobem budou nahlížet na
výsledky, ale sami vědí, jak situace
vypadá a snaží se mi pomoci. Loni
se hrálo o sestup a i bývalý kouč
týmu pan Jurík mě připravoval na
to, že je tu slabá tréninková docházka. S vedením klubu jsme se
domluvili, že se to pokusím zvednout, průšvih byl ten, že někteří
hráči mi neřekli, že mají naplánované dovolené v době po fyzické
přípravě, kdy jsme začali nacvičovat systém herních kombinací,
obranné fáze, rychlého přechodu,
takže účast na trénincích byla osm
až deset lidí. Někteří hráči se mi
objevili až na turnaji a neznali systém, který tu zavádím. Trénovali
jsme třikrát týdně, ale jelikož hráči
půjdou na vysoké školy, tak pondělí bude individuálně posilovna,
ve středu a pátek bychom trénovali spol
společně.“
O čem vás nedávný Semo
Cup přesvědčil?
„Nemohli jsme aplikovat hru, kterou jsem si představoval. Na turnaj
jsem si pozval opravdu kvalitní

šel, ale někteří hráči jsou vytíženi
pracovně, někteří jeli do zahraničí,
takže na turnaji mi chybělo čtyři pět
hráčů a teprve nyní bychom konečně měli mít mužstvo kompletní. Ve
středu asi budeme hrát přátelský
duel s Litovlí, v pátek si uděláme trénink na kombinace a vysvětlíme si,
co budeme hrát proti Kuřimi.“

„Podzim určitě nebudeme hrát prvních pět
míst, počítám, že bychom mohli být kolem
osmého místa a kdyby to nešlo ani tak, jsem domluven, že bych v zimě mužstvo dále posílil.“

Foto: Jiří Možný

nový trenér Sokola Kostelec na Hané
hrát. Podzim určitě nebudeme
ZDENĚK ČTVRTNÍČEK o ambicích pro novou sezonu hrát prvních pět míst. Počítám, že
branek, inkasovali jsme hlavně
po našich technických chybách
a rychlých přechodech. Soupeři měli
velmi dobrou prostorovou orientaci,
dohrávali
dohráv si míče a proměňovali to.“
Takže to pramenilo z ne
tak sehraného útoku?
„Toto mužstvo bude potřebovat půl
roku až rok, než se s ním bude dát
něco dělat. Nemyslím po stránce
herní, ale po stránce sehranosti, je
to dlouhodobá příprava, aby se daly
uhrát solidní výsledky. Není to práce
na měsíc, ale minimálně na půl roku.
Překvapil mě Rikan, jehož jsme
přemluvili, a neabsolvoval s námi
žádné tréninky. Ten si myslím, že
je na tom herně velmi slušně, stejně
tak Smékal. Ten se ale potřebuje zapracovat, protože zatím nehrál proti
zkušenějším soupeřům.“
zkušen
Do mužstva jste si přivedl
několik zkušených hráčů,
co od nich očekáváte?
„Knéblové budou hrát převážně
v obraně a Bakalář nám vypomůže
v útoku. Ve druhé lize ale nejsou tak
kompaktní v obraně. Nikdo neode-

Budete moci i nadále počítat s Jurkou a Godálem?
„Jurka nám slíbil, že nám v důležitých zápasech vypomůže. Předpokládám, že bude hrát obě úvodní
utkání, tedy proti Kuřimi i Olomouci. Radek Godál by se měl zapojit taky. Na podzim máme těžké
rozlosování, ale chtěl bych vyhrát
i někde venku, pokud bychom
prohráli doma. Budeme to muset
kompenzovat. Naopak Vasiliev
je dlouhodobě zraněn. Nepředpokládá se, že by ještě hrál. Milan
Varhalík má zraněné rameno a do
podzimní části nezasáhne.
podzim
Jak tedy vidíte blížící se
ročník?
„Pojedeme v tom, v čem jsme
jeli. Čekají nás dva těžké zápasy, Kuřim skončila loni druhá,
Olomouc spadla z první ligy.
Můžeme vyhrát, můžeme prohrát, vidím to padesát na padesát.
Bude záležet, v jakém složení se
sejdeme, Olomouc znám, Kuřim
jsem neviděl. Budeme se muset
přizpůsobit tomu, co tu budou

bychom mohli být kolem osmého
místa a kdyby to nešlo ani tak, tak
jsem domluven, že bych v zimě
mužstvo dále posílil, mám vytipované
povan hráče.“
Jak máte zmapované
soupeře?
„Vždy jsem trénoval severní část druhé ligy. S Olomoucí
jeden rok, když jsme to vyhráli
a postoupili do první ligy. Tehdy
jsem soupeře taky neznal a dokázali jsme soutěž vyhrát. Podařilo
se to díky tomu, že v Olomouci
byli zkušení hráči, to pak nedá
trenérovi moc práce připravit
mužstvo, aby vyhrávalo. Tam to
chtělo jen trochu upravit herní
systém, sehrát kombinace a výsledek se dostavil sám. Kromě
Hustopečí a Olomouce jsem
mužstva neviděl hrát a nemám
představu, co by hráli. Je to velká neznámá, ale vždy říkám, že
mužstvo, které proti nám hraje,
dokážu do dvaceti minut přečíst.
Myslím si také, že úroveň jihomoravské skupiny je podstatně
nižší než té severomoravské.“

Los jihomoravské skupiny druhé ligy mužů – podzim 2013:
1. kolo (neděle 22. září):

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér:
Alois JURÍK
Vedoucí mužstva:
Svatopluk ORDELT
Předseda oddílu:
Jiří HRUBÝ

Kostelec na Hané – Kuřim (sobota
21.9., 10.30), Juliánov – Sokol II
Prostějov (18.00), Telnice – Velké Meziříčí (17.00), Maloměřice
– Ivančice (hlášenky), Sokolnice
– Brno „B“ (hlášenky), Hustopeče
– Olomouc (10.30).

ZMĚNY V KÁDRU:
Příchody: Odchody: Budík (netrénuje), M. Nevrlý (konec
kariéry).

Kostelec na Hané – Olomouc (hlášenky), Sokolnice – Hustopeče (neděle 29.9., 16.00), Ivančice – Brno „B“
(17.00), Velké Meziříčí – Maloměřice
(17.00), Sokol II Prostějov – Telnice
(15.00), Kuřim – Juliánov (hlášenky).

zpravodajství z házené na
www.vecernikpv.cz

týmy, potřeboval jsem, aby mladí
hráči, kteří přišli z dorostu nebo
hráli za 'béčko', si zahráli proti silným soupeřům a uvědomovali si,
jaký je v házené rozdíl. Potvrdila
se moje očekávání, nepočítal jsem
ale, že prohrajeme tak výraznými
výsledky. Bohunice ale posílily,
s Duklou Praha jsme vedli 8:6, pak
jsme přestali dávat branky a dělali technické chyby, odpadli jsme
i fyzicky a dopadlo to takto. Někteří hráči na to zatím nemají síly
ani zkušenosti.“
zku
Malý počet vstřelených
branek je dán účastí na
trénincích?
„Nemáme prostorovou orientaci
na hřišti. Je pravda, že když jsme
šli do rychlého útoku, tak ho zastavíme na devíti desíti metrech
a na postavené obrany jsme neměli šanci se prosazovat. Bylo to
i kvůli tomu, že na turnaji nebyli
Grepli, neměli jsme spojky. Zatím
jsme nedokázali aplikovat herní
kombinace, na středu má hrát šestnáctiletý kluk, který má ještě zábrany, aby šel do střetu, do kličky,
do kontaktu s obranou. Oni to hrají
tvrdě a ten kluk na to není zvyklý.
Martin Grulich se snažil, ale zatím
trénoval individuálně a kombinace neznal. Přehráli nás rychlostně
a fyzickým nasazením. Počítal
jsem s tím ale.“

Jak jste byl naopak spokojen s brankáři a obrannou fází?
„Honza Mayer i Pavel Navrátil chytali velmi dobře, to byli dva hráči,
s nimiž jsem byl naprosto spokojen
a proti brankářům nemám absolutně žádné výhrady. Na postavenou obranu jsme nedostávali moc

2. kolo (sobota 28. září):

3. kolo (neděle 6. října):
Juliánov – Kostelec na Hané
(18.00), Telnice – Kuřim (17.00),

Maloměřice – Sokol II Prostějov
(hlášenky), Brno „B“ – Velké Meziříčí (hlášenky), Hustopeče – Ivančice (10.30), Olomouc – Sokolnice
(hlášenky).

Hustopeče – Sokol II Prostějov
(10.30), Olomouc – Velké Meziříčí, Sokolnice – Ivančice (sobota
19.10., 16.00).

šenky), Sokolnice – Sokol II Prostějov (16.00), Ivančice – Velké
Meziříčí (sobota 9.11., 17.00).

Sokol II Prostějov (sobota 23.11.,
17.00).

4. kolo (sobota 12. října):

6. kolo (neděle 27. října):

8. kolo (neděle 17. listopadu):

Kostelec na Hané – Ivančice (hlášenky), Velké Meziříčí – Sokolnice (sobota 26.10., 17.00), Sokol
II Prostějov – Olomouc (sobota
26.10., 15.00), Kuřim – Hustopeče
(hlášenky), Juliánov – Brno „B“
(18.00), Telnice – Maloměřice
(17.00).

Kostelec na Hané – Velké Meziříčí (hlášenky), Sokol II Prostějov
– Ivančice (sobota 16.11., 15.00),
Kuřim – Sokolnice (hlášenky), Juliánov – Olomouc (18.00), Telnice
– Hustopeče (17.00), Maloměřice
– Brno „B“ (hlášenky).

Kostelec na Hané – Sokol II Prostějov (hlášenky), Kuřim – Velké Meziříčí (hlášenky), Juliánov – Ivančice
(18.00), Telnice – Sokolnice (17.00),
Maloměřice – Olomouc (hlášenky),
Brno „B“ – Hustopeče (hlášenky).

Kostelec na Hané – Sokolnice (hlášenky), Ivančice – Olomouc (neděle 13.10., 11.00), Velké Meziříčí – Hustopeče (17.00), Sokol II
Prostějov – Brno „B“ (15.00), Kuřim – Maloměřice (hlášenky), Juliánov – Telnice (neděle 13. října,
18.00).

5. kolo (neděle 20. října):
Telnice – Kostelec na Hané (17.00),
Maloměřice – Juliánov (hlášenky),
Brno „B“ – Kuřim (hlášenky),

7. kolo (neděle 10. listopadu):
Maloměřice – Kostelec na Hané
(hlášenky), Brno „B“ – Telnice
(hlášenky), Hustopeče – Juliánov
(10.30), Olomouc – Kuřim (hlá-

9. kolo (neděle 24. listopadu):
Brno „B“ – Kostelec na Hané
(hlášenky), Hustopeče – Maloměřice (10.30), Olomouc – Telnice
(hlášenky), Sokolnice – Juliánov
(16.00), Ivančice – Kuřim (sobota
23.11., 17.00), Velké Meziříčí –

10. kolo (neděle 1. prosince):

11. kolo (neděle 8. prosince):
Hustopeče – Kostelec na Hané
(10.30), Olomouc – Brno „B“ (hlášenky), Sokolnice – Maloměřice
(16.00), Ivančice – Telnice (sobota
7.12., 17.00), Velké Meziříčí – Juliánov (sobota 7.12., 17.00), Sokol II Prostějov – Kuřim (sobota
7.12., 15.00).
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OPĚT FINÁLE!Tenisté budou bojovat o obhajobu Davis Cupu
V semifinálovém souboji s Argentinou rozhodlo duo Berdych - Štěpánek už ve třech zápasech

Praha/lv, pk - Nejúspěšnější roky v historii českého
tenistu prožívá český daviscupový tým, který se opírá
o výkony tenistů TK Agrofert Prostějov. Pod vedením
nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila to parta
kolem Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka dotáhla
v posledních pěti letech už potřetí do finále! V semifinálovém klání si tenisté ČR o uplynulém víkendu
bez problémů poradili s Argentinou a stále tak mají
šanci obhájit své loňské vítězství. „Je to nádhera. Ty
výsledky se asi budou doceňovat, až toho jednoho
dne necháme,“ hlásala do světa tuzemská jednička
Tomáš Berdych. O postupu bylo rozhodnuto už po
třech zápasech. Hosté, kterým chyběl Del Potro,
neměli v úvodních singlech šanci a dvojice Berdych
- Štěpánek vyhrála také klíčovou čtyřhru. Na radosti
českého týmu nemohly nic změnit ani dvě nedělní
porážky, které si připsal jak trápící se Lukáš Rosol, tak
i benjamínek výběru Jiří Veselý. Výhra 3:2 se počítá a
ještě včera večer bylo jasné, že finálovým soupeřem
České republiky bude tentokrát Srbsko, které stejným poměrem - ale až díky rozhodující dvouhře porazilo Kanadu! Hrát se bude v polovině listopadu
v Bělehradu. A i tam bude vypraven letecký speciál
fanoušků, kteří byli také v pražské O2Aréně hybniu
silou českého daviscupového mužstva.
Páteční kvapík
s malým klopýtnutím
Jako první nastoupil na kurt z domácích hráčů Radek Štěpánek.
Čerstvý vítěz US Open ve čtyrhře
hrál skvěle a jeho soupeř Juan
Monaco neměl šanci. Světová
třicítka neuhrála ani set. Štěpánek
si naopak duel užíval a s přibývajícím časem se jeho výkon neustále
zlepšoval. „Čím déle jsem byl
na kurtu, tím lépe jsem hrál. Užil
jsem si utkání náramně,“ vyznal
se zkušený tenista. Úvodní sadu
rozhodla zkrácená hra, tu druhou
Štěpánkův brejk v osmé hře. V posledním setu už Mónako duel zabalil a působil na dvorci v roli statisty. „Soupeře jsem přehrával ve
výměnách. S postupem času jsem
začal chodit na síť po lépe připraveném útoku, což fungovalo,“ radoval se z vítězství Štěpánek, kterého v hledišti podporovala i nová
přítelkyně Petra Kvitová. „Radek
chtěl, abych přišla,“ komentovala
svoji účast jedenáctá hráčka světa.
Leonardo Mayer byl protivníkem

Tomáše Berdycha. Až třiadevadesátý hráč světového žebříčku ATP
sice domácí jedničce dokázal vzít
set, druhý bod přesto získal domácí tenista. Od třetího setu byl Berdych lepší a využil své zkušenosti
i herní pohodu z posledních měsíců. „První dva sety nebyly ideální.
Zlomilo se to na začátku třetího
setu. Pak už se mi hrálo dobře,“
řekl Berdych. Po dvou setech byl
stav nerozhodný, v úvodu toho
třetího Berdych prolomil soupeřův servis a získal vedení. Podobný průběh měl také poslední set.
„Hlavně na začátku hrál Mayer
agresivně a dobře podával. Změnilo se to, když jsem se dostal do
rytmu,“ všiml si ´Berďa´

jících okamžicích se ale projevila
větší kvalita Čechů. Dva získané
brejky přinesly vedení 2:0 na sety
a klid do koncovky. V ní už Berdych a Štěpánek excelovali a mohli se radovat z finálového postupu.
„Radek přijel po vyhrané čtyřhře
na US Open, měl sebevědomí a
dokázal to,“ pochválil svého parťáka Berdych.
Radost z postupu si patřičně užíval
především Štěpánek, který měl
na začátku sezony zdravotní problémy. Dokázal se ale vrátit a patřil opět k tahounům týmu. „Byly
chvíle, kdy to pro mě nebylo vůbec jednoduché, dělal jsem všechno, co jsem mohl, věřil jsem, že se
budu moct vrátit ve stoprocentním
zdraví. I proto si teď vážím každé
chvíle na kurtu, kdy tam můžu
nechat všechno, užít si to,“ řekl
Štěpánek.
Vzápětí doslova rozskákal zaplněnou halu v Praze. „Chtěl bych
vám poděkovat, že jste přišli. Byli
jste znovu skvělí a i díky vám jsme
znovu ve finále. Slibuji, že ´Salátovou mísu´ ještě do Česka přivezeme,“ pronesl odvážně euforií
ovíněný ´Štěpec´. A do mikrofonu
doslova zařval: „Kdo neskáče,
není, co?! No, kdo neskáče, není
Čech - hop, hop, hop...“ Vítězství
a postup si užíval celý výběr včetně nehrajícího kapitána Jaroslava a
celého realizačního týmu.

Hej, hej, hej... Obrovská euforie pohltila celý tým České republiky. Do klasické děkovačky se zapojili
nejen hráči a nehrající kapitán, ale i maséři, doktoři, vypletači raket a další... Fanoušci byli u vytržení...
Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

devíti porážek v řadě na podnicích světového okruhu. V souboji s Zeballosem měl dokonce k
dispozici dva mečboly, nakonec
ale prohrál ve třech setech. „To
víte, že jsem chtěl vyhrát. Nepodařilo se. Neřeším ale kolik těch
porážek v řadě je. Musím věřit,
že se to zlomí,“ uvedl Rosol po
utkání. V tie – breaku druhé sady
měl český hráč dvě možnosti
duel ukončit. Zeballos ale oba
mečboly odvrátil a ve třetím setu
získal pro Argentinu první bod.
Jiří Veselý se v Davis Cupu představil podruhé a prohrál s Mayerem ve dvou setech. V tomto
střetnutí se příliš nemohl spolehArgentinská neděle
nout na svůj servis a toho zkušeradost nezkazila
nější Argentinec dokázal využít.
Za rozhodnutého stavu již nej- „Utkání se úplně nepovedlo, ale
větší opory odpočívaly. Lukáš šlo o mnohem lepší výkon než
Rosol se pokusil ukončit sérii ve Švýcarsku při premiéře. Vě-

Pátek
Berdych - Mayer 6:4, 4:6, 6:3, 6:4
Štěpánek - Mónaco 7:6 (3), 6:3, 6:2.
Sobota
Berdych, Štěpánek - Berlocq, Zeballos 6:3, 6:4, 6:2
Neděle
Rosol - Zeballos 6:4, 6:7 (6), 4:6
Veselý – Mayer 4:6, 4:6
řím, že příště už to vyjde. Povrch
mi úplně neseděl, ale byl šitý
na míru především pro Tomáše
a Radka a přinesl postup, což je
skvělé,“ uvedl Veselý.

A teď hrrr na SRBSKO...

Postupové razítko
obstarala čtyřhra
Proti domácí osvědčené dvojici
Tomáš Berdych a Radek Štěpánek
se postavil při své daviscupové
premiéře pár Carlos Berlocq - Horacio Zeballos a v průběhu utkání
neměli šanci na úspěch. Sice poměrně dobře podávali, v rozhodu-

DAVIS CUP 2013 - semifinále
Česká republika vs. Argentina
3:2

Hanáci v Praze. U dalšího postupu do finále Davisova poháru nemohli chybět ani prostějovští příznivci. Ti znovu vytvořili duši celé
aríény a onen pověstný kotel. Foto: Česká sportovní/Pavel Lebeda

Český tým čeká od 15. až 17.
listopadu finále, na které se již
připravuje také marketingová společnost Česká sportovní, která zápasy reprezentace zajišťuje. „Budeme hrát venku a to chce vždy
pečlivou přípravu. Není to nic
jednoduchého, ale jsme rádi, že v
poslední době máme celkem pravidelně takové starosti. Je to další

obrovský úspěch českého tenisu
a jsem nesmírně rád, že můžu být
u toho,“ pronesl bezprostředně po
postupu šéf České sportovní Miroslav Černošek, který se přiznal, že
ještě před srbským postupem už
objednal pro celý tým i fanoušky
letecký speciál s přistáním a hotelem v Bělehradu.... „Jsme profesionálové. A musíme být o krok dopředu,“ pousmál se černošek, byť
sportovně si všichni přáli Kanadu.
„To je pravda. Na druhou stranu,
ekonomicky je jasně výhodnější
Srbsko, to je zřejmé. Věřím, že
kluci se tam o tu mísu porvou,“
dodal Černošek.

INZERCE

PONDĚLÍ 16. ZÁŘÍ 2013 OD 15:30 HODIN

AREÁL
TK PROSTĚJOVV

HLEDÁME
VÍTĚZE
FEDCUPOVÉHO A DAVISCUPOVÉHO TÝMU
VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI, V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 OD
15:30 HODIN SE KONÁ ZÁPIS DO TENISOVÉ
ŠKOLY PŘI TK AGROFERT PROSTĚJOV.
WWW.TKAGROFERT.CZ

V Québecu
si Šafářová
vylepšila
náladu,
ZÍSKALA
pátý TITUL

na okruhu WTA
Québec, Prostějov/lv - Hojivou náplastí na nepřesvědčivé výsledky Lucie Šafářové
z poslední doby byly výkony
prostějovské tenistky na halovém turnaji Challenge Bell
v Québecu, kde si v roce 2009
zahrála finále. Tentokrát svoji bilanci ještě vylepšila. Ve
finále porazila Marinu Erakovičovou z Nového Zélandu
za necelou hodinu a půl 6:4 a
6:3. Na své konto si připsala
pátý triumf na okruhu WTA.
„Už po semifinále mě napadlo,
že je to už docela dlouho, co
jsem naposledy turnaj vyhrála.
A přála jsem si, aby se to povedlo zrovna tady. Je to skvělý
turnaj,“ radovala se vítězka,
která naposledy triumfovala v
roce 2008 ve Forest Hilus.
Česká hráčka postupně vyřadila
Gruzínku Annu Tatišviliovou
po setech 6:3 a 6:2, Chorvatku
Mirjanu Lučičovou-Baroniovou dvakrát 7:6, Lauren Davisovou ze Spojených států 6:2,
6:4 a v semifinále domácí Eugenii Bouchardovou 3:6, 6:3,
6:2. Právě předposlední utkání
bylo pro Šafářovou na celém
turnaji nejtěžší.
„Snažila jsem se hrát hodně
agresivně a to se vyplatilo.
Věděla jsem, že tady bude mít
Eugenie velkou podporu domácích fanoušků a pokud chci
vyhrát, musím podat opravdu
dobrý výkon. To se mi podařilo a formu jsem si pak přenesla
i do finále,“ těšilo Šafářovou.

Tenis

Čeští tenisoví veteráni získali

Výsledky a konečné tabulky
základních skupin
SUPER-SENIORS WORLD TEAM
CHAMPIONSCHIPS 2013

na mistrovství světa „brambory“

ženy nad 65 let
 Skupina A
Francie
Polsko
Turecko
Švédsko

X
0:3
0:3
0:3

Tabulka skupiny A:

3:0
X
2:1
3:0

3:0
1:2
X
3:0

3:0
0:3
0:3
X

Tabulka skupiny B:

Družstvo

Z V P Skóre Body

Družstvo

Z V P Skóre Body

1.Francie

3 3 0 9:0

3

1.USA

3 3 0

8:1

3

2.Švédsko

3 2 1 6:3

2

2.Jižní Afrika

3 2 1

5:4

2

3.Turecko
4.Polsko

3 1 2 2:7
3 0 3 1:8

1
0

3.ČR
4.Indie

3 1 2
3 0 3

3:6
0:9

1
0

 Skupina B
USA
X 3:0 3:0 2:1
Česká Republika 0:3 X 2:1 1:2
Belgie
0:3 1:2 X 1:2
Jižní Afrika
1:2 2:1 2:1 X
 Skupina C
Velká Británie
Brazílie
Finsko
Austrálie

Prostějov/lv
Hrálo se stejným systémem
jako tradičné mistrovství
světa WJTF do 14 let. O medaile bude v obou kategoriích usilovalo šestnáct týmů,
z čtyřčlenných skupin pak

postoupily do semifinále
jen vítězné celky jednotlivých grup, následně se pak
pokračovalo vyřazovacím
způsobem až ke konečnému
umístění.
Večerník se zaměřil především
na tenisty a tenisty reprezen-

Nejlepší veteránky z Francie. Suverenitou působily po celý turnaj francouzské hráčky, které nakonec ve finále zaslouženě přehrály Američanky a stanuly na nejvyšší stupni.
Foto : Radek Váňa
tující Českou republiky. Veteráni nad pětasedmdesát roků
se dostali do skupiny „C“
s Norskem, Velkou Británií

Tabulka skupiny D:

Z V P Skóre Body

Družstvo

Z V P Skóre Body

1.Austrálie

3 3 0

8:1

3

1.Německo

3 3 0

8:1

3

2.Velká Británie

3 2 1

6:3

2

2.Rakousko

3 2 1

7:2

2

3.Finsko
4.Brazílie

3 1 2
3 0 3

3:6
1:8

1
0

3.Kanada
4.Norsko

3 1 2
3 0 3

3:6
1:8

1
0

 Skupina D
Německo
Norsko
Kanada
Rakousko

X 3:0 3:0 2:1
0:3 X 0:3 0:3
0:3 3:0 X 0:3
1:2 3:0 3:0 X

 Skupina A
USA
Švýcarsko
Itálie
Francie

X 3:0 3:0 3:0
0:3 X 0:3 0:3
0:3 3:0 X 2:1
0:3 3:0 1:2 X

Tabulka skupiny A:

Tabulka skupiny B:

Družstvo

Z V P Skóre Body

Družstvo

Z V P Skóre Body

1.USA

3 3 0 9:0

3

1.Německo

3 3 0

9:0

3

2.Itálie

3 2 1 5:4

2

2.Kanada

3 2 1

4:5

2

3.Francie
3 1 2 4:5
4.Švýcarsko 3 0 3 0:9

1
0

3.Španělsko 3 1 2
4.Indie
3 0 3

3:6
0:9

1
0

 Skupina B
Německo
Japonsko
Španělsko
Kanada

X 3:0 3:0 3:0
0:3 X 1:2 1:2
0:3 2:1 X 1:2
0:3 2:1 2:1 X

 Skupina C
Česká Republika X 3:0 3:0 2:1
Norsko
0:3 X 1:2 0:3
Turecko
0:3 2:1 X 0:3
Velká Británie
1:2 3:0 3:0 X
Tabulka skupiny C:

Tabulka skupiny D:

Družstvo

Z V P Skóre Body

Družstvo

Z V P Skóre Body

1.ČR
2.V.Británie

3 3 0
3 2 1

8:1
7:2

3
2

1.Austrálie

3 3

0

9:0

3

2.Švédsko

3 2

1

6:3

2

3.Turecko
4.Norsko

3 1 2
3 0 3

2:7
1:8

1
0

3.Rakousko 3 1
4.Jižní Afrika 3 0

2
3

3:6
0:9

1
0

X 3:0
0:3 X
0:3 3:0
0:3 0:3

Světová jednička. Češi měli ve svém týmu i současnou světovou jedničku. Ale ani olomoucký rodák
František Čech jim k medaili nepomohl.
Foto: TK PLUS/Radek Váňa

a Tureckem. Na začátku turnaje nastoupili proti norské
reprezentaci a soupeřům nedovolili získat ani bod. Podobně
se domácí sestavě dařilo také
ve vystoupení s Tureckem
a v boji o postup do semifinále narazili na Velkou Británii. Ladislav
Vysocký podlehl Dereku Horwoodovi 1:2 na sety, o vyrovnání se
postaral František Čech výhrou
nad Shearsem 2:0. Rozhodující bod přidali domácí tenisté
v deblu.
Po třech úspěších přišlo semifinálové zklamání. Ladislav
Vysocký
prohrál
s Leo Suckerem 4:6 a 0:6.
Porážku 1:6, 0:6 pak musel
skousnout Olomoučan František Čech, jehož soupeřem byl
Klaus Haas. Na porážce nic
nezměnila ani vítězná čtyřhra.
Podobný průběh mělo bohužel
také utkání o 3. místo proti Austrálii. Také v tomto zápase bylo
o vítězi rozhodnuto již po dvouhrách a na domácí výběr zbyla
bramborová medaile. Z titulu se
po vítězství 2:0 nad Německem
radovali tenisté USA.

Češky bojovaly o úspěch
v rámci Kitty Godfree Cupu
a do turnaje vstoupily porážkou
0:3 od výběru Spojených států.
Následovala porážka 1:2 v duelu
s Jihoafrickou republikou. V posledním zápase skupiny přišlo
první vítězství nad Belgií 2:1.
Úspěch zařídila Hana Brusenbauchová a Milena Krupová.
Po tomto triumfu postoupily reprezentantky České
republiky do skupiny hrající
o konečné 9. až 12. místo.
Nejdříve si tenistky poradily
s Finskem v poměru 3:0.
Body zařídila Brusenbauchová, Krupová a dvojice
Brusenbauchová, Holá. Závěrečné vystoupení už tak
povedené nebylo. Domácí
hráčky podlehly Kanadě 1:2
a obsadily desátou příčku.
Ohlédnutí
za
premiérovou akcí tohoto druhu v Prostějově společně
s ohlasy účastníků i exkluzivním
rozhovorem
Františkem Čechem vám
Večerník přinese v příštím
vydání.

Výsledky vyřazovací části turnaje
SENIORKY NAD 65 LET

muži nad 75 let

 Skupina D
Austrálie
Rakousko
Švédsko
Jižní Afrika

Poprvé v historii hostily tenisové kurty v Prostějově
mistrovství světa seniorů. V konkurenci šestnácti nejlepších šestnácti týmů se neztratila ani domácí sestava mužů v kategorii nad 75 let, jejímž
členem byl i prostějovský rodák a velký tenisový
nadšenec Antonín Doseděl. Po postupu ze skupiny a dvou porážkách ve vyřazovacích bojích
nakonec obsadila nepopulární čtvrté místo. Ženy
v kategorii nad 65 let skončily na celkové deváté
příčce. Z mistrovských titulů se v Národním tenisovém centru MORAVA radovali v sobotu večer
francouzské babičky a dědečci ze Spojených států amerických. Ty byly spolu s Německem státy,
jež se prosadily v obou kategoriích.

X 3:0 2:1 1:2
0:3 X 1:2 0:3
1:2 2:1 X 0:3
2:1 3:0 3:0 X

Tabulka skupiny C:
Družstvo
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3:0 3:0
0:3 3:0
X 3:0
0:3 X

O 13. - 16.místo: Polsko - Norsko 0:3, Brazílie - Belgie 0:3, O 13.místo: Norsko - Belgie 0:2, O 15.místo: Polsko - Brazílie 0:2.
O 9. - 12.místo: Turecko - Kanada 0:3, Finsko - Česko 0:3 (Kuorikoskiová - Brusenbauchová 2:6,0:6; Hannukainenová - Krupová 3:6, 6:2, 4:6; Hedmanová/Metsaová - Brusenbauchová/Holá 2:6, 0:6), O 9.místo: Kanada - Česko 2:1 (Clarková
- Brusenbauchová 2:6,0:6; Gaskinová - Krupová 6:1,6:2; Gaskinová/McLachlanová
- Brusenbauchová/Holá 6:1,4:6,10:6), O 11.místo: Turecko - Finsko 0:2
O 5.- 8.místo: V.Británie - Jižní Afrika 2:1, Švédsko - Rakousko1:2, O 5.místo: Rakousko - V.Británie 1:2, O 7.místo: Švédsko - Kanada 2:0
Semifinále: Francie - Německo 2:1, Austrálie - USA 0:3
Finále: Francie - Německo 2:0, O 3. místo: Austrálie - Německo 1:2

SENIOŘI NAD 75 LET
O 13. - 16.místo: Švýcarsko - Jižní Afrika 3:0, Norsko - Japonsko 1:2, O 13.místo:
Švýcarsko - Japonsko 0:2, O 15.místo: Jižní Afrika - Norsko 2:1
O 9. - 12.místo: Francie - Rakousko 2:1; Turecko - Španělsko 0:3, O 9.místo: Francie
- Španělsko 3:0, O 11.místo:Rakousko - Turecko 0:3
O 5.- 8.místo: Itálie - Švédsko 3:0, V.Británie - Kanada 3:0, O 5.místo: Itálie - V.Británie
2:0, O 7.místo: Švédsko - Kanada 2:0
Semifinále: Česko - Německo 2:1 (Vysocký - Sucker 4:6,0:6; Čech - Haas 1:6, 0:6,
Čech/Vysocký - Linzbauer/Klein 6:2,6:7,6:0), USA - Austrálie 3:0
Finále: USA - Německo 2:0, O 3.místo: Austrálie - Česko 2:0 (King - Vysocký 7:5,
6:2; Froelich - Čech 6:3, 6:3)

KONEČNÉ POŘADÍ
mistrovství světa družstev v tenisu 2013

seniorů nad 75 let a seniorek nad 65 let

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

SENIOŘI
USA
Německo
Austrálie
Česko
Itálie
V. Británie
Švédsko
Kanada
Francie
Španělsko
Turecko
Rakousko
Japonsko
Švýcarsko
Jižní Afrika
Norsko

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

SENIORKY
Francie
USA
Německo
Austrálie
V.Británie
Rakousko
Švédsko
JAR
Kanada
Česko
Finsko
Turecko
Belgie
Norsko
Brazílie
Polsko

Velký trenér - velký výsledek. Američany vedl opravdu velice urostlý trenér,
který dovedl svůj tým až na nejvyšší stupínek.
Foto: TK PLUS/Radek Váňa
INZERCE

Děkujeme všem partnerům

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s olympionikem a tahounem prostějovského lukostřeleckého družstva

„KVŮLI ZDRAVÍ STŘÍLET MUSÍM, NAVÍC SE TO STALO SOUČÁSTÍ MÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU“
Martin Bulíř hostuje na Hané z Liberce. Našel zde klid na střílení, nic jiného nemusí řešit...

Liberec, Prostějov - Drží řadu českých rekordů,
v jednotlivcích a družstvech získal nespočet titulů na
mistrovství republiky, dlouhodobě pomáhá prostějovskému oddílu k bezproblémovému vítězství v první lize
družstev. Martina Bulíře sice v nedávných měsících provázely značné zdravotní problémy, které mu znemožňovaly soutěžit, dokázal se z nich však i díky lukostřelbě
dostat, ba co víc následně se opět zařadil do absolutní
tuzemské špičky. Na mezinárodní závody si zatím přes
splněné limity netroufá, ve čtyřiačtyřiceti letech ale zdaleka končit nehodlá a jak v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník potvrdil, nevylučuje ani, že se ještě do reprezentace nevrátí...
Jiří Možný
Prostějovský oddíl vyhrál
popáté v řadě první ligu
družstev (čtěte na straně 27 pozn.red.), není to už trochu taková samozřejmost?
„Není! Hlavně pro mě to není
samozřejmost, protože jsem měl
dlouhou zdravotní přestávku a po
téměř dvou letech jsem se začal
vracet na výkonnost, na kterou
jsem byl zvyklý. Trápily mě určité problémy s některými partiemi
svalů v krční páteři a v jednu chvíli
jsem nevěděl, jestli ještě budu
moci střílet. To, že můžu klukům
pomoci vyhrát nejvyšší soutěž, je
pro mě příjemný pocit.“
Lze říci, že jste si tedy užíval každý závod?
„Závody si příliš neužívám, ale
baví mě každý trénink. Mám radost z toho, když se mi daří to, co
chci, a najdu si správný pocit pro
výstřel. Při závodech se jen zobrazuje tréninková práce. Dalo by se
říci, že si užívám tréninky, a když
se daří, tak i závody... (úsměv)“
Lukostřelba je v českých
podmínkách amatérský
sport. Jak často se po práci dostáváte k tréninku?
„Teď už je to hrozně málo, jednou dvakrát týdně, když to vyjde.
Zdraví mě navíc stále limituje
a už se to asi nikdy úplně nespra-ví. Našel jsem ale míru mezi tím,,
kdy člověk střílí, aby mohl střílett
a aby ho to nelimitovalo. Nemůžuu
přestat střílet ani střílet víc, nežž
je nutné. Bez střílení mě to bolí,,
a když to přeženu, tak mě to bolíí
m
taky... (pokrčí rameny) Vnímám
trochu zlepšení, ale to prameníí
z toho, že zdravotní aparát udržujii
i dalším cvičením. Zbavilo mě too
ale bolestí, které jsem měl denně,,
teď se objevují jednou za čas.“
V družstvu máte střelcee
o generaci mladší, jaký
ý
máte mezi sebou vztah?
m
„To není poprvé...(smích) Už jsem
si ale zvykl na to, že po dvacetii
letech v lukostřeleckém kolotoči
se ty tváře kolem mě mění. S některými se znám rok, protože se
kádr trochu obměnil a jsou tu pro
mě noví kluci, část týmu už znám

delší dobu. Vidíme se ale jen několikrát za rok, protože trénujeme
ve svých mateřských klubech.
Vzhledem ke vzdálenosti, která je
mezi Libercem a Prostějovem, to
ani jinak nejde. Takže jsem spíše
starší kamarád, ale když se na mě
někdo obrátí a chce pomoci, tak
mu samozřejmě pomohu.“
Co vlastně vedlo k tomu,
že hostujete v Prostějově a nestřílíte v první lize za
Liberec?
„Několikrát jsme stříleli první
ligu, bylo to ale dost komplikované tím, že jsme malý oddíl, který
nemá prostornou střelnici, není
nás tolik a de facto jsme se starali
o uskutečnění sezony v několika
rodinách. Byli to Bulířovi, Bahníkovi a doplňovali nás doktor
P. Jurák, E. Weiss a další. Táhli
jsme to za své peníze ve svém
volném čase. Bylo to poměrně
náročné, díky enormnímu nasazení jsme ovšem tuto soutěž
třikrát vyhráli s plným počtem
bodů, nepřineslo nám to ale nic
jiného než právě to vítězství. Říkali jsme si tedy, zda nám to stojí za
to?! Vyhrávali jsme však proto, že
jsme byli dobrá parta a měli jsme
výkonnost. Ale v Liberci je velká
základna dobrých sportů, které
spolykají většinu peněz, takže na
nás tak moc mezbývalo...“

jištěn tak, aby mohl zaplatit startovné a nutné výdaje, já se mohu
soustředit na střeleckou techniku
a formu, nemusím tedy řešit jiné
věci, které jsou s tím spojené.
V Liberci jsme skutečně všechno
táhli z rodinných rozpočtů a z volného času, takže jsme si řekli, že
takhle už to nepůjde a raději jsme
se rozešli do jednotlivých oddílů.
Věděli jsme tak, že budeme střílet soutěž a odpadla nám rovněž
povinnost mít nějakou mládež,
o kterou jsme se také museli starat.“
Zúčastnil jste se mistrovství Evropy i světa, stejně
tak olympiády v Pekingu. Čeho
si nejvíce vážíte?
„Každý šampionát má své kouzlo, někdy se zadaří víc, někdy míň.
Je to složitější v tom, že soutěž je
rozdělena na kvalifikaci a eliminaci, tudíž může se stát, že člověku
jedna nebo druhá část nevyjde.
Dvakrát z asi dvanácti účastí jsem
byl patnáctý na mistrovství Evropy, na mistrovství světa jsem byl
osmkrát a nejlépe se umístil kolem
ta. Možná všechny
čtyřicátého místa.
ostatní úspěchyy ale převýší osmé
vého poháru v Pomísto ze Světového
ké provází spousta
reči. Závody také
žitků, třeba ve Slonezávodních zážitků,
oudili v jeskyních.
vinsku jsme bloudili
enné.“
I to je pro mě cenné.“
Čím to
o je, že českým
elcům se nedaří
lukostřelcům
tolik prosadit do užší světové
špičky?
„Neřekl bych to takhle obecně,
třeba juniorům se to daří a dosáhli
i na medaile. Musí se objevit nějaký talent, to je nejdůležitější. Juniorský sport je naa tom lépe díky celostátnímu středisku
disku v Nymburku,
čníky do různých
přelévají se ročníky
y se stane, že střelkategorií. Někdy
u štěstí a tím,
ci mají trošičku
že se jim věnujee tolik lidí,
u dostat
tak se mohou
pěchu.
i k velkému úspěchu.
orii
V elitní kategorii
je konkurencee

fesionálové zaměstnaní u ministerstva vnitra. Tomu se v našich
amatérských podmínkách těžko
můžete rovnat. Nejsme schopni
zajistit kvalitního trenéra z ciziny,
který by nám některé jemné niance lukostřelby vysvětlil a vštípil, možná totiž malinko vázne
i trenérská činnost. Nechci říct,
že všichni trenéři u nás jsou špatní, ale nevím, jestli o tom úplně
všechno víme...“
Při závodu na vás čekají
desítky šípů. Jak lze udržet koncentraci po celou dobu?
„Jsou tam určité pauzy po šestatřiceti šípech, takže pozornost se
malinko změní. Když střílíte
dobře, tak vám to krásně utíká
a máte poměrně malé starosti.
Nejhorší je, když vám to nejde
a bojujete s tím, to jsou nejvíce
nadřené body. Člověk druhý den
přijede domů a bolí ho hlava, oči a
nejraději by si lehl. Ovšem místo
toho musí do práce... Střílení však
není až tak náročné na koordinaci jako třeba skok o tyči. Jsou to
jednoduché pohyby, které lze poměrně snadno opakovat a když je
uděláte dobře, tak je to odrazový
y střílel velká čísla.
můstek,, abyste
Člověk se ale musí stále hlídat, aby
se ze střílení nestalo jen trefování.“

„V elitní kategorii je konkurence obrovská,
na mistrovství světa startuje od sto čtyřiceti
do dvou set lidí, spousta zemí má korejského
trenéra, jsou to profesionálové nebo
přinejhorším poloprofesionálové
zaměstnaní u ministerstva vnitra.“

Před několika lety se při
eliminaci zavedly setové
souboje. Co vám je bližší - starý,
nebo nový způsob?
„Má to své pro i proti. Můžete mít
vysoký nástřel, ale díky setovému
systému nemusíte projít. Soupeři třeba nevyjde jen jedna sada
a dvěma dalšími výsledky vás
o bod porazí a vyhraje. Sety jsou
ale trošku spravedlivější vůči přírodním podmínkám. Foukne vám
vítr a teď vás to nepoškodí tolik.
Jakákoliv velká chyba způsobená
přírodními podmínkami vás dříve
de facto vyřadila z boje, sety jsou
tedy asi výhodnější.“
Jste mnohonásobným
domácím
rekordmanem. Rýsuje se v domácích podmínkách někdo, kdo by tyto
výkony mohl překonat?
„Těžko říct, jsou tu kluci, kteří střílí dobře, ale chce to asi čas. Je to
o tom, aby perfektně zvládli techniku výstřelu. A když se jim někdo bude věnovat i po psychické
stránce, aby zvládali krizové okamžiky, je to možné. Čísla jsou to
sice relativně vysoká, ale rezerva
tam je. Rekordy mám 664 bodů
na FITA 70, na celkovou sestavu
FITA 1320 bodů, na 70 metrů 340
bodů, na 30 metrů 355 bodů, eliminační souboj dvanácti šípy 116
šípů a některé další v družstvech
s kolegy z reprezentace a ligy.“
Kolikrát jste se vlastně
stal mistrem republiky?
„Dohromady asi osmnáctkrát, ale
v tom jsou asi i tituly za družstva.
Nebavím se teď o ligových triumfech. Na mistrovství republiky
máme také družstva - tříčlenná,
nemá to však s ligovou soutěží
nic společného. Tam střílím za Liberec, někdy si někoho půjčíme,
v posledních letech Kamila Kováře z Prostějova a jednou nebo
dvakrát jsme vyhráli.“
Absolvujete stále i zahraniční závody, nebo se již
soustředíte pouze na domácí?
„Já už teď ani nemám plně motivaci jet ven. Letošní sezonu jsem
splnil kritéria reprezentace, ale odmítl jsem ji, protože si nejsem jist,
zda bych dokázal reprezentovat
rééni
nink
nky ttý
ýddnně.
ě
s jedním dvěma ttréninky
týdně.
Nech
Ne
hcii řříkat
íkatt do budoucna, že
ík
Nechci
kdybych cítil formu, ale v dohledné době to vylučuji!“
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profesionálové nebo polopro-

JAK SE STŘÍLÍ PRVNÍ LIGA?

Dlouhodobou soutěž tvoří celkem čtyři závody rozdělené na
kvalifikaci a eliminaci. Kvalifikace se dvakrát střílí v sestavě
FITA 70+70, která se používá na ME, dvakrát v sestavě FITA,
která je na MS. První případ znamená dvakrát šestatřicet šípů
na sedmdesát metrů (maximum 720 bodů), klasická FITA pak
sadu šestatřiceti šípů na vzdálenosti devadesát, sedmdesát, padesát a třicet metrů (maximum 1 440 bodů). Do součtu družstva
se počítají výsledky tří nejlepších členů a po skončení kvalifikace následuje eliminace klasickým vyřazovacím způsobem. Tedy
čtyřiadvacet šípů za družstvo na sedmdesát metrů vzdálený terč.
Lukostřelbě se lze věnovat i v pokročilejším
věku. Předpokládám tedy, že
konec kariéry v nejbližších
letech neplánujete...
„Kvůli svému zdravotnímu stavu
střílet musím, abych mohl fungovat. Navíc se mi tento sport stal
součástí mého životního stylu.
Když potřebuju vypnout, smazat
z hlavy nějaké starosti a pročistit si hlavu, tak jdu střílet. Když
jsem
půl roku nestřílel, tak to bylo
j
špatné. Nechci končit, chybí mi
pak
p pohyb a hlavně pocity, které
se při střílení dostavují. Pocity
z povedených výstřelů jsou velice
příjemné,
člověk si na to zvykne.“
p
Neláká vás třeba trenéřina?
„No, na ni nestačí pouze mít za sebou výsledky, ale
i psychologické zkušenosti. Trenér musí vědět o střílení hodně
a hlavně umět to předat. Možná
bych
byl schopen dát dohromab
dy techniku vý
výstřelu,
nevím,
ýst
stře
řelu
lu
u, al
aalee ne
eví
vím,
m

zda bych pohledem na člověka
zjistil, zda to tak dělá, nebo ne. Ne
každý, kdo byl dobrý v daném
sportu, je dobrý i jako trenér. To
se ověřilo na mnoha jiných sportech a platí to i na lukostřelbě.
Neodmítám, když se na mě obrátí někdo s nějakým problémem
a snažím se pomoci, jak umím, ale
trénovat ne.“
Máte čas kromě lukostřelby na další koníčky?
„Moc ho už není. Hrozně rád se
dívám na sport v televizi, jsem
velký atletický fanda, dále čtení
a další běžné věci. Mám děti ve
věku deset a čtrnáct let, také už
stříleli. Syn si zkusil vystřelit čtyři
šípy, trefil žlutou a prohlásil, že už
to umí a dělat to nemusí (smích).
Měli by zkusit nejdříve jiné sporty a rozvíjet své dovednosti, aby
měly nějaké základy. Uvidíme,
já sám jsem se střílením začal
v jednadvaceti, takže času je
dost...
dost...“

kdo je
martin bulíř

Mnohonásobný
M
h á b ý ččeský
kýý rekordman
k d
i mistr
i republibli
ky se narodil 8. dubna 1969 v Liberci a lukostřelbě se věnuje teprve od roku 1990. Za posledních
třiadvacet let se mu podařilo získat množství titulů
v jednotlivcích i družstvech, dvanáctkrát se zúčastnil mistrovství Evropy, osmkrát mistrovství světa. Nejlépe
j p se umístil na osmém místě při
p závodu Světového ppoháru
v chorvatské Poreči a jako patnáctý při evropském šampionátu, Českou
republiku reprezentoval rovněž „pod pěti kruhy“ a na olympijských
hrách v Pekingu obsadil šestapadesáté místo. Jeho kmenovým oddílem
je Liberec, již spoustu let ale hostuje v prostějovském oddílu, jemuž pomáhá k titulům v první lize družstev.

Dlouholetý reprezentant MARTIN BULÍŘ o tom,
proč není tolik úspěchů mezi absolutní elitou...
Nyní se můžete v Prostějově soustředit čistě na
střílení?
„Přesně tak. Nemusím se starat
příliš o finance, Prostějov je za-

Vítězící tým. Martin Bulíř (ležící) pomáhá již několik let Lukostřelbě
Prostějov k titulům mezi družstvy.
Foto: Magda Majarová

Foto: Magda Majarová
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