SKLÍČKA NA VAŠE AUTÍČKA JEDINĚ OD

.cz

www.

AKCE ČERVENEC !!
Při výměně čelního skla
v naší provozovně, Vám
ZDARMA VYLEŠTÍME
SVĚTLA U VOZIDLA.
montujeme kvalitní autoskla
PROSTĚJOV: Drozdovice 87 (u SV. Anny)
Tel.: 776 71 78 73, 582 331 753
autosklo@hleda.cz

Nehleď a jeď

...ještě

Součástí vydání
je celobarevný

TV PROGRAM
od soboty 9. 8.

Cena Ročník

15 Kč 18

/ 31

Číslo

Pondělí

4. srpna 2014

64

stran

Hospodská FÉROVKA?

Ne, zaplacená POPRAVA!
Obyvatelé Hluchova JSOU ZDĚŠENI
BRUTÁLNÍM napadením hosta restaurace
Hluchov/mik

Přestože policie případ brutálního napadení jednačtyřicetiletého muže pěticí gaunerů před Hospodou Na
sépce v Hluchově, k němuž došlo již v pátek 18. července, tutlala a informace podala až na opakovanou
žádost Večerníku, právě v Hluchově se v současné
době snad o ničem jiném ani nemluví. Štamgasti i majitelé uvedené restaurace a pivnice jsou v šoku ještě
teď. To, co se odehrálo v onen osudný večer, je totiž
k
vidění snad jenom v akčních
Místo činu. Na dvoře hospody Na sépce v Hluchově došlo k brutálnímu napadení jednačtyřicetiletého
čtěte na straně 8
amerických
filmech...
muže. Život mu zachránili místní štamgasti.
Koláž Večerníku
INZERCE

9 771212 667008
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s pohodou
INZERCE

Likvidace prodejny a zásob.
Široká nabídka značkové obuvi!
Fantastické ceny již od

149,- 199,- 249,- 299,- A DALŠÍ
RENO OBUV V PROSTĚJOVĚ!
PRÁVĚ NYNÍ!
Žižkovo nám. 7

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Děti kradly železo

Skupina šesti mladíků, z nichž
čtyři byli nezletilci, kradla uplynulé pondělí 28. července večer
železo. Před devatenáctou hodinou bylo přijato sdělení o podezřelém jednání chlapců, kteří
lezou po stavebních strojích
a sbírají staré železo. Hlídka
v uvedené lokalitě objevila
dvoukolový vozík naložený železnými tyčemi o celkové váze
okolo 120 kilogramů. Vedle tohoto „nákladu“ stál druhý vozík,
toho času ještě prázdný. Opodál
byla spatřena šestice osob, která se pohybovala po pozemku
bývalé nemocnice a hledala kovový šrot. Do areálu se dostali
přes provizorní plot upevněný
mezi stromy. Na výzvu hlídky
své činnosti zanechali,, načež se
ke krádeži doznali. Čtyři nezletilci ve věku od 12 do 14 let byli
předáni přímo svým zákonným
zástupcům. Vozíky i s železem
jim byly odebrány. Celá událost
bude postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupku
proti majetku.

Spala na zastávce

O tomto velice pravdivém rčení
se na vlastní kůži přesvědčila
v noci ze středy 30. na čtvrtek
31. července matka třináctileté
dívenky, kterou nalezli strážníci
po třetí hodině v noci spát na
lavičce v autobusové zastávce. Po probuzení byla slečna
převezena do místa bydliště.
Matku se však nedařilo vzbudit.
Přes Policii ČR byl zjištěn na ni
telefonní kontakt, a teprve poté
se ji podařilo ze spánku probrat.
Překvapená žena hlídce vysvětlovala, že dcera měla spát
u kamarádky. Zejména v tomto
věku by rodiče měli více na svá
dítka dohlížet. Přílišná důvěra
není vždy na místě a nemusí se
vyplatit. Pak již bývá pozdě!

Zamořila Českou

Předminulou neděli 27. července před desátou hodinou dopoledne byl na linku 156 nahlášen
kouř,, který
ý zamořuje
j okolí
České ulice. Hlídce se podařilo zkontaktovat ženu, která na
zahradě pálila rostlinné zbytky,
čímž ovšem porušila vyhlášku
města, kterou se upravuje spalování rostlinných materiálů.
Hlídka ženě vysvětlila danou
situaci, ta okamžitě oheň uhasila. Neznalost zákona sice neomlouvá, ale protentokrát s ní byl
přestupek vyřešen domluvou.

Zadrželi hledané

Pánové měli smůlu. Během
čtyř dnů uplynulého týdne se
strážníkům podařilo předat
do rukou policistů dvě osoby
v pátrání. V pondělí 28. července si například strážník, toho
času mimo službu, povšiml poblíž obchodního domu na ulici
Újezd muže, který odpovídal
popisu hledané osoby. Přivolaná hlídka dotyčného
předvedla
y
p
na služebnu Policie ČR. Další
hledanou osobou byl třiatřicetiletý muž, který nenastoupil
k výkonu trestu odnětí svobody.
Strážníci odsouzeného zadrželi
a následovalo jjeho ppřevezení na
obvodní oddělení Policie ČR.

Roztržitost se nevyplácí

Minulou středu 30. července
po čtrnácté hodině nahlásila
dvacetiletá žena na linku 156
odcizení peněženky, kde měla
sto padesát korun a osobní doklady. Strážníkům okradená
sdělila, že si kabelku odložila
na lavičce a odešla do Zlaté
brány. Po návratu však peněženku již nenašla. V okolí
nebyl objeven žádný svědek,
který by si povšiml podezřelého jednání.

2

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 4. srpna 2014

STRÁŽNÍCI PO HONIČCE DOPADLI ZLODĚJE AUT OMLUVA
k M. Kvapilové
Za pachateli se hnali i přes nabouraný služební vůz

Rychle a zběsile. Strážníci Městské policie
v Prostějově na začátku minulého týdne opět
prokázali svoji akčnost. Jejich operační důstojník
spatřil minulé úterý v noci na kamerovém záznamu velmi podezřelou záležitost v Anenské ulici.
Osobní vozidlo za sebou na laně táhlo jiné, které
však nebylo osvětleno. Mohlo jít o běžný dopravní
přestupek, ale vyslaná hlídka strážníků na místě
zjistila úplně něco jiného. Šlo o ZLODĚJNU!
Prostějov/mik
„V úterý devětadvacátého července po druhé hodině v noci byl za
pomoci městského kamerového
systému zjištěn v oblasti ulice
Anenská neosvětlený vůz tažený
na laně. Vyslaná hlídka podezřelé zastihla na ulici J. B. Foerstra.
Na výzvu k zastavení spuštěnou
stopkou a rozsvíceným majákem
osádka prvního vozidla zareagovala prudkým přidáním plynu
a objetím služebního vozu přes
chodník po trávě. Tímto ovšem

čtyřiadvacetiletý řidič taženého
vozu situaci nezvládl a ve smyku
narazil do policejního auta, což
mělo za následek přetržení lana
a vjetí do křoví,“ popsala Večerníku rušnou situaci z úterní noci Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
V tu chvíli začala další honička.
Hlídka se vydala po stopách řidiče taženého vozidla.
„Muž se ale nemínil lehce vzdát.
Hbitě vyběhl z nepojízdného
auta a snažil se utéci, avšak jeho
záměr se mu nepovedl. Rychlým

Podnikatel zpronevěřil

skoro PĚT MILIONŮ
Prostějov/mik - Kriminalisté zahájili trestní stíhání jedenačtyřicetiletého muže z Prostějovska,
kterého obvinili ze spáchání
trestných činů zpronevěry, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a maření
výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání.
„Tohoto protiprávního jednání
se měl dopustit v době od ledna
roku 2012 do října roku 2013.
Jako jednatel dvou společností
měl zakoupit od jedné zahraniční
firmy karnevalové kostýmy, které
uhradil jen z části nebo vůbec,
a tyto dále přeprodat jiným
společnostem. Dále nepodal
řádně ve stanovených termínech
daňová přiznání, a to ani po urgencích oprávněného úřadu a v některých případech do daňových
přiznání zaúčtoval neuhrazené

faktury,“ uvedla k případu Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR ČR
Olomouckého kraje.
To ale zdaleka není všechno.
„Dalším šetřením policejního
orgánu bylo zjištěno, že od
března loňského roku tento
muž vykonával funkci ve statutárním orgánu, ačkoliv mu byla
soudně zakázána. Při domovních
prohlídkách byla větší část karnevalových kostýmů zajištěna
a tyto budou vráceny poškozené
společnosti. Způsobená škoda
byla vyčíslena na 4 953 000
korun,“ dodala mluvčí krajské policie s tím, že v pondělí
28. července bylo vydáno usnesení o zahájení trestního stíhání
pro výše uvedené trestné činy,
za které obviněnému hrozí až
osmiletý pobyt za mřížemi.

ze soudní síně...

Utrpěli škodu. Při honičce za zloději aut došlo k nehodě, kdy
pachatelé nabourali strážníkům jejich služební vozidlo. Nakonec
Foto: Městská policie Prostějov
zákrokem strážníků byl přibližně po padesáti metrech zadržen
v ulici Gabriely Preissové, načež
skončil v poutech. Jeho komplic
z prvního auta zanechal po sobě
vůz v Čechovické ulici s proraženými pneumatikami. Celá událost i se zajištěnou osobou byla

předána na místě státním policistům k dalším úkonům,“ dodala
Adámková.
Při zákroku strážníků na žádné
straně nedošlo ke zranění. Škoda
na služebním vozidle městské policie byla vyčíslena na pětatřicet
tisíc korun.

Prostějov/red - Tímto se redakce s plnou vážností a hlubokou lítostí omlouvá Michale
Kvapilové za nedopatření
při zveřejnění její identické
fotografie v minulém vydání PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku (číslo 30 ze dne
28. července 2014). U článku
„Feťáci si z bytu odnesli
1,5 mega. Pak se okradli!“
došlo k záměně snímků dvou
žen stejného jména, aniž
by došlo k prokazatelnému
ztotožnění. Na fotografii uvedená Michala Kvapilová
NEMÁ s inkriminovaným
případem prokazatelně NIC
SPOLEČNÉHO! Jedná se
pouze, jak už jsme zmínili,
o shodu jmen.
Slečně Michale Kvapilové,
která momentálně pobývá
v zahraničí a tudíž ani fyzicky
nemohla být přítomna u jednání
Okresního
soudu
v Prostějově, se redakce
Večerníku tímto ještě jednou
omlouvá.

„Cyklistická přebornice“ dopadena
Prostějov/mik - Prostějovští
kriminalisté zahájili trestní
stíhání třiadvacetileté ženy
z Prostějovska, kterou obvinili ze spáchání přečinu
krádeže. Tato mladá slečna
byla skutečnou „cyklistickou
přebornicí“. Od března do
konce července dokázala
v Prostějově a Kostelci na Hané
ukrást dvě desítky jízdních kol!
„Mladá žena skutečně odcizila
dvacet jízdních kol, v osmnácti
případech se jednalo o krádeže
v samotném Prostějově, ve
dvou v Kostelci na Hané.
Ukradla kola z ulic Západní, Komenského, Konečné,

Libušinky, Fanderlíkovy, Mozartovy, Janáčkovy, České,
Šárky, Družstevní, Olympijské,
Boženy Němcové, z Husova
náměstí a ze sídliště E. Beneše
a v Kostelci na Hané z Lešanské
a z ulice 8. května,“ vyjmenovala dlouhý seznam míst činu Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Za dobu řádění mladé slečny
zmizela jak pánská, tak i dámská jízdní kola. „Na základě
rozpracované operativně pátrací
činnosti a v úzké spolupráci
s policisty z obvodního oddělení
Prostějov 1 kriminalisté krádeže

objasnili, podezřelou zadrželi
a umístili do policejní cely. Ke
krádežím se doznala. V jejím
hledáčku uvízla jak trekingová,
tak i crosoová či horská jízdní kola. Prodala je neznámým
osobám a peníze použila pro
vlastní potřebu. Škoda, kterou
svým jednáním způsobila, byla
vyčíslena na 79 300 korun,“
dodala Urbánková.
Při šetření kriminalisté zjistili, že mladá žena není žádným
nováčkem. V nedávné minulosti byla za obdobnou majetkovou trestnou činnost soudem
odsouzena a potrestána. Nyní jí
hrozí až pět let vězení.

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Do úvěrového podvodu se zapletl i makléř spořitelny
Chlapík z Kostelce na Hané dostal úvěr na základně fiktivní faktury

Prostějov/mik - Stanislav
Kalenský z Prostějova byl
v květnu letošního roku odsouzen za úvěrový podvod.
Z průšvihu vyvázl trestem
odnětí svobody na jeden rok
s podmínečným odkladem na
třicet měsíců. Minulé úterý
však „jeho“ případ pokračoval
u Okresního soudu v Prostějově,
i když při jednání vystupoval
už pouze jako svědek. Do podvodného vylákání celkem 400
tisíc korun od dvou stavebních spořitelen se totiž zapletl
jak bývalý finanční makléř
spořitelny Lubor Samuel, tak
majitel stavební firmy MM
Invest Slovakia Dušan Kišš.
Oběma zmiňovaným pánům
v letech teď hrozí vězení za to,

že se podíleli na podvodném vylákání půjčky na rekonstrukci
bytu v domě v Tyršově ulici
v Kostelci na Hané. Večerník
byl jednání přítomen.
Stanislav Kalenský spadl v roce
2009 do pořádného finančního
maléru. Z úvěrové společnosti
Smart ho propustili pro finanční
nesrovnalosti. Neměl práci
a dluhů jako na kostele. Proto
vymyslel způsob, jak se dostat k penězům. Oslovil tehdy
manžele Zbořilovy z Kostelce
na Hané, zda by mu nepronajali
přízemí jejich domku, které bylo
prázdné. Zbořilovi souhlasili,
zvlášť poté, co jim Stanislav
Kalenský slíbil, že byt opraví
na vlastní náklady. Kde na to
ale vzít, když jednu kapsu měl

prázdnou a druhou vysypanou?
„Je pravda, že tehdy mě pan
Kalenský oslovil, zda bych
mu nezařídil úvěr u stavební
spořitelny, kde jsem v tu dobu
pracoval jako zprostředkovatel
finančních služeb. Potřeboval
čtyři sta tisíc korun, které jsem
mu vyřídil. Tři sta u jedné, sto pak
u druhé stavební spořitelny,“ potvrdil u soudu dnes už důchodce
Lubor Samuel. Háček byl pouze
v tom, že „šikovný“ makléř
využil k zajištění úvěrů služeb
svého známého, kterým byl v tu
dobu jednatel stavební firmy MM
Invest Slovakia Zdeněk Kišš.
„Pan Samuel po mně chtěl,
abych mu vystavil fiktivní fakturu na stavební práce v domku
v Kostelci na Hané. Slíbil, že

žadatel o úvěr pan Kalenský
rekonstrukci skutečně provede,
ale tu fakturu potřebuje předem
k žádosti o úvěr. Věřil jsem mu,
takže kromě faktury jsem mu
dal i právo vybrat peníze, které ze
spořitelen přišly na můj firemní
účet. Ty pak předal panu Kalenskému. Jakmile jsem následně
přišel na to, že žádné stavební
práce zajišťovat nebudeme, fakturu jsem v účetnictví stornoval.
Za tuto službu jsem si z těch peněz
vzal deset procent a pan Samuel
dvacet. Zbytek dostal pan Kalenský,“ přiznal v úterý soudci Petru
Vrtělovi Zdeněk Kišš.
„Pro zajištění úvěru jsem z profesionálního hlediska dělal, co
jsem mohl. Kdybych ale předem
věděl, že Stanislav Kalenský

chce peníze na něco jiného, než
na jakousi vymyšlenou rekonstrukci, vykašlal bych se na něj,“
dodal Lubor Samuel.
Je pravda, že Stanislav Kalenský získané peníze, po odečtu
„provizí“, které si ponechali
Lubor Samuel a Zdeněk Kišš,
použil na zaplacení části svých
obrovských dluhů místo na slibovanou rekonstrukci bytu. To
ale neomlouvá zmíněné dva
muže, kteří mu minimálně podivným způsobem k úvěru pomohli.
Státní zastupitelství tak oba
viní rovněž z podvodů. Jak
ale celá kauza dopadne, to
si budeme muset počkat.
Soudce Vrtěl jednání odročil
na 16. září.

po kvartetu hledaných

Série
Sé
i vloupání
l á í

V průběhu minulého pondělí
28. července přijali prostějovští policisté hned čtyři
oznámení o vloupání do
vozidel. K prvnímu došlo
v Tylově ulici, kde neznámý
pachatel z vozidla Audi A6
odcizil doklady k vozidlu
a ze zavazadlového prostoru
brusle za 10 000 korun. Ve
Šlikově ulici se pak lapka po
rozbití okna dostal do nákladního auta Renault Master.
Nic neukradl, ale poškodil
krycí plachtu korby za třicet
tisíc korun. Na sídlišti Svornosti neuniklo pozornosti
zloděje vozidlo Nissan Navara. Z něj neznámý pachatel
ukradl dalekohled, mysliveckou bundu a vestu, ve které
byly i doklady ke zbraním.
Majiteli způsobil škodu za
třiadvacet tisíc korun. Nezvaného hosta mělo i vozidlo
BMW zaparkované na ulici
Chodské v Prostějově. Neznámý pachatel do něj vnikl
v časných ranních hodinách
a odcizil z nějj značkovou tašku s oděvními svršky. Škoda
byla vyčíslena na pětačtyřicet
tisíc korun.

Koloběžka je fuč

Někdy v čase od 11. do
26. července došlo k vloupání do sklepní kóje v domě na
ulici Daliborka v Prostějově.
Zatím neznámý pachatel do
ní vnikl po poškození lankového zámku a odcizil z ní
dětskou koloběžku. Majiteli
způsobil škodu za jeden tisíc
třista korun.

Vykradený kamion

Pouhá půlhodinka stačila minulé úterý 29. července dopoledne k tomu, aby zatím neznámý pachatel vykradl kabinu
nákladního vozidla Iveco, které bylo odstavené na parkovišti
na ulici Konečné v Prostějově.
Zloděj vnikl do kabiny po rozbití okna a z vnitřních prostor
odcizil sto padesát euro, osobní
doklady, doklady k provozu a
řízení vozidla a další doklady
osobní povahy. Vzal i tašku
s oděvními svršky. Celková
hmotná škoda byla vyčíslena
na 5 760 korun.

Chtěl mobil, nemá nic!

Zatím neznámá osoba prostřednictvím jednoho z internetových portálů nabízela
k prodeji mobilní telefon
iPhone. Na tuto nabídku zareagoval dvaatřicetiletý muž
z Prostějovska. Po proběhlé komunikaci zaslal prodávajícímu
na určený účet částku ve výši
11 609 korun. Do dnešního
dne však žádný mobil neobdržel a prodávající s ním přestal
jakkoliv komunikovat. Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
ze spáchání přečinu podvodu,
na který trestní zákoník stanoví
trest odnětí svobody až na dva
roky.

Bude kouřit a mlsat

Prostějov/mik

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

ČERNÁ KRONIKA

JIŘÍ ČERVENKA

JAN FORAL

MARKÉTA RUŠILOVÁ

ROBIN RAPČENKO

se narodil 22. června 1965 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 20. května 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 45 do 50 let, měří 180 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a hnědé vlasy.

se narodil 26. září 1992 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 4. března 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 20
do 25 let a měří mezi 170 až 180
centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.

se narodila 3. dubna 1998 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 29. července 2014.
Její zdánlivé stáří je 16 let, měří
zhruba 167 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé dlouhé vlasy.

se narodil 27. září 1980 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 22. července 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 32 do 35 let a měří 180 centimetrů. Bližší údaje k hledané
osobě nejsou známy.

Milovníkem čokolád a cigaret bude zřejmě zatím
neznámý pachatel, který se
v noci ze středy 30. na čtvrtek
31. července vloupal do jedné
z prodejen s potravinami na ulici Martinákově v Prostějově.
Z ní odcizil zatím přesně nezjištěné množství krabiček cigaret různých značek a množství čokolád. Předběžně byla
celková škoda vyčíslena na
osmatřicet tisíc korun. Případ
policie prověřuje pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který pachateli hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

Zpravodajství
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BOMBA

Mohl kámen z OP ZABÍJET?
Autoři videa obhajují jeho pravost

vyprázdnila Interspar! „Je to PODVOD,“ tvrdí naopak střelmistr Šobíšek
Prostějov/mik, pk - Vyhlášený
poplach donutil uplynulý čtvrtek o půl osmé večer policisty
evakuovat personál i zákazníky supermarketu Interspar
v Plumlovské ulici. Zatím neznámý pachatel totiž anonymně
ohlásil, že uvnitř je bomba a supermarket vyletí do luftu! Nic
z jeho slov se naštěstí nepotvrdilo. Přesto škody tohoto vtípku
budou nemalé...

Večerník se vydal na místo bezprostředně poté, co do redakce
zavolal pozorný čtenář, aby
nás na celou situaci upozornil.
K „místu činu“ jsme tak dorazili jen pár minut po ohlášení
oné bomby. Leč ihned po dojezdu nám bylo jasné, že se
Interspar a jeho zákazníci stali
obětí doposud nevypátraného
vtipálka, jenž se asi nudil. Nebo
si vyřizoval účty s neochotnou

BYLI JSME
U TOHO!

Nevyčmuchali nic. Pyrotechnici i policejní psovodi prohledali
celý Interspar, ale bombu nenašli. Poplach se ukázal jako planý.
Foto: Michal Kadlec

pokladní… „Dál vás nepustíme, supermarket a jeho bezprostřední okolí je z bezpečnostních
důvodů neprodyšně uzavřen,“
narazili jsme na hlídku Městské
policie Prostějov. Všude okolo
se to pak hemžilo dalšími policisty. K vidění byli i zmatečně
pobíhající lidé. Někteří měli ve
tvářích pocit nejistoty, jiní dokonce strach. Ti zvídavější pak
věděli, že bomba na místě není
a tak předávali „chytré rozumy“.
„Ve čtvrtek jedenatřicátého července v podvečerních hodinách
jsme přijali prostřednictvím
linky 158 anonymní oznámení
o uložení bomby v supermarketu, který sídlí v Plumlovské ulici
v Prostějově. Prohlídkou budovy
přivolanými pyrotechniky se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání výbušnin nebyl žádný
nástražný výbušný systém nalezen. Policisté na případu intenzivně pracují a po pachateli pátrají,“
konstatovala o den později Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Případ kriminalisté prověřují
pro podezření ze spáchání přečinu šíření poplašné zprávy, na
který trestní zákoník stanoví
trest odnětí svobody až na dva
roky.

Odmítají podvod. Lukáš Linka (vlevo) s Jaroslavem Řehulkou přesvědčivě tvrdí, že videozáznam z demolice Oděvního podniku v žádném
případě nezfalšovali.
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik

Kauza okolo odstřelu budov Oděvního podniku ze soboty 28. června není ani po více jak měsíci stále
u konce. Naopak, situace okolo vyšetřování ze strany Státní báňské správy se přiostřuje. Důvodem je
možné pochybení ze strany střelmistra Zdeňka Šobíška a hlavně firmy, která měla demolici na starosti,
v nedostatečném bezpečnostním opatření. Amatérská videa Lukáše Linky a Jaroslava Řehulky totiž
zachytila letící úlomky zdiva budov OP, které málem trefily přihlížející občany za červenou páskou
v údajně bezpečné zóně. Zatímco případná kompenzace směrem k postiženým nedorazila, přišel
nečekaný úder. Střelmistr Zdeněk Šobíšek totiž v uplynulém týdnu doslova šokoval, když namísto
omluvy přešel do protiútoku. Natočená videa prý považuje za podvod! Samotní autoři, které Večerník
napřímo zkontaktoval, to naopak absolutně odmítají… Kde že je pravda?

čtěte na straně 13

Nejrozšířenější jména v Prostějově? Příjmení POSPÍŠILOVÁ a křestní MARIE
„Docela mě překvapuje, že u nás prohrávají Nováci,“ usmívá se nad statistikou náměstkyně primátora Ivana Hemerková

Prostějov/mik
Přímo v Prostějově žije k 30.
červnu 2014 celkem 44 234
obyvatel. A mezi nimi je nejvíc
žen s příjmením Pospíšilová,
a světe div se, hned vzápětí následují muži s příjmením Pospíšil.
„Je vidět, že naši předci se
v minulosti činili a tak je nás
zdaleka nejvíc. To mě samozřejmě těší. Já osobně znám hned
několik desítek Pospíšilů,“
pousmál se první náměstek pri-

mátora Statutárního města Prostějov Jiří Pospíšil.
Aktuální statistika ale trochu
překvapila další náměstkyni primátora Ivanu Hemerkovou, do
jejíž gesce na magistrátu patří
matrika. „Docela mě překvapuje,
že zatímco v celé republice vládnou Nováci, tak u nás prohrávají. V rámci republiky jsou pak
další nejčastější příjmení ještě
Svoboda a Novotná. Svoboda
dokonce v Prostějově prohrává
na celé čáře a v početnosti se

Pospíšilová 388
356
Pospíšil
Nováková 351
321
Novák
3
08
Navrátil
Navrátilová 307
Zatloukalová 294
Dostálová 293
Novotná 278
Zatloukal 278
Dostál 274
Zapletal 267
Novotný 257
Zapletalová 256
Procházková 233

Občané Prostějova s nejrozšířenějším
PŘÍJMENÍM

Občané Prostějova s nejrozšířenějším
KŘESTNÍM JMÉNEM

Marie 388
Jiří 356
Petr 351
Jan 321
Jana 308
Pavel 307
Josef 294
Jaroslav 293
Martin 278
Tomáš 278
Eva 274
František 267
Miroslav 257
Zdeněk 256
Hana 233

V rámci České republiky vyhrává na celé čáře v kombinaci křestních jmen a příjmení JIŘÍ
NOVÁK. Mužů tohoto jména je v tuzemsku
s přehledem nejvíce a počtem doslova drtí všechny ostatní. Má ovšem toto pojmenování převahu
i v Prostějově? Zapomeňte! Jak vyplývá z aktuální statistiky ke konci pololetí tohoto roku, tak v hanáckém městě sportu je nejrozšířenější příjmení
POSPÍŠILOVÁ a křestní jméno MARIE. Co je
ale nejzajímavější, tak skutečnost, přestože je
v dnešní době moderní dávat novorozencům cizí
jména, a kolikrát hodně cizokrajná až výstřední,
v našem městě stále hrají prim tradiční a převážně česká křestní jména. Po Marii následuje Jiří,
Petr, Jan a Jana.

nedostal ani do první patnáctky,“ podělila se s Večerníkem
o komentář ke statistickým
číslům Ivana Hemerková.
„V Prostějově kupodivu vyhrává jméno Pospíšilová, přestože
v celostátním měřítku je až na
třiadvacátém místě. A hned v těsném závěsu je příjmení Pospíšil.
Pospíšilovým se na Hané zřejmě
opravdu daří, vždyť jak všichni
víme, jenom v zastupitelstvu
máme dva Jirky Pospíšily,“ konstatovala náměstkyně primátora.

„Ovšem jak jsem si prolustrovala, Hemerkových je v Prostějově
i celém Česku žalostně málo...,“
postěžovala si s úsměvem.
Co se týká křestních jmen,
s drtivou převahou vítězí
v Prostějově tradiční a oblíbená Maruška. Pro konzervativní občany je dobře, že
následují další obvyklá jména, jako Jiří, Petr, Jan a Jana.
„Statistika početnosti křestních
jmen v Prostějově mě naopak
vůbec nepřekvapuje. Že je u nás

Marie Pospíšilová a Hana Procházková. Prostějov má velmi
zajímavou skladbu obyvatel s nejčastějšími křestními jmény i příjmeními. Pořadí vévodí prvně jmenované ženy, ty druhé uzavírají
elitní patnáctku.
Foto: Koláž Večerníku

Zdroj: www.vasejmena.cz
nejvíce Marií, to není nic divného. Jednak je to dáno věkovým
složením prostějovského obyvatelstva, protože co si budeme
vykládat, držitelkami tohoto
jména jsou především ženy staršího data narození. Ale pozor,
velmi často se při vítání nových
občánků na radnici setkávám
s tím, že toto jméno přichází
opět do módy a rodiče při volbě
jména pro své potomky sahají
právě po Marušce,“ konstatuje
Ivana Hemerková.

Tradiční česká křestní jména
však brzy mohou v Prostějově
vystřídat mnohem exotičtější.
Jak už Večerník v minulosti
informoval, současní rodiče
stále častěji volí pro své potomky v tomto kraji hodně
nezvyklá jména. Mezi děvčaty nejsou výjimkou například
malé Leily, Zity, Izabely, Jennifer. Hojně se užívají i exotická
chlapecká jména, loni to byli
například Julian, Johan, Herbert
či Brian. „Já osobně nejsem
zastáncem výběru těchto cizích jmen k českému příjmení.

Každý rodič by při volbě křestního jména měl být zodpovědný
a hlavně vycházet z toho, jak
potomek bude toto jméno vyslovovat, jak celé pojmenování
bude libozvučné a v neposlední
řadě musí posoudit i skutečnost,
zda dítě nebude ve škole terčem
posměchu, načež jestli mu cizokrajné jméno nebude i v dospělosti činit problémy. Je pravda,
že některá spojení exotického
křestního jména a českého příjmení zní velmi úsměvně,“ dodala náměstkyně prostějovského primátora Hemerková.

SBOHEM, faráři Košíčku! Opilá svědkyně PLIVALA na policajty!
P
Přeplněný kostel se rozloučil s lidumilem

Prostějov/mik - Tohle se nemělo
stát… Jak Večerník informoval
už v minulém čísle, v nedožitých
čtyřiašedesáti letech zemřel farář Církve československé husitské Miloš Košíček. Uplynulý
pátek 1. srpna ve 14.00 hodin
se s ním v kostele Husova sboru
v Demelově ulici rozloučily stovky lidí. S upřímnou soustrastí
byl na místě i Večerník, který se
zesnulým lidumilem dlouhodobě spolupracoval.
Člověk, který nikdy a nikomu
neodmítl pomoc, sám trpěl několik let těžkou nemocí. V poslední
době se ale zdálo, že zákeřnou
rakovinu překonal, stále totiž sršel nezměrným elánem. O to více
všechny šokovala zpráva z úterý
22. července, kdy Miloš Košíček
skonal.
„Prostějov přišel o velkou osobnost. Pana Košíčka si každý vážil,
jako velmi ochotného a pracovitého člověka, oblíbeného faráře. Je

to obrovská ztráta pro jeho rodinu,
církev i pro všechny, kterým v životě bezprostředně mnohokrát pomohl,“ svěřil se Večerníku prostějovský primátor Miroslav Pišťák,
který se pohřbu Miloše Košíčka
rovněž osobně zúčastnil. „Byl to
zlatý člověk, každý jsme si k němu

chodili pro útěchu v bolestech, ale
naopak také s každou radostí, která nás potkala. Uměl naslouchat,
a když vycítil problém, byl vždy
nablízku s řešením,“ svěřila se
nám za všechny další přítomné
starší žena, která ani nemohla zakrývat slzy v očích.

Hodinový obřad se konal v naprosto zaplněném kostele Husova sboru. Na poslední cestě
doprovodily Miloše Košíčka
stovky Prostějovanů. Ještě
většímu počtu lidí bude tento
skvělý člověk chybět… Sbohem, pane, Miloši Košíčku!

Obrovský smutek. Nad rakví s Milošem Košíčkem drželi čestnou stráž jeho církevní kolegové.
2x foto: Michal Kadlec

Na služebně po nich hodila dokonce i květináč...

Prostějov/mik - Nedávná Keltská noc na Plumlovské přehradě měla i jednu kriminální vložku. Vlastně dvě! Plumlovští policisté vyjeli do kempu Žralok vyšetřovat nahlášenou krádež
mobilu a peněz. To ovšem netušili, že se stanou terčem pro agresivní opilou ženu, kterou oslovili jako možnou svědkyni případu. A měli s ní co dělat!
„V sobotu šestadvacátého července v odpoledních hodinách přijali plumlovští policisté oznámení o krádeži v jednom z kempů v katastrálním území Plumlova. Zatím neznámý pachatel
vnikl do jednoho z pravděpodobně nezajištěných stanů a odcizil z něj mobilní telefon, uschovaný v tašce i s finanční hotovostí jednoho tisíce pěti set korun. Na místo byla ihned vyslána
policejní hlídka,“ informovala Večerník o důvodu přítomnosti hlídky při Keltské noci Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Ta pravá divočina ale nastala při prověřování případu krádeže. „Během prováděného šetření
a kontroly osob pohybujících se v okolí stanu, požádali policisté o prokázání totožnosti i jednu
z žen. Ta však i přes opakovanou výzvu odmítla totožnost prokázat. Vzhledem k těmto skutečnostem byla zajištěna a předvedena na policejní služebnu. Tady však šestatřicetiletá žena
začala být agresivní, plivla na policisty a po jednom z nich hodila dokonce plastový květináč
s květinou. Policista naštěstí stačil uskočit. Vzhledem k jejímu chování využili policisté svého
zákonného oprávnění a za použití donucovacích prostředků jí nasadili pouta. Provedli u ní
dechovou zkoušku, která byla pozitivní s hodnotou 2,63 promile alkoholu v dechu,“ popsala
divokou chvilku na služebně plumlovské policie Irena Urbánková.
Na základě lékařského vyšetření byla opilá výtržnice převezena na záchytku do Olomouce
k vystřízlivění. Ke zranění zajištěné ženy ani zasahujících policistů nedošlo a hmotná škoda
byla vyčíslena na dva tisíce korun. „Případ krádeže mobilního telefonu a finančního obnosu policisté prověřují jako přečin porušování domovní svobody ze strany dosud neznámého
pachatele. V případě jednání ženy na policejní služebně byly zahájeny úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě, na který trestní zákoník
stanoví trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do šesti let,“ uzavřela mluvčí krajské
policie.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

4 953 000

J po problémech?
Je
blé
h? Minulé
Mi lé úterý
ú
se naa
jednání zastupitelstva představila nová
Vyplavené
ředitelka ZŠ Dr. Horáka Petra Rubáčová.
Vrahovice.
Radní si od nové šéfky slibují stabiPři bouřce a přívalizaci rozbouřených vod na této
lovém dešti z počátku
škole poté, co byl kvůli fiuplynulého týdne se ulice Kanančním nesrovnalosrolíny Světlé ve Vrahovicích protem odvolán bývaměnila v prudké řečiště. Voda s bahnem
lý ředitel Ivan
se valila z pole za místní policejní služebnou.
Pospíšil.
Problém stékající vody se tady přitom řeší
už několik let. A dosud se nevyřešil...

Myslíte, že toto číslo znamená sumu určenou na
nějakou investici města?
Omyl! Přesně tolik peněz zpronevěřil jednatel
nejmenované firmy z Prostějovska. Policisté ho minulý týden obvinili, muži
hrozí osm let kriminálu.

-

Osobnost týdne

Výrok týdne

Premiér České republiky navštívil uply-

„KDYBY PŘIJEL
BABIŠ, NAŽRAL
BYCH SE ASPOŇ
TĚCH JEHO
KOBLIHŮ!“

A podle informací Večerníku přijel
do našeho města sondovat, jak se
správně hospodaří...

Jeden z bezdomovců se
nechal slyšet ve chvíli, kdy
k radnici dorazil český
premiér Bohuslav Sobotka

BOHUSLAV SOBOTKA

BĚH UMÍ BÝT OPOJNĚJŠÍ NEŽ NEJKVALITNĚJŠÍ VÍNO...

Analýza
Martin Zaoral
„Budiž pochválen pohyb! Budiž pochváleno úsilí každého,
kdo cosi na tomto světě překonává. Kdo cosi rozšiřuje. Kdo
překonává čas či výšku nebo
vlastní lenost, kdo rozšiřuje
oblast našeho poznávání, našeho citu.“
Tato slova napsal Miroslav
Horníček. Z citátu vyplývá,
že populární herec, spisovatel a humorista viděl pohyb
v širším slova smyslu. Nebral
jej pouze jako výkon těla, ale
i mysli. Chválil však obojí.

fejeton
Petra Hežová
Letní tábory jsou v plném
proudu. A tak, pamatujete
si ještě na svůj první táborový pobyt někde v přírodě
s tlupou docela cizích dětí, ze
kterých se v průběhu několikatýdenního pobytu stali vaši
nejlepší přátelé?
Dnešní tábory nabízejí mimo
několika týdnů odpočinku pro
rodiče i pestrou tématickou
náplň pobytu, takže se váš junior může v průběhu „kempo-

Prostějovsko se dává do pohybu! Přitom ještě donedávna patřil místní region na běžecké
mapě České republiky spíše k bílým místům.
Milovníci dlouhých tratí znali z jeho krásných
koutů především lázně ve Skalce a jejich okolí.
Více příležitostí k závodění totiž nebylo. Naštěstí
v posledních letech se tato situace díky několika
nadšencům z řad organizátorů a mnoha dalším
přívržencům začíná měnit.
Stejně jako velebil touhu po
překonání sebe samotného.
Líbila se mu také schopnost
vytrvat na své cestě i za ceny
určitého nepohodlí. Opěvoval
i výsledky takového konání.
A určitě v tom nebyl sám.
Faktem je, že ne každý byl
zrozen k tomu, aby podobně
jako Albert Einstein posunul
obzory poznání tam, kam
lidstvo před ním nedohlédlo.
Stejně tak málokdo z nás má
předpoklady dohodit oštěpem stejnou dálku, kam jej
byl schopný vrhnout Jan Železný. Nicméně jsou věci, kte-

ré jsou přístupné každému
z nás. Jedinečnou příležitost
překonat sám sebe nabízí
třeba běh.
Běh? Proč se v době, která
nabízí tolik nejrůznějších radovánek, věnovat něčemu
tak všednímu, co může dělat každý? Inu, právě proto. Vždyť šanci běhat nám
nemůže vzít ani nedostatek
peněz a dokonce ani času.
Vyběhnout můžeme kdykoliv, kdekoliv, kamkoliv. Běh
je svoboda. Jediné, co nám
v něm může bránit je naše
vlastní lenost a výmluvy.

Tábornické ahoj!
vání“ prohánět na koni, zlepšit
si angličtinu nebo se oblékat
a soutěžit ve stylu svého oblíbeného filmu. Proto není divu,
že se děti mohou přetrhnout,
aby je rodiče na nějaký takový
akční tábor poslali. A zatímco
dřív by asi každý téhle prosbě
z duše rád vyhověl, dnes, kdy
se cena jedné takové táborové kratochvíle může s klidem
rovnat nákladům zahraničního zájezdu, je to trochu
problém. Zvlášť pokud máte
vícero dětí.
Možná by stálo za pokus začít
šetřit na tábor hned po narození potomka. No ale za tu
cenu zase mají naše dětičky
komfort, o jakém se nám ani
nesnilo. Když si vzpomenu na
svůj tábornický pobyt, kdy
jsme v rámci dobroty Červe-

ného kříže, bydleli ve vybydlené staré nemocniční budově
uprostřed lesa, kde se ob den
některý z táborníků zranil, tu
o drát natažený místo prádelní
šňůry, tu na chodbě, kde se na
něj sesula část zvětralého zdiva. Ach, ty vzpomínky...
V lavině dopisů, které jsem
každý den posílala rodičům,
jsem naléhavě škemrala, aby
si mě pro všechno na světě
odvezli domů. A co myslíte?
Nejenže si mě neodvezli, ale
nechali mě v tom domě hrůzy trčet až do úplného konce. Mysleli si, že si jen dělám
legraci, a děti z tábora to tak
obvykle píšou. Snad se tedy
nebudete zlobit, když přiznám, že dětem ty jejich dnešní akční tábory tak trochu
závidím...

Konstelace hvězd Prostějova

Stále poloprázdný Prostějov bude svádět tak trochu k nudě, nicméně
nějakou zábavu si musíte najít sami. Každopádně všichni domorodci mají v těchto dnech jedinečnou možnost vyřídit si své resty na
úřadech, které jsou prázdné.

Berani - 20.3. až 18.4. Brzděte své emoce a snažte
se všechny sporné situace vyřešit s chladnou hlavou. Nemyslete si, že když budete křičet, tak si před
vámi každý sedne strachy na zadek. O víkendu se
definitivně pusťte do zahrádky.
Býci - 19.4.až 19.5. Konečně se vám začnou zapalovat lýtka a je možné, že si dokonce najdete vhodného partnera. Nejděte ale na věc pouze přes sex,
takto byste vyhlédnutý protějšek příliš neprokoukli.
Ale pozor, jeden člověk bude žárlit!
Blíženci - 20.5. až 19.6. Do klína vám spadne menší bohatství. Ne že byste si nezasloužili trošku těch
peněz, ale budete se muset naučit s nimi šetřit. Máte
totiž velmi rozhazovačnou povahu, takže při vaší
nátuře můžete přijít brzy na buben.
Raci - 20.6. až 21.7. Cestu vám nečekaně zkříží
člověk, o němž jste si mysleli, že ho už v životě nepotkáte. Nepůjde o příliš šťastné setkání, nicméně
staré spory byste už neměli vynášet na povrch. Třeba k sobě najdete cestu...
Lvi - 22.7. až 21.8. Několika lidem okolo sebe doslova šlápnete na kuří oko. Přijdete totiž na nepříliš
poctivé jednání z jejich strany. V tomto případě je
každá rada dobrá, ale své nadřízené byste měli upozornit na to, co jste zjistili.
Panny - 22.8. až 21.9. Konečně se začne blýskat na
lepší časy ve vašem osobním vztahu. Není tajemstvím, že poslední dobou to mezi vámi a partnerem
pořádně skřípalo. Můžete se těšit na příjemně strávené chvíle plné romantiky.
...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Máte celkem dobrý nápad,
jak si vylepšit svoji finanční situaci. Něco tomu ale
pořád chybí. Váš plán je totiž velmi jednoduchý
a lehce se může stát, že vám ho někdo překazí. Závistivých lidí je totiž okolo vás pořád hodně.
Štíři - 22.10. až 20.11. Bohužel během tohoto týdne
budete mít hned několik důvodů k tomu, abyste
dali naplno průchod svým emocím. Zřejmě párkrát
i něco vzteky rozbijete. Uklidnění přinese až víkend, který strávíte s rodinou v přírodě.
Střelci - 21.11. až 20.12. Svých cílů se budete snažit
dosáhnout za každou cenu, mnohdy i lstí. Což o to,
chytří jste na to dost, ale zároveň musíte postupovat
opatrně. Ne každý vám totiž spolkne kdejakou kulišárnu. Bude se vám ale dařit.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Uděláte dobře, když
s partnerem přestanete chodit po hospodách a barech a raději ho pozvete k sobě domů. Co takhle konečně projevit své kuchařské umění a svého milého
či milou pořádně pohostit?
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Přestaňte váhat a řekněte
si konečně svému šéfovi o zvýšení platu! Tento týden k tomu budete mít jedinečnou příležitost, neboť
nadřízený bude mít vzhledem k blížící se dovolené
velmi dobrou náladu. Tak do toho!
Ryby - 19.2. až 19.3. Doplatíte na jedno jediné
škaredé slovo, které vám vylétne z úst v opravdu
nevhodnou dobu. Vzít ho zpátky už nepůjde, tak
se alespoň tvařte, že vás to mrzí. Reakce dotyčných
lidí nebude ale příznivá, což poznáte...

Přitom právě „obyčejný“ běh
dokáže být opojnější než to
nejkvalitnější víno. Kdo tomu
nevěří, nechť si zkusí zaběhnout půlmaraton tedy distanci
dlouhou jedenadvacet kilometrů. Hned tak to asi nezvládne.
Stejně jako víno, musí i člověk
k něčemu podobnému nejdříve
dozrát. Oč větší útrapy v tréninku však zakusí, o to sladší
bude jeho pocit po doběhu.
V tu chvíli ho čeká čirá radost, která mu vydrží déle než
leckterá „opice“. Právě tohle
uspokojení je hlavním důvodem, proč stojí za to se o něco
podobného alespoň pokusit.
Ty další by se daly shrnout do
motta, které na svých dresech
nosí členky klubu „Báječných
žen v běhu“. To zní: „Když běžíš, tak krásníš!“
Běhat v Prostějově nemusíte vždy jen sami. Společnost
najdete například na akcích
pořádaných místním Maratonským klubem. Spolku nadšenců se bez nároku na odměnu
přímo ve městě i v jeho okolí

„Tak si představ, že jsme
koupili last-minute do Tuniska!“ sdělila mi začátkem července kamarádka.
Její rozzářené oči odrážely
koupání v moři, příjemně
strávené dny s přáteli a napjaté očekávání z exotické
destinace.
Jelikož mě dobře zná, nijak
se nedivila, že ony ohníčky
v očích nikterak neopětuji.
Jsem totiž v okruhu svých
blízkých proslulý svým mírně řečeno rezervovaným
vztahem k létání. Jo, kde
jsou ty doby, kdy jsem si
jako ještě ani ne desetiletý

Ilustrační foto internet
daří pořádat celou řadu skvěle
zorganizovaných „závodů pro
každého“. Při nich narazíte
na lidi na stejné vlně. A jejich
společnost vám učiní běh ještě
příjemnějším.
Budete-li mít přesto pochybnosti, že jste schopni někdy

uběhnout vzdálenost například z Prostějova do Repech
kudy vede trasa jednoho ze
závodů, pak je dobré připomenout si heslo Maratonského klubu Prostějov, které zní:
„I ta největší vzdálenost začíná jedním krokem“.

kluk při cestách do bulharského Burgasu pečlivě
zapisoval data sdělená kapitánem pověstného „tučka“ a se zájmem sledoval
z okénka světelné ostrůvky
v černé tmě někde hluboko
pod námi.
Ke své smůle jsem zmoudřel
a při služebních cestách
před víc než deseti lety jsem
si spíš představoval ty kilometry prostupného vzduchu
pod námi. To, že je letecká
přeprava statisticky nejbezpečnější, mě moc neuklidnilo, při osudném řetězci
nevinných náhod člověk
stejně nemá šanci. A to ještě k lidským a technickým

glosa týdne

faktorům teď přibývá další - nebezpečný svět. Aby
si člověk prošel prstem na
mapě letecký koridor mezi
žádanými body A a B, jestli pod ním náhodou nejsou
teritoria, kde to po vojenské
stránce tak nějak „žije“.
Aby náhodou do soukolí
osudu nepromluvily ještě
politické a strategické ambice, o nichž chudák cestující nemá třeba ani ponětí.
Hřejivá slova „vítejte na
palubě“ si i nadále velmi
rád odpustím. Kamarádka
se dnes vrátila. Ještěže tak!

Agentura

Baník pustil první ligu
prostějovskému 1.SK!
Neuvěřitelná sportovní bomba dopadla na naše město!
Agentura Hóser se o překvapivé zprávě dozvěděla ve
chvíli, kdy fotbalisté Baníku
Ostrava v prvním kole nejvyšší soutěže jen remizovali
s Duklou Praha a s výhledem
do dalších devětadvaceti kol
platilo, že jsou znovu zralí na
sestup! Proto se vedení klubu
rozhodlo předejít této blamáži
a s okamžitou platností končí
činnost! A jak naší slovutné
agentuře vzápětí potvrdili fotbaloví bafuňáři prostějovského klubu, ostravští chachaři
převádějí práva na účast v Synot lize právě do Prostějova!
„Sami jsme tím byli překvapeni, ale je to tak. Třetí kolo
Synot ligy už budeme hrát
doma na hřišti Za Místním
nádražím proti Teplicím
a další víkend jedeme na Letnou,“ shrnul první plány Jiří
František, trenér a generální
sportovní manažer 1.SK Pro-

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

Trestní stíhání
by bylo na místě

LETECKÉ CESTOVÁNÍ ZÁŽITKEM
Tomáš Kaláb

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

stějov. Jak dodal, podle jeho
informací se ostravský Baník
definitivně rozpadá. „Volal mi
majitel klubu, že poddolované
Bazaly se propadly a do Vítkovic se stěhovat nechtějí,“ prozradil Jiří František.
Otázka převodu práv na Synot ligu je tedy jasná, už tento
víkend se bude hrát v Prostějově nejvyšší fotbalová soutěž.
Kdo ji ale bude platit? Podle
zjištění Agentury Hóser ještě
výrazněji vstoupí do prostějovského fotbalu společnost TK odmocnina. „První
liga se neodmítá, budeme ji
v Prostějově financovat. Rozhodl jsem se prodat Kvitku
s Berďou katarskému tenisovému svazu. Myslím, že za ně
získáme finance pro fotbal,“
šokoval Hósera majitel společnosti TK odmocnina Miroslav Běloušek.
Hodně peněz poputuje do
1.SK také z městské pokladny. „Máme na to týden,

abychom z malého hřiště udělali velké. Počítáme
s tím, že kapacitu pro diváky
výrazně rozšíříme, dvě velké
tribuny by měly pojmout až
třicet tisíc lidí. Počítali jsme
to s primátorem, půl miliardy
by na tuto investiční akci mělo
stačit,“ informoval Agenturu
Hóser Zdeněk Fišerák, náměstek primátora Prostějova.
Prodej nejvyšší fotbalové soutěže z Ostravy do Prostějova
samozřejmě nelibě nesou fanoušci Baníku. „Jsem sice
Prostějovák, ale Baník Ostrava je celý můj život. Jsem připraven protestovat a vyhodit
prostějovský stadion do luftu,“ nechal se slyšet Milena
Fojtovič z Prostějova.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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Zajímalo by mě, jestli se pustíte do tématu revitalizovaná
Plumlovská přehrada. O víkendu jsem se před známými
z Jeseníků chtěla pochlubit
novou a čistou přehradou.
Co jsem však viděla na pláži
U Vrbiček, mě doslova šokovalo. Bahno při vstupu do
vody - kam jsem se tedy odvážila jen po kotníky, hnědá
voda, minimum lidí, absence
venkovních sprch a podobně. Myslím, že všechny by
zajímalo, kde skončilo těch
X vynaložených milionů. Je
až neuvěřitelné, že bez povšimnutí, jakéhokoliv zdůvodnění se přehrada dostala
zpět do stavu, v jakém byla
před revitalizací. Nikdo se
k ničemu nemá, všechno
se zdá být v pořádku, akce
splnila účel? Pojďme aktéry
aspoň trošku proprat, aspoň
v novinách, když si myslím,
že trestní stíhání by taky bylo
namístě.
S. D., Prostějov

Nejhodnější člověk

Smrt pan faráře Miloše
Košíčka mě velmi silně zasáhla. Zhruba před deseti lety
jsem se dostal do problémů,
kvůli obrovským dluhům
se ze mě stal bezdomovec
a potloukal jsem se většinou
mezi azylovým domem a nádražím. Žil jsem doslova na
ulici, nejčastěji jsem přespával poblíž nádraží nebo pod
mostem ve Vrahovicích.
Má životní situace se začala
zlepšovat až ve chvíli, kdy
jsem poznal pana Košíčka.
Nejprve mě začal podporovat
finančně, samozřejmě v rámci jeho skromných možností.
Vždycky ale pro mě měl desetikorunu nebo dvacku, dva
roky mi skoro obden poskytoval pečivo, nějaké paštiky
nebo další jídlo. Jsem mu
vděčný i za to, že právě jeho
zásluhou jsem se začal víc
zajímat o život a dokonce se
znovu začal stavět na nohy.
Našel jsem si levné ubytování
a dnes pracuji pro technické
služby. Nebýt pana Košíčka,
bůhví, jestli bych na tomto
světě ještě vůbec existoval!
P. L., Prostějov

Lahváče, a domů!

Ze židle mě zvedlo rozhodování poslanců o zákazu
kouření v hospodách. Copak
je toto normální? Když jde
někdo do klasické pivnice,
musí přece počítat s tím, že
se tady kouří. Jestli chce jít na
pivo nekuřák, ať jde někam
do restaurace vyšší cenové
skupiny nebo někam ven na
zahrádku. Já osobně si vůbec
nedovedu představit, že si nechám přinést pivo nebo kafe,
a nezapálím si u toho. Pokud
takový zákon vyjde, nezbude
nic jiného, než nakoupit lahváče a zůstat doma u televize. Pochopitelně s cigárem
v puse!
Jiří Pešek, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!
VECERNIK@PV.CZ!
...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Kouření v restauracích, barech, diskotékách či v hospodách by
mohlo být brzy minulostí. Novelu protikuřáckého zákona předloží ministerstvo zdravotnictví vládě a parlamentu ke schválení
nejpozději letos v prosinci. V platnost by pak mohla vejít v lednu 2016. Pak uvidíme, zda již konečně přestanou kuřáci omezovat a poškozovat obec nekuřáckou. Co na to Prostějované?
Uvítali by úplný zákaz kouření v restauračních zařízeních? Na
to jsme se ptali v uplynulém týdnu...

No tedy, vážení náměstkové...
„LÓBANEC“ uprostřed křižovatky!

JSTE PRO UPLNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ
VE VŠECH RESTAURACÍCH?
Aneta PULKRÁBKOVÁ
Prostějov

Leona PALÁTKOVÁ
Prostějov

ANO

ANO

V těchto horkých letních dnech často chuť na sex klesá. Je
vám totiž takové vedro, že na milování nemáte ani pomyšlení. Proto určitě přijde vhod pár tipů, jak si letní sexík osvěžit.
Co takhle ledovou smršť? Neznáte? Postačí vám bohatě
kyblík ledových kostek, levná a nepřekonatelná pomůcka
pro letní sex. Doma či venku - na terase, zahradě a podobně
se tak můžete oddat vášnivému milování s ledem. Když vám
na rozpálené horké tělo partner přiloží kostku ledu a bude s ní
pomalu kroužit kolem bradavek a po bříšku dolů, zblázníte se
rozkoší! A to samé platí i obráceně. Když si k tomu otevřete
šampaňské a nalijete si jej na bříško, odkud jej partner vypije,
je úspěch zaručen.
Také chladivá masáž ve dvou stojí za vyzkoušení. Stačí si
pořídit chladivý krém či gel, nejlépe s mentolem, kterým se
vzájemně namasírujete a připravíte si tak výbornou předehru. V tomto případě ale intimní místa vynechejte, abyste se
nedočkali nepříjemného pálení. Vzájemná masáž pak může
plynule přejít ve vášnivý sex.

Jen to mlasklo! Ještě než se na nový rondel v Dolní ulici pustila první vozidla, dva nejvyšší „dopraváci“
se vášnivě políbili.
Foto: Michal Kadlec
„Určitě. Jednoznačně souhlasím s úplným zákazem kouření ve všech restauracích. Byla
jsem v Anglii, kde tento zákaz
běžně a hlavně efektivně funguje, takže nevím, proč by to
nemohlo fungovat i v Česku.
Kuřáci totiž značně omezují nekuřáky. O poškozování
jejich zdraví ani nemluvím.
Doufám, že tento zákon bude
úspěšně schválen a vstoupí
v platnost co nejdříve. Cigarety jsou u nás bohužel poměrně
levnou záležitostí, takže bych
byla i pro jejich zdražení.“

„Ačkoliv sama kouřím, jsem pro
úplný zákaz kouření ve všech zařízeních. Uvědomuji si, že kouř
z cigaret je nekuřákům velice
nepříjemný a hodně je obtěžuje,
takže bych tento zákon uvítala.
V mnoha zahraničních státech
již funguje po dlouhou dobu,
takže asi je na čase, aby vešel
v platnost i u nás. Já sama se
snažím kouřením nikoho neobtěžovat, takže když vidím, že kolem mě sedí nekuřáci nebo děti,
cigaretu si nezapálím. Určitě to
jde po dobu posezení vydržet
i bez kouření.“

Tento exkluzivní snímek prostě nelze nezveřejnit! Možná náměstkyni primátora Aleně Raškové a prvnímu náměstku hejtmana Olomouckého kraje
Aloisi Mačákovi způsobíme trable u jejich partnerských protějšků, ovšem oni
sami se při slavnostním otevření nového rondelu v Dolní ulici prostě vůbec
neostýchali...

Foto: Internet

Prostějov/mik
Je to už půldruhého měsíce, co zástupci Statutárního města Prostějov a Olomouckého kraje společně s majiteli stavebních firem slavnostně přestřihli pásku nové kruhové křižovatky U Rodenů
v Dolní ulici. A úsměvů na všechny strany se tady rozdávalo více než dost!
„Podařil se nám husarský kousek, po dohodě se stavebními firmami se termín výstavby rondelu
zkrátil o jedenáct dní. Tak se nedivte, že jsme byli plni emocí,“ vysvětlila nečekaně vášnivý polibek s Aloisem Mačákem radní a náměstkyně primátora pro dopravu Alena Rašková. „S Alenkou
jsme dlouholetí přátelé a kolegové, tak ne, že to nafouknete..,“ bral intimní chvilku s humorem
Alois Mačák, vicehejtman Olomouckého kraje.

jak šel čas Prostějovem ...

Návrat ke

„starým” případům

Hledání městského loga
skončilo! Zapomeňte...
Prostějov/mls

Dolní ulice

PONDĚLÍ 5. SRPNA 2013
Tak už je to na světě! Na základě doporučení výběrové komise vybrala Rada města Prostějova pět nejlepších návrhů na budoucí logo města.
Těžko říct, zda se některý z nich stane zároveň i jasným favoritem pro
prostějovské občany, kteří se k finálovým logům mohou vyjadřovat jak na
webu Večerníku, tak již brzy také na internetových stránkách magistrátu.
Je však otázkou, zda se jim alespoň jedno logo zalíbí. Od čtvrtka do neděle
jsme nezaznamenali ani jeden jediný pochvalný ohlas! Právě naopak...
Do místní hospody chodili debatovat Wolker s Valentou.
V letech 1505 až 1729 se dnešní Dolní ulici říkalo Novosady.
Současné pojmenování vzniklo podle takzvaného Dolního mlýna, který již od patnáctého století stával na konci ulice. Mlet se
zde přestalo na přelomu devatenáctého a dvacátého století, kdy
zde byla zřízena výroba tvarůžků. V letech 1941 až 1945 došlo
k úpravě názvu na Werner Mölders-Gasse a v letech 1968 až
1989 se ulice jmenovala Lidových milicí. Na začátku ulice hned
za kostelem sv. Petra a Pavla stával hostinec U Moravské orlice, kde se konaly první schůze klubu dělnického a Dělnické
besedy. Do další hospody zvané Lužánky na konci ulice chodili debatovat básník Jiří Wolker a spisovatel Edvard Valenta.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: ulice Vápenice

Speciální akce na červenec a srpen!

Prázdninová nabídka
v úseku řádkové inzerce

2+2

při dvou podaných inzerátech si
více na straně 20 můžete zadat další dva ZDARMA!

Vybíráme pro vás „půltucet“

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
při podání soukromé
inzerce během července
v hodnotě vyšší jak 300 Kč
obdržíte ČTVRTLETNÍ
PŘEDPLATNÉ ZDARMA!

... tentokrát ze sortimentu:

MLÉČNÉ VÝROBKY...

Florián
150g

Zott Srdíčko
315g

Termix
90g

Olma Klasik
bílý 150 g

Tvaroháček
90g

Pribiňáček
Velký 125g
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8,90

8,90

11,90

15,90

-

-

-

-

-

19,90

13,90

-
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11,90

21,90

13,90

13,50
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19,90

13,90

13,90

6,90

8,90

11,90

19,90
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14,90
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Naše RESUMÉ
Nejenže jsou chutné, ale také
jsou zdravé. Z prvního důvodu
jsou tak oblíbené, z toho druhého
pak hojně doporučovány. Z pultu
mléčných výrobků Večerník
zjistil, že nejlevnějšího Floriána
koupíte momentálně v akci Intersparu, jogurt Zott srdíčko nabízí
nejvýhodněji Billa, pro Termix se
vyplatí zajet do Teska. Klasický bílý
jogurt Olma Klasik má na nejnižší
cenovku hned ve třech marketech - Albert, Kaufland, Tesco,
Tvaroháček dokonce ještě na jednom místě (Billa) navíc. Velkého
Pribináčka kupte v Albertu či Intersparu.
Tak ať vám chutná!
Průzkum proveden
ve středu 30. července 2014

SRPEN 2014
Původně se čekalo, že nyní už bude Prostějov plně využívat nové logo.
Jenže vše je jinak! Rok od zveřejnění pětice vítězných návrhů zůstává
město stále bez loga, a nějaký čas tak i zůstane. Tomuto verdiktu předcházely složité peripetie. Po odmítnutí všech pěti vybraných návrhů se
město rozhodlo oslovit profesionální grafičku. Radní však nakonec ani
její logo se čtyřmi čárkami symbolizujícími čtyři příjezdové cesty do
Prostějova neschválili. Stalo se tak po další vlně negativních reakcí ze
strany veřejnosti. Práce Věry Marešové tak skončila v šuplíku. Autorka
za ni inkasovala čtyři tisíce korun. Pokud by rada její návrh schválila,
měla právo na dalších sto tisíc korun. Místo loga nyní město i nadále
k propagaci používá znak města. Řada lidí si tak oddychla. „Tím, že
radní logo neschválili, udělali to nejlepší, co mohli. Nevím, proč by se
město mělo zviditelňovat takovou hrůzou bez nápadu,“ shrnul svůj postoj čtenář Večerníku Luboš. Po dvojnásobném fiasku město od hledání
loga odstoupilo a dle vyjádření samotného primátora Miroslava Pišťáka
se zatím k němu ani nehodlá vracet.

Šok pro majitele bytu
Doma našel cizí ženu!

Tak to zde ještě
nebylo! Strážníci městské policie řešili minulý
10
týden velice „zapeklitý“ případ,
lety
který zřejmě
vejde do historie kuriózních zásahů strážců pořádku. Ve středu před
polednem totiž volal o pomoc
městskou policii muž bydlící
v Trávnické ulici. Neboť po návratu domů našel v bytě úplně
cizí ženskou!
Ve středu 4. srpna 2004 před
polednem požádal operační
důstojník Policie ČR o vyslání
naší hlídky do bytu v Trávnické
ulici, kde majitel domu přistihl
cizí ženu ve svém bytě. Po příjezdu strážníků na místo bylo
navíc zjištěno, že údajně nezvaná
dámská návštěva má dokonce od
tohoto domu klíče,“ sdělil velitel
napsáno
před

Městské policie v Prostějově Jan
Nagy. Po pár minutách se ale
vše vysvětlilo a majitel domu se
uklidnil. „Vysvětlení bylo úplně jednoduché, neboť neznámá
žena dostala klíče od manželky
oznamovatele s tím, že po dobu
její dovolené má v bytě zalévat
květiny. Manžel o této dohodě
bohužel nevěděl, a tak se cizí
ženy polekal,“ dodal s úsměvem
Jan Nagy.
Takové případy, které nakonec
skončí oboustranným úsměvem
na tváři, však nejsou na denním
pořádku… „Někdy řešíme věci,
kdy nám lidé oznamují podle
jejich názoru protiprávní činnosti
a nakonec se ukáže, že všechno
je jinak a údajný pachatel se ničeho nedopustil. Je pravda, že
někdy se ukáží i hodně úsměvné
případy, ale ten z minulé středy
je opravdovou raritou,“ uvedl šéf
prostějovských strážníků.

Zpravodajství
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BLÍŽÍ SE KOMPLIKACE: OLOMOUCKÁ SE UZAVŘE 18. SRPNA!
„Na objízdné trase bude platit zákaz parkování, včetně Slovenské ulice,“
upozorňuje náměstkyně primátora pro dopravu Alena Rašková

A je to tady! Zatím se pouze plánovalo a rekonstruovaly se ulice v těsném sousedství. Jedna z nejfrekventovanějších komunikací v Prostějově se však za
čtrnáct
dní uzavře celá. Řeč je o Olomoucké ulici, kde
odpovídá na vaše dotazy
v blízkosti železničního přejezdu už probíhá generálaneb
an
ebb vš
vše
še co po
potřebujete
třřebbujete
j vě
vědět
ědě
dět
ět
ní oprava povrchu vozovek a inženýrských sítí ve
z oblasti daní po novelách
Sladkovského a Barákově ulici. Od 18. srpna se ale
od 1.1.2014
kompletně uzavře Olomoucká, což přinese zcela jistě velké komplikace v dopravě po celém Prostějově.
Dotaz číslo 9
Nepotěšíme ani obyvatele přilehlých ulic, kterými podo naší poradny:
Dobrý den, jak je to s poskytová- vedou objízdné trasy. Majitelé aut si totiž budou muním nápojů na pracovišti, jsou set na tři týdny přeparkovat!

Ing. Hana
Naiclerová, MBA

daňově uznatelné? Jiří

„Při posuzování nákladů zaměstnavatele na poskytování nápojů
rozlišme tyto situace:
Poskytování ochranných nápojů
- spadá pod bezpečnost a ochranu
zdraví při práci, pokud je zaměstnavatel z tohoto titulu povinen
nápoje poskytovat, jedná se o daňově účinný náklad.
Poskytování pitné vody - spotřeba pitné (neochucené, nesycené)
vody na pracovišti je daňově
účinný náklad a to bez ohledu na
to, jak je balena či dodávána (vodárnou z vodovodu, ze studny, nakupována v barelech či lahvích).
Poskytování ostatních nápojů ke
spotřebě na pracovišti - jedná se o
„kancelářskou klasiku“ v podobě
kávy, čajů, džusů, ochucené či
sycené vody a jiných nealkoholických nápojů, které si mohou
zaměstnanci volně odebírat ze
„zásob“ zaměstnavatele. V tomto
případě se jedná o ukázkový daňově neúčinný náklad v souladu
s ustanovením § 25 odst. 1 písm.
zm) ZDP. Otázku spotřeby alkoholických nápojů není nutné rozebírat, neboť alkohol na pracoviště
nepatří.
Poskytování nápojů ke spotřebě
na pracovišti z pohledu příjmů
zaměstnanců - v souladu s § 6
odst. 9 písm. c) ZDP je u zaměstnance hodnota nealkoholických
nápojů (včetně pitné vody) od
daně osvobozena a to bez ohledu
na skutečnost, zda zaměstnavatel
nákup nápojů financuje z daňově
neuznatelných nákladů, či z fondu tvořeného ze zisku. Množství
spotřebovaných nápojů není pro
osvobození podstatné. Podobně
je od daně osvobozena spotřeba
ochranných nápojů.
Vybavení kuchyňky - ačkoliv
máme poměrně jasno (často
i výslovně uvedeno v zákonu či
Pokynu GFŘ) v daňovém posouzení různých podob a forem stravování a poskytování nápojů, dosud jsme nezmínili daňový osud
hrníčků, lžiček, talířů a talířků,
příborů, ledniček, kávovarů atd.
Aniž bych chtěla vyvolávat plamenné diskuse o rozsahu a kvalitě
vybavení firemních kuchyněk, je
možné, podle mého názoru, tyto
náklady včlenit pod ustanovení
§ 24 odst. 2 písm. j) bod 1 ZDP,
případně svěřit do péče § 24 odst.
1 ZDP a jejich uznatelnost vázat
na (prokázanou) vazbu ke zdanitelným příjmům. “
Své dotazy pište v rubrice Daňová
poradna na www.naiclerova.cz

Prostějov/mik
Doposud je Olomoucká ulice ještě
průjezdná, i když v prostoru železničního přejezdu kvůli zúženému
prostoru jen s velkými problémy.
„Blíží se však čas, kdy tento úsek
bude pro veškerou dopravu uzavřen zcela. Chtěla bych tímto celou
veřejnost upozornit na to, že již
v pondělí osmnáctého srpna dojde
k úplné uzavírce Olomoucké ulice. V tuto dobu totiž do hry vstupují železničáři, kteří se pustí do
rekonstrukce přejezdu a vzápětí
i instalace nového zabezpečovacího zařízení. Současně s tím se
bude pokračovat v rekonstrukci
vozovky, tentokrát už po obou stranách železničního přejezdu v Olomoucké ulici,“ vypočítala pro Večerník sumář změn Alena Rašková,
náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějov. Jak jedním dechem dodala, stavbaři slíbili lidově řečeno pohnout kostrou, takže

uzavírka by neměla trvat déle
než dva, maximálně tři týdny.
„Rekonstrukce Olomoucké ulice
má podle plánu skončit osmého
září, ale přesný termín nedokážeme
odhadnout. Nikdo v tuto chvíli si nedovolí ani předpokládat, zda dojde
k nějakým stavebním komplikacím.
Pokud ne, stavbaři to všechno určitě
stihnou ještě před tímto datem,“ věří
náměstkyně primátora, která je na
magistrátu zodpovědná za dopravu
v Prostějově.
Objízdná trasa pro veškerý provoz, tedy i pro nákladní vozidla
a autobusy městské hromadné
dopravy, povede ze strany od
centra města přes vedlejší komunikace. „Řidiči zahnou v Olomoucké ulici u Moravy doprava
a přes Lužickou a Slovenskou ulici se dostanou na Českobratrskou.
Odtud pak budou pokračovat přes
Zborov a Arbesovo náměstí na ulici
Vojtěcha Outraty, ze které vyjedou
zpátky na Olomouckou. To samé

Majitelé pozemků po OP
je chtějí PRODAT MĚSTU
Prostějov/mik - A je to tady!
Společnost Astria Group minulý týden dala najevo, že
po odstřelu budov Oděvního
podniku má zájem prodat holé
pozemky areálu městu. Večerníku to exkluzivně potvrdil
první náměstek primátora Jiří
Pospíšil.
„Je to tak, oslovil mě právní
zástupce majitelů. Zatím ale
šlo o informativní schůzku,
neslyšel jsem žádnou konkrétní

nabídku,“prozradil Pospíšil. Zatím není ani jasné to, jak velkou
část areálu Oděvního podniku
chtějí majitelé prodat. „Dohodli
jsme se, že v průběhu příštích
dnů dostane město konkrétní nabídku, tedy kolik metrů čtverečních jsou vlastníci ochotni prodat
a za jakou cenu. Pokud bude nabídka zajímavá a pro město výhodná, potom bychom o koupi
vážně uvažovali. Samozřejmě by
to byla další plocha pro průmyslovou zónu,“ dodal Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.

bude platit z opačného směru, jen
s tím rozdílem, že auta nebudou
moci z Českobratrské zahýbat do
Slovenské a vracet se zpátky na
Olomouckou, ale musí jet rovně po
Českobratrské až na Svatoplukovu.
Pokud budou řidiči mířit přes Olomouckou na Kosteleckou ulici, pak
před Moravou zahnou doleva a přes
Šafaříkovu a Havlíčkovu přijedou
na Sladkovského ulici a okolo místního nádraží se dostanou na Kosteleckou,“ popsala stručně základní
objízdné trasy Alena Rašková.
V souvislosti s uvedenou uzavírkou budou hodně smutní majitelé vozidel, kteří jsou zvyklí
parkovat svá auta přímo na ulici,
kudy však od 18. srpna povedou
objížďky. „Lužická, náměstí Spojenců, Slovenská, Českobratrská
a další uvedené lokality, tady všude bude platit po dobu maximálně
tří týdnů zákaz stání. Musíme si
uvědomit, že tudy bude jezdit i nákladní a autobusová doprava, takže
komunikace bude muset zůstat zcela volná. Chápu, že pro místní obyvatele to bude hodně nepříjemné.
Věřím ale, že všichni pochopí výjimečnost situace a na přechodnou
dobu si najdou pro parkování svých
aut jiná místa,“ vzkázala Rašková.
Zákaz stání bude podle plánu objízdných tras platit i v ulici Pod Kosířem. A to v případě objízdné trasy
pro řidiče, kteří se k uzavřenému
prostoru v Olomoucké ulici budou
blížit ze směru od Držovic. Ti budou muset zahnout doprava na ulici
E. Valenty a přes Sportovní zamířit

zaplavily sinice. Hygienici ve čtvrtek ráno oznámili, že podle výsledků měření z pondělí 28. července
není voda vhodná ke koupání.
Dostala čtyři „špatné“ body z pěti.
„Vodu hodnotíme jako nevhodnou
ke koupání, pro uživatele představuje zdravotní riziko. Koupání
a provozování vodních sportů
nelze doporučit zejména dětem,
těhotným ženám či osobám trpícími alergiemi či s oslabeným

Prostějovsko/mik - Prostějovští policisté realizovali další
institut vykázání. Předminulou sobotu byl ze společně
obývaného domu v malé obci
na Prostějovsku a jeho nejbližšího okolí vykázán na dobu
deseti dnů čtyřicetiletý muž.
„Ve večerních hodinách šesta-

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

imunitním systémem,“ informoval za krajské hygieniky Karel
Freudmann.
Podle jeho slov je snížena průhlednost vody, která obsahuje vyvinutý
vodní květ, vysokou hladinu chlorofylu a obrovský počet sinic.
Revitalizací plumlovské přehrady se před lety vytahoval Radim
Fiala. Pane poslanče, pořád věříte,
že přes stopadesát milionů korun
nebylo vyhozeno z okna?

Obyvatelé Kostelecké ulice v Prostějově změnili názor

„Romové jsou pryč, chceme zpátky dětské hřiště!“
Prostějov/mik – „Cikáni jsou
pryč, vraťte nám hřiště!“ Přesně takový požadavek nyní
vznesli směrem k radním obyvatelé panelových domů v Kostelecké ulici. Názor změnili
poté, co nedaleká ubytovna už
není semeništěm pochybných
existencí, které dříve hřiště
zneužívaly k nočním pitkám
a výtržnostem. A podle informací Večerníku se zdá, že magistrát
lidem z Kostelecké ulice vyhoví!
Před čtyřmi lety se obyvatelé
panelových domů v Kostelecké
ulici vzbouřili a adresovali na
radnici petici za zbourání dětského hřiště uvnitř vnitrobloku.
Měli k tomu důvod, hřiště totiž
imrvére okupovaly výhradně
cikánské děti z rodin, které obývaly dříve nechvalně proslulou
sociální ubytovnu v Kostelecké
ulici číslo 17. Ve večerních hodinách je pak vystřídali dospělí
Romové, kteří společně se svými kamarády z řad bezdomovců na hřišti pořádali divoké
pitky, od kterých nebylo daleko
k různým výtržnostem, rušení
nočního klidu a znečišťování okolního prostředí. Město
tenkrát srovnalo dětské hřiště se

zemí a bylo po problémech. Teď
se ale situace rapidně změnila.
„Ubytovnu už neobývají problémové romské rodiny, jejichž děti
bývaly hlučnější, a to i na zmíněném dětském hřišti. Ten pravý
problém ale nastal ve chvíli, kdy
prostor hřiště okupovali dospělí
jedinci romské populace, často
posilněni alkoholem i drogami.
Vzniklo tak doslova a do písmene hnízdo neřestí, takže na žádost
drtivé většiny občanů z Kostelecké ulice jsme hřiště zrušili. Nyní
se ale titíž občané ozývají po letech znovu, že se situace zklidnila, a zda by bylo možné postavit
zde nové dětské hřiště,“ sdělila
Večerníku Alena Rašková, náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějov. Jak dodala, není
divu, že už v těchto místech nedochází k žádným výtržnostem.
„Romských rodin je na ubytovně v Kostelecké ulici číslo 17 už
jen pár, navíc nejsou v žádném
případě problémové. Jinak je
ubytovna určena pro sociálně slabší rodiny, pro maminky
s malými dětmi a také pro seniory, kteří potřebují pečovatelskou
službu. Tedy žádní konfliktní
lidé. Naproti tomu se v okolních

právě do ulice Pod Kosířem a odtud
se přes Martinákovu napojit na Kosteleckou ulici. „Řidiči, kteří budou
do Prostějova mířit od Olomouce

či od Vyškova, budou na rychlostní
komunikaci dostatečně velkými
tabulemi informováni o uzavírce a
bude jim doporučeno využít estaká-

du Haná jako hlavní možnost k objížďce,“ dodala na závěr ke všem
dopravním opatřením primátorova
náměstkyně.

Vlastnímu otci vyhrožoval ZABITÍM!

Do plumlovské přehrady NELEZTE!
Plumlov/mik - Fušérsky zpackaná revitalizace plumlovské
přehrady se naplno projevuje
v těchto dnech. Večerník už
několikrát tento rok poukazoval na vodu plnou sinic,
Povodí Moravy ovšem vždy
našlo plno argumentů, jak
se z problému vykroutit. Ale
minulý týden hygienici vydali zákaz koupání v přehradě!
Plumlovskou přehradu skutečně

Uzavřeno, auta pryč! Na blížící se uzavírku Olomoucké ulice doplatí i majitelé aut, kteří parkují na komunikacích, kudy povedou objízdné trasy. Zákaz stání bude platit i ve Slovenské ulici.
2x foto: Michal Kadlec

dvacátého července muž fyzicky napadl svého jednašedesátiletého otce, velmi vulgárně
mu nadával a vyhrožoval zabitím. Způsobil mu zranění,
které si vyžádalo ošetření v
nemocnici, se zatím blíže neustanovenou dobou léčení.
Přivolaní policisté následným

prověřováním celé události
zjistili, že se nejedná o první
takový incident a po zjištění
všech skutečností využili svého
zákonného oprávnění a muže
na dobu deseti dnů vykázali
ze společně obývaného domu
a jeho nejbližšího okolí,“ informovala Večerník Irena

Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Jak ovšem dodala, incident je
šetřen samostatně pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování, na který
trestní zákoník stanoví trest
odnětí svobody až na jeden rok.

CÍRKEV BLOKUJE STAVBU cyklostezky do Žešova
Za pozemky chce víc, než město zaplatilo jiným majitelům

Prostějov, Žešov/mik - Církev
hodlá své ovečky připravit o cyklostezku! Prostějovský magistrát
se v rámci další etapy výstavby
cyklostezky z Prostějova do Žešova a navazující komunikace
směrem na Výšovice dohodlo
se šesti majiteli pozemků na jejich odkupu za cenu 300 korun
za metr čtvereční. Zbývající tři
vlastníci ale požadují za prodej
potřebných parcel pětistovku!
A to včetně Římskokatolické farnosti…
Prostějovští radní se na poslední schůzi rozhodli jejich nabídku
neakceptovat. Cyklostezka tak
bude na dvou místech přerušena.
Neústupné cenové požadavky
znamenají, že nebude vůbec realizována stezka pro cyklisty směrem od křižovatky u žešovského
hřbitova do obce. Přitom největší
část měla vést na pozemku, který

vlastní Římskokatolická farnost
Žešov. „Pro výstavbu cyklostezky
je v tomto případě nutné vykoupit
část pozemku o výměře zhruba
2 400 metrů čtverečných, což při
požadované ceně 500 korun za
metr činí 1,2 milionu korun. Město ctí spravedlivý přístup ke všem
svým partnerům a vůči občanům
plní funkci dobrého hospodáře.
Nemůžeme vzhledem k ostatním
výkupům vyhovět nepřiměřeným
cenovým podmínkám zbývajících
majitelů. Abych pravdu řekl, zejména přístupu žešovské farnosti
vůbec nerozumím,“ podotkl Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora
Statutárního města Prostějov.
Večerník si ověřil, že žešovská
farnost, která je majitelem největšího dílu pozemků potřebných pro
cyklostezku, skutečně požaduje
500 korun za metr čtverečný. Při
naší návštěvě nám to potvrdil farář Adam Cynarski, který je však
z celé kauzy nešťastný. „Tento
požadavek od nás vzešel už před

rokem a půl, kdy jsme si porovnávali ceny, za jaké se tady v Žešově
běžně prodávají pozemky. Zjistili
jsme, že k prodejům docházelo
za osm set až tisícdvěstě korun za
metr, i když se nejednalo o ornou
půdu jako v tomto případě. Ale
i tak jsme považovali pět set korun
za přijatelnou cenu a nikoliv nemorální,“ řekl na úvod Večerníku
farář žešovského kostela. „Vzápětí
jsem byl ale pokárán nadřízenými
a olomoucké arcibiskupství mi
písemně zakázalo vůbec prodávat
jakékoliv pozemky. Tím se tato věc
dostala do jaksi patové situace. Nechceme v žádném případě připravit
zdejší občany o cyklostezku. Víte,
já bych se raději věnoval svým
ovečkám a ekonomické a majetkové záležitosti nechávám na arcibiskupství,“ dodal Adam Cynarski.
Výstavba cyklostezky z Prostějova do Žešova tak může být znovu
hodně dlouhým během na ještě
delší trati. Ale to v tomto případě
není nic nového…

Magistrát plánuje ZÁCHRANU krasického rybníka

Pozemky okolo nádrže neprodá

Naopak, chce je koupit!

A znovu! Před čtyřmi lety bylo v Prostějově na tomto místě v Kostelecké ulici zbouráno dětské hřiště. Teď na žádost zdejších občanů
bude postaveno nové.
Foto: Michal Kadlec
panelácích rozrostl počet rodin
s malými dětmi, kterým prostě
dětské hřiště chybí,“ chápe novou žádost obyvatel Kostelecké
ulice náměstkyně primátora.
A magistrát na tuto žádost vidi-

telně slyší. Zatím vyčlenil z rozpočtu šedesát tisíc korun na pořízení projektové dokumentace
a není vyloučeno, že k výstavbě
dětského hřiště by mohlo dojít
ještě letos.

Prostějov/mik - Večerník jako
první nedávno upozornil na
velmi tristní situaci ohledně vypuštěného rybníka v Krasicích.
Soukromý majitel pozemků Marek Jedlička si hraje na mrtvého
brouka a vůbec nereaguje na
výzvy magistrátu. Ten totiž hodlá
pozemky od něj koupit a rybník
zachránit před devastací.
Prostějovští radní nevyhověli žádosti současného majitele rybníka
v Krasicích Marka Jedličky o odkup
pozemků v jeho bezprostřední blízkosti. Město bude naopak usilovat
o odkoupení vodní nádrže do svého
vlastnictví. Radní ve svém rozhodnutí zohlednili nesouhlasná stanoviska k prodeji břehů vodního díla
dotčených odborů magistrátu, vodo-

právního úřadu i Komise koncepce
a rozvoje. „Stavební úřad prodej nedoporučil z důvodu jejich stávající
funkce krajinné zeleně, dále jejich
navrhované zařazení do ploch veřejných prostranství, které by měly
zajišťovat prostupnost území bez
jakýchkoliv omezení, tedy veřejně
přístupných ploch, které v případě
okolí rybníka mají sloužit k rekreaci
obyvatel uvnitř města. V podobném
duchu se vyjádřil odbor rozvoje
a investic, který zásadně nedoporučil odprodej uvedených pozemků,
a to z toho důvodu, že jsou nedílnou
součástí plochy historického veřejného prostranství,“ vyjmenoval
některé nesouhlasné argumenty Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora
Statutárního města Prostějov.

Odbor správy majetku a údržby
města vyzval vlastníka vodní nádrže Marka Jedličku, aby podrobněji
písemně sdělil své záměry. Zatím
ale neobdržel žádnou odpověď.
„Krasický rybník je tradičním prvkem původní vesnické zástavby,
má hodnotu jak environmentální,
tak také rekreační a estetickou.
Považujeme za nanejvýš vhodné, aby takový veřejný prostor
vlastnilo město,“ dodal Pospíšil.
Stanovisko prvního náměstka primátora podpořili v úterý odpoledne
zastupitelé města na svém mimořádném zasedání. Pověřili ho jednat
o podmínkách odkupu krasického rybníka do vlastnictví města.
V diskuzi zazněly názory podporující jeho komplexní revitalizaci.

Zpravodajství
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Kandidátka Úsvitu přímé demokracie
ŠOK! Hokejový trenér

se spojil s Okamurou...
Jaroslav Beck je dvojkou Úsvitu
Prostějov/jim - Za desetiletí
strávená u hokeje se Jaroslav
Beck postavil na střídačky
mnoha prvoligových klubů
a vyzkoušel si i působení v
extralize dospělých i juniorů,
stejně tak působil také u mládežnických reprezentací České
republiky. Nyní se ale prostějovský rodák rozhodl zkusit
něco nového, když zabrousil
na politické pole a stal se číslem
dvě kandidátky Úsvitu do podzimních komunálních voleb.
„Byl jsem osloven lidmi, s nimiž
se znám, a během roku se vše vyvinulo až do současné podoby,“
osvětlil svůj krok exkluzivně pro
Večerník Jaroslav Beck. Hned
vzápětí přidal: „Nestojí za tím
moje touha po kariéře, ale kdyby
se mi povedlo uspět, rád bych
se účastnil spolurozhodování ve
městě. Přicházím sice z prostředí
sportu, na čemž však nevidím nic
špatného. Kdyby si všichni řekli,
že je politika nezajímá, tak by to
mohlo vypadat tak, jak někde je,
což se nikomu nelíbí...“

A co Becka konkrétně přesvědčilo k tomu, aby se vrhl na politickou dráhu? „Jsem zdejším
rodákem, zažil jsem toho mnoho
a nasbíral řadu zkušeností, rád se
sem vracím. Mohl bych přispět
k dění týkajícího se sportu, kultury a volnočasových aktivit, ale
také výstavby a ekologie, což
jsem vystudoval,“ prozradil.
Případný podzimní úspěch
v blížících se komunálních
volbách by ale neznamenal
jeho konec v severozápadních
Čechách, i nadále by se chtěl
věnovat práci pro hokejisty
Kadaně a Chomutova.
„Bylo by to náročné, ale v době
e-mailů a dalších moderních
komunikačních prostředků řešitelné. Někteří takto zvládají ze
zahraničí řídit iks firem. Když
by to šlo, tak bych se účastnil
osobně, našli bychom ale způsoby, jak vše potřebné konzultovat,“ odmíl Beck spekulace,
že kvůli svému zaměstnání
nemá jeho kandidatura opodstatnění.

Jste na stejné vlně?
Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
INZERCE

budí u Prostějovanů silné ROZPAKY

Prostějov/mik - Tak přece!
Rovněž hnutí Úsvit přímé demokracie vysílá své kandidáty
i do komunálních voleb v Prostějově. Pohled na kandidátní
listinu však přináší poměrně značné rozpaky a pro pár
potencionálních příznivců určitě i velké zklamání. Je totiž
plná různorodých osobností
a připomíná spíše slepenec,
než-li jednolitý útvar, který
má jasný směr a cíl...
První desítka kandidátní listiny
Úsvitu, která vzešla ve známost v uplynulém týdnu, totiž

až na jednu výjimku tvoří buď
jména naprosto neznámá, nebo
kandidáty, kteří se v politice
doposud příliš nevyznamenali.
Jedničkou pro komunální volby v Prostějově je široké veřejnosti naprosto neznámá Jelena
Haluzová. Z druhého místa
sice kandiduje hokejový trenérský matador Jaroslav Beck,
jenomže ten jako aktuální kouč
severočeské Kadaně jen těžko
bude moci vydatně pomoci
případnému podílu na řízení
města. Na kandidátce následují
předseda historického spolku

Prostějova Miroslav Macik,
ředitel základní školy Michal
Jahn, ekonom Jiří Nikodym
či Jana Bálešová, mistr taneční školy. Ta přitom doposud
s magistrátem spolupracovala,
přijímala i veřejnou finanční
podporu, načež nyní by z pohledu nováčka na komunální
scéně, který má přinést změnu,
měla být protipólem stávajících pořádků na radnici...
A navíc pozor: do zastupitelstva města mají chuť za Úsvit
proklouznout i dva muži, kterým veřejnost příliš nedůvě-

řuje. Současný poslanec Radim Fiala je pupeční šňůrou
spojen se zpackanou revitalizací plumlovské přehrady,
Pavel Drmola zase jako bývalý místostarosta proslul
v kauze neprůhledných veřejných zakázek u informačních
technologií na radnici.
Překvapením je naopak až deváté místo na kandidátní listině
prostějovského Úsvitu pro Michala Müllera, o němž se doposud spekulovalo jako o lídrovi
a kandidátovi na post primátora. „Já už předtím říkal, že

poté, co jsem před rokem ukončil činnost v ODS, bych chtěl
i nadále zúročit své zkušenosti
z komunální politiky. Dostal
jsem nabídku kandidovat do
prostějovského zastupitelstva
za Úsvit, což jsem přijal. Je
pravda, že jsem se nedostal na
přední místo kandidátky, kde
jsou podle mého názoru poměrně neznámé tváře. Jestli je
to zklamání? Takhle to neberu!
Nemám špičkové ambice, takže deváté místo na kandidátce
beru jako realitu,“ svěřil se Večerníku Michal Müller.

„Jsem prostějovský rodák s maďarskou krví,“ tvrdí Julius Juhász
Prostějov/red - Julia Juhásze (na snímku) můžete
v Prostějově potkat každý den. Vysoký muž, razící si
cestu městem v sedle nepostradatelného bicyklu, je
sice podle rodokmenu napůl Maďar, ve skutečnosti
je ale nefalšovaný patriot. Prostějov je pro něj městem, kde se narodil, kde žije celý život, ve kterém zná
kdejakou uličku. Vidí jeho krásu i to, co mu chybí...

Říkal jste, že jste napůl
V Prostějově tedy žijete
Maďar. Upřímně, zrovna
a pracujete od narození
na tuhle národnost nevypadá- a znáte ho víc než dobře. Je
te...
tomu tak?
„Můj otec byl Maďar z jižního „Z města jsem byl pryč pouze v
Slovenska, maminka je zase době, kdy jsem v Brně studoval
nefalšovaná ´Prostějovačka´. Po slévárenství na vysoké škole.
otci jsem zdědil to, co není vidět Pak jsem se vrátil zpět a nanavenek, ale o to víc je to zásad- stoupil do slévárny, kde s menší
ní. Horkou krev, která se někdy přestávkou pracuji od roku 1988
projeví velmi výbušnou formou. až dodnes. Město mám prochoJinak otec přišel na Moravu v zené a proježděné skutečně do
patnácti letech a oženil se tady. poslední uličky. A znám nejen
Maďarsko a hlavně Budapešť ty, ale i spoustu lidí, kteří v nich
miluji, často jsme tam jezdili žijí. Stále častěji si uvědomuji,
k rodině, a pokud můžeme, jez- kolik toho ještě město potřebuje,
díme na Slovensko a do Maďar- aby vypadalo tak, jak si zaslouží.
ska i teď. Neumím bohužel ma- Bohužel, jsem detailista, to se na
ďarsky, což mě s přibývajícím tom ´pozorování´ hodně podepivěkem dost mrzí.“
suje.“

Detailista v jakém slova
smyslu?
„To se datuje z doby mého dětství. Když jsem chodil na základní školu na Husovo náměstí,
šli jsme jednou s partou kluků a
jeden z nás zahodil nějaký papír od bonbonů. Přišel za námi
starý pán, který zametal ulici a
dost důrazně řekl, abychom ho
zvedli. Že zem plná odpadků je
´vizitkou´ našeho města. Zůstalo
mi to v podvědomí dodnes. Od
té doby se dívám kolem a jsem
naštvaný. Kultura začíná třeba
v tom, že město není plné nedopalků, papírků, žvýkaček a psích
výkalů. To bohužel Prostějov
je....“
je
e....
Na druhou stranu, jako
cyklista jste spokojen?
„Síť cyklostezek ve městě je poměrně slušná, ale někde je jejich
propojení velmi nelogické a také
ˇpřejezdy´ přes silnice jsou velmi
nekvalitní. Pak mi občas nezbude, než jet po chodníku, jinudy to
prostě nejde. Ale jsem ohleduplný cyklista, nestalo se mi, že bych
měl kolizi třeba s chodcem.“

Foto: archív J.Juhásze
Myslíte, že by se tenhle stav
dal napravit?
„Jistě, hlavně by se měl změnit
přístup městských strážníků.
Měli by se zaměřit i na kontrolu
pořádku třeba těch chovatelů psů,
kteří po svém čtyřnohém svěřenci neuklízí. Máme propracovaný
kamerový systém - pokud dokážou ke špatně zaparkovanému
vozu dojet za dvě minuty, zcela
jistě by jim nedělalo problém
dopadnout i takového chovatele.
Ale to berte jako příklad. Prostě

by to mělo být tak, aby strážníci
byli v ulicích a dávali pozor na
veřejný pořádek. Měření rychlosti a podobné akce by měli ponechat státní policii. Od toho je.“
Prostějov je evidentně městem vašeho srdce!
„To je. Mám jej rád, záleží mi
na něm a nikdy bych z něj neodešel. Je to i přístup mé rodiny,
prostě sem patříme. A proto bychom chtěli, abychom na naše
město mohli být pyšní ve všech
ohledech.“
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Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Paragáni do přehrady
skákat NEBUDOU
Prostějov/mik – Kdo se dnes,
v pondělí 4. srpna, těšil na další
seskoky vojenských parašutistů
na hladinu plumlovské přehrady,
má smůlu. Vojáci atraktivní cvičení zrušili. Jejich vysvětlení je ale
velmi podivné. „Velení se příliš
nelíbilo, že o cvičení na plumlovské přehradě projevila velký zájem
veřejnost a média,“ zdůvodnili médiím zrušení pondělních seskoků
do přehrady vojáci.

Straka v Otinovsi
Otinoves/mik - Ani petrolejovými
lampami nepohrdl zatím neznámý
pachatel, který se někdy v čase od
1. července do 31. července vloupal do stavební buňky umístěné
v katastrálním území obce Otinoves. „Kromě dvou petrolejových
lamp z ní odcizil krabičku hřebíků
o velikosti 80 milimetrů a nůžky
na plech. Majiteli tak způsobil
škodu za tři tisíce korun,“ uvedla
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci. V případě zjištění pachatele mu za přečin krádeže hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.

Pro stovku do Vícova
Vícov/mik - V pátek 1. srpna odpoledne zatím neznámý pachatel
stačil během půlhodinky z pravděpodobně neuzamčeného vozidla
Ford Focus odcizit zde ponechanou peněženku s celým obsahem .
Poškozený v ní měl osobní doklady, doklady k vozidlu a 100 korun
v hotovosti. Také tomuto zloději
hrozí dvouletý kriminál.

inzerce

Likvidace následků vydatných srážek Olomoucký kraj: dvě desítky událostí

VĚTRNÁ BOUŘE ZPŮSOBILA KALAMITU V SEČI
První srpnová neděle přidělala hasičům moře práce

Vydaná výstraha na velmi silné srážky a vítr se vyplnila, hasiči v Olomouckém kraji v neděli 3. srpna
od šestnácté hodiny až do noci likvidovali následky.
Podle mluvčího krajského Hasičského záchranného
sboru Zdeňka Hošáka byla nejhorší situace v Seči
u Lipové.
– Seč. Je tady popadaných více jak
dvacet stromů na komunikaci. Do„Situace po bouřce je nejvíce kritic- šlo zde i k dopravní nehodě, naštěstí
ká na Prostějovsku u obce Lipová bez zranění. V místě došlo i k pro-

Lipová-Seč/mik

padu komunikace a hrozí zřícení
vozidla, hasiči aktuálně provádí nutné zabezpečení. Na místě aktuálně
zasahuje sedm jednotek,“ informoval Večerník přímo z místa kalamity
krátce po šestnácté hodině Zdeněk
Hošák.
Nedělní bouře na Prostějovsku si
naštěstí nevyžádala žádná zranění
osob, hmotná škoda v nejvíce zasažené lokalitě v Seči u Lipové se
vyčísluje.

Konická poliklinika dostane nový kabát
Konice/mls - Tak konečně! Zdravotnické středisko v Konici pořádně
prokoukne. Chátrající budova, kam
denně míří desítky pacientů, se po
dlouhých letech dočká kompletního zateplení. S pracemi se začne co nevidět,
skončit by měly do konce listopadu.
Okna konické polikliniky už ledacos pamatují. A tak se ani nelze divit, že vytápění rozlehlé budovy se pořádně prodraží. To by
se už ale letošní zimu mělo změnit. „Práce
na zateplení budovy polikliniky začnou
v nejbližší době,“ potvrdil Večerníku
v průběhu uplynulého týdne Jan Novák, starosta Konice. Zakázku získala společnost
Miroslava Zavřela z Prostějova. Náklady na projekt se původně odhadovaly
na tři a půl milionů korun, veřejná
soutěž je přibližně o půl milionu snížila.
„Z našeho rozpočtu půjde jen něco přes
půl milionu korun, až osmdesát pro-

Změní se. Hlavní budova se dočká
větších oprav.
Foto: Martin Zaoral
cent nákladů by totiž měla pokrýt dotace,“ dodal konický starosta Jan Novák
s tím, že termín dokončení prací je
plánován na začátek letošního prosince.
V budově polikliniky se v současnosti
nachází ordinace praktických a dětských
lékařů, gynekologická, endokrinolocká
a logopedická ambulance a pracují tu
i kožní a oční lékařka. Další čtyři lékaři,
chirurg, ortoped, urolog a neurolog, se
ze sklepa polikliniky přestěhovali do
uvolněných prostor po záchrance.

Perná práce. Následky bouře u Lipové – Seče likvidovali v neděli hasiči několik hodin. Foto: HZS Olomouckého kraje

Pětice gaunerů zmrzačila osamoceného
štamgasta, policie ještě nikoho neobvinila

Hluchov/mik - Podle Večerníkem
získaných informací přišel Štefan S.
v doprovodu své známé v podvečer do
vyhlášené hluchovské hospody na pivo.
Sedli si ke stolu, za kterým už popíjeli tradiční štamgasti. Vše vypadalo na
dobrou zábavu, když jednačtyřicetiletý muž zavolal kamarádovi, že je
s jeho partnerkou v hospodě v Hluchově
a že si pro ni může přijet. To ale neměl
dělat…
„On ji Štefan zřejmě pár dní zapíral, což
byl asi důvod k žárlivosti toho na druhém
konci telefonu. Za chvilku Štefan dostal
esemesku, že si ten dotyčný pro svoji partnerku přijede, ale že dostane přes držku.
Asi za půl hodiny zastavilo před hospodou
auto s pěti chlápky uvnitř. Vylezli ven,
Štefana vytáhli z lokálu a na dvoře ho za-

čali neuvěřitelně mlátit. Ještě nikdy jsem
takovou nakládačku neviděl,“ popsal exkluzivně Večerníku jeden z mužů popíjejících pivo v hospodě Na sépce v Hluchově.
„Než jsme stačili vyběhnout ven, abychom
Štefanovi pomohli, ti chlapi ho ležícího
kopali do hlavy, do břicha a jeden mu několikrát dupnul na kotník. Ten měl pak na
několikrát přeražený,“ dodal očitý svědek.
„To nebyla žádná férová hospodská rvačka, ale možná zaplacená poprava. Když
Štefan ležel na dlažbě v tratolišti krve, ti
magoři mu s výskokem dupali po hrudníku. Když mu chlapi vyběhli z hospody na
pomoc, ti zbabělci nasedli do auta a ujeli.
Tu ženskou si vzali s sebou,“ dodal další ze
svědků, které Večerník získal.
Podobně popisovali brutální útok i další
lidé, kteří v pátek 18. července večer byli
v hluchovské hospodě. Večerník všem slíbil,
že nezveřejní jejich jména, protože jeden
vedle druhého prý policistům podepsali slib
mlčenlivosti. Více jak dva týdny ale mlčela

také policie. Až v pátek 1. srpna se Večerníku podařilo získat oficiální vyjádření.
„Incident, k němuž došlo v pátek 18. července v pozdních odpoledních hodinách
v Hluchově, prověřujeme pro podezření ze
spáchání trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví. Při incidentu došlo ke zranění jednačtyřicetiletého muže, který byl
převezen do nemocnice na ošetření. Podle
lékařské zprávy utrpěl zranění na dolní
končetině a v horní polovině těla. Přesná
doba léčení nebyla zatím stanovena. Prověřování případu nebylo ještě ukončeno,
nadále probíhá. Dosud nebyla obviněna
žádná konkrétní osoba, a co bylo příčinou
incidentu, zjišťujeme,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Štefan Š. byl hospitalizován v prostějovské nemocnici, kde proděl operaci
kotníku. Policie podle našich informací
všech pět útočníků ztotožnila. Jak budou
potrestáni?

Suchdolská traktorpárty měla dva vítěze

Suchdol/jim - Na tradičním závodním
okruhu Lóka Ring nacházejícím se vedle
víceúčelového hřiště za suchdolským
kulturním domem se i v letošním roce
uskutečnil populární a napínavý závod
nejrůznějších typů frézek a traktorů. Do
osmého ročníku se zapojily na dvě desítky těchto motorizovaných pomocníků
a zrodila se dosud neznámá situace - o nejrychlejší čas se postaral jak rekordman
v počtu vítězství Zdeněk Korčák, tak jeden
z jeho vyzyvatelů Tomáš Synek.
Známou trať pořadatelé trochu obměnili,
když zejména prodloužili atraktivní brod
a zvýšili tak náročnost této překážky, k vypití
půl litru nealka se navíc přidala ještě jedna
dovednostní soutěž – kutálení zadní traktorové
pneumatiky. Nechyběl ani obvyklý slalom,
přejíždění překážek či couvání, další novinkou
byla povinnost absolvovat závod v přilbě, kterou si startující před samotným startem časovky
předávali.
A bylo se na co dívat, po spanilé jízdě napříč
obcí se totiž mnoha desítkám příchozích
postupně ukázali „trpaslíci“ i „obři“, veteráni i stroje nedávno vyrobené, ti sériově
i podomácku zkonstruovaní mazlíčci rovněž
v terénu. Navzdory širokému spektru
modelů ale nastala kuriózní situace - o nejrychlejší čas se podělila dvojice pilotů.
Rekordman v počtu prvních míst Zdeněk

BYLI JSME
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šestasedmdesátiletý řidič při jízdě ve
směru od Vícova na Ptení z dosud
přesně nezjištěných příčin najel na
nezpevněnou část komunikace, dostal
smyk, narazil do příkopu a s vozidlem
se převrátil přes střechu,“ popsala
Večerníku autonehodu Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. „Při nehodě došlo k lehkému
zranění dvou osob cestujících na zadních sedadlech, které byly převezeny
do nemocnice na ošetření. Alkohol

S Karlem Kahovcem se na Plumlově vzpomínalo na Petra Nováka

Plumlov/peh - Skupina nezapomenutelného zpěváka a skladatele Petra Nováka George &
Beatovens vystoupilana plumlovském kempu Žralok se zpěvákem Karlem Kahovcem. Koncert pod širým nebem doplnil
jediný žijící dvojník Petra Nováka a výstava plakátů i fotografií
mapující život a dílo Petra Nováka. Program páteční akce byl
jednoduše bohatý a atmosféra
jedinečná. Večerník byl pochopitelně u toho!
Pěvecká hvězda šedesátých let
Karel Kahovec pokračuje po smrti
Petra Nováka se skupinou George
& Beatovens v koncertní činnosti
a uplynulý pátek večer dorazili i do
plumlovského kempu Žralok, kde
je už netrpělivě vyhlíželo početné
publikum. Jak již bylo zmíněno,
o zábavu nebyla nouze. Dostalo
se na písničky z let padesátých,
šedesátých i sedmdesátých a nejeden pamětník si v průběhu večera
zanotoval spolu s hudebníky na pódiu. Zazpívat si známé songy jako

Paní v Černém a Poprava blond
holky, které si Kahovcovi příznivci
broukají už desítky let, nebo notoricky známé Povídej, Hvězdičko
blýskavá a Já budu chodit po špičkách, jenž si snad ani neumíme
vybavit jinak než v podání jejich
interpreta, Petra Nováka.
„Jsme pamětníci Petra Nováka
a jeho písniček, takže jsme neváhali a přišli si zavzpomínat i pobavit
se,“ přiznali Večerníku Olga, Vlasta a Ivo, které doprovodila vnučka Petruška. „Noc je sice mladá,
ale krátká, takže se neostýchejte
vyrazit na taneční parket,“ zvala
s úsměvem hlavní hvězda večera Karel Kahovec, který přítomným posluchačům svými písněmi
a evergreeny Petra Nováka důkladně zpříjemnil večer.
Kromě poslechu písní a tance měli
návštěvníci možnost zhlédnout unikátní výstavu fotografií i plakátů
mapujících život a dílo Petra Nováka, kterou do plumlovského kempu
Žralok zapůjčil fanklub Petra Nováka v čele s jeho předsedou Stanisla-
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jak se na žraloku vzpomínalo na petra nováka…

Pěvecká legenda. Na správnost textů a dobrou zábavu dohlížela celý večer unikátní figurína Petra Nováka.

Unikátní výstava. nikátní výstava. Život a dílo legendárního zpěváka i
textaře Petra Nováka shrnula výstava zapůjčená oficiálním fanklubem.

3x foto: Petra Hežová

Skvělá atmosféra. Počáteční ostych posluchačů byl po několika
písních překonán a začalo se pařit bez rozdílu věku…

V Němčicích staví hřiště pro malé Spidermany

Němčice nad Hanou/mls - Drobotina z
Němčic se už brzy dočká a od srpna bude
moci řádit na nových dřevěných prolézačkách. Dětské hřiště vyroste v řádu několika týdnů poblíž místního fotbalového
areálu.
Na první pohled je patrné, že tvůrci všech
herních prvků se nechali inspirovat fascinující říší hmyzu. Děti se tak budou moci cítit
jako skuteční Spidermani. Na vizualizacích
totiž lana připomínají pavoučí sítě, žebříky
k nim pak pavouky či kobylky. „Náklady

na vybudování nového dětského hřiště jsou
osm set tisíc korun, na polovinu jsme získali
dotaci, zbytek doplatíme z našeho rozpočtu.
Hřiště by mělo být dokončeno už letos
v srpnu,” potvrdila nám starostka Němčic
Ivana Dvořáková. Tím by ovšem budování
u fotbalového stadionu v Němčicích skončit
nemělo. „Plánujeme tu ještě pořízení krytého
lanového centra ve tvaru chameleona. To by
mohlo vzniknout příští rok na jaře. Náklady
v tomto případě odhadujeme na další milion
korun,” dodala Dvořáková.

Otaslavice - Od podzimu 1998 věnovala Marta
Řehulková svůj volný čas práci v otaslavickém zastupitelstvu, nyní se po celkem šestnácti letech strávených v komunální politice rozhodla nekandidovat a dát
tak prostor novým tvářím i nápadům. Za uplynulými
roky se ale přesto přese všechno ohlíží v exkluzivním
Vítěz. Po napínavém průběhu se osmý ročník Traktorpárty v Suchdole stal kořistí
Tomáše Synka.
Foto: Jiří Možný interview pro Večerník s dobrým pocitem a vyjmenovává řadu bodů, které se vydařily. Naopak jí mrzí poKorčák na svém TK i Tomáš Synek se nika a přes veškerou snahu musel Korčák kračující vandalismus a nízký zájem o obecní dění ze
škodováckým motorem zajeli na sekundu odstoupit. Dopadl tak podobně jako loňský strany občanů.
stejný čas. Musela tak rozhodnout dodatečná obhájce vítězství Zdeněk Přikryl. Ten se

CUKRÁŘSKÁ VÝROBA U JEŽKŮ
a krédem cukrářské výroby u Ježků je
poskytnout zákazníkovi co nejlepší kvalitu za rozumnou cenu.
,,Přijímáme objednávky pro svatby, narozeniny, promoce, rodinné oslavy, křtiny,
pohřby, firemní akce, ale i objednávky „ke
kávě na chuť“, kde klidně stačí objednávat
dva dny dopředu. Samozřejmostí je bohatý
výběr velikonočního i vánočního cukroví.
Po domluvě je možné objednat diabetické
zákusky, nebo zákusky pro celiaky“, mů-

žete se informačně dozvědět na webových
stránkách www.cukrarnajezkovi.cz.
O spokojenosti svědčí i kladné ohlasy zákazníků, které již ze sladkého sortimentu okusili.
V případě zájmu je možné individuálně domluvit i dovoz objednaného cukroví.
Více informací můžete získat na telefonních
číslech 776 677 583, 773 213 298, e-mailu:
kristyna.jezek@seznam.cz, nebo osobně na
adrese: Cukrářská výroba u Ježků, Pivín 28,
798 24 Vyzkoušíte-li, budete se rádi vracet.

Ve Vrbátkách zloděj „očesal“

Vrbátky/mik - Naprosto nezvaného a nečekaného hosta měl
majitel rodinného domu a přilehlé
stodoly ve Vrbátkách. Zloději šlo
hlavně o elektrické kabely, které
nepochybně zpeněžil ve sběrných
surovinách. Očesal tak kompletní
elektrické zařízení.
„Někdy v čase od úterý dvaadSehraná partička. Pěveckou hvězdu zlatých „šedesátek“ doprovodila kapela Petra Nováka George & Beatovens. vacátého do úterý devětadvacátého
Foto: Petra Hežová července tohoto roku došlo k vloupání
do jednoho z domů a přilehlého
vem Kolkou. Na open air koncert kojení, předpokládali jsme, že by skutečně téměř k nerozeznání od hospodářského stavení ve Vrbátkách.
dorazila také unikátní figurína Petra mohlo dorazit kolem dvou stovek populárního zesnulého zpěváka, je- Zatím neznámý pachatel z nich vyNováka, známá z pořadu Memento návštěvníků, a je příjemné vidět, hož hity pomohly vytvořit v kempu
a jediný jeho žijící dvojník Josef jak se to tady zaplnilo,“ usmíval se Žralok pohodovou atmosféru dávno
Faltynek. „S návštěvností jsme spo- J. Faltynek, který byl až na brýle zašlých hudebních časů.

Tak to bude vypadat. Vizualizace jedné z prolézaček, která bude součásti dětského hřiště
u fotbalového areálu v Němčicích.
Repro: MÚ Němčice nad Hanou

Exkluzivní rozhovor se zastupitelkou Otaslavic Martou Řehulkovou

ale ještě dokázal vrátit a na závěr programu
v exhibiční jízdě ukázal, čeho všeho je on se
svým „domamontem“ schopen.
Finálovému vyzyvateli tak stačilo poklidnou jízdou na jistotu projet kolem
šachovnicového praporku. To se podařilo
a Tomáš Synek mohl začít jásat – se totiž stal
historicky třetím absolutním vítězem.

u řidiče vyloučila dechová zkouška, policie s tím, že havárii nadále šetří
hmotná škoda byla vyčíslena na dva- policisté Dopravního inspektorátu v
cet tisíc korun,“ dodala mluvčí krajské Prostějově.

dům a hospodářské stavení

„Je třeba dát prostor novým tvářím i nápadům,“ odmítla další kandidaturu

jízda, neboť vítězný pohár byl jen jeden. Jezdci si před svým duelem střihli, kdo bude
začínat, a jako první se na již ozkoušenou
dráhu vydal král prvních šesti ročníků.
Začal pěkně zostra a vzorek jeho pneumatik
rychle ukrajoval metr za metrem, poradiv si
se všemi nerovnostmi. Cíle se ale nedočkal.
V polovině trati vypověděla službu tech-

Měli štěstí. Ve „škodovce“, která na silnici mezi Vícovem a Ptením
válela salta, se lehce zranily dvě osoby.
Foto: Policie ČR

Jiří Možný

Devítičlenné zastupitelstvo
obce je tvořeno hned čtyřmi
kandidátkami, nejste až příliš rozděleni?
„Myslím si, že podobné rozdělení
zastupitelstva není v komunální politice až tak důležité, při práci a společných jednáních jde především
o vztah zastupitelů k obci a k občanům. Zájmem každého zastupitele
by měla být spokojenost občanů
a vytváření podmínek ke klidnému
a bezproblémovému životu v obci
a ne ppolitické třenice.“
Jak tedy spolu dokážete
jednat a vzájemně spolupracovat?
„Za svou šestnáctiletou činnost
v zastupitelstvu obce jsem se
prakticky nesetkala se situací, kdy
bychom se společně nedomluvili a vztahy se vyhrotily tak, že by
nebylo možné účinně řešit problémy. Vždy jsme byli všichni i přes
rozdílné názory ochotni jednat ku

prospěchu věci, řešit vše společně
a maximálně spolupracovat.“
O co jste se v uplynulých letech nejvíce snažila?
„Působila jsem ve funkci předsedy
kontrolního výboru, z toho vyplývala především činnost zaměřená na
vnitřní kontroly v závislosti na zákonu
o obcích. Ale převážnou část energie
jsem věnovala společenskému životu
v obci ve spolupráci s kolegy zastupiteli, divadelním souborem a ostatními
zájmovými spolky. Ať už se jednalo
vyloženě o akce pořádané obcí, jako
byly oslavy významných jubileí našeho slavného rodáka a in memoriam
plukovníka letectva Josefa Františka,
přes otevření místa setkávání ve farské zahradě, otevření cyklotrasy mikroregionem Předina, kolaudace našeho nového muzea Josefa Františka,
otevření klubového zařízení v areálu
bývalého
koupaliště.“
ý
S čím dalším můžete být
spokojena?
„Jako členka divadelního souboru
Divotadlo jsem se s dalšími kolegy

ze zastupitelstva a ostatními členy
podílela na kulturním dění v obci
pořádáním divadelních představení pro děti, akcí na začátku a konci
prázdnin, pálení čarodějnic, posezení
u kamen, vánočních jarmarků či vánočního pochodu zakončeného živým betlémem a koledami. To je jen
průřez z mnoha dalších akcí. Moc
bych si přála, aby měly nové generace chuť a elán pokračovat v udržení
společenského života v obci.“

ná místa. I přes pravidelné upozornění
jak v hlášení, tak i v obecním zpravodaji se vyskytují černé skládky a odppad uložený jinam, než kam patří.“
Hodláte kandidovat i do
podzimních komunálních
voleb?
„V blížících se komunálních volbách
již kandidovat nehodlám, myslím si,
že šestnáct let mé činnosti stačilo
a je třeba dát prostor novým tvářím
a novým nápadům.“

„Zlepšit by se mohla i návštěvnost
veřejných zasedání zastupitelstva,
aby se problémy řešily přímo
a ne pouze v hospodě u piva…“

co zlepšovat. Vzhledem k tomu,
že volební období končí pro obec
v podstatě bez dluhů, může další zastupitelstvo věnovat energii
k dobudování a opravám místních
komunikací, chodníků, pokračovat
v přípravě vybudování přírodního
biotopu ke koupání v lokalitě bývalého koupaliště a dalších akcí, které
povedou ke spokojenosti občanů
a zlepšení života v obci. Novému
zastupitelstvu
p
ppřeji,
j , aby
y se jjim ppracovalo
l stejně
t j ě dobře,
d bř jako
j k tomu
t
bylo
bl
dosud.“

zastupitelka Otaslavic MARTA ŘEHULKOVÁ
o tom, co by si přála do budoucna zlepšit
Co by naopak v Otaslavicích mohlo fungovat lépe?
„Mrzí mě vandalismus dětí a mládeže, ničení majetku jak soukromého,
tak i společného. Příkladem je naše
stále zničená autobusová zastávka.
Zlepšit by se mohla i návštěvnost
občanů na veřejných zasedáních zastupitelstva obce tak, aby se problémy
řešily přímo a ne v hospodě u piva...
Mezery jsou i v uvědomělosti občanů
ke třídění a ukládání odpadů na urče-

Na
čem
byste si
přála, aby see
v nejbližší budoucnu zapracovalo?
„I když se
zdá, že máme v obci
vše základní
vybudováno, pořád je

Foto: archív Marty Řehulkové

trhal, odcizil, případně poškodil elektrické kabely, jističovou skříň, světla,
zásuvky a vypínače. Majiteli způsobil
škodu za pětačtyřicet tisíc korun,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté případ prověřují pro
podezření ze spáchání přečinů
krádeže, poškození cizí věci a
porušování domovní svobody. „Pachateli v případě vypátrání hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi,“ dodala
mluvčí krajské policie.

NAFTOVÝ UPÍR vysál
v Klenovicích tři kombajny

Klenovice na Hané/mik - Nechat
na poli kombajny bez dozoru, to
se nevyplatilo jejich majitelům.
Zloděj z nich odčerpal stovky
litrů nafty.
„Ze spáchání přečinu krádeže
je podezřelý zatím neznámý
pachatel, který v Klenovicích
na Hané v době v noci z úterý

U TOHO!

Představujeme regionální podnikatele...

Pivín/pr - Tato rodinná firma, sídlící
v obci Pivín nedaleko Prostějova, se zabývá pečením sladkých dobrot nejen na
přání zákazníků. Nepřeberné množství
zákusků, mini zákusků, rautových dezertů, dortů k narozeninám, k různým příležitostem, ovocných, ale i sportovních,
to vše dělá z této výrobny perspektivní
firmu, která dokáže svým stálým, ale
i potencionálním zákazníkům vyjít vstříc
a zcela naplnit jejich požadavky. Snahou

776 159 120

Za Vícovem skončila škodovka na střeše

Vícov, Ptení/mik – Naštěstí jen dvě
lehká zranění si vyžádala krkolomná nehoda na silnici za Vícovem.
Starší řidič nezvládl řízení své škodovky a s autem se v příkopě převrátil přes střechu. Do nemocnice
byli převezeni dva jeho spolujezdci.
„V pondělí osmadvacátého července
kolem půl druhé odpoledne došlo
na silnici třetí třídy mezi Vícovem
a Ptením k havárii osobního vozidla
Škoda Felicia se čtyřčlennou osádkou. Z prvotního šetření vyplývá, že

devětadvacátého
na
středu
třicátého července odčerpal ze tří
odstavených kombajnů celkem
850 litrů nafty. Poškozenému
družstvu tak způsobil škodu za 28
348 korun,“ informovala Večerník
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

„Veselého“ cyklistu zastavili

v Mořicích. Nadýchal tři promile!

Mořice/mik - V sobotu 26. července
krátce před půl jedenáctou
v noci zastavili policisté v Mořicích
třiačtyřicetiletého cyklistu, zjevně
pod vlivem alkoholu. Muži totiž
byla silnice najednou hrozně
malá…
„Svou vrávoravou jízdou po celé
šíři pozemní komunikace ohrožoval
bezpečnost a plynulost silničního provozu. Policisté u něj provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní

s hodnotou 2,91 promile alkoholu
v dechu. Další jízdu mu zakázali.
Cyklista se přiznal, že vypil pivo, rum
a lahvinku vína,“ sdělila k případu
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Nyní je chlapík podezřelý ze spáchání
přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, který bude po
zadokumentování zaslán příslušnému
správnímu orgánu k projednání.

Hrubčice/mik - Zaparkovat
večer doma auto s nákladním
přívěsným vozíkem a ráno ho nenajít, to je k vzteku. Na zloděje teď
nadává žena z Hrubčic.
„Ze spáchání přečinu krádeže
a porušování domovní svobody je
podezřelý zatím neznámý pachatel, který v noci z pondělí osmadvacátého na úterý devětadvacátého
července vnikl na pozemek u jednoINZERCE

ho z rodinných domů v Hrubčicích,
odkud odcizil nákladní přívěsný
vozík za osobní vozidlo značky
Pongratz. Majitelce způsobil škodu
za devět tisíc sto korun. V případě
zjištění pachatele mu za oba přečiny
hrozí trest odnětí svobody v rozmezí
od šesti měsíců do tří let,“ řekla Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Z Hrubčic zmizel vozík

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

INZERCE

Kultura v Prostějově a okolí...

10

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 4. srpna 2014

nejvýznamnější kulturní událost

PROSTĚJOVSKÉ LÉTO

nabídlo Punkový večer

Milovníci umění besedovali s malířem Kristianem Kodetem

Plumlov/peh - V rámci probíhající výstavy obrazů Kristiana Kodeta v galerii zámku
Plumlov proběhla v pátek v
podvečer beseda s příznivci
umění z širokého okolí a akademickým malířem Kristianem Kodetem.
První srpen byl na zámku Plumlov jednoznačně ve znamení
výtvarného umění. V rámci probíhající prodejní výstavy obrazů
v prostorách zámecké galerie,
dorazil i sám akademický malíř

Kristian Kodet, aby se se zdejšími
příznivci umění podělil o drobné
střípky ze svého života. A že to
byl život pestrý, o tom není třeba
diskutovat. Sám autor zavzpomínal na své dětství, výtvarnické
začátky i nedobrovolný pobyt
v exilu. „Původně jsem se chtěl
také stát sochařem, jenže jsem
byl natolik ovlivněný tatínkovou
tvorbou, že bych ho jen kopíroval. A taky jsem se chtěl takzvaně
trhnout, protože sochařem nebyl
jen táta, ale i dědeček,“ podělil se

o své vzpomínky uznávaný šestašedesátiletý malíř se zhruba stovkou přítomných posluchačů, kteří
spojili příjemné s ještě příjemnějším, když současně s prohlídkou
výstavy obrazů Kristiana Kodeta
zamířili i na besedu s autorem.
„O besedě jsme se dozvěděli od
známých, a protože jsem o obrazech Kristiana Kodeta i o autorovi samém hodně slyšela, nemohla jsem nepřijít,“ přiznala Lenka
Koutná, která se páteční besedy
zúčastnila spolu s rodinou. O pří-

jemnou atmosféru podvečerního
posezení se kromě uznávaného
výtvarníka postaraly členky prostějovského pěveckého sboru
Proměny a společně tak připravily zdejším milovníkům umění
příjemný večer.
Pokud se i vy počítáte mezi příznivce umění, neměli byste si nechat ujít možnost návštěvy prodejní výstavy obrazů Kristiana
Kodeta, která probíhá v prostorách galerie plumlovského zámku už jen do konce prázdnin.

jaké
ja
aké bbesedoval
essedovval kkodet
odeet s ppříznivci…
řííznnivvci…
…
3x foto: Lenka Sedláčková

Průvodci podvečerem. Pořadatelé výstavy i Proměny. Vystoupení prostějovského pěvec- Setkání s legendou. Zhruba stovka nácelé akce, bratři Frelichovi, se ujali moderování kého souboru ocenili potleskem nejen přítom- vštěvníků si v pátek v podvečer našla cestu na
besedu s uznávaným malířem.
ní návštěvníci, ale i Kristian Kodet.
páteční besedy.

Punková legenda. Plzeňská Znouzectnost pozdravila naši stoletou oslavenkyni i zdejší fanoušky
tak, jak umí nejlíp – hudbou!
Foto: Petra Hežová

Fanoušci a příznivci punku z Prostějova i širokého okolí se sjížděli na prostějovské náměstí T. G. Masaryka a žádný déšť nebyl tak urputný, aby
je zastavil! Uplynulý čtvrteční večer prostě patřil punk music. V hlavní roli
prostějovští Strike out a plzeňská Znouzectnost.
Prostějov/peh
Prostějovská
pop-punková
kapela Strike out rozehřála přítomné publikum na tu správnou
teplotu, a že to bylo v nečekaně chladivém večeru potřeba!
Krátce před půl devátou ale už
ovládla plzeňská punková partička Znouzecnost a posluchači
měli opět důvod k potlesku. Po
vtipném úvodu naservírovala
přítomnému publiku desítku
písní, které potěšily ucho a duši

každého pravověrného punkera.
Kapela Znouzectnost působí na
naší hudební scéně už od osmdesátých let, a tak není divu, že
si ji přišli poslechnout fanoušci
od mládeže po pamětníky jejích
hudebních začátků.
„Kámoš mi říkal, že tu dnes
hrají ZNC, tak jsem přišel. Naposledy jsem je slyšel snad před
čtyřmi lety v Apollu, tak jsem
si jejich dnešní vystoupení nemohl nechat ujít,“ vysvětluje
pan Martin. „Šli jsme zatím

na všechny koncerty konané
v rámci Prostějovského léta,
proto jsme tu i dnes,“ usmívala se Markéta Vítková a Lumír
Vaňatka, kteří plánují vyrazit i
na další akce, které Prostějovské
léto nabízí.
Přijďte i vy! Třeba už za čtrnáct dní, kdy se můžete těšit na
Renesanční večer, a v závěru
léta dorazí na náměstí T. G.
Masaryka i populární kapela
Chinaski v čele se zpěvákem
Michalem Malátným…

Setkání generací proběhlo navzdory nepřízni počasí
Prostějov/peh - Malí i velcí
soutěživci si v rámci Prostějovského léta ověřili své znalosti v
oblasti přírody i prostějovské
historie a současně se seznámili
s činností zdejších neziskových
organizací sdružených pod názvem PRKNO (PRostějovská
Koalice Neziskových Organizací). Nechyběla žonglérská
vystoupení a o hudební doprovod se postaral pan Jaroslav
Knejp.
Setkání pro celou rodinu, tedy od
nejmladších po nejstarší, si pro
účastníky letošního Prostějovského léta připravily zdejší neziskové

Vstupenky na koncert

Josepha Calleji jsou ZDARMA
Prostějov/pr - Koncert bude pro
návštěvníky bezplatný jako součást záměru magistrátu nabídnout všechny akce organizované
jako součást oslav 100 let prostějovské radnice pro občany Prostějova a širokého okolí bez výběru
vstupného.
Vstupenky budou vydávány počínaje dnem 10.8.2014 v Regionálním
informačním centru magistrátu Prostějov v zámku na Perštýnském náměstí v pracovní dny pondělí –pátek
od 9.00 do 17,00 hodin. V sobotu a
neděli od 9,00 do 12,00 hodin. Vydávání vstupenek bude ukončeno
29.8.2014 do 14,00 hodin. Počet
vydávaných vstupenek je omezen na
maximálně 4 vstupenky pro jednoho
zájemce.
Vstupenky budou dále distribuovány pro zájemce z Olomouce a olomouckého regionu na informačním
centru magistrátu Olomouc v jeho
pracovní době za stejných podmínek a
ve stejném rozsahu jako v Prostějově.
Pro případné větší skupiny (zájezdy)
je možné rezervovat vstupenky na
e-mailové adrese: office@tkplus.cz
nejpozději do 6.8.2014. Na pozdější

rezervace nebude možné brát zřetel.
Dle dřívějšího záměru byly vstupenky prodávány v systémech Tiket
portál a Eventim. Do okamžiku přijetí rozhodnutí o bezplatném vstupu
na jehož základě byl zastaven předprodej. Pořadatelé mají k dispozici

přesná místa spolu s cenou vstupenek a po předložení zakoupené
vstupenky bude odpovídající částka
vrácena. Vrácení bude provedeno
31.8.2014 od 15,00 do 17,00 hodin
v Regionálním informačním centru
magistrátu Prostějov v zámku.

VYHRAJTE LÍSTEK NA... OLYMPIC
OLYMPIC!!
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16. srpna na pláži U Vrbiček na Plumlovské přehradě nezajistil pro své šikovné čtenáře lupeny na toto vystoupení
ZCELA ZDARMA! I když, popravdě řečeno, zas až tak zdarma zase ne. Ve hře je deset lístků, které si z naší redakce
odnese deset vylosovaných výherců soutěže, kteří správně zodpoví tři otázky!
Soutěž probíhá od pondělí 14. do čtvrtku 24. července ve dvou po sobě jdoucích dějstvích, přičemž na jednu vstupenku se
může těšit hned PATNÁCTKA ŠŤASTLIVCŮ.
Co je potřeba pro výhru vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správné odpovědi na níže položené otázky, zaslat je jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY
1. Ve kterém roce se narodil frontman kapely Olympic Petr Janda?
2. Jak se jmenuje baskytarista skupiny Olympic?
3. Která prostějovská agentura pořádá koncert skupiny Olympic na pláži U Vrbiček?
Pokud odpovíte správně na všechny tři otázky, budete zařazeni do slosování o vstupenku na koncert. Uzávěrka soutěže
je ve čtvrtek 7. srpna 2014 ve 12.00 hodin. Odpovědi můžete posílat na e-mail: soutěže@evcernikpv.cz, případně na
adresu redakce Olomoucká 10, nebo volat na telefonní čísla 608 960 042 nebo 582 333 433.
Desítku výherců společně se druhým kolem soutěže najdete v příštím vydání Večerníku.
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organizace a pobočky, konkrétně
Ekocentrum Iris, Člověk v tísni,
Charita ČR, Tyflocentrum, Sons,
Informační centrum pro mládež,
Podané ruce a Romodrom.
„Tuto akci pořádáme už tradičně,
abychom představili veřejnosti
neziskové organizace zdejšího
okresu. Na programovém složení akce se podílejí především
poskytovatelé sociálních služeb
a ochránci přírody spolu s dobrovolníky,“ přiblížila detaily akce
Eva Zatloukalová, předsedkyně
RS ČSOP Iris. A jak to vlastně
bylo s těmi generacemi? „Všichni z účastnících se organizací si

připravili několik zábavných aktivit tak, abychom dostáli názvu
akce Setkání všech generací.
Pro děti jsou tu především hry
pohybové a sportovní a pro ty
odrostlejší jsou tu vědomostní
kvízy, které prověří znalosti jednotlivých účastníků,“ doplnila
předsedkyně RS ČSOP Iris.
Od plnění soutěžních úkolů
účastníky setkání neodradil ani
vytrvalý déšť, který už od rána
kazil prázdninový čtvrtek. „Pro
soutěžící máme připravenou slepou mapu Česka rozdělenou tak,
abychom poukázali na to, že naše
organizace působí hned v něko-

lika krajích,“ představila jednu
ze soutěžních aktivit sociální
pracovnice organizace Člověk v
tísni Iva Musilová. „Přišli jsme,
protože jsme slyšeli, že tu budou
připravené dětské soutěže a naše
děti jsou soutěživé,“ usmívá se
tatínek Filipa, Míši a Aničky Otáhalových, kteří přiznali, že soutěžení je baví. A ani tatínek připraveným soutěžím neodolal a s
pomocí dětí si vyzkoušel testík z
rostlin. Přes ne úplně letní počasí
nebylo o dobrou náladu nouze, a
tak se ani na letošním setkání nenudila snad žádná z přítomných
generací.

Ze života města
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ZASTUPITELÉ
SCHVÁLILI
DALŠÍ
INVESTICE
Pod palbou kritiky se ovšem ocitly písemné materiály plné hrubek
Mimořádné jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějov, které na úterý 29. července svolal primátor Miroslav Pišťák, mělo
celkem rychlý průběh. Na pořadu byla totiž
převážně rozpočtová opatření sloužící k dokončení celkem šestnácti stavebních investic. Zpestřením jednání bylo představení nové vedoucí odboru informačních technologií
a hlavně inaugurované ředitelky Základní
školy Dr. Horáka v Prostějově.
Prostějov/mik
Vrcholný politický orgán byl
minulé úterý ochuzen o nepřítomnost celkem devíti zastupitelů, jejichž omluvenky
pocházely vesměs z důvodu
čerpání dovolené. A tak zbývajících šestadvacet členů bez
problémů a celkem jednohlasně
schválilo veškerá rozpočtová
opatření, stejně jako přijetí čtr-

náctimilionové státní dotace na
dokončení zateplení budovy
Základní školy Dr. Horáka.
Z městské pokladny tak poplynou další peníze na projektovou
dokumentaci k rekonstrukci
sociálního zázemí a šaten ve
Víceúčelové hale-zimním stadionu, na víceúčelové hřiště
v Anenské ulici, na dokončení
oplocení fotbalového hřiště
u Sportcentra a celkem 460 ti-

síc bude stát úspěšné dokončení
revitalizace mlýnského náhonu.
Za zmínku stojí také bezmála
půl milionu korun vyčleněného na nové kolumbárium
a zřízení urnových hrobů na
hřbitově ve Vrahovicích. Pro
další peníze zvedli zastupitelé
ruce v případě výstavby bikrosové dráhy u velodromu, rekonstrukce sociálních zařízení
na základních školách E. Va-

Hlasovali pro. Zastupitelé minulé úterý zvedli nakonec ruce pro všechna rozpočtová opatření.
Foto: archiv Večerníku
lenty a Melantrichova, cyklostezky v Okružní ulice a dalších
investic.
„Přestože kolegové napříč politickým spektrem měli k jednotlivým materiálům velmi mnoho

připomínek, jsem nakonec rád,
že v podstatě všichni hlasovali
pro tato rozpočtová opatření. Jejich námitky se převážně týkaly
hrubých administrativních chyb
v písemných dokumentech, kte-

ré předkládaly jednotlivé odbory
magistrátu. Uděláme všechno
pro to, abychom se těmto hrubkám vyhnuli,“ okomentoval
úterní jednání zastupitelů Miroslav Pišťák, primátor Prostějova.

Mlýnským náhonem už konečně POTEČE VODA
Prostějov/mik - Komunální
politici na úterním jednání
zastupitelstva prodiskutovali
i tolik sledovanou rekonstrukcí mlýnského náhonu.
Jednak schválili dodatečné
navýšení rozpočtu, ale zabývali
se také kritikou občanů, kterou zveřejnil také Večerník.
Především šlo o zapáchající
vodu a slabou pracovní činnost
stavbařů...

„Voda v náhonu musela být výjimečného. A stížnosti na
přehrazena, aby nekomplikovala nečinnost stavbařů? Během tří
situaci stavbařům, kteří rekon- měsíců tady byly prováděny
struovali břehy i celé koryto kontroly ze strany magistrátu
náhonu. Dvakrát či dokonce a mohu prohlásit, že žádné
třikrát do týdne ale vždy byla stanovené termíny dokončení
voda vpuštěna do koryta, aby nebudou překročeny. Pokud na
okysličila tu v drozdovickém stavbě v okolí náhonu některý
rybníku. Netvrdím, že v době den nebyla lidově řečeno ani
přehrazení náhonu nemohla noha, jednalo se o technologické
stojatá voda zapáchat, zvláště a plánované přestávky,“ prohpak, když se v ní objevovalo lásil Zdeněk Fišer (ČSSD),
všemožné smetí a odpad. To náměstek prostějovského primáVodo, vpřed! Už tuto středu navždy ale v těchto vedrech není nic tora pro stavební investice. Jak
zmizí hráze, které kvůli rekonstrukci
koryta zadržovaly vodu v mlýnském
náhonu.
Foto: archiv Večerníku
I o prázdninách

Radní pod palbou

aktualizované

„Musí stabilizovat těžkou situaci na škole,“ říká
k nové ředitelce ZŠ Dr. Horáka Ivana Hemerková
Prostějov - Jmenování Petry Rubáčové do funkce ředitelky Základní školy Dr. Horáka, která od 1. srpna nahradí
odvolaného Ivana Pospíšila (čtěte na straně 14 dnešního
vydání - pozn.red.), má podle náměstkyně primátora pro
školství Ivany Hemerkové (na snímku) přinést klid do rozbouřených vod uvnitř i vně této školy. Nová šéfka dostala
za úkol stabilizovat celkovou situaci a hlavně ekonomickou
stránku školy po nedávném průšvihu s účetnictvím. Radní
Petře Rubáčové věří, přestože dosud tato jinak zkušená pedagožka vedla pouze malou „jednotřídku“ v Myslejovicích.
Michal Kadlec
Jakým způsobem proběhlo výběrové řízení?
„Rada města byla po odvolání Ivana
Pospíšila z funkce ředitele ve velmi obtížné situaci. Stalo se tak koncem června
a my jsme potřebovali docílit toho, aby
nástupce pana Pospíšila nastoupil na toto
místo už začátkem srpna. Proto jsme
bezprostředně po rozhodnutí odvolat
bývalého ředitele vyhlásili výběrové řízení na tento post. To skončilo v pondělí
osmadvacátého července a členové výběrové komise z osmi účastníků vybrali
do finále dvě ženy. U rady města pak
vyhrála Petra Rubáčová, která předložila
nejlepší koncepci vedení ZŠ Dr. Horáka.“
Proč ten spěch se jmenováním
nové ředitelky?
„Jak už jsem řekla, bylo nutné, aby nová
ředitelka nastoupila už během letních
prázdnin, nejlépe hned prvního srpna.
Jsem přesvědčena, že i pro Petru Rubáčovou je lepší, když bude mít alespoň
měsíc čas se trošku adaptovat v novém
prostředí a seznámit se se všemi problémy, které tu v poslední době nastaly.
Nebylo by dobré ji takzvaně hodit do
vody prvního září, kdy začne ostrý provoz školy.“
Můžete prozradit, kdo všechno
měl o funkci ředitele zájem ve
výběrovém řízení?
„Nezlobte se, ale nikdo kromě vítěze si
nepřál být jmenován. Mohu jen prozradit, že z osmi kandidátů byli čtyři muži
a stejný počet žen.“
Paní Rubáčová se přišla představit zastupitelům. Někteří se
snažili zpochybnit její kompetentnost,
zvláště otázky zastupitelky Copkové
byly hodně tvrdé, nemyslíte?

„Kolegyně Copková je učitelka, takže
věděla, na co se ptá. I mně samotné se
ale některé její otázky zdály tak trochu
pod pás... Vím, že někdo může zpochybňovat, jestli paní Rubáčová skutečně má
na funkci ředitelky tak velké školy, když
doposud působila jen na malotřídce
v Myslejovicích. Ale paní Rubáčová
tuto novou práci bere jako obrovskou
výzvu a troufá si na ni, tak proč jí nedat
příležitost? Ostatně nikdo z uchazečů ve
výběrovém řízení neměl žádné zkušenosti s vedením velké základní školy.“
Jaká je vůbec aktuální finanční
situace na ZŠ Dr. Horáka?
„V úterý 29. července rada města schválila vyplacení provozní zálohy na čtvrté
čtvrtletí tohoto roku. Jak všichni víme,
škola v současnosti funguje s bezmála
dvoumilionovým mankem v účetnictví
a tyto peníze vlastně nyní použije na
úhradu nákladů za energie, které má vyfakturovány na třetí čtvrtletí. Navíc škola
nedostala ani korunu navíc, jak informovala mylně některá prostějovská média.
Obdržela pouze to, co bylo naplánováno
v jejím rozpočtu pro rok 2014. Jakmile
však utratí i tuto novou zálohu, budou jí
peníze vzhledem k uvedenému manku
chybět. Pak záleží na radě města, jak se
k celému problému postaví. Podle mého
názoru ale určitě školu nikdo nenechá
takzvaně potopit.“
Zmíněné dva miliony korun
tedy škole citelně chybí, že?
„To bezesporu! V žádném případě se
tento záporný rozdíl v účetnictví nedá
takzvaně vynulovat, i kdyby nastalo
drastické šetření. Zálohy na energie
a náklady na provoz školy jsou dané. Ale
už teď se škola s tímto problémem vypořádává, jak může. Podle našeho zjištění
na ZŠ Dr. Horáka došlo k maximální
regulaci energií. Jenomže ušetřit nijak

Foto: archív Večerníku
nepůjde. Jde pouze o to, aby se ve spotřebě energií škola dostala na ty placené
částky, které byly v původním rozpočtu.
V praxi to znamená, že je potřeba zamezit například zbytečnému ohřevu vody
v plaveckém bazénu a také neodbornému hospodaření s vodou. To byly hlavní
příčiny dvoumilionového průšvihu, který se vzápětí kamufloval.“
Právě v těchto týdnech ale na
škole probíhá rozsáhlá stavební
rekonstrukce, která má přinést obrovské úspory...
„Ano, hned na začátku školního roku
bude mít škola velkou bonitu v tom, že
budovy budou tepelně zaizolované, vyměněna budou všechna okna a střecha
také bude zbrusu nová a zaizolovaná.
Tím pádem se tepelné ztráty sníží na
naprosté minimum a organizace může
skutečně ušetřit. Uvidíme, o jakou půjde už v tomto kalendářním roce částku. Otázkou nyní je, do kdy škole nyní
vystačí peníze poslané na čtvrté čtvrtletí
a kdy nám oznámí, že už nemá prostředky na placení faktur za energie. Může to
být v říjnu nebo v listopadu. Pak bude na
rozhodnutí rady města, jak se celá věc
vyřeší...“
Případ špatného vyúčtování
energií řeší policie. Jste informována o průběhu vyšetřování?
„Vůbec. Zatím jsme od orgánů činných
v trestním řízení neobdrželi žádnou
zprávu. Policii jsme ale předali všechny
účetní dokumenty, které vyšetřovatelé
určitě zkoumají. Uvidíme, zda dojdou
k závěru, že byl spáchán trestný čin nebo
nikoliv. Teď je o tom předčasné jakkoliv
spekulovat.“

INZERCE

zpravodajství

vzápětí dodal, revitalizace mlýnského náhonu skončí dokonce
v předstihu. „Pro uklidnění
všech stěžujících si občanů mohu
už teď říct, že ve středu šestého
srpna bude mlýnský náhon
definitivně zavodněn a voda tudy
poteče plynule,“ prozradil Fišer.
Vzápětí po jeho slovech zastupitelé schválili rozpočtové
opatření ve výši 460 tisíc na dofinancování rekonstrukce mlýnského náhonu, hlavně jeho okolí
v Kolářových sadech.
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě
zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

Jak účinně zmírnit proces stárnutí?

Milí příznivci Večernice,
srdečně vás vítám u naší-vaší oblíbené rubriky Večernice.
rnice.
Dobře se usaďte, přibližte si sklenku vody a třeba i menší
zákusek, načež se pojďme společně podívat, co zajímavého
avéého
jsme si pro vás opět připravili...
Povíme si, jak se dožít vysokého věku, budemee pe
pečovat
o krevní oběh, řekneme si, jak účinně zmírnit proces
stárnutí,
ces stárn
nut
utí,í,,
a v neposlední řadě si vyrobíme vynikající malinovo-ananasový
vo-ananasov
ový
ov
vý
sorbet s vaječným likérem. Samozřejmě ani v tomto
omto vvydání
yd
dáán
ní
nechybí další exkluzivní rozhovor. Zkrátka zajímavé
jímavé rady
a tipy, které se vám budou určitě hodit.
Příjemné a ničím nerušené čtení vám přeje vaše Aneta Křížová

I. část
Příliš spánku škodí
Potřeba spánku je u každého z nás jiná, ale aby
dospělý člověk spal deset hodin denně, to je
skutečně moc. Stejně tak tomu je, pokud spíme
méně než šest hodin denně. Samozřejmě organismus si zvykne na vše, tedy i na kratší spánek, ale za jakou cenu. Celá řada studií dokazuje, že příliš krátký spánek a naopak i dlouhý
spánek zvyšuje riziko některých onemocnění
a jednoznačně škodí zdraví. Pokud pravidelně
spáváme mnoho a mnoho hodin, mohou se
dostavit onemocnění srdce, bolesti hlavy a zad,
cukrovka, samozřejmě obezita a také deprese.
Spát bychom měli nejméně šest hodin, nejdéle
však osm hodin. Předškolní děti by měli dodržovat zhruba deset až třináct hodin spánku.
Školní děti pak devět až jedenáct hodin.

Vyvarujeme se umělých sladidel
Víte o škodlivém umělém sladidle Aspartam (E951), který s radostí užívá spousta
seniorů, ale i diabetiků, a pak i neinformovaných lidí jako náhražku cukru? Pokud

ano, pak jistě víte, že není radno kupovat
potraviny s tímto sladidlem. Pokud jste
o tom ještě neslyšeli, tak Aspartam, a nejen
tohle umělé sladilo, je pro lidský organismus něco jako jed. Oproti jedu, který zabere
okamžitě, má však tu „výhodu“, že účinkuje
tiše a postupně, ale devastačně. Důležité je
vědět i složení tohoto sladidla: fenylalanin,
kyselina asparagová a metanol. Ano, ten
metanol, jehož účinky snad není třeba popisovat. Za všechno už jen mluví fakt,
že aspartam byl používán jako bojovná
zbraň. Měl ovlivňovat myšlení nepřítele na
bojišti. Nejlepší je, když se cukru vyhneme
úplně. Pokud někdo bez cukru nevydrží,
není dobré sahat po umělém sladidle či po
potravinách s umělým sladidlem. Navíc
aspartam dostatečně nezasytí, ale díky tomu,
že snižuje hladinu serotoninu, zvyšuje touhu po cukru, tudíž můžete přibírat na váze.
Jak popisuje Prof. RNDr. Anna Strunecká,
DrSc., autorka knih Doba jedová, „Glutamát
a aspartam jsou chutě, které zabíjejí a které
jsou vážnou hrozbou dalšího vývoje naší
civilizace.“ Jako náhradu můžeme zvolit
stévii, javorový sirup, rýžový sirup či obilný
slad nebo med.

Kuchyňskou sůl vyměňte
Často slýcháme, že sůl nám škodí a máme tak
solit méně. Ovšem, když sama o sobě stolní sůl
je chemicky upravovaná a navíc jsou do ní
ještě přidávány chemikálie, které jsou pro náš
organismus při pravidelném užívání škodlivé,
tak se nemůžeme divit. Chemicky čištěná sůl
se „obohacuje“ o rádoby potřebné a prospěšné látky jako je chemický fluor a chemický
jód (toxické halogeny), avšak sůl obohacená
o tyto chemické látky z ní činní jedovatou.
Volíme tedy varianty, které jsou přírodní
a čisté. Vhodné je tak sáhnout po mořské soli nebo himalájské soli. Konkrétně
himalájská sůl je pro organismus zdravá
a užitečná na rozdíl od té klasické stolní. Himalájská sůl je naprosto čistá, velice
zdravá, přírodní, chutná a nejsou v ní obsaženy žádné chemické látky a nezatěžuje organismus. Navrací a udržuje fyzickou energii
a rovnováhu mezi kyselým a zásaditým prostředím v těle, pomáhá dodat tělu vodu, minerály a vytváří zásadité prostředí v těle tím, že
poskytuje ony právě důležité minerály. Himalájskou solí se už nemusíte bát solit.

kulinářský
k
u llin
i n s k ý koutek

aneb tip do kuchyně...

Malinovo-- ananasový sorbet s vaječným likérem
Malinovo
Ingredience:
6 lžic malin
1 ananas
2 lžíce třtinového cukru
300 ml vaječného likéru
několik lístků máty

postup:
I tentokrát jsem sáhla do vlastní sbírky receptů. Vyrobíme si vynikající nápoj vhodný pro letní osvěžení. Jako první si přichystáme ananas, který oloupeme a nakrájíme na drobné kousíčky. Můžeme
si připravit i pár měsíčků bokem. Ananas nakrájený na kostky rozmixujeme na pyré. Následně
vmícháme lžíci třtinového cukru, lístky máty a přilijeme vaječný likér. Opět krátce rozmixujeme.
Směs následně přelijeme do misek, skleniček, pohárů či nádobí dle libosti a vložíme do mrazáku
a necháme ztuhnout. Dobra mrazení by se měla pohybovat cca kolem pětačtyřiceti minut, směs
by určitě neměla být jako led. Pak již můžeme vytáhnout a podávat s měsíčky ananasu (může být
i opečený v troubě) a malinami (můžou být i horké, rozmačkané či jak je libo). Sorbet můžeme ještě
dozdobit mátou a lehce třtinovým cukrem. Přeji příjemné letní osvěžení.
Dobrou chuť.

rozhovor se zajímavou osobností....

Vyzkoušejte ŠNEČÍ SLIZ
Už jste vyzkoušeli mnoho
různých produktů, které
mají zpomalit či zmírnit proces stárnutí pleti a žádný vás
nenadchnul? Pak můžete
vyzkoušet sliz ze šneků! Ano,
tohle malé stvoření, kterého
si příliš nevšímáme, nám
má údajně přidat na kráse.
Jen si to představte, přijdete
do salonu, kde se pohodlně
uložíte, zavřete oči, uvolníte
se za příjemné hudby a na
pokožku obličeje vám budou
přiloženi šneci...
S touto novou kosmetickou
kúrou původně přišli v Japonsku, dnes je tato procedura
dostupná už i v některých salonech tuzemska a běžně ji
podstupuje mnoho českých
celebrit. Účinky jsou tak
výborné hlavně z důvodu, že
díky šnečímu slizu jsou naprosto přírodní cestou do kůže
aplikovány proteiny, antioxidanty, řada vitamínů, kolagen,
allantoin a také kyselina hyaluronová. Ta účinně odstraňuje
odumřelé částečky kůže, napravuje narušenou pokožku, také
snižuje její zánětlivost a udržuje
vlhkost.

Foto: internet
K objevení hlemýždího extraktu však došlo v Jižní Americe,
kde se ve velkém zabývají chovem hlemýžďů. Po nějaké době
tamní lékař zjistil, že lidé pracující na hlemýždích farmách
mají prý mnohem jemnější
ruce než jiní manuální pracovníci v té samé oblasti, navíc
se jim prý škrábance a řezné
rány hojí nadmíru rychle.
V kosmetice se šnečí sliz či jejich
extrakt používá k eliminaci tvorby očních vrásek, eliminaci tmavých kruhů pod očima, k hojení
i regeneraci všech druhů jizev
a také na strie. Dále pak na popraskanou kůži celého těla, ekzémy a spáleniny od slunce včetně

pigmentových skvrn. Šnečí
extrakt totiž obsahuje i kyselinu
glykolovou, která prosvětluje
a vyběluje nežádoucí pigmentace. Kromě toho prý dovede
vyléčit záněty kůže a dokonce
pomůže i při zlomeninách kostí.
Šnečí sliz prý však již používal
Hippokrates společně s kyselým
mlékem k léčbě zánětů kůže.
Tak vidíte, možná bychom místo
používání drahých kosmetických a chemických výrobků měli
používat tisícileté recepty.
A co vy? Vyzkoušeli byste šnečí
kúru? Pokud se vám nelíbí
představa šneků na obličeji,
můžete zkusit krém, masku
či sérum.

Pečujeme o krevní oběh
Po kratší pauze se opět
podíváme na orgán nebo systém, který je v daném měsíci
nejohroženější. V minulém
měsíci, tedy v červenci, v období zářícího slunce, teplého
vánku, radosti a dovolených bylo třeba se věnovat
krevnímu oběhu, dále pak
cévám a jazyku. I když nyní
máme začátek srpna, je vhodné se na krevní oběh ještě
zaměřit...
Krevní oběh tvoří srdce
a cévy, a právě srdce je neustále
namáháno. Mimo jiné, stará se
o vhánění krve do celého organismu a podle hodnot krevního
tlaku lze určit, jak moc je touto
činností namáháno. Vysoký
krevní tlak trápí velkou část
populace. Často ho doprovází
hučení v uších, bolesti hlavy
nebo závratě. Při nízkém tlaku
pak cítíme chladné končetiny
a při rychlém vstávání se mo-

Foto: internet
hou dostavit mdloby či se objevit chvilkové závratě.
A jak poznáme oslabený
krevní oběh? Především se
objevuje mravenčení a křeče
v končetinách, a to v rukách
i nohách. Mravenčení mívá často
příčinu v zablokované páteři,
kterou je tedy potřeba pravidelně
odblokovat. Ať už pomocí
masáže či reflexologie. Pokud je
to v našich silách, oboje můžeme
praktikovat sami. Obdobně se
objevuje i ztěžknutí končetin
nebo změna srdečního rytmu.
Objevovat se mohou i poruchy
spánku a celková slabost.

Krevnímu oběhu v čer-venci
prospějeme tak, že omezíme
kávu, černý čaj, bílé pečivo, také
grilovaná jídla a samozřejmě
alkohol. Naopak do svého
jídelníčku zařadíme dostatek
tekutin, a to čistou, neperlivou,
nechlazenou a neochucenou
vodu (cca 2,5 l denně), dále
červené fazole, rajčata, květák,
brokolici, třešně, borůvky
a kozí sýr. Krevnímu oběhu
pak dobře poslouží i ajurvédské čaje, jako Vata, Vyana
a Abhaya. Z bylinek klanopraška
neboli schizandra, rozmarýn,
divizna, třezalka, jetel červený
nebo měsíček. Jako u jiných
orgánů, stejně tak i krevní oběh
můžeme zlepšit správným
dýcháním či reflexní terapií.
Reflexní místa krevního oběhu
jsou játra, sleziny, ledviny
a nadledvinky. Tyto orgány totiž
taktéž mimo jiné krevní oběh
ovlivňují.

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

„Problémy s ploténkami pramení z dlouhodobého přetížení sebe sama,

ale i ze zarputilosti,“ vysvětluje masérka LENKA FORNŮSKOVÁ

Prostějov - V dalším díle zajímavých rozhovorů se
Večernice tentokrát vydala zjišťovat informace ohledně péče o meziobratlové ploténky. Před nějakou dobou jste již byli informováni, jak dochází k výhřezu
plotének, jak je správně posilovat, cvičit či udržovat
je v dobrém stavu. Nyní se podíváme na Breussovu
masáž, která má za úkol o meziobratlové ploténky
pečovat. Více se o této metodě dozvíte v následujícím interview s Lenkou Fornůskovou, která mimo jiné
provádí reflexologii nohou, tělové svíčky, Dornovu
metodu, indickou masáž hlavy, ale i Reiki...
Aneta Křížová
Úvodem nám vysvětlete,
co je to Breussova masáž?
„Jde o velmi jemnou masáž
páteře, která slouží k vyživování meziobratlových plotének, které nemáme v těle
ničím vyživované, a proto
nám ploténky v těle vysychají.
Tím vznikají výhřezy plotének
a jiné degenerativní změny páteře. Tento typ masáže mimo
jiné vede k odbourávání hluboko uložených psychických

problémů. Co se týče původu,
tak Breussova masáž vznikla
v Německu jako součást Dornovy metody, což je napravování kloubů a páteře (prostřednictvím Večernice jste již byli
f
informováni
- pozn.red.).“
Jaký je rozdíl mezi klasickou a Breussovou masáží?
„Klasická masáž působí na
uvolnění svalů a kloubů celého
těla, odstraňuje blokády, prokrvuje tělo, odvádí z něho toxické
látky. Provádí se různými oleji
nebo emulzemi. Breussova ma-

sáž se provádí pouze třezalkovým olejem a masáž je záměrně vedena jen po páteři a jejím
okolí. Je to jemná energetická
masáž akupresurních bodů
a páteře, která uvolňuje tlak plotének. Někdy se provádí ještě
před samotným napravováním
páteře, aby došlo k uvolnění napj
pjatého
svalstva.“
Jakým způsobem se tedy
nejčastěji provádíte?
„Jak už jsem zmínila výše, masáž se provádí pouze třezalkovým olejem, který vyživuje
meziobratlové ploténky. Jemně
masíruji celou páteř a její okolí,
čímž se zároveň harmonizují
energetické dráhy močových
cest, které mají své dráhy v oblasti páteře. Zároveň se prohřívá a harmonizuje i oblast ledvin. Masáží páteře se vlastně
oddalují obratle od sebe, aby
ploténka měla místo, přitom se
vmasíruje třezalkový olej. Na
závěr masáže se na páteř přiloží hedvábný papír a ručník.

„Breussova masáž slouží také
k vyživování meziobratlových
plotének, které v těle vysychají“
Prostějovanka Lenka Fornůsková o tom,
jjaký je prospěch této moderní metody
Přiložením rukou se ještě páteř
nahřeje, aby se třezalkový olej
lépe vstřebal do meziobratloý plotének.“
vých
Zmínila jste se, že zároveň vyrovnáváte energii
oblasti ledvin a močového měchýře. Jak na nás tato metoda
ještě působí?
„Ano, energetické dráhy močových cest a oblast ledvin jsou
účinně harmonizovány. Při odblokování páteře je uvolněno
nervové zakončení, přičemž se
právě uvolňují blokace dalších
vnitřních orgánů. Kromě močo-

vých cest a ledvin je tak působeno i na činnost žaludku, žlučníku,
j atd.“
jater
Závěrem nám prozraďte, pro koho je tato metoda vhodná?
„Breussova masáž je vhodná pro
všechny, nejen pro ty, kteří již
mají nějaké problémy, jako jsou
například vyhřezlá ploténka, sesedání obratlů a podobně. Hlavně ale slouží jako prevence, aby
k těmto potížím nedocházelo.
Jestliže se tento typ ošetření páteře a plotének provádí pravidelně,
účinky jsou velice dobré.“

Foto: Aneta Křížová

Zpravodajství

To snad ani není možné...

Matka tlačila kočárek s kojencem,

NADÝCHALA SKORO TŘI PROMILE!

Prostějov/mik - Neodpustitelné! Strážníci řešili přímo na
ulici neuvěřitelný případ, kdy
mladá matka tlačila před sebou
kočárek se svým jednoročním
dítětem, přičemž byla totálně
namol! Hlídce městské policie
nadýchala bezmála tři promile.
„Na základě telefonického oznámení vyjížděla hlídka strážníků
v sobotu 26. července okolo osmé
hodiny ranní do Lidické ulice
k opilé ženě. Tato třiatřicetiletá
matka jednoročního dítěte tlačila
dětský kočárek, přičemž notně
vrávorala. Dechovou zkouškou
u ní bylo naměřeno 2,84 promile alkoholu. Dotyčná tvrdila, že
předešlý den večer požila neurčité množství rumu a nyní jde ke
kamarádce. Strážníkům se podařilo zkontaktovat její rodinnou
přítelkyni. Ta dorazila na místo
s tím, že se o ni i o dítě postará,“ popsala odstrašující pří-
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MANŽELKA NASEKALA DLUHY. CO MÁM DĚLAT?
Poradna ve finanční tísni vás může zachránit před exekucí

Všem, kterým hrozí zabavení majetku kvůli dluhům,
pomáhá prostějovská Poradna ve finanční tísni. Tu
mohou lidé navštívit pravidelně jednou za měsíc na
odboru sociálních věcí v prostějovské Školní ulici. Od
března loňského roku těchto služeb využilo celkem
66 klientů, někteří z nich opakovaně. Z dosavadních
zkušeností vyplývá jedna věc: radu nehledají pouze
ti, kteří dluhy dělají, ale zejména ti, kterým hrozí exekuce kvůli nezodpovědnému chování jejich blízkých.
Prostějov/mls

„Manželka dělá dluhy. Neříkala mi
o tom, ale nějaké tušení jsem měl.
Když jsem se o to začal víc zajímat,
zjistil jsem, že dluží mnohem víc,
než jsem čekal. Snažil jsem se to
s ní probrat, ale ona mě odpálkovala s tím, že všechno zvládne sama.
Sice nějaké peníze vydělává, ale
její příjmy na splacení dluhu nikdy
Ilustrační foto nemohou stačit. Musela by se hodně
uskromnit a ještě splácet asi tak sto
pad Jana Adámková z Měst- byla strážníky předána odboru let. Já mám sice příjmy nadprůměrské policie v Prostějově. sociálních věcí magistrátu měs- né, ale i tak se bojím, že ani společně
Nezodpovědná matka ale určitě ta Prostějova,“ potvrdila Jana manželčiny dluhy nikdy nezaplaponese následky. „Celá událost Adámková.
tíme. Naštěstí bydlíme ve vlastním

bytě, přesto se bojím, že nám exekutor brzy zaklepe na dveře. Co mám
dělat?“ Tak to je jeden z mnoha
dotazů, s nímž se setkává specialista
poradenského centra Martin Gojný,
který jednou měsíčně vede poradnu ve finanční tísni v prostějovské
Školní ulici.
Jak říká, jenom rozvod v takových
případech není řešením. „Dluhy,
které v manželství nadělal jen jeden
z manželů, patří oběma partnerům.
Když je nemohou splácet, je pro
ně nejlepším řešením společný
osobní bankrot. Kdyby se dluhy
snažili vyřešit rozvodem, nemusí to
být pro ně vůbec výhodné. Kdyby

jeden z manželů o rozvod požádal
Děti si za své dluhy
před povolením osobního bankrotu
a s partnerem by se nedohodl, jak
mohou sami
si společný majetek i dluhy rozdělí,
pak každý automaticky dostane po- Na poradce se také čím dál častěji
lovinu dluhů. Je přitom jedno, kdo obrací rodiče, kteří žijí společně se
z nich je nadělal,“ vyjádřil se Gojný. svými dětmi. Ti se často bojí, že
kvůli dluhům svých nezdárných poOsobní bankrot není tomků přijdou o střechu nad hlavou.
„Pokud jsou děti dospělé, jsou za své
pro každého
dluhy samy zodpovědné. O dům či
Od nového roku musí oba man- byt by rodiče mohli přijít pouze
želé společně splácet i dluhy, které v případě, že by jej už dříve celý přesi jeden z nich nese ze života před psali na syna či dceru. V případě, že
uzavřením sňatku. I v tomto přípa- mu patří část nemovitosti, není příliš
dě je asi nejlepším řešením osobní pravděpodobné, že by tuto někdo
bankrot. „Právě pomoc při přípravě v dražbě koupil. To by ostatně mohli
klientů na vyhlášení insolvence tvoří učinit právě rodiče a tím se definihlavní náplň mé práce. Jde o velmi tivně zbavit možného rizika,“ dodal
dobrý prostředek vedoucí k celkové- Martin Gojný.
mu oddlužení. Klienti však do pěti Poradna ve finanční tísni funguje
let musí splatit minimálně třetinu na odboru sociálních věcí v prossvých závazků. To se v drtivé větši- tějovské Školní ulici 4 ve druhém
ně skutečně daří. Platí však, že i ten, poschodí, dveře číslo 328. Poradce
kdo chce požádat o osobní bankrot, je klientům k dispozici jednou měmusí splňovat určité podmínky. síčně a to po dobu dvě a půl hodiMusí mít například pravidelné pří- ny. Každá schůzka trvá asi dvacet
jmy v dostatečné výši,“ zdůraznil minut. Lze si ji sjednat na telefonu
595 532 740.
Martin Gojný.

Bouře
SPLÁCHLA
Vrahovice
NAPADAL SOUSEDY, STRÁŽNÍCI HO SPOUTALI
Při převozu na záchytku málem vyskočil z auta!

Prostějov, Olomouc/mik – Těžká práce pro strážníky! Předminulou neděli 27. července
v noci hlídka městské policie
zpacifikovala šestadvacetiletého muže, který v opilosti napadal sousedy. Při převozu na
záchytku se opilý raubíř snažil
utéct, vyskočil z auta, kopal kolem sebe a choval se nepříčetně.
„Šestadvacetiletý mladík se na
ulici choval velmi hlučně, čímž
rušil sousedy. Jeden z nich ho

napomenul. To ovšem výtečníka
popudilo natolik, že ze slovních
útoků se snažil přejít i na fyzický. Ovšem z důvodu své vysoké
podnapilosti nebyl schopen toto
dokonat. Vyslaná hlídka neurvalce zkontaktovala. Při dechové
zkoušce nadýchal 2,28 promile.
Předložit doklady odmítal, na
další výzvy nereagoval a neustále
chtěl z místa odcházet. Skončil
proto v poutech a pro svůj stav,
po zjištění totožnosti na služebně

Policie ČR, byl přepraven sanitkou na záchytnou stanici,“ uvedla
k případu Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
Tím ale výtržnosti ze strany
mladého muže neskončily ani
náhodou. Jakmile se sanitka
blížila k záchytce v Olomouci,
opilec začal vyvádět. Ještě že ho
doprovázeli strážníci…
„V Olomouci se muž pokusil
za jízdy ze sanitky vyskočit.

Voda s bahnem se prohnaly ulicemi

V pádu do vozovky mu bylo hlídkou zabráněno. Mladík se choval
zcela nepříčetně, řval, kopal kolem sebe, choval se jako smyslů
zbavený. Pro krvácející zranění
na noze byl nejprve ošetřen na
ambulanci a poté putoval do protialkoholního zařízení. Celý případ bude mít dohru u správního
orgánu za podezření z přestupků
proti občanskému soužití a veřejnému pořádku,“ poznamenala
dále Adámková.

Jakub Štaffa zachránil u Štarnova dva lidi z hořícího auta

Policista z Konice získal titul Gentleman silnic

Brno/mik - Policista Jakub
Štaffa z Konice sloužící na
Územním odboru Policie ČR
ve Vyškově, obdržel za svůj
hrdinský čin další ocenění.
O jeho neohroženém postupu při dopravní nehodě
u Štarnova v polovině listopadu loňského roku Večerník
už v minulosti informoval. Za
záchranu dvou mladých lidí
z hořícího auta obdržel již
policejní vyznamenání, minulý týden pak do jeho vitríny
přibyl titul Gentleman silnic.
V úterý 29. července byl na
pobočce České pojišťovny
v Brně předán již 98. titul Gentleman silnic. Jde o společný projekt
s Policií ČR, který vznikl v roce
2004 s cílem motivovat účastníky
silničního provozu k tomu, aby si
pomáhali a nebyli k sobě lhostejní. Stává se jím ten, kdo osobně
přispěje k záchraně života nebo
jiným způsobem pomůže ostatním při závažné dopravní nehodě.
Tento titul získal nově policista

praporčík Jakub Štaffa, který
se na vyškovském dopravním
inspektorátu věnuje šetření dopravních nehod. Ocenění převzal
z rukou krajského ředitele Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Leoše Tržila
a zástupkyně České pojišťovny
Mariky Nicajasové z oddělení
komunikace.
„Policista, v té době mimo
službu, zachránil loni na
podzim při dopravní nehodě
na Prostějovsku dva mladé
životy,
teprve
šestnáctileté
dívky a devatenáctiletého řidiče.
V sobotu estnáctého listopadu
krátce po poledni jel Jakub
Štaffa ve svém osobním autě
z Konice do Prostějova. Na silnici
u Štarnova se před ním čelně srazila
dvě vozidla a jedno z nich začalo
hořet. Díky pohotové reakci se
Jakubu Štaffovi podařilo zabránit
střetu s dalšími vozidly. Okamžitě
pak běžel k havarovanému autu
a přímo z hořící Felicie, u které se
navíc zablokovaly dveře, vypros-

Neprojede! Středeční bouře s přívalovým deštěm způsobila v ulici K. Světlé ve Vrahovicích pohromu.
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik – Očekávaný středeční prudký liják zanechal největší pohromu ve Vrahovicích.
Ulice Karoliny Světlé se krátce
po třetí hodině odpolední změnila v rozbouřené řečiště! Není to
poprvé, co voda s bahnem se vyhrnula z pole a vyplavila dokonce
i policejní služebnu!
„Po zhruba dvacetiminutovém přívalovém dešti se z pole za policejní
střelnicí začala hrnout voda a s ní
bahno, větve a dokonce velké šutry.
Byla to hrůza, kterou jsem zatím

Zaslouží si to! Jakub Štaffa převzal minulé úterý za svůj hrdinský čin
další ocenění, stal se Gentlemanem silnic.
Foto: Policie ČR
til zraněnou spolujezdkyni a za
pomoci dalšího účastníka nehody
i těžce zraněného řidiče. Díky jeho
rychlému a rozhodnému zásahu
oba mladí lidé nehodu přežili,“
připomněla událost Alice Musilová, tisková mluvčí Územního
odboru Policie ČR ve Vyškově.
Nejde však o první vyznamenání,

které osmadvacetiletý policista
za svůj čin získal. Prezident
České republiky mu v březnu
v prostorách Pražského hradu
předal Zlatý záchranářský
kříž. Policejní prezident ocenil
jeho hrdinský čin již v prosinci
loňského roku udělením medaile
Za statečnost.

viděl jenom v televizi,“ řekl Večerníku přímo na místě jeden z místních
mladých obyvatel. V tu chvíli se ulice stala neprůjezdnou, po další půlhodině zůstal na komunikaci zhruba
pěticentimetrový nános žlutého
bahna. „Kontaktoval jsem ředitele
společnosti .A.S.A. Technické služby pana Grepla, který zajistil úklid
zhruba pětisetmetrového úseku komunikace včetně vyčištění kanálů
ucpaných bahnem,“ prozradil Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora
Statutárního města Prostějov.

Ve Vrahovicích jde skutečně o letitý
problém a každý jenom trochu silnější déšť je pro místní občany noční můrou. „Před desítkami let byly
z okraje pole vykáceny stromy, které zpevňovaly břehy. Ty pak vodu
při deštích zadržovaly. Nyní se ale
marně snažíme domluvit s majiteli
pozemků na jejich odprodeji, abychom mohli vymyslet nějaké řešení.
Tím by mohla být kromě výsadby
nových stromů i stavba hráze,“ přiblížila patovou situaci další náměstkyně primátora Alena Rašková.

Nová plošina v „Národě“

Prostějov/mik – Už před několika měsíci rada města schválila kompletní výměnu plošiny pro vozíčkáře u jednoho ze vstupů do Národního domu. Staré zařízení firmy KoPek, které bylo uznáno
jako zmetek, muselo zmizet. K náhradě tak došlo právě v těchto dnech. „Nové zdvihací zařízení
pro imobilní občany je od firmy Manus a stálo i s montáží celkem tři sta tisíc korun. Fungovat
začne s novou divadelní sezónou, tedy zhruba od začátku září,“ popsala Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.

„Už mě všichni přestáváte bavit,“ reaguje na kauzu
Školka funguje! létajícího kamene podrážděný střelmistr Z. Šobíšek

Prostějov/mik - V průběhu čtvrteční tiskové konference rady
města se náměstkyně primátora
Ivana Hemerková ohradila vůči
kritice v reportáži České televize. Podle reportéra ČT totiž
v Prostějově údajně není během
letních prázdnin řádně postaráno o děti, protože z osmnácti školek je otevřena jen jedna jediná.

„Šlo o velké nedorozumění.
Během prázdnin máme od rodičů na
každých sedm dní požadavek na hlídání zhruba dvou desítek dětí, takže
každý týden na střídačku máme otevřenu skutečně jednu školku, kde se
o děti řádně starají učitelky. Kapacitně to bohatě stačí, není potřeba mít
v provozu více těchto mateřinek,“
vysvětlila Hemerková.

Bikrosová dráha

až na podruhé
Prostějov/mik - Vítěze výběrového řízení na stavbu bikrosové dráhy u velodromu se podařilo vybrat až na druhý pokus.
„Do prvního konkurzu se přihlásil jediný zájemce, takže
podle zákona muselo být toto
řízení zrušeno. V opakované

druhé veřejné soutěži se už naštěstí objevila konkurence, tudíž
jsme mohli vybrat nejvhodnějšího kandidáta. Bylo už na čase,
bikrosaři byli velmi netrpěliví,“
pousmál se Zdeněk Fišer, náměstek prostějovského primátora pro stavební investice.

Prostějov/mik - V případu odstřelu budov OP ve vrahovickém
areálu a létajícím šutru je mnohem víc zataženo. Báňská správa
ještě dosud žádné správní řízení
nezahájila. Společnosti Mital
ovšem hrozí za porušení bezpečnostních opatření až pětimilionová pokuta, střelmistr Zdeněk
Šobíšek by mohl zaplatit padesát
tisíc korun. Ten však jakoukoliv
chybu při demolici OP odmítá.
Sehnal si údajné odborníky na
videozáznamy a nyní tvrdí, že
záběry pořízené dvěma prostějovskými mladíky jsou podvrh.
A kusy šutrů svištící mezi diváky
jsou zdařilé falzum.
„Pan Šobíšek rozporoval některé
amatérsky pořízené videozáznamy, které podle něj mohou být
fotomontáží,“ uvedl mluvčí Státní
bánské správy Bohuslav Machek.
Úřad proto požádal o informace
policisty a hasiče, kteří se podíleli

na zabezpečení prostoru v okolí budov OP, aby si udělal lepší obrázek
o situaci na místě a mohl videozáznamy lépe posoudit. „Ozval se mi
někdo, kdo o sobě prohlašuje, že je
odborníkem na počítačovou animaci. Dotyčný tvrdí, že kámen zachycený na videozáznamu má příznaky podvodu,“ dodává na svoji
obranu střelmistr Zdeněk Šobíšek,
který trvá na tom, že při odstřelu
budov Oděvního podniku nebyly
porušeny bezpečnostní předpisy.
Když v pátek odpoledne Večerník
tohoto hlavního muže demolice
komplexu budov OP kontaktoval,
nepořídil. „Už mě všichni přestáváte bavit, nashledanou,“ položil nám
telefon značně rozezlený střelmistr.
Den předtím, tedy ve čtvrtek
31. července však redakci Večerníku navštívili oba dva autoři videozáznamů, Lukáš Linka a Jaroslav
Řehulka. Oba mladíci jakýkoliv
podvod rezolutně odmítají. A to
i po přímé otázce, zda v případě
jejich natočeného videozáznamu
jde o falzum! „V žádném případě,
je to naprostá realita. Oba jsme točili

video z odstřelu pomocí mobilního
telefonu a vůbec jsme nevnímali
situaci okolo sebe. Jestli teď někdo
z rádoby odborníků tvrdí, že jsme
nikdo v davu přihlížejících na letící šutr vůbec nereagovali, protože
žádný neletěl a na video jsme ho
pak trikem domalovali nebo co, tak
neví, co mluví. Na našich záběrech
je i při zpomalených záběrech vidět,
jak zděšení lidé sebou trhli a uhýbali. Zvláště jedna mladá slečna, které
kámen jen těsně minul hlavu,“ řekl
Večerníku Lukáš Linka.
„Na mých záběrech je jasně vidět,
jak jsem ve chvíli, kdy na mě letěl
kámen, cuknul telefonem. Strašně jsem se totiž lekl, takže jsem
mimoděk strhnul i mobil. Dívka
přede mnou se před letícím kusem
zdiva ohnula, já stál pár metrů za
ní a úlomek mi zranil ruku. První pomoc mi poskytl vedle stojící
hasič, pak mi v nemocnici ránu
na ruce sešili. Ostatně, ten zmíněný hasič letící kámen viděl taky,
tak snad báňský úřad vyslechne
i jeho. Nejsme žádní lháři ani podvodníci, věříme, že pravda bude

Foto: Internet
prokázána. Vždyť chybělo málo,
aby kusy zdiva z OP zabíjely,“ tvrdí
se vší vážností Jaroslav Řehulka.
Oba autoři si nedokáží rozumně vysvětlit, proč střelmistr Zdeněk Šobíšek považuje videa za podvod. Míru
pochopení pak ale objevili… „Na
jedné straně jsme jeho prohlášeními

rozezleni, na straně druhé mu ale
i rozumíme. Hrozí mu vysoká pokuta za jednoznačné porušení bezpečnostních předpisů, tak se brání, jak
může,“ krčí rameny Lukáš Linka
s Jaroslavem Řehulkou.
Večerník bude celou kauzu pochopitelně i nadále sledovat.

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

A GRATULUJEME!!!

Emma Čopáková
26. 7. 2014 53 cm 3,75 kg
Prostějov

Natálie Slatinová
27. 7. 2014 52 cm 3,50 kg
Nezamyslice

Ema Konečná
28. 7. 2014 51 cm 3,60 kg
Prostějov

Edita Lošťáková
28. 7. 2014 52 cm 3,90 kg
Prostějov

Zuzana Marešová
29. 7. 2014 50 cm 3,05 kg
Prostějov

Stanislav Kýr
27. 7. 2014 50 cm 3,00 kg
Brodek u Konice

Zdeněk Žlotíř
27. 7. 2014 54 cm 3,90 kg
Biskupice

Mikuláš Richtr
28. 7. 2014 47 cm 2,80 kg
Kralice na Hané

Mikuláš Mrázek
29. 7. 2014 50 cm 3,55 kg
Kralice na Hané

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

Horáka má novou ředitelku!
Zdravotnická škola ZŠ„JeDr.to pro
mě výzva,“ nebojí se Petra Rubáčová
opět zve seniory ke studiu
Prostějov/mm - Střední zdravotnická škola Prostějov otevírá v prvním pololetí školního
roku 2014/2015 již osmý běh
kurzu pro seniory, který má
název Odpovědným přístupem ke stáří, zdravý životní styl
a ochrana člověka za mimořádných událostí. Pořádán je
díky finanční podpoře magistrátu Statutárního města Prostějova.
Určen je všem seniorům, kteří nechtějí jen sedět doma, ale
chtějí se něco dozvědět například o těchto tématech: Mimořádné události – poskytování
první pomoci, předcházení onemocněním, Relaxační a výtvar-

né techniky, Očista organismu,
Asertivita, Biologické potřeby
a jejich saturace a podobně. Veškerou problematiku přednášejí
zkušené lektorky, kterými jsou
odborné vyučující na škole.
Kurz bude zahájen v posledním zářijovém týdnu 2014,
termín bude upřesněn všem
přihlášeným, je v rozsahu třiceti hodin, vždy v odpoledních
hodinách a zájemci se mohou
přihlásit buď na email: skola@
szdravpv.cz, kde uvedou heslo
KURZ SENIOR 8, telefonicky na čísle 582 343 861 anebo
osobně na sekretariátu školy
na Vápenici 3. Počet účastníků
je omezen na čtyřicet.

Předchozích sedm běhů kurzu
se setkalo s mimořádným ohlasem, a jak uvedli sami účastníci,
byl pro ně podnětem k většímu
zájmu o sebe sama. Všichni na
závěr obdrží i certifikát o absolvování.

INZERCE

6WĜHGQtRGERUQiãN ROD
p odnikání a obchodu
5HMVNRYD3URVWČMRY

DÁLKOVÉ
STUDIUM

nabízí 3leté dálkové nástavbové studium
]DNRQþHQpPDWXULWQt]NRXãNRXY oboru

Podnikání 64-41-L/51
PODNIKÁNÍ
A MARKETING

MANAGEMENT
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Ekonomické studium
s GĤUD]HPQD marketing.

Ekonomické studium se
]DPČĜHQtP na oblast Ĝt]HQt
sociálních služeb.

9]GČOiYDFtSURJUDPMHXUþHQ
]iMHPFĤPNWHĜtVLSRWĜHEXMt doplnit
odborné eNRQRPLFNpY]GČOiQt
v REODVWLHNRQRPLN\~þHWQLFWYt
managementu a marketingu.
6WXGHQWLMVRXSĜLSUDYRYiQtNHVORåHQt
profesní kvalifikace Specialista
marketingu.

9]GČOiYDFtSURJUDPSoskytuje
Y]GČOiQtY oblasti sociálních služeb,
PDQDJHPHQWXDDGPLQLVWUDWLYČ
v RUJDQL]DFtFK]DEH]SHþXMtFtFK
VRFLiOQtþLQQRVW(ambulantní a
SRE\WRYi]DĜt]HQt a institucích
YHĜHMQpVSUiY\

ƉƎŝŚůĄƓŬƵŬĞƐƚƵĚŝƵůǌĞƉŽĚĂƚĚŽϯϭ͘ϴ͘ϮϬϭϰ

www.sospo.eu

Prostějov/mik - Po odvolání Ivana Pospíšila z pozice
ředitele Základní školy Dr.
Horáka v Prostějově, k němuž
došlo v závěru června tohoto roku, vyhlásil magistrát
výběrové řízení na obsazení
tohoto postu. A již v úterý
29. července rada města
na doporučení výběrové
komise schválila jmenování
Pospíšilovy nástupkyně. Novou ředitelkou školy se stala
Petra Rubáčová, která se
ujala funkce již ve čtvrtek
1. srpna.
„Do výběrového řízení se
přihlásilo osm uchazečů a komise sestavila konečné pořadí,
které vzápětí rada města akceptovala, načež ze dvou finalistek
vybrala Petru Rubáčovou. Ta

doposud působila ve funkci
ředitelky malotřídní Základní
školy v Myslejovicích,“ podala
prvotní informaci na jednání
Zastupitelstva města Prostějova
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora pro školství.
Nová ředitelka ZŠ Dr. Horáka,
která bude mít velmi ztíženou
úlohu po známých peripetiích
se zjištěným dvoumilionovým
mankem v účetnictví této
školy, se právě minulé úterý
přijela představit zastupitelům.
„Je to pro mě obrovská výzva a já děkuji všem, kteří mi
dali důvěru. Věřím, že ve
spolupráci s dalšími novými kolegy funkci ředitelky
Základní školy Dr. Horáka
v Prostějově zvládnu,“ svěřila
se novopečená šéfka jedné

Má odvahu. Petra Rubáčová dokázala s klidem a velmi ctižádostivě odpovídat zastupitelům i na některé podpásové otázky.
Foto: Michal Kadlec
z největších prostějovských
základních škol. Odpověděla
tímto způsobem i na několik
nejen podle názoru Večerníku
až trapných otázek zastupitelky
Ivany Copkové (KSČM), která

se evidentně snažila zpochybnit
kompetentnost nové ředitelky.
Exkluzivní rozhovor s Petrou
Rubáčovou vám přineseme
v některém z příštích čísel
Večerníku.

Jubilejní DESÁTÝ a stále unikátní dětský

FILMOVÝ TÁBOR čeká vrchol ve středu
Sobotín, Prostějov/red - Od minulého pondělí 28. července
až do nadcházejícího čtvrtku 7. srpna 2014 se koná desátý
filmový tábor pro děti Sobotín 2014. Výjimečnost projektu
spočívá zejména v rozmanitosti filmařských dílen a kvalitě
vznikajících filmů. Kouzelná atmosféra podhůří Jeseníků
následně dotváří skvělou kulisu ojedinělému táboru. Gymnázium Jiřího Wolkera jej pořádá ve spolupráci s Městskou knihovnou Prostějov, za podpory Statutárního města Prostějov
a po celé desetiletí i pod záštitou prvního náměstka hejtmana
Olomouckého kraje a prostějovského radního Aloise Mačáka.

Tvůrčí tým členů Divadla Point
už deset let tvoří páteř unikátního projektu organizovaného
Gymnáziem Jiřího Wolkera
v Prostějově. Pro účastníky ve
věku 10 až 17 let je připravena
řada workshopů - dílen, kde se
mohou seznámit s filmovou
tvorbou a naučit se všem důle-

žitým filmovým dovednostem.
Kromě práce s kamerou a střihovými programy si vytváří mladí
filmaři vlastní scénáře, pracují
na návrzích a realizaci kostýmů,
masek či líčení, sestavují vlastní
choreografie a komponují nebo
vybírají hudbu. To vše pod vedením zkušených lektorů.

Mnozí z účastníků přijíždí na
filmový tábor už poněkolikáté.
A ti, kteří už nemají „správný“
věk, jezdí na návazný filmový
kemp Movie Factory, který má
už počtvrté mezinárodní účast
a je financován z prostředků EU.
Letošní dětský filmový tábor
je provázen tématem Napříč
orientem. Vybírat si budou
nejen mezi oblastmi (například
Indie, Čína, Japonsko nebo
Arábie), ale také mezi žánry
(pohádka, akční film, horor,
romantika a další). Každý krátký film musí splňovat přísné
nároky na kvalitu scénáře, kameru a střih. Musí se v něm
objevit pohybová choreografie, zpívaná část a své herecké

umění zde může uplatnit každý
z desetičlenné tvůrčí skupiny.
Letos se filmového tábora účastní na šest desítek dětí z celé České
republiky. Je připraven také program pro volný čas. Mimo her
pro hereckou průpravu jsou plánovány také sportovní hry a kry
v přírodě, která je v okolí tábora
opravdu nádherná. Vše vyvrcholí středečním galavečerem
(od 18.30 hodin), u něhož
nebude chybět nejen patron
tábora Alois Mačák, ale ani
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Už v příštím čísle vám tak přineseme přímou reportáž, rozsáhlou fotogalerii i exkluzivní
ohlasy. Na www.vecernikpv.cz
pak najdete unikátní video!

Co, kdy, kde, kam ...?
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Základní organizace SPCCH
v Prostějově poskytuje i nadále své poradenské služby každé
úterý od 9 do 11 hodin v kanceláři na Kostelecké 17 v Prostějově, přízemí dveře číslo
109. Také v tomto roce pořádá
ZO SPCCH v ČR Prostějov
zájezdy: 3. září 2014 – Zahradní galerie Děda Praděda v Jiříkově, 1. října 2014 – zájezd
do Polského Těšína. Přihlášky
a další informace získáte na
shora uvedené adrese v úřední
dny.
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

MC Cipísek
Odpolední herny pro rodiče
a prarodiče s dětmi do 5 let –
vždy v pondělí od 15:00 do
17:00 hodin – na tyto herny
není potřeba se předem hlásit.
Jak a kdy začít s výchovou dětí
– besedy v rámci Mimiklubu
Lazariánský servis vás zve opět
na ozdravný pobyt do Chorvatska v měsíci srpnu 2014. Pobyt
je vhodný pro rodiny s dětmi,
seniory i handicapované. Přihlášky a bližší informace na tel. čísle
776 054 299 pí Zapletalová

ICM Prostějov
V Galerii pro duši je umístěna
výstava Evropské unie v kostce,
kterou připravily naše EDS dobrovolnice Lucie a Laura. Výstava
potrvá po dobu letních prázdnin.
Od úterý 24. června 2014 má
ICM Prostějov již prázdninovou
otevírací dobu, tj. každý všední
den od 10:00 do 16:00 hodin.
Dětský domov Plumlov zve Od 28. července do 8. srpna 2014
děti i rodiče na zábavné odpo- bude ICM Prostějov zavřeno.
ledne KONEC PRÁZDNIN
NA BALKÁNĚ. Akce proběh- Svaz tělesně postižených v ČR,
ne dne 28. srpna 2014 v době
o. s. v Prostějově,
od 15.00 - 17.00 hod. v areálu Kostelecká 17, nabízí k zapůjdětského domova. Co vás čeká: čení kompenzační pomůcky,
skákací hrad, střelba ze vzdu- např. polohovací lůžka, ortochovky a z luku, malování na pedické vozíky, chodítka, WC
obličej, "rodeo", trampolína, křesla aj. Služby jsme rozšířili
zahradní golf a jiné aktivity. i o rozvoz pomůcek. Bližší inforPřijďte se podívat a vyzkoušet, mace v kanceláři č. 106 nebo na
jak tráví čas děti v dětském do- tel. č. 588 000 167
mově.
SEMTAMTNÍK
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NE- úterý 5. srpna 2014 - Výšlap
DOSLÝCHAVÝCH, Svatoplu- na Velký Kosíř s vyhlídkou
z nové rozhledny. Odjezd z Pv
kova 15, Prostějov 796 01
Vážení klienti. I v tomto roce autobusem od Alberta v 8:45
Vám nabízíme možnost využít hodin ze stan.č.1 do Čech pod
služeb našeho zařízení. Kromě Kosířem. Odjezd z Čech ve 13:15
odborného sociálního poraden- hod., nebo ve 14:07 hod. S seství, Vám také nabízíme prodej bou pohodlnou obuv, dalekohled.
baterií do sluchadel a drobného V případě nepříznivého počasí
příslušenství ke sluchadlům se akce nekoná. Pojedeme pouze
(hadičky, čistící tablety, či ušní v případě předem nahlášené účasti.
tvarovky různých velikostí). čtvrtek 7. srpna 2014 – 13.00 až
Na vaši návštěvu se srdečně 16.00 hodin - Pletení z pedigu
v klubovně SONS.
těšíme.

TIP Večerníku

GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN
KDY:
KDE:

ÚTERÝ 5. SRPNA 2014, 19.00 HODIN
ZÁMEK PLUMLOV

S dalším ročníkem Festivalu zámeckých
a klášterních divadel zamíří Geisslers Hofcomoedianten, kteří celé léto kočují po Čechách i Moravě, i do Plumlova. Na místním
zámku se představí již zítra!
Již čtvrtým rokem se pod hlavičkou souboru
Geisslers Hofcomoedianten zrodil festival, kterým tento soubor připomíná zanikající tradici
zámeckých a klášterních divadel po celé České
republice. Jedná se o putovní festival, kde „Geisssleři“ sehrají vždy jednu ze svých inscenací
v místech, se zapomenutou divadelní tradicí.
Pro každý ročník festivalu připravují novou
inscenaci, letos ponese název Dvě komedie
v komedii a jde o vůbec první zachovaný text,
kde byl využit princip divadla na divadle. Na
konci srpna odehrají celkem pět svých inscenací v rodném Kuksu na festivalu Theatrum Kuks
a dále budou pokračovat s hraním v Královéhradeckém kraji.
„Hlavním účelem festivalu je připomenout polozapomenutou divadelně-společenskou funkci
zámeckých a klášterních divadel sedmnáctého,
osmnáctého a devatenáctého století. Naší snahou je toto neprávem nazývané ´období temna´ české divadelní historie revitalizovat a jak
jinak než současným divadlem, které vzniklo
na základě textu právě z repertoáru jednoho
ze zámeckých divadel. Na festivalu vystupující nezávislá divadelní skupina Geisslers
Hofcomoedianten, která se ve své dramaturgii
orientuje na hledání paralel mezi současným
a barokním divadlem, patří mezi nejuznávanější inscenační odborníky na toto období,“ říká
umělecký šéf festivalu Petr Hašek.
Cílem jejich dramaturgie není pouze objevovat
a rekonstruovat prameny „dávno zašlé doby“,
ale na základě barokních předloh a principů
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Foto: www.geisslers.cz
vytvořit současné a živé divadlo vyjadřující se
k dnešku. Sláva „Geisslerů“ stoupá strmě vzhůru (nominace na inscenaci roku 2010 a 2011
v anketě Divadelních novin), hrají s úspěchem
na tuzemských a zahraničních festivalech,
v říjnu 2012 absolvovali měsíční turné po Spojených státech amerických a v roce 2013 si zahráli na mezinárodních festivalech v Monaku,
Francii a Itálii.
Více informací o Geisslers Hofcomoedianten
na internetových stránkách www.geisslers.cz

Galerie metro 70 vás srdeč- Výstava
„ženy,
vášně,
ně zvou na vernisáž výstavy rock´n´roll“. potrvá do 1. srpna
“Emoce-Barvy-Vzduch”, která 2014 v otevírací době RIC.
se uskuteční v pondělí 4. srpna
www.vecernikpv.cz
2014 v 17:00 hodin.

„Pošeptal jsem mu, zda se nechce přiučit hospodaření,“ zavtipkoval primátor

Prostějov/
P
m
mik - Během
minuh
lého
úterý
lé
byl
b program
U TOHO! představitelů
p
vedení
hodně nabitý.
d í města
ět h
Už v deset hodin dopoledne
zasedala rada města, ve čtyři odpoledne pak primátor
svolal mimořádné jednání
zastupitelstva. A mezitím
přivítali radní předsedu
vlády České republiky Bohuslava Sobotku. Premiér
pak z radnice zamířil do
sídla Policie ČR, aby v odpoledních hodinách navštívil FTL a také ještě výrobní
areál společnosti Mubea.
Večerník byl pochopitelně
u toho!

„Prostějov je velmi důležitým
a stále známějším místem na
mapě investic. Možnosti nabízené investorům pro podnikání
jsou tím, co mě v tomto hanáckém městě zajímá nejvíce,“
nechal se hned na začátku oficiální návštěvy slyšet premiér
Bohuslav Sobotka.
Po návštěvě stoleté radnice si
předseda vlády prohlédl sídlo prostějovských policistů,
za další hodinu se pak v FTL
potkal s jednatelem této dopravní společnosti a zároveň
prezidentem svazu dopravy
a průmyslu ČR Jaroslavem
Hanákem. „Ve společnosti
Mubea mám jednání o potencionálních investičních projektech v budoucnu,“ předeslal
premiér Bohuslav Sobotka.

Návštěvu předsedy vlády si
pochvaloval i jeho stranický
kolega a primátor Prostějova
Miroslav Pišťák. „Nebyla nijak
dlouhá, jelikož program pana
Sobotky byl hodně vyčerpávající. Nicméně při krátké diskuzi
jsme předsedu vlády upozornili na několik problémů, které
nás, stejně jako další představitele měst i obcí v republice, tíží a které by měla vláda
s parlamentem České republiky
řešit. Například nesmyslně vysoké poplatky za vynětí půdy
ze zemědělského fondu,“ řekl
Večerníku Miroslav Pišťák, Přijela vrchnost. Premiéra České republiky Bohuslava Sobotku
primátor Prostějova. Vzápětí přivítal v Prostějově primátor Miroslav Pišťák. Foto: Michal Kadlec
ale dodal, že blesková schůzka
s premiérem se neobešla bez a pošeptal mu do ucha, že jestli jsem mu kdykoliv k dispozici,“
úsměvných chvilek. „Vzal jsem se chce přiučit, jak se hospo- usmíval se první muž prostěsi pana předsedu trošku stranou daří s vyrovnaným rozpočtem, jovského magistrátu.

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...
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

pondělí 4. srpna
18:30 Ostře sledované vlaky
21:00 Parádně pokecal
česká letní komedie
úterý 5. srpna
18:30 Parádně pokecal
21:00 Sex, drogy a daně
dánské biografické drama
středa 6. srpna
18:30 Parádně pokecal
21:00 Sex, drogy a daně
čtvrtek 7. srpna
18:30 Útěk z planety Země
animovaný rodinný film
21:00 V oku tornáda
americký akční film
pátek 8. srpna
18:30 Útěk z planety Země 3D
21:00 V oku tornáda
sobota 9. srpna
18:30 Útěk z planety Země 3D
21:00 V oku tornáda
neděle 10. srpna
18:30 Útěk z planty Země
21:00 V oku tornáda

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE
středa 6. srpna
21:00 Rivalové
pátek 8. srpna
21:00 Něžné vlny
sobota 9. srpna
21:00 Revival
neděle 10. srpna
21:00 Legendární parta

SVÉ TIPY
na zajímavé akce

nám posílejte
na e-mail:
vecernik@pv.cz

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

PREMIÉR SOBOTKA SI „ODSKOČIL“ DO PROSTĚJOVA
BYLI JSME

KINO METRO 70

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 44. DO 10
10. 88. 2014

TELEFON 582 3344 130
30

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek od 15:00 hodin. Slunce je v současnosti poblíž maxima své činnosti a proto jsou pozorovatelné zajímavé útvary ve
fotosféře (skvrny) i v chromosféře (protuberance, erupce, filamenty...). Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve
čtvrtek a v pátek ve 21:30 hodin. Na večerní obloze je možné
sledovat planetu Saturn opásanou překrásnými prstenci. Měsíc
dorůstá a pozorovatelný bude nejlépe koncem týdne. Kromě
těles sluneční soustavy jsou pozorovatelné též objekty vzdáleného vesmíru (dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny…). V případě
špatného počasí nabízíme náhradní program. Vstupné 20 Kč.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených
pozorování.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě budeme po zimním odloučení
opětovně přinášet pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde
čistící práce společnosti .A.S.A. Technické služby budou probíhat:
12. srpna 2014 - BLOK č. 43: Česká, Šlikova, Krátká, Rostislavova, Mánesova, Máchova, Riegrova, Brandlova, Jungmanova
(Česká – Šmeralova), Mlýnská, Mlýnská – parkoviště, Plumlovská
– parkoviště (sídl. Svobody)

V Žešově opraví
chodník i silnici

Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Pavel Růžička 1926 Čechovice
Aloisie Nováková 1920
Soběsuky
Miluše Prokopová 1934
Prostějov
Marie Műllerová 1931
Prostějov
Blažej Smékal 1931
Brodek u Prostějova
Václav Košťálek 1944
Plumlov
Anna Ruszóvá 1946 Otaslavice
Anna Dostálová 1922
Čechy pod Kosířem

Mgr. Miloš Košíček 1950
Prostějov
Klára Langrová 1926 Stínava
Tomáš Mazur 1973
Kostelec na Hané
Jarmila Vránová 1931
Otaslavice
Miloš Pospíšil 1931 Prostějov
Ladislav Čerych 1939 Prostějov
Libuše Dokoupilová 1925
Prostějov
Milan Hrubý 1929 Domamyslice
Pavel Šup 1936
Prostějov
Marie Koblížková 1942 Vyškov

Rozloučíme se...
Pondělí 4. srpna 2014
Olga Kirchnerová 1935 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Středa 6. srpna 2014
Anna Hrubanová 1945 Seloutky 14.00 kostel Určice
Pátek 8. srpna 2014
Zdeněk Kadlec 1943 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Josef Dufka 1934 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Dagmar Poulíková 1935 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Pondělí 11. srpna 2014
Jiřina Štolpová 1932 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obce: Štarnov, Slavíkov, Nová
Dědina, Přemyslovice
Dne: 18. 8. 2014 od 7:30 do 15:30
hod. Vypnutá oblast: celé obce:
Štarnov, Slavíkov, Nová Dědina
včetně podnikatelských subjektů v
obci, část obce Přemyslovice celý
spodní konec Habeš včetně chat,
po č. 30, 361, 364.
Obec: Mostkovice
Dne: 18. 8. 2014 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: ul.
Nábřežní od č. 338 po č. 219 na
ul. Prostějovská, celá ul. Pěší a
Za stodolami od č. 540 po č.539
+ novo p. Krejčí.
Obce: Hvozd , Vojtěchov
Dne: 19. 8. 2014 od 7:30 do

15:00 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Hvozd a Vojtěchov vč.
podnikatelských subjektů, farmy ZD. Odběratelská trafostanice Vojtěchov Dětský tábor (č.
300822)
Obec: Doloplazy
Dne: 20. 8. 2014 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast: od
č. 115 a 78 sm. Nezamyslice vč.
postranních ulic.
Obec: Březsko
Dne: 20. 8. 2014 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Březsko vč. podnikatelských subjektů a farmy ZD.
Obce: Kralice, Biskupice –
k.ú.
Dne: 21. 8. 2014 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast: FVE
Buzzing Blackč.(702243) FVE
Kralice Energotrend č.(702343)
odběratelská trafostanice Biskupice vodárna (č. 300682)

Obec: Čechy pod Kosířem
Dne: 21. 8. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
oboustranně ul. Husova, nám.
Svobody, Wolkerova po č. 230
a 131
Dne: 21. 8. 2014 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast: celé
ulice: Havlíčkova, Komenského, Víska, Podlesí, Mánesova,
Lípy, Tyršova od č. 307 po č.
327 a 342 včetně novostaveb.
Obec: Doloplazy
Dne: 22. 8. 2014 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Doloplazy včetně podnikatelských subjektů / mimo fa.
Fišner
Obec: Březsko
Dne: 22. 8. 2014 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Březsko vč. podnikatelských subjektů a farmy ZD.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Radní vyhověli. Silnice v Žešově i vedlejší chodník budou
v dohledné době opraveny.
Foto: Magistrát města Prostějova
Prostějov/red - Na základě
podnětu občanů při setkání
v místní části Žešov uložilo
vedení města odboru rozvoje a investic magistrátu
připravit materiál na zřízení
nového chodníku a opravu
komunikace U Palírny.
Oba materiály projednávala
rada města na své poslední schůzi. „Schválili jsme
rozpočtovým
opatřením
finanční prostředky v celkové
výši 180 tisíc korun na pořízení
projektových
dokumentací.

Nový chodník postavíme podél místní komunikace směrem
k hlavní komunikaci II/433.
Důvodem je bezpečný přístup
ke stávající zastávce autobusu
na trase Prostějov – Němčice
na Hané. V případě komunikace U palírny v Žešově, kde
dochází při přívalových deštích
k zatékání vody do nemovitostí,
dojde ke stavebním úpravám,“
přiblížil plánované investice
náměstek primátora Statutárního města Prostějov Zdeněk
Fišer.

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 4. srpna 2014
Exkluzivní interview se stálicí české hudební scény, uznávaným saxofonistou či skladatelem
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„NELÁKÁ MĚ POLITICKÁ KARIÉRA ANI VLÁDNÍ VOZIDLA ČI NĚCO PODOBNÉHO...“
Felix Slováček zahrál na Plumlově a dle svých slov jen o vlásek unikl ze spárů tamějších strašidel

Plumlov - Aktuálně probíhající výstavu obrazů akademického malíře Kristiana Kodeta snad ani nemohl zaetý
hájit svým klarinetovým sólem nikdo jiný, než dlouholetý
ými
přítel známého malíře a legenda mezi českými sólovými
vím
hudebníky Felix Slováček. Ten nejprve prostřednictvím
tenašeho exkluzivního rozhovoru pozdravil všechny čteětí
náře PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, aby se vzápětí
ste
podělil o několik informací ze svého soukromí. Věděli jste
ponapříklad, že přihláška na konzervatoř mu vyšla až napodruhé? A proč se stal tváří jedné politické kandidátky na
em
Liberecku? V interview pro Večerník prozradil mnohem
víc. Dokonce i to, co od něj nejvíc chce akademický maále
líř Kristian Kodet, jehož výstavu obrazů můžete i nadále
shlédnout na plumlovském zámku...
Petra Hežová
První otázka snad ani nemůže být jiná. Jak se vám líbilo
na plumlovském zámku?
„Jsem moc rád, že jsem se konečně
po letech, kdy jsem jezdíval okolo
plumlovského zámku, mohl podívat
i dovnitř. Byl jsem tam úplně poprvé
a tak jsem si rovnou zámek prošel odshora až dolů. (úsměv) Myslím si, že
ten nápad tenkrát, když se začínalo se
stavbou zámku, to byl hodně velkorysý plán a teď zase velkoryse chybí
prachy na opravu. Vůbec si nedovedu
představit, kolik by tohle všechno stálo... Zavést sem vodu, teplo a odpady.
Je to ale stále krásný dokument toho
tehdejšího umu, který bohužel dopadl, jak dopadl.“
Setkal jste se při obchůzce
s nějakým strašidlem?
„Ano, setkal jsem se u vás s čerticí
a vodnicí. Holky chtěly, abych se
s nimi vyfotil, což jsem nemohl odmítnout. Do pekla ani do zdejší přehrady
se jim mě stáhnout nepodařilo, statečně jsem se jim ubránil... (smích)“
Překvapila vás nabídka
pana Kristiana Kodeta,
abyste hudebně doprovodil zahájení vernisáže jeho obrazů?
„Ani ne. (úsměv) Tohle není první
vernisáž, na které mu hraji. My jsme
s Kristianem dlouholetí přátelé, a tak

kdykoliv mě o to požádá a já právě
rávě
nikde nekoncertuji, tak bez váhání
ání
okamžitě jedu.“
Jste vy osobně vlastní-ů
kem některého z obrazů
pana Kodeta?
„Ano a mám jich dokonce něěkolik. Navíc, Kristianův dědeček
ček
byl sochař, Emanuel Kodet, a jáá se
musím pochlubit, že vlastním jednu
dnu
z jeho soch, kterou ode mě chce naopak zase Kristian. (smích)“
Před nedávnem jste v Libeibereckém kraji kandidovall za
Stranu práv občanů-Zemanovci.
ovci.
Byl byste opravdu ochoten v přípaípadě úspěchu vyměnit klarinet a saxofon za poslaneckou lavici?
„Já jsem s tím vlastně nikdy ani nepočítal, že bych se měl dostat do
osněmovny. Byla to vlastně jen takoala
vá hra. Ta strana mě o to požádala
choa já jsem jim vyhověl. Ale pochopitelně by mi vadilo, kdybych měl
omezit koncerty a vůbec hudbu. Jak
vou
říkám, ve skutečnosti jsem s takovou
možností vůbec nepočítal.“
A neobával jste se případné
ztráty vašich příznivců,
kdybyste se dostal do vlády, jak se
stalo některým vašim kolegům
z branže?
„O tom jsem ani nepřemýšlel, že by
to mohlo mít vliv na moji profesní
hudební činnost. Vůbec jsem o něčem

podobném neuvažoval, protože jsem
skutečně nepočítal s tím, že bych
p
v této oblasti mohl uspět...“
Šel byste do
toho znovu,
po téhle zkušenosti?
A přece jen, neláká
vás kariéra politika?
„Ne, rozhodně nešel.
Jakákoliv podobná
kariéra mě neláká,
ani vládní

„Já si myslím, že je třeba, aby
každý, kdo se rozhodl vstoupit do
showbyznysu, se na to připravil především technicky. Aby
ten svůj nástroj či hlas skutečně ovládal tak, aniž
by mu hned nezaskočilo.
A pochopitelně nejen to.
Důležité je, v dnešní době
zvlášť, aby uměl dobře nejen
g y, ale i německy,
y, frananglicky,
couzsky a rusky. Či třeba

Dozvěděla jsem se, že vás
na první pokus nevzali na
konz
konzervatoř. To nerozpoznali váš
talen nebo jak se vše odehrálo?
talent,
„Já jjsem se hlásil původně na medicínu, ale bohužel jsem obdržel posudek ve smyslu, že nedávám záruku,
abyc po vystudování věnoval své
abych
scho
schopnosti
ve prospěch té práce. Na
konz
konzervatoř
jsem se tedy přihlásil až
n to, a to už mě naštěstí vzali.
rok na
(úsm
(úsměv)“

„Já mám největší radost, když hraju
a mám koncerty. To je pro mě ideální
odpočinek. Nejhorší je nedělat nic...“

míní český klarinetista FELIX SLOVÁČEK,
který nedávno vystoupil na zámku Plumlov
Sledoval jste v této souvislosti například televizní talentové soutěže?
„Ano
„Ano, samozřejmě jsem je sledoval
myslím si, že to je jen kšeft pro
a my
dotyčnou stanici, která pořad právě
doty
vysílá. Vše mi totiž připadá, jako by
vysíl
se nnachystal koš na zpěváky, kte-

rý se po skončení soutěže vysype
a začíná se zase od znova, aby mohli
přijít další adepti. Alespoň na mě to
tak působí, protože kdo z nich se po
skončení soutěže objeví ještě v televizi nebo v rádiu? Pak už po nich
není ani vidu ani slechu, přestože
někteří z nich mají opravdu hezký
hlas...“
Za dobu svého působení na
tuzemském poli jste účinkoval s celou řadou významných českých i zahraničních pěvců a hudebníků. Existuje ještě někdo, kdo
spolupráci s vámi uniká a s kým
byste si rád na pódiu zahrál?
„Já se vždycky moc těším, když mi
na nějakém jazzovém festivalu nabídne produkce nebo dramaturgie
zajímavé lidi, jako třeba nedávno
na jazzovém festivalu v Přerově
jsme doprovázeli velmi zajímavého,
mladého anglického zpěváka a pianistu Anthony Stronga nebo australského multiinstrumentalistu Jamese
Morrisona...“
Léto je v plném proudu,
bude pro vás převážně pracovní, nebo se odměníte pravým
a nefalšovaným dovolenkovým
létem, plným odpočinku?
„Já mám největší radost, když hraju
a mám koncerty. To je pro mě současně ideální odpočinek. Nejhorší je
nedělat vůbec nic... (smích)“

kdo je

felix slováček

Foto: Lenka Sedláčková
vozidla či nic podobného... (úsměv)
Byla to jen jakási zkušenost.“
Jste stálicí české hudební scény, ale vaše začátky jistě nebyly bez problémů. Co byste poradil
dnešním začínajícím hudebníkům,
kteří se shlédli ve vašem vzoru?

ovládal asijskou řeč. Z vlastní
zkušenosti musím říct, že jsem
měl velice zajímavé koncerty ve
Vietnamu i v Číně a vím, jak úžasně publikum reaguje, když je člověk v jejich vlastním jazyce třeba
jen pozdraví. (úsměv)“

Vlasstním jménem Antonín Slováček se narodil 23.
květtna 1943 ve Zlíně. Je uznávaným českým klarinetis
istou, saxofonistou, hudebním skladatelem i dirigentem a kromě svého působení
v obblasti populární hudby se dobře uplatnil také jako interpret klasického klarinetového
repeertoáru. Není proto divu, že na svém kontě má řadu vlastních alb a stovky sólových
televizních vystoupení.
y p Felix Slováček jje bývalým
ý ý členem legendárního
g
Orchestru Karla
Vlacha, dlouholetým sólistou Orchestru Ladislava Štaidla (1969 až 1986), kde často
doprovázel
p
zpěváka
p
Karla Gotta. Pozdějij se stal i šéfdirigentem
f g
Tanečního orchestru
Československého rozhlasu, kterýý dnes řídí ppod ppozměněným
ý názvem jako
j svůjj vlastní
big band. Žánrově není nijak vyhraněný, svou interpretací prezentuje vynikající umění
v populární i vážné hudbě, věnuje se také jazzu, folklóru i muzikálům. Manželkou Felixe
Slováčka je od roku 1983 herečka Dagmar Patrasová (*1956), spolu dvě děti, syna Felixe a dceru Annu. Z prvního manželství má dceru René.

INZERCE

LITOVELSKÝ OTVÍRÁK
nabídne pivní speciály
i skvělou muziku
Litovel/pr - V areálu Pivovaru Litovel se již tuto sobotu
9. srpna sejdou příznivci pěnivého moku a dobré muziky.
Uskuteční se zde totiž jubilejní desátý ročník akce nazvané
„Litovelský Otvírák“. Návštěvníci se mohou těšit například
na známé české skupiny a zpěváky nebo na piva speciálně
uvařená právě pro tuto událost. Vstupné je jako každý rok
zdarma.
Herec a zpěvák Jiří Macháček s Mig 21, finalista soutěže SuperStar Petr Bende nebo skupina Mandrage se svým šlágrem
Šrouby a matice. To je jen několik vrcholů z programu Otvíráku. O tom, že se tato událost těší velké oblibě, svědčí
i dlouhodobě vysoká návštěvnost. „Loni jsme v areálu našeho
pivovaru přivítali více než deset tisíc návštěvníků. Vedle hudebních hvězd totiž nabízíme i bohatý doprovodný program,“
vysvětluje záměry pořadatelů Markéta Václavková, vedoucí
marketingu Pivovaru Litovel.
Brány Pivovaru Litovel se otevřou v sobotu 9. srpna od
10.00 hodin. Příchozí si budou moci prohlédnout prostory pivovaru, načež v pravé poledne odstartuje tradiční cyklistický
závod Free Litovel Bobr Bike. Odpoledne se pak na hlavní scéně a nádvoří rozběhne naplno kulturní program.
Vedle hudby bude hlavním „tahákem“ i možnost ochutnat
kompletní produkci Pivovaru Litovel. „Vedle kompletního
sortimentu jsme uvařili i několik piv speciálně pro tuto akci.
Čepovat tak budeme například silnou světlou patnáctku nebo
weizenbier,“ přibližuje nabídku Litovelského Otvíráku sládek
Petr Kostelecký. Dále bude možnost ochutnat svrchně kvašené
extra hořké pivo IPA nebo nápoj, který se v poslední době těší
nebývalému zájmu - cider.
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Pondělí

Číslo

4. srpna 2014

Tenis
MS TÝMŮ DO 14 LET

Prostějov bude na týden
patřit budoucím světovým
hvězdám bílého sportu
čtěte
na stranách

28

a

29

FOTBAL
PŮL SEZONA STARTUJE

Přinášíme speciální servis
věnovaný nadcházejícímu
ročníku soutěží.
čtěte
na stranách

23 - 26,30

A

31

"TEĎ CHCI POMOCI TADY"

Exkluzivní rozhovor
s výraznou ofenzivní
posilou "eskáčka"

tenis

ŠOK! MAREK ČERNOŠEK KONČÍ
S HOKEJEM. VRÁTÍ SE JEŠTĚ?
Přípravu na ledě naopak s Jestřáby absolvují i Radek Procházka a Petr Haluza

rozhovor

čtěte
na straně

TRHÁK TÝDNE

32
PONDĚLÍ 4. 8.
OD 11:00
ÚTERÝ AŽ SOBOTA OD 10:00

Prostějov/jim

MĚL SE STÁT TAJNÝM TRUMFEM PROSTĚJOVSKÝCH HOKEJISTŮ PRO PRVOLIGOVÉ
VÉ BITVY,
NÁVRAT MARKA ČERNOŠKA DO KLUBU, KDE S HOKEJEM ZAČÍNAL, SE VŠAK ODKLÁDÁ
KLÁDÁ
A JE DOST MOŽNÉ, ŽE K N
NĚMU JIŽ NEDOJDE. ZKUŠENÝ ZADÁK MĚL TOTIŽ V TOMTO
OMTO
TÝDNU NASTOUPIT
NASTO
S JESTŘÁBY DO PŘÍPRAVY NA LEDĚ, MÍSTO TOHO
ALE OZNÁMIL,
OZNÁMIL ŽE SE KVŮLI POVINNOSTEM V ČELE HRÁČSKÉ ASOCIACE
CIACE
CAIHP NEMŮŽE
NEMŮŽ VĚNOVAT HRANÍ. DEFINITIVNÍ KONEC KARIÉRY ALE TAKÉ
AKÉ
NEOZNÁMIL,
NEOZNÁM NECHÁVÁ SI ZATÍM OTEVŘENÁ ZADNÍ VRÁTKA. POKUD
UD
BY MU T
TO TOTIŽ ČAS DOVOLIL A STÝSKALO SE MU PO HOKEJI,
JI,
NEVYLOUČIL
NEVYL
SVŮJ COMEBACK.
TREN
TRENÉRSKÝ ŠTÁB V ČELE S TOMÁŠEM SRŠNĚM NAOPAK
K
MŮŽE POČÍTAT S DALŠÍM ZDEJŠÍM RODÁKEM PETREM
MŮ
M
H
HALUZOU, NĚKDEJŠÍ FINALISTA EXTRALIGY S KOMETOU
ETOU BRNO
T
TOTIŽ STEJNĚ JAKO RADEK PROCHÁZKA ZABOJUJE O KONTRAKT
VE FINÁLNÍ FÁZI PŘÍPRAVY. TU ZAHAJUJÍ JESTŘÁBI NA
A POČÁTKU
TOHOTO TÝDNE, POKUD SE VČAS PODAŘÍ PŘIPRAVIT LED, TAK
H
HNED DNES, TJ. V PONDĚLÍ 4. SRPNA, V PŘÍPADĚ ŽE
E
NEZDAŘÍ, TAK O DEN POZDĚJI.
SE TO NEZD

MISTROVSTVÍ SVĚTA DRUŽSTEV DO 14 LET

WORLD JUNIOR
TENNIS FINAL
Areál TK Agrofert Prostějov

Na „okrese“ končí remízy,

ROZHODNOU PENALTY

Chlapecký tým ČR může Světový šampionát nadějí rozlosován:

být černým koněm turnaje čeští kapitáni jsou celkem spokojeni…

S nadějí na dobrý výsledek půjde do šampionátu chlapecký výběr České republiky vedeným
trenérem Kulichem. Povzbuzený o výsledky
z plzeňského mistrovství Evropy jednotlivců, kde
Tomáš Jiroušek získal stříbro v singlu a společně
s Evženem Holišem vybojoval titul ve čtyřhře. Dobrou
formu se tenisté pokusí potvrdit i na prostějovské antuce. „Kluci by mohli něco dokázat,“ věří Jaroslav
Balaš, sportovní ředitel Českého tenisového svazu.

Olomouc, Prostějov/jim - Po loňském schválení novinky v
podobě umožnění hned pěti střídání za zápas a posezónní
reorganizaci II., III. a IV. třídy přichází i letos Okresní fotbalový svaz Prostějov s výraznou úpravou pravidel. V sezoně
2014-2015 totiž nemůže žádné utkání mužů, dorostu, žáků
ani přípravek skončit nerozhodně. Stane-li se tak, přijdou na
řadu pokutové kopy, které rozhodnou o vítězi střetnutí!
„Oba kluby získají po bodu a vítěz tohoto rozstřelu získá ještě
Ladislav Valný
jeden bodík navíc. Uvidíme, jak se nám tato novinka osvědčí,
S čím půjde chlapecká sechceme zatraktivnit zápasy a v některých jiných okresních
stava do šampionátu?
soutěžích s tím mají dobré zkušenosti,“ okomentoval tuto změnu
„V Plzni na evropském šampioMilan Elfmark, předseda OFS Prostějov.
více čtěte na straně 22 nátu v singlu a deblu kluci ukázali,

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 1. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
FC KRALICE NA HANÉ
SOBOTA 9. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích na Hané

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO
SK LIPOVÁ
SK NÁMĚŠŤ NA HANÉ
NEDĚLE 10. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

Prostějov/lv - Do zajímavých
skupin se dostaly výběry České republiky před začátkem
mistrovství světa družstev
do 14 let, které odstartuje na
prostějovských tenisových
kurtech právě dnes. Chlapecký tým nastoupí proti

hem sezony odehráli několik
vyrovnaných duelů.
Ani české dívky si nemohly
po losu stěžovat, protože se
vyhnuly silné skupině, v níž
proti sobě budou hrát silné
celky USA a Ruska. Papírovými favoritkami budou Australanky, je ovšem otázkou,
jak se vyrovnají s antukou.
Své zápasy většinou totiž hrají
na betonu.

že umí vyhrávat. V těžké soutěži
uspěli. A byť týmová soutěž je sice
něco jiného, ale věřím, že své výkonyy zopakují.“
Může tým vylepšit loňskou osmou příčku?
„Všichni si to přejeme... (úsměv)
Na mistrovství Evropy družstev
jsme skončili pátí a to v týmu kvůli
zranění chyběl náš nejlepší hráč
Tomáš Jiroušek. V Prostějově sice
bude silnější konkurence, ale i náš
ý bude silnější.“
výběr
Jaká příčka by znamenala úspěch?
„Určitě chceme hrát o umístění do
osmého místa, což znamená vybojovat první nebo druhou příčku ve
skupině. Uvidíme, jak to dopadne.
Přál bych si, aby kluci byli černým
koněm mistrovství.“

KAM ZA F TBALEM
I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
SK SLATINICE
NEDĚLE 10. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

Austrálii, Tchaj-wanu a Polsku, dívky vyzvou Austrálii,
Polsko a Peru.
Chlapcům České republiky
se splnilo přání a vyhnuli se
silnému Rusku a Německu.
Přesto narazí na silné protivníky, protože Kanada vyhrála
severoamerickou kvalifikaci.
Tchaj-wan zase vyhrál asijskou a Polsko je nepříjemný
protivník, se kterým Češi bě-

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 1. KOLO
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 10. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

Kostky jsou vrženy. Francouz Stephane Cretois právě určil kdo na koho narazí v jednotlivých základních skupinách vrcholné tenisové mládežnické akce.
Foto: Josef Popelka

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 18. KOLO
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
TATRAN VŠECHOVICE
NEDĚLE 10. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

I.B TŘÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO
TJ SOKOL PROTIVANOV
FC HVOZD
NEDĚLE 10. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

II. TŘÍDA – 20. KOLO
TJ SMRŽICE
TJ SOKOL VRAHOVICE
NEDĚLE 10. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Smržicích

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 4. srpna 2014

Poznáte, kdo je na fotografii?
I v prvním čísle druhého prázdninového měsíce vám v rámci
zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ nabízíme
veskrze populární klání, které najdete jedině a právě na stránkách
nejčtenějšího regionálního periodika. Také dnes se tudíž znovu
setkáváte s fotografií jisté známé
osobnosti veřejného života, jež je
graficky mírně „poupravena“. Vaším úkolem je odhalit náš záměr

a správně vysondovat, kdo se pod
retuší skrývá. Ti z vás, kterým se
to podaří, nám mohou své tipy
nahlásit do redakce a v případě, že
budete mít štěstí při losování, máte
šanci na zajímavou výhru.
Tentokrát přitom můžete opětovně usilovat o další chutnou
a lahodnou cenu, kterou opětovně věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA. Těšit se tak můžete
na DVĚ PŮLMETROVÉ PIZ-

Správná odpověď z č. 30: na snímku byl dům z ulice
Sladkovského č. 16 v Prostějově. Vylosovaným výhercem, jenž
získává POUKAZ v hodnotě 400 Kč na nákup zboží z prodejny KLOBOUKY MARIE DAUBNEROVÁ, se stala Hedvika
BUGIROVÁ, Otaslavice 525.
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 nebo telefonujte 582 333 433 a to TRADIČNĚ DO ČTVRTKU 7. SRPNA, 12.00 hodin. Jméno
výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 11. SRPNA.
Dnes můžete nově zápolit o tři multipacky piva s dárkem, které
věnuje pivovar Litovel.

SOUTĚŽTE O VSTUPENKY!
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.

VE VIZOVICÍCH SE TRADIČNĚ KONÁ
NEJLEPŠÍ …….. FESTIVAL NA SVĚTĚ
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Kdo je na fotografii? Poznáte?

Hádejte, bavte se! A berte život s nadhledem...

ZY V CELKOVÉ HODNOTĚ
430 Kč, které si poskládáte sami
z těch nejrůznějších kousků.
V minulém, celkovém součtu již
stojedenasedmdesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Petra Jandu. Muzikanta a lídra skupiny,
která má svůj název Olympic dost
společný s hrami, jež se konají
v zimě i v létě vždy pouze jednou
za čtyři roky, poznala opět velmi
početná enkláva fanoušků a našich čtenářů...
Z 418 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo štěstí na výherkyni, kterou
se stala Petra RŮŽIČKOVÁ,
V. Špály 12, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu v podobě
poukázky na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč od partnera minulého kola, kterou byla
opětovně firma BRUTUS! Výhru si lze vyzvednout v redakci
Večerníku.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do politických vod a graficky mírně poupravili někdejšího
kapitána prostějovských fotbalistů,
který se rozhodl přesedlat ze zelených trávníků do lavic Zastupitelstva Statutárního města Prostějov...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze stodvaasedmdesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU 7. SRPNA
2014, 12.00 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 ŠPIZZA, zveřejníme
v příštím čísle, jenž vychází opět
v PONDĚLÍ 11. SRPNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

TIP

VYHRÁT MŮŽETE TŘEBA KÁVU

Také první srpnové číslo vám v rámci projektu nejčtenějšího
regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ přináší zápolení
o zbrusu zajímavou výhru. Ani tentokrát jsme totiž neopomněli
na bádání s čísly a díky již stabilnímu partnerovi tohoto klání
máte možnost získat skutečně atraktivní výhru. U v současnosti
tolik populární hry, která si již dávno získala své věrné
a početné publikum, se i dnes opětovně zápolí o cenu z obchůdku
paní Vašíčkové, která nabízí nejen skvělou kávu, čaje, koření,
čokolády...
A jelikož pravidla zcela jistě všichni znáte, můžete se bez zbytečného
ostychu pustit do bádání a současně začít usilovat o motivační prémii,
kterou je znovu POUKÁZKA S CELKOVOU HODNOTOU
400 Kč PRÁVĚ DO PROSTĚJOVSKÉHO OBCHŮDKU
V KRAVAŘOVĚ ULICI!
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 opět tradičně DO
ČTVRTKU 7. SRPNA 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 2 - 5 - 3 - 6, načež v pořadí
celé historie tohoto klání se už celkově stošedesátou výherkyní
v řadě stala Ludmila ESTERKOVÁ, B. Šmerala 23, Prostějov.
I ona si tak přímo v sídle redakce může vyzvednout POUKÁZKU
V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč, kterou věnoval právě
obchůdek RENATYVAŠÍČKOVÉ, jež byl i tentokrát partnerem
uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ 11. SRPNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit
s námi je ta správná šance!

k obrazovce

NESTYDA
KOMEDIE
ČR (2008)
SOBOTA 9. 8. 2014

20:20 HODIN

ACETON, AFTY, AMANTI, ÁRIETA, BOREC, DBÁT, DECI,
DIODA, DRÁB, DVOJICE, HUBA, IDEA, KÁVOVAR, LUNA,
NÁLET, NEGR, NOTA, NOZDRA, OBROK, PASÁŽE, PEDÁL,
PROPAST, SUPL, TREZORY, VÁLY

Řešení tajenky nám zašlete na e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či známou adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Můžete také
telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to znovu až do
ČTVRTKU 7. SRPNA 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„OLYMPIC“. Vylosovanou výherkyní se stala Karolína
BUREŠOVÁ, Západní 87, Prostějov, která se může těšit na DVĚ
VSTUPENKY NA KONCERT SKUPINY OLYMPIC, které
věnoval partner soutěže, jímž byla v minulém dějství agentura
HIT TRADE. Výhru v CELKOVÉ HODNOTĚ 520 Kč si lze
vyzvednout v redakci Večerníku a to od čtvrtku 7. srpna.
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak,
nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na další zajímavou
cenu, která tentokrát potěší ty, jenž rádi obráží letní festivaly...
Partnerem dnešního kola je totiž pražská agentura 4PRESS,
která pořádá letní festival VIZOVICKÉ TRNKOBRANÍ.
Ten se letos koná 22. a 23. srpna a vy můžete vyhrát
PERMANENTNÍ VSTUPENKU NA OBA DNY konání
festivalu v CELKOVÉ HODNOTĚ 590 Kč.
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím vydání
PV Večerníku, které vyjde V PONDĚLÍ 11. SRPNA 2014.

Režie: Jan Hřebejk
Hrají: J. Macháček, P. Liška,
E. Vášáryová, N. Divíšková, P.
Landovský, V. Hajdu, R. Luknár, S. Babčáková, K. Gott,
H. Pawlowská, H. Hegerová,
V. Kerekes, E. Janečková,
P. Podlaha, H. Seidlová, M.
Šteindler, P. Čtvrtníček
Hlavním hrdinou filmu je Oskar,
moderátor televizní relace o počasí. Jako řada čtyřicátníků se

Oskar pokouší neustálými zálety
zahnat neodbytně se hlásící krizi
středního věku i narůstající manželskou nespokojenost.
Když kvůli flirtu zfalšuje předpověď počasí, následky na sebe
nenechají dlouho čekat. Oskar
se ocitá bez práce i bez manželky. Bezstarostný život svobodného mládence, protkaný
milenkami různých věkových
kategorií, však není idylický.

VÍCE NEJEN O TÉTO KOMEDII
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Správné řešení z čísla 30: DOKTOR OETKER DOKTOR VAŠÍ KUCHYNĚ. Vylosovanou výherkyní je Lenka JURČÍKOVÁ, Moravská 22, Prostějov.
POUKAZ na odběr zboží v hodnotě 400 Kč od firmy Dr. Oetker si vyzvedněte v redakci Večerníku. Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do
čtvrtku 7. srpna 2014, 12.00 hodin.

Nabídka realit a nemovitostí

REALITY
POHODA

Kvalitní
služby
od roku
1992

- pohodové vyřízení realitních služeb

777 251 878

Rodinné domy:

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov
☎ 582 ☎
341
582
705
341 705
☎ 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Prostějov, Kotěrova ul. Prodej novostavby volně stojící vily ve
velmi klidné lokalitě obklopené zelení. Moderní stavba navržená
arch. studiem CAD Projekt. Vel. 7+1, 2 garáže, bazén, terasa,
Cena: Kč 9.599.000,Pozemek 1.109 m2.

Lešany, okr. Prostějov. Prodej RD 5+1, garáž, terasa, bazén.
Pozemek 350 m2.
Cena: Kč 1.590.000,-

Kralice na Hané, okr. Prostějov. Nízkoenerg. novostavba RD 5+kk.
Zast. plocha 154 m2, zahrada 716 m2.
Cena: Kč 3.390.000,-

KRALICE-RD
6+1, řadový s garáží
a zahrádkou, celková výměra pozemku
371 m2.
CENA: v RK
KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvRK
BRODEK U PV - nepodskl. RD 6+1 s garáží a zahrádkou, užit.
pl. činí 230 m2. Celková výměra pozemku
966 m2. Kolaudace 1999.
CENA: 3.490.000,-Kč
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží a
zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
CENA 1.600.000 Kč
zahrada 96 m2.
Držovice - prodej
RD 5+kk se zahradou a koupacím jezírkem, po přestavbě z r
2010, už. pl. 190 m2,
pozemek 417 m2.
CENA: 5.250.000,-Kč

Byty:

Ptení, okr. Prostějov. Prodej RD - 2 byty 3+1 + tech. přízemí.
Garáže, zast. plocha 79 m2, zahrada 1100 m2. 1 byt volný, 1
pronajat - výnos 36.000 Kč/rok.
Cena: Kč 590.000,BYTY – PRODEJ:

2+1, Pv, sídl. Svobody
2+kk, Palečkova ul. (novostavba)
2+kk, Pv, Jezdecká ul.
3+1, Pv, ul. Pod Kosířem
3+1, Pv, Mozartova ul.
3+kk + terasa, Pv, Olomoucká ul.
4+kk, Pv, U spořitelny
5+kk, Pv, Olomoucká ul.

Kč 769.000,Kč 1. 295.000,Kč 1.950.000,Kč 990.000,Kč 999.000,Kč 2.575.000,Kč 2.099.000,Kč 2.995.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Pv, nám. Spojenců Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (2.800)
3+1, Pv, Svatoplukova ul. Kč 8.500,-/měsíc + inkaso (2.500)
3+1, Pv, nám. Spojenců Kč 8.900,-/měsíc + inkaso (3.000)
3+1 s garáží, Pv, Brněnská ul. Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (2.500)
GARÁŽE – PRONÁJEM:

Pv, za Mechanikou
Pv, Žeranovská ul.
Pv, Drozdovice (u rybníka)

Kč 700,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.500,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

chyň včetně spotřebičů.

BYT4+1,J.Zrzavého, 3.NP/8.NP,
94 m2 s lodžií, po
část. rekonstrukci,
nová koupelna.
CENA: 1.350.000,-Kč
BYT 3+1, cihla,
78,70 m2 ve 4.NP,
nám. Padlých hrdinů. Dům porevitalizaci.
CENA: 1.050.000 Kč
BYT 3+1,A. Slavíčka po rekonstrukci,
6.NP, 74 m2 s lodžií,
zděné jádro, nová
koupelna, nová kuCENAdohodou v RK

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

Tel.: 773 542 542
775 246 321
e-mail: info@impulsreality.com

Prodej RD Budětsko

Prodej bytu 1+1, Prostějov sídl.Svobody

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP
tel.: 607 915 184
reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

SUPERNOVINKA:

1) 1+1 Tylova OV
2) 1+1 DR Tylova - 7.P.
3) 3+1 v Kojetíně
4) Chata s pozemkem - Plumlov
5) RD Želeč - zahr. 1115 m2
6) Chalupa v obci Březsko
7) RD 5+2 Dobromilice, 348 m2
8) RD Záříčí (okres KM) - 2 byt.jedn.3+1, zahr., 2 garáže
9) 1+1 OV Šárka, 50 m2, po kompl.rek.
10) RD 3+1 Pv - Čechovice, po kompl.rek.

650 tis.Kč
640 tis.Kč
990 tis.Kč
850 tis.Kč
740 tis.Kč
530 tis.Kč
1.300 tis.Kč
340 tis. Kč
590 tis.Kč
1.620 tis.Kč

PRONÁJMY:

1+1 Vrahovice
4,5 tis.Kč + inkaso
2+1 Drozdovice v RD
7,5 tis.Kč/měs.včetně ink., od 1.9.
3+1 Olomoucká - 3.P.
6,5 tis.+ ink.
3+1 Olomoucká - , 4.P. s balkonem, výtah
7 tis. + inkaso
3+1 Kravařova - 1.P., po rekonstrukci
6,5 tis.+ ink.

BYTY:

1+1 OV Šárka, 50 m2, po kompl.rekonstrukci
2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
2+1 DR Šárka, 69 m2
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše

590 tis.Kč
550 tis.Kč
850 tis.Kč
1.299 tis.Kč
1.350 tis.Kč

RODINNÉ DOMY:

RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
430 tis.Kč
RD 2+1 Buková - 323 m2, zahr., i jako chalupa
400 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2
550 tis.Kč
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
490 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.,
640 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.,
620 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.,
700 tis.Kč + prov.
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
RD 2+1 Bousín - i jako chalupa
690 tis.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.100 tis.Kč
RD 2+1 se zahradou - Pv, Krasice
1.190 tis.+ provize RK
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.150 tis.Kč
RD 5+1 Plumlov - s garáží
1.450 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.500 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích, 2 tis.m2 pozemek
1.300 tis.Kč
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize RK
RD 7+1 Kralice, zahr., garáž
2.350 tis.Kč + provize RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.250, tis.Kč
RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m2
2.350 tis.Kč
RD 5+1 Krasice - 300 m2, bazén
3.600 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení
3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.590 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.990 tis.Kč Prodej
RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
5.490 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr.,
5.700 tis.Kč

Chaty a chalupy:
Ochoz u Konice 330 tis.Kč, Ochoz - lux. 1 mil.Kč, Seč 650 tis.Kč
Pozemky:
Vitčice - orná půda = 4.100 m2
Prostějov - Plumlovská = 2.200 m2
Prostějov - Okružní = 3.500 m2
Bělkovice, Lašťany - orná půda, 7,2 ha
Hrubčice, Žešov - orná půda - 14.700 m2
Mostkovice - 649 m2, s chatkou, stav.par.
Mostkovice - 1600 m2
Bělecký mlýn

30,- Kč/m2
1.500,- Kč/m2
2.250,- Kč/m2
50,- Kč/m2
40 Kč/m2
799 tis.Kč
1.750 tis.Kč
180 tis. + provize

Komerční prostory:

Kancel.prost. - centrum, 17 m2, sam.WC, internet
5 tis.Kč + energie
- centrum, 30 m2, 2 místn., kuchyňka, WC, klima 7 tis.Kč + energie
Kanceláře - 2x - blízko centra, 9 a 12 m2
2 + 2,5 tis.Kč/měs.
Dílna - 2x - blízko centra, 66 + 155 m2
7.400 + 14.700,- Kč/měs.
Tělocvična - pronájem - 262 m2, po dobu 24 h
11.700,- Kč/měs.
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m2
6,5 tis.Kč + ener.
- Kostelecká - 40 m2
8,5 tis.Kč + ener., klima, WIFI, zabezp.zař.
- Kostelecká - 50 m2, 2 místn., výloha
7,5 tis.Kč/měs.

Garáže:

Prodej : Určická - zděná
85 tis.Kč
Pronájmy - Plumlovská - plechová
600,- Kč/měs.,
u Cílu Fanderlíkova (sídl.Hloučela)
1 tis.Kč/měs.
Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

D+V Investing s. r. o.
Partyzánská 3,
Prostìjov

Tel.: 582 330 058,
777 898 324,
e-mail:
avlk55@seznam.cz

Prodej RD, 3+1, garáž, lodžie, prádelna, udržovaná Prodej bytu 1+1, DV v 2np, výměra 39m2,lodžie.
Cena: 1100000,-Kč
zahrada, 639m2.
Cena: 590000,-Kč.

Prodej RD Prostějov ul. Jana Švermy

Prodej pozemku, Vrahovice

Prodej řadových
rodinných domů,
Wichterlova ulice,
Prostějov12

Prodej RD, 5+1, podsklepen, garáž, balkon, udržovaná Prodej pozemku na stavbu RD, Vrahovice, celková
zahrada,
Cena: v RK plocha:1665m2
Cena: 790.000,- Kč

Prodej bytu 4+1, Prostějov ul.Křižkovského
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REALITY
Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY
Volejte: 739 322 895
1+1 Sidl. Svornosti OV cihla
630.000Kč
2+1 Moravská OV
k jednání 889.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Tylova 75m2 OV
1.330.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč
3+kk Sidl. Svornosti 86m2,po rekonstrukci,
možnost garáže
1.790.000Kč
4+1 Sidl. Svobody po rek.
1.439.000Kč
Volejte: 723 335 940
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Sidl. Svobody
760.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 3+1 Jesenec k rekonstrukci 299.000Kč
RD 5+1 Určice
989.000Kč
Chata Plumlovská přehrada 1.349.000Kč
RD 5+1 Kralice na Hané
2.399.000Kč
RD 6+kk Držovice po celk. rek. 5.500.000Kč
Pozemek s chatou Mostkovice 779.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 3+1 Klopotovice zahrada 395.000Kč
RD Vrchoslavice
445.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
650.000Kč
RD 2x3+1 u Němčic garáž
cena v RK
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.
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
2.392.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.724.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.800.000Kč
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 5+1 Pv- Krasice 109m2
3.340.000Kč
RD 4+kk Kelčice
2.665.740Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ
Nabízíme výstavu RD na vlastním pozemku, provedení nízkoenergetická dřevostavba nebo klasická
zděná stavba. Nízké garantované ceny, prověřená
kvalita, individuální přístup. Volejte: 739 322 895

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Česká
5.300Kč +ink
1+1 Tylova 60m2 po rek.
5.500Kč +ink
1+1 Kollárova
6.000Kč vč. ink
2+kk Tylova 65m2 po rek.
5.500Kč +ink
2+1 Špály 50m2
7.500Kč + ink
2+1 Olomoucká 100m2
6.000+ink
3+1 Tylova 100m2 po rek.
8.000Kč +ink
4+1 Tylova 147m2 po rek.
10.000Kč +ink
2+kk Daliborka
5.500Kč+ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink
RD 3+1 u Konice
9.000Kč+ink

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Rekreační pozemek Suchý 800m2
v RK
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 6.000Kč+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.
Volejte: 739 322 895
Garáž Havlíčkova
170.000Kč
Pronájem Garáže Krasická
1.000Kč
Pronájem obch. prostor Kostelecká 15.000Kč

PR O K LI E N TY H LE D Á M E
VOLEJTE: 739 322 895
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.

VOLEJTE: 723 335 940
Odkoupení orné půdy
Byt 2+1 cihlový
Dům 3+1 v Kostelci N/H
Chatu v okolí Plumlova

PRODÁME I VAŠI NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT

Prodej pozemku, Záhoří

NABÍZÍME VÝKUP
NEMOVITOSTÍ

Volejte: 739 322 895
Prodej pozemku na Záhoří, celková plocha: 934m2.
Prodej družstevního cihl. bytu,sklep, společný balkon.
Cena: 390.000,-Kč
Cena: 1050000,Pronájem nebytových prostor v centru města, 80m2.
Cena: 17000/měs
Cena: 8500/měs
Pronájem bytu 2+1, Prostějov ul. Okružní, po rekonstrukci, 50m2.
Cena: 8000/měs
Pronájem bytu 2+1, Prostějov ul. Moravská, lodžie,vybaven, 61m2.
Cena: 7000/měs
Pronájem bytu 2+1, Prostějov ul. Daliborka, po rekonstrukci, 74m2.
Pronájem nebytových prostor po rekonstrukci na ul. Trávnická, 80m2. Cena: 8000/měs

UZÁVĚRKA

DOPORUČUJEME

Nabízíme realizaci typových
přízemních řadových
RD 4+1 na klíč,
s obytným podkrovím
a garáží ve dvou variantách:

pro nabídku

RD 4+1 včetně garáže, užitná plocha 145 m2
Cena Kč 3,400.000,Plocha pozemku 228 m2.

realitních
kanceláří

RD 4+1 včetně garáže, užitná plocha 156 m2,
Cena Kč 3,970.000,Plocha pozemku 260 m2.

pro následující
číslo je

ve čtvrtek

7. 8. 2014
do 12.00 HODIN

Možnost provedení úprav
dle požadavků klienta
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.

Prodej nově
budovaných
podkrovních bytů
Havlíčkova ulice

Stavební firma hledá pozemek pro Pronajmu cih. byt 1+1, blíz. centra,
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895. po rek. za 5.900 Kč vč. ink., kauce
3.000 Kč T.: 732 466 293
REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Prodám pozemek v KÚ Čechovice asi
Hlaváčkovonám.1(ATRIUM),Prostějov 100m za budovu Intersparu, SZ. Cena
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
500 Kč/m2. 1.400 -4 200 m2. Jen vážný
aktuálně NABÍZÍ:
zájemce. SMS na tel.: 605 77 86 84
* BYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč
www.realitniporadce.net
* BYT 2+1, + garáž
560.000 Kč
Pomohu vám na realitním trhu.
* BYT 3+1, Tylova
1.200.000 Kč
Petr Ejem 777 943 299
* BYT 3+1, A.Slavíčka 1.290.000 Kč
* RD 4+1, Česká
2.740.000 Kč
* RD 6+1, Určice
950.000 Kč Pronajmu byt 2+1, klidná lokalita
* RD 5+1, Vřesovice 1.980.000 Kč (Neherovydomy),vlastnítopení,nájem
* Pozemek-Plumlov Hamry440.000 Kč 5 000 + inkaso, kauce, vhodné pro 1-2
* Pozemek - Vrahovice 1.100.000 Kč osoby, dlouhodobě. Tel. 739 036 168
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
Pronajmu garáž. Tel.:737 371 479
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+1, Moravská 890.000 Kč
* RD, Přemyslovice
560.000 Kč Koupím byt 1+1, cihla, RK nevolat.
* RD po rek. Konice 1.350.000 Kč Tel.: 774 571 029
* RD po rek. Lešany 1.590.000 Kč
* RD po rek.Cholina 1.590.000 Kč Koupím RD v Prostějově nebo
* RD Čelechovice
1.880.000 Kč okolí do 20km.Opravy nevadí. RK
* RD Kralice na Hané 2.350.000 Kč nevolejte. Tel: 732 755 910
* Chata Plumlov
560.000 Kč
* Pozemek-centrum
v RK Pronajmu 1+1 s garáží. RK nevolat.
* PRO NAŠE KLIENTYHLEDÁME: Tel.: 777 870 452
* BYT 2+1 do 900.000 Kč
Pronajmu byt 1+1 po celkové rekon* Rodinné domy v PV a okolí
strukci, 43m2, v přízemí, v centru
* Chaty a zahrady Plumlov, Seč
* Pozemky Prostějov-Západ, Smržice města, Vodní 5. Volný ihned. Bez
* Pozemky Zdětín, Hamry, Vícov, Lešany psa. T.: 602 737 897
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ
Prodám RD 3+1, Vřesovice, dvůr,
Hledám pronájem 1+1 nebo garsonku, parkování. Ne RK! Tel.: 722 583 143
776 460 300
Pronajmu novou prodejnu na Újezdě
Pronajmu nový nadstandardní byt 1+kk, 200 m2 s výlohou a atraktivní kance30 m2 + terasa 25 m2, krásná koupelna. lář 130m2 s terasou, spotřebiče samoCena 6 000 Kč. Tel.: 602 553 222
statně. Tel.: 602 553 222
www.kancelaresadky.cz
Pronajmu garáž (s elektřinou), v PV
Pronájem luxusních kancelářských
u Družby. Tel.: 582 346 180
prostor v Prostějově.
Pronajmu byt 1+1 v PV, cena 4.500 Petr Ejem 777 943 299
Kč + inkaso. Tel.: 732 548 756, ne RK
Prodám byt 1+1 v Pv,30m2, v OS, balPronajmu byt 3+1 v Pv (ne sídliště), kon. RK NE! 776 181 075
klidná lokalita, 1. poschodí, nájem
8.000 Kč vč. inkasa + kauce. Volné Pronajmu pěkný byt 1+kk, PV sídl.
Svornosti, 5.900 Kč/měs. vč. inkasa.
ihned. Tel.: 604 185 244
Tel.: 777 219 789
Koupím byt v Prostějově, platím
Pronajmu byt 1+1 v Pv,v klidné obv hotovosti. Tel: 722 539 880
lasti. Nájem 4.500 Kč + ink. Tel.:
Prodám RD v Mostkovicích, 1 700 732 735 300
000 Kč při rychlém jednání sleva.
Pronajmu v centru města Pv 2 ob732 417 451
chody, 1. 120m2, 2. 34m2. Kontakt
Byt 3+1 s lodžií ve skvělé lokali- 777 13 55 40
tě sídl. Svobody, Panelový dům po
revitalizaci. Byt v původním udržo- Koupím byt nebo rod. dům min.
vaném stavu. Cena 960 000 Kč. Více 4+1 / 80m2 v Prostějově, po rekonna www.stavimesny.cz Petr Ejem strukci nebo nový, v 1. patře nebo
s výtahem do 1.8 mil. Kč. Volejte
777 943 299
724 199 793
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe
přímo od majitele. RK nevolat! Cenu Hledáme ke koupi RD nebo byt v PV
a okolí. Nabídněte. Tel.: 605 011 310
respektuji. Tel.: 734 481 013
i SMS
Prodám RD (2 bj) v klidné části PV (Máchova ul.), včetně zahrady. 728 862 114, Koupím RD do 370 000 Kč. Tel.:
723 335 940
790 229 969. RK nevolejte.
Hledáme větší byt 3+1, nejlépe po
rekonstrukci, 774 409 430

Pronajmu 1+1, 608 861 656 RK NE

Pronajmu byt 1+1 v Pv, ul. Suchardy,
Pronájem rekonstruovaného bytu zařízený, internet. Nájem 6.000 Kč
2+1 s lodžií, ul. Dolní v Pv, vč. ink. Volný ihned. T.: 736 769 509
od 1.8.2014 Tel.: 602 515 680
Dlouhodobě pronajmu krásný, světHledám ke koupi chatu v okolí PV lý byt 3+1, poblíž centra PV. Cena
- Seloutky, Mostkovice, Plumlov, 8 500 Kč + inkaso. Volný ihned. Tel.:
Myslejovice apod. Tel: 728 318 836 603 503 366
Hledám pronájem bytu 2+1 nebo Pronajmu 1+kk v Pv od 1.9.2014.
3+1 na sídl. Svobody a okolí. Tel.: Cena 4 600 Kč + energie. Kauce
9 000 Kč. Tel.: 739 058 135
605 014 179
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v ho- Pronajmu byt 2+1 v Plumlově, vl.
topení. Tel.: 775 758 775
tovosti. 774 409 430

Nabízíme výstavbu rodinného domu 4+kk na
klíč Pv-Domamyslická
Pozemek 613m2. Obytná plocha 82m2. Cena
3.117.000 Kč. Možnost volby z více projektů.
Volejte: 739 322 895

Nabízíme výstavbu rodinného domů 4+1 na klíč
Pv-Krasice
Pozemek 562m2. Obytná plocha 90m2. Možnost
úprav dispozice, přístavby garáže apod.
Cena 3.337.200Kč
Volejte: 739 322 895

Nabízíme výstavbu rodinného domu 4+kk na klíč
Pv-Vrahovice
Pozemek 325m2. Obytná plocha 81m2. Možnost
úprav dispozice, přístavby garáže apod. Akční cena jen
2.180.000 Kč.
Volejte: 739 322 895

www.realitypolzer.cz

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky

SLUŽBY
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.
MAČKALSTAV S.R.O.
provádíme stavební práce, obklady
a dlažby, rekonstrukce, zateplení budov a RD. 774 655 459, 608 538 035
www.mackalstav.cz
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Čištění hrobů z terasa, přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
Rekonstrukce koupelen, instalatérské
práce. Tel.: 605 459 652
Stříhání a úprava psů. Prostějov.
Tel.: 606 166 853
Provádíme dokonalé strojové čištění čal. sedacích souprav a koberců. M. Revay tel.: 604 439 302,
582 382 325 www.revay.cz
Provádíme drobné stavební dokončovací práce, služby hodinového manžela, drobné úpravy v domácnosti, bytě či
firmě. Kvalitní, rychlá práce. Pro více
informací volejte na tel.: 773 467 359
Antény-Satelity Jiříček provádí prodej, montáž antén, satelitů, el. zabezpečení objektů. Prodej dotovaných
přijímačů Skylink. Tel.: 776 340 848
www.anteny.kvalitne.cz
Plazmový generátor – likvidace parazitů, bakterií a virů s 100% účinností.
Bc. Ivo Kroupa, tel.: 605 86 41 40
www.kroupovi.net

GRATULACE

Dne 5. srpna 2014
oslaví své krásné
90. narozeniny naše maminka
paní Alžběta JURDOVÁ
z Držovic.
Přejeme Ti, naše milá
maminko ať Ti zdraví slouží
jako dosud a děkujeme Ti
za lásku, kterou nám
celý život dáváš.
Blahopřejí děti s rodinami.

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

VZPOMÍNÁME

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze Příjmu kadeřnici nebo i nehtařku Hledám šikovného stolaře na ŽL.
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
s vl. Ž.L. T.: 605 105 727
Tel.: 608 863 532
Peníze pro všechny ihned při podpisu! Centrum regenerace v Prostějově. Brigáda o víkendech v prodejně potraZvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Ihned zapracujeme do různých po- vin v PV, celoročně sobota a neděle od
Volejte: 775 021 212
zic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644. 15.00 do 19.00 hod. Jedná se především o doplňování zboží, přepisování
Nabízím hotovostní půjčky 5 – 50 Nástrojárna Kralice na Hané přijme cenovek (nutný krasopis) a drobné
tis. Vyřízení do 24 hodin. Pouze frézaře. Ranní směna, znalost obsluhy práce. Ideální pro studenta(-tku). Podseriózní jednání. Tel.: 777 467 046 CNC, HAAS výhodou. Bližší pod- mínkou je zdravotní průkaz, 100%
mínky osobní jednání, 602 588 621, spolehlivost, pracovitost. Informace
na tel.: 608 757 400
Hotovostní půjčka do 10 tisíc 777 19 59 70, 582 368 060
z vlastního kapitálu. Stačí pouze OP.
Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme Prostějovská stavební firma hledá parTel.: 773 996 600
do HPP obráběče kovů do třísměnné- ťáka na stavbu, zedníka a pomocníka
Dnes, tj. 4. srpna 2014
ho provozu. Požadujeme zkušenosti na HPP, možno i brigádně. Volejte
PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906
tomu bude 7. let
v dané profesi nebo vyučení v oboru. v pracovní dny mezi 13.00-17.00 na
od úmrtí mé babičky
Nabízíme zázemí stabilní společnos- tel.: 775 780 084
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
Rychlá realizace – vyplácení z vlast- ti, dobré platové podmínky, závodní
Růženy MYŠKOVÉ.
ních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace stravování, uchazečům s bydlištěm Studio BELLEZA přijme kadeřniKdo jste ji znali a měli rádi,
mimo okres PV nabízíme příspě- ce a pedikérku na ŽL. Info na tel.:
na 739 066 462
vzpomeňte se mnou.
vek na ubytování v ubytovně. Tel: 728 512 345
S úctou vnuk Petr.
Nabízím rychlou hotovostní půjč- 582 302 341 Životopisy zasílejte na
Firma HANAKOV spol. s r.o. přiku od 5 do 50 tis. Seriozní a rychlé hanakov@hanakov.cz
jme brigádníky na manipulační
jednání. 774 119 937
Hledáme zaměstnance do ženské- práce do 3 směnného provozu.
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle ho kolektivu (i brigádně), manu- Info tel.: 582 302 341 kontaktní
až do domu, bez poplatku předem. Tel.: ální práce, požadovaná zručnost. osoba Jaromír Fiala
Koupíme starožitný nábytek, ob777 965 734. Pracuji pro více věřitelů Tel.: 582 330 341
razy, zbraně, vojenské předměty,
hodiny, porcelán, sklo, hračky,
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, Firma HANAKOV spol. s r.o. přimoto věci a jinou veteš. Vykourychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734. jme do HPP obsluhu CNC strojů do
třísměnného provozu. Požadujeme Řidič 40 let praxe, ř. pr. sk C, E, hle- píme také celé pozůstalosti a zaPracuji pro více věřitelů.
zkušenosti v dané profesi nebo vyu- dá práci na vozidlo do 3,5 t nebo do jišťujeme komplexní vyklízecí
práce. Seriózní jednánía platba
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 čení v oboru. Nabízíme zázemí stabil- 12 t. 723 747 457
hotově. Tel.: 773 113 303
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.: ní společnosti, dobré platové podmín777 965 734. Pracuji pro více věřitelů. ky, závodní stravování, uchazečům Pohlídám děti, učitelka, flexibilita,
s bydlištěm mimo okres PV nabízíme 775 223 960
Aukční ceny ihned v hotovospříspěvek
na
ubytování
v
ubytovně.
ti zaplatíme za kvalitní obrazy
0'8;i.#8/8º2.#6#"
Tel: 582 302 341. Životopisy zasílejte Hledám přivýdělek jako uklízečka 17.-20. století, zlaté a stříbrné min2Č,èª/'8/-é na hanakov@hanakov.cz
bytových domů. Bez agentury. Tel.: ce, hodiny a hodinky, zbraně, stří6GN
723 903 370
brné předměty, šperky a veškeré
Organizace Sociální služby Prostějov,
starožitnosti. Prosíme pouze kva8;iiª2Č,è-;1&6+5ª%
p. o. vyhlašuje výběrové řízení na
litní a hodnotné předměty, nejlépe
<#/ö560#0%Č/
pozici vedoucí pečovatelské služby.
celé sbírky či pozůstalosti. Info
#&Č%*1&%Č/
Požadavky: odborná způsobilost,
René Simon, tel.: 736 127 661,
6GN
výborné komunikační schopnosti,
simonrene@seznam.cz
2Č,è-;24121&0+-#6'.'
znalost problematiky poskytování
sociálních služeb dle zákona č.
Koupím Haki lešení nebo trub-éCå-é
108/2006 Sb., řídící a organizační
kové. Cena dle dohody. Tel.:
6GN
734 481 013
schopnosti, zodpovědnost a důsled2Č,è-;0#<56#87
nost, odolnost vůči stresu, vysoké
0'/18+6156+
Koupím ledničku, vířivou pračku
pracovní nasazení, znalost práce na
Romo, svěrák York, el. remosku,
PC. Praxe v sociálních službách výho-éCå-é
WC. 608 539 783
dou. Písemnou přihlášku do výběro47è+6/Čä'6'$;6'/è+&1/'/
vého řízení zasílejte do konce srpna na
6GN
adresu Sociální služby Prostějov, p. o.,
3UDFXMLSURYtFHYČĜLWHOĤ
Pod Kosířem 27, 796 01 Prostějov.

Čas prý rány hojí,
ale v životě jsou chvíle,
se kterými se člověk
nikdy nesmíří.

Dne 6. srpna 2014
vzpomeneme 3. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan František KOBLIHA
z Kostelce na Hané.
Kdo ho měl rád,
ať vzpomene.
S láskou vzpomíná
manželka s rodinou.

KOUPÍM

PRÁCI HLEDÁ

Přijmeme řidiče mezinárodní dopravy sk. B a C. Nástup možný ihned.
Platové podmínky sdělíme osobně.
Hledám dívku z Prostějova pod 25 let Tel.: 777 99 00 22
na přátelství, časem i něco víc, které
si líbí romantická povaha, občasné STUDIO 365 hledá nové tváře od
procházky a kino. Tel.: 608 280 880 9-27 a 28-45l. T.: 605 427 271, 9-12h
www.studio365.eu
Žena /56/160, nekuřačka hledá přítele nekuřáka, upřím., spoleh., tolerant., Hledáme brigádně nebo na čásPv, Ol, Př a okolí. 608 630 784
tečný úvazek účetní. Životopisy
zasílejte na technikpv@seznam.cz
Iva, 31 let, kulturně založená, hledá
partnera pro vážný vztah s vyřízenou Možnost práce z domu - montáž
minulostí, smyslem pro humor, nejra- výrobků. Pro zaslání informací pište
ději nekuřáka. Kontakt: 723 568 323 SMS s adresou na tel: 722 769 835

Těžko
Těžk
k se s Tebou
T b loučilo,
l čil
č
v srdcích Tě navždy
budeme mít.

Dne 31. července 2014
uplynul třetí smutný rok
od úmrtí
paní Jiřiny CHYTILOVÉ
ze Smržic.
Kdo ji měl rád, ať vzpomene.
S láskou vzpomínají
manžel a synové
s rodinami.

SEZNÁMENÍ

Sympatický mladý muž, 32 let, střední postavy, nekuřák, by rád poznal
dívku, která by s ním jezdila na výlety. Kontakt: 606 208 739

RŮZNÉ
Prodej palivového dříví. Tvrdé 990,-/
prms, měkké 790,-/prms. Cena vč. DPH.
Doprava zajištěna. Prostějov, Olomouc,
Přerov. 734 481 013 (nově otevřena prodejna na ul. Olomoucká u OMV).

Úklidová firma přijme uklízečky na
Dohody o provedení práce, pracovní
činnosti a 1/2 pracovní úvazky. Jedná
se o úklidy bytových domů, domácností a firem. Zájemkyně mohou volat každý den v rozmezí 14-16 hodin
na telefon 774 149 221, nebo posílat
e-maily: pemauklid@pemauklid.cz.

Nudíte se doma a chcete být ještě užiteční? Přijmu brigádníka do
trafiky jen na občasnou výpomoc
dle potřeby. Fyzicky zdatného
důchodce nebo důchodkyni. OdKomu je líto vyhodit staré knihy, zdarma měna za vykonanou práci - proKoupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.: vám je odvezeme. Doprava zdarma. centa z tržby. Nutné zaučení. Tel.:
778 018 269
731 412 028
Tel.: 731 412 028

AUTO - MOTO
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Prázdninová nabídka
v úseku řádkové inzerce

Speciální akce na červenec a srpen!
2+2
při dvou podaných inzerátech si
můžete zadat další dva ZDARMA!
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
při podání soukromé
inzerce během července
v hodnotě vyšší jak 300 Kč
obdržíte ČTVRTLETNÍ
PŘEDPLATNÉ
PŘED
DPLATNÉ ZDARMA!
D
ZDARMA

Bližší informace na tel.: 582 333 433,
na mailu inzerce@vecernikpv.cz nebo přímo v redakci - sl. Plačková

PRODÁM
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov, Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013

Dne 1. srpna 2014
jsme si připomněli druhé
smutné výročí od úmrtí paní
Anežky PŘIKRYLOVÉ
ze Skřípova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel Josef a děti
s rodinami.

Daruji tašku jednofalcovku za odvoz. Tel.: 602 719 273
Prodám nový konferenční stolek, pískové barvy, buk dělaný na zakázku, nahoře
dlažba 8 kachl. v téže barvě za 800 Kč.
Rozměry 58x97x58. Tel.: 774 194 194

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

Prodám komb. sporák – plyn – elektřina,
výborný stav – levně. Tel.: 582 345 520,
737 459 331
Máte obavy, že ve Vaší obuvi nikam
nedojdete prodejna Ivka to vyřeší
za Vás. Nabízíme kvalitní botičky
celokožené, vyměkčené, ortopedické
a zdravotní i ve větších velikostech.
Výběr domácí obuvi (papuče na přezku,
zip, pérka). Dětská atestovaná obuv.
Navštivte nás na Plumlovské ul. Tel.:
603 445 601. Otevřeno i v sobotu.

Dne 3. srpna 2014
jsme vzpomenuli druhé
smutné výročí, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná maminka, babička,
manželka, sestra a dcera
paní Marcela KMENTOVÁ
z Čech pod Kosířem.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají manžel
Dušan, rodiče, děti Markéta,
Martina, Dušan
a Roman.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

pro další číslo je
v PÁTEK 8. srpna
v 10.00 hodin

Sport

DOVOLENÁ SKONČILA, JESTŘÁBI JDOU NA LED
Hokejisté startují sérii devíti přátelských utkání, v pátek jedou do Přerova
Po absolvování náročné suché přípravy a závěrečných speciálních testů se hráči
i realizační tým LHK Jestřábi Prostějov dočkali krátkého oddechu. Několikadenní
volno je však už pryč a v tomto týdnu se hokejisté poprvé rozjedou po čerstvě
namražené ledové ploše zdejšího zimního stadionu. Podle rozpisu Domovní
správy Prostějov se tak poprvé stane v úterý od 9.00 do 10.00 hodin, následně
každý den až do neděle stráví na ledě minimálně dvě hodiny.
Prostějov/jim
„Dovolenou jsem si užil,
odpočinul jsem si fyzicky i psychicky a teď se už těším zpět do
práce,“ hlásil po návratu zpět
domů hlavní kouč Jestřábů Tomáš
Sršeň.
Osobně věří, že se s hráči dostane
na led již v pondělí, šlo by ale jen
o hodinové sklouznutí na ledě
a střelbu. „Musíme do toho nastoupit zostra, po osahání výstroje
máme v plánu dvoufázové tréninky. Všichni dostanou příležitost
a některá jména jsou stále v jed-

nání, zejména jsem zvědavý, jak si
povedou mladí junioři, co tu s námi
jsou. Přece jen již jde o mužský
hokej,“ nechá se překvapit.
Příjemnou zprávou pro něj byly
výsledky nedávných testů, z nich
vyplynulo, že jsou na tom Jestřábi
po fyzické stránce opravdu dobře.
„Kluci udělali v letní přípravě
maximum, poctivě trénovali
a kondičně jsou na tom velice
slušně. Měřili jsme výbušnost a ve
všech ukazatelích to dopadlo kromě,
podařilo se, aby byli stoprocentně
připraveni,“ liboval si Tomáš Sršeň.
Nyní je před hráči náročnějších

Kempu hokejové reprezentace

se zúčastnil i Ondřej Vitásek
Praha, Prostějov/jim – Hokejová
sezona 2014/2015 ještě nezačala,
přesto už má prostějovský rodák
Ondřej Vitásek za sebou první
reprezentační akci nového cyklu.
Byl totiž součástí celkem osmadvacítky hokejistů, která se od
středy 30. července do soboty 2.
srpna připravovala pod vedením
hlavního trenéra Vladimíra
Růžičky v pražském Edenu. Pozvánku obdržel i další Prostějovan
v širším kádru národního týmu
Antonín Honejsek, ten se ale
kvůli zotavování po zranění ze
závěru poslední sezony omluvil.
„Bylo to krátké, ale super. Byla tam
spousta nových kluků a splnilo to
svůj účel, dobře jsme potrénovali.
Pro mě bylo dobré, že už mám
zkušenosti z reprezentace, takže
jsem věděl, co mě čeká, a znal
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jsem prostředí,“ komentoval pro
Večerník Vitásek právě skončenou
akci.
Vrcholem celého počínajícího
ročníku bude květnové mistrovství světa v Praze, nad touto akcí
ale liberecký zadák zatím ještě
nepřemýšlí. „Byl bych velice rád,
kdyby má kariéra v reprezentaci
pokračovala, udělám pro to vše a
věřím, že budu mít i štěstí. Tady šlo
zejména o to normálně potrénovat a
ukázat se trenérům, do šampionátu
je ještě daleko,“ zmínil.
Osobně je na ledě přibližně čtrnáct
dní a jeho severočeští spoluhráči již
stihli absolvovat i první přátelák.
„Zatím je to dobré a jsem spokojen,
věřím však, že to bude ještě lepší
a budu kvalitně připraven,“ sdělil
svá očekávání účastník posledního
mistrovství světa.

čtrnáct dní, kdy budou vstřebávat
bruslařské tréninky, poté přijdou
na řadu zejména taktické věci
a nacvičování systému. A již
tento pátek navíc dojde i na první
přátelák, od 18 hodin se totiž
Jestřábi představí v Přerově.
„Je dobře, že spolu hrajeme, je to
jeden z nejlepších týmů druhé ligy.
Je ale potřeba, aby se do toho kluci
dostali, bude to zejména o sehrávání,“ nastínil svá očekávání.
A příští úterý 12. srpna dojde
i na první domácí utkání, kdy na
Hanou přijede Třebíč. Vstupenky
na tento a další domácí zápasy

Tip
Večerníku

na složení formací:
Kocián (Šimboch) – Malý, Roupec, Jedlička,
Kolibár, Kaluža, Vosátko, Švaříček, Knesl –
Stejskal, Luňák, Venkrbec – Belay, Kučera,
Coufal – Kajaba, Černý, Duba – Procházka,
Sršeň, Haluza – Mašek. Trenér: Tomáš Sršeň.
Dřina nekončí. Neoblíbenou suchou přípravu sice mají hokejisté
úspěšně za sebou, ani na ledě je ale nečeká výletní rozbruslení.
Foto: archiv Večerníku
s výjimkou Pardubic stojí osmdesát
korun, což mezi fans vyvolalo
bouřlivou diskusi. „Toto není
otázka pro mě, snad ale budeme
předvádět takový hokej, aby si lidé

cestu do hlediště našli. Prostějov
byl vždy hokejovým městem se
silným fanklubem, takže věřím,
že tomu tak bude,“ věří Sršeň
v silnou podporu fanoušků.

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

„Není to definitivní, pouze momentální rozhodnutí,“
nechává si Marek Černošek pootevřená vrátka na led

Prostějov/jim – Čerstvě osmatřicetiletý Černošek skončil po neúspěšném jarním pokusu o záchranu extraligy na Kladně, tím
se uzavřelo jeho dlouholeté působení v nejvyšší domácí soutěži. Po
sezoně absolvoval operaci ramene
a zahájil suchou přípravu s Prostějovem, jeho budoucnost ale stále zůstávala zahalena tajemstvím.
Částečně se vyjasnilo až nyní, kdy
se dvojnásobný mistr republiky se
Spartou rozhodl, že do přípravy
na ledě s Jestřáby nevstoupí.

„Marek mi dnes volal, že je natolik
pracovně vytížen, že by se hokeji
nedokázal věnovat naplno. Je to
škoda, i pro fanoušky by to bylo
oživení a zpestření. Říkal jsem, že
mu s prací v asociaci více pomůžu,
moje vytížení tam totiž není takové
jako jeho. Je to ale na něm,“ svěřil
se sportovní manažer Jestřábů a
člen výkonného výboru CAIHP Jiří
Vykoukal. Osobně se tak smiřoval s
tím, že hráčská kariéra jeho někdejšího sparťanského spoluhráče je již
u konce.

Takto radikální myšlenky však
Černošek zatím brzdí. „Byl jsem s
Jirkou domluven, že s nimi v pondělí zahájím přípravu, dennodenně mám ale tolik práce, takže jsem
jim musel sdělit, že se tak nestane.
Není to ale definitivní konec, pouze momentální rozhodnutí. Co
bude dál, to nelze odhadnout, nic
mě netlačí,“ poznamenal s tím, že
stále pendluje mezi Prahou a Prostějovem.
I tak ale vyjedou s Jestřáby na led
rovněž hokejisté, co ještě nemají

kontrakt v Prostějově jistý. Zapojí
se totiž již dříve zmínění Radek
Procházka s Davidem Skřivánkem, toto duo rozšíří ještě Petr
Haluza a Patrik Kuchta. Posledně
jmenovaný je mladým útočníkem
ročníku 1993, jenž dříve působil v
Benátkách nad Jizerou, Mělníku
a poslední roky strávil v americké
GMHL. „Máme na tohoto hráče
doporučení, Patrik je podle zpráv
rychlý a dravý hráč, který dostane
šanci se porvat o místo v týmu,“
potvrdil Vykoukal.

Oproti němu Haluza je přesně
o deset let starší a za svou kariéru oblékal vedle prostějovského
také dres Zlína, Vyškova, Přerova,
Hradce Králové, Olomouce či Komety Brno. „Hlásil se nám už na
počátku přípravy, tehdy měl ale neúnosné finanční požadavky. Ozval
se ale znovu, že mírní své nároky.
Máme na něj informace z Hradce
i Olomouce a sázíme zejména na
správný charakter týmu,“ vysvětlil
Vykoukal, jak se tento hráč objevil
zpět na Hané.

„Největším zážitkem bylo hrát v Kanadě,“ říká Petr „Pupa“ Doseděl
Prostějov/red - Když jsem doma pravila, že budu
dělat rozhovor s Pupou a nevím, o čem by měl být,
zbytek rodiny se zděsil. „Děláš si legraci? Vždyť
toho zná každý, to je prostějovská hokejová legenda,“ nevěřili evidentně vlastním uším potomci, zatímco papá mě nazval ignorantem. No, co už, šla
jsem do toho po hlavě. A od onoho setkání se zřejmě stanu hokejovým fandou. Protože Petr „Pupa“
Doseděl s jedenáctkou na zádech, to je opravdu
legenda…
Jak dlouho už hrajete
hokej?
„Dlouho. Za pár dnů mi bude
jedenačtyřicet hraju od čtyř,
takže přesně třicetsedm roků.
Nějak to letí…(úsměv)“

Kde
jste
mimo
Prostějova pusobil?
„Většinou to byly prvoligové
týmy, Olomouc, Přerov, Šumperk,
Chrudim. Teď hraju za Moravskou Třebovou.“

Jaký je váš největší
hokejový zážitek?
„Jednoznačně zájezd do Kanady,
kam jsem jel na turnaj osmnáctiletých. Hráli jsme v Calgary a
pro mě je to skutečně dodnes obrovský zážitek. Na osmnáctileté
kluky se tam chodilo dívat čtyři
až pět tisíc diváků, což tady chodí
výjimce na první ligu mužů. Zahrát si tam, v kolébce hokeje, bylo
jjeedn
d ím sslovem skvělé.“
jedním
Co považujete za svůj
největší
hokejový
úspěch?
„Těch bylo víc, třikrát jsem zažil
postup z druhé do první ligy. Ono
se to nezdá, ale je to dřina. Musíte

vyhrát soutěž, play off a baráž.
To
oho ssii cením
c
Toho
nejvíc.“
S kým ze slavných jste
se na ledě potkal?
„Hráli jsme v Olomouci s Jirkou
Hudlerem a Jirkou Dopitou. V
Prostějově jsem si zahrál s Jágr
týmem proti Havířovu. Na ledě
s námi byl mimo Jardy Nedvěd,
Straka, Židlický a Kaberle. Byla
to docela sranda, protože mě
fanoušci vítali mnohem nadšeněji,
než Jardu. Ten se mě tehdy ptal,
jestli jsem nějaká celebrita. Tak na
domácím
ledě asi ano…(smích)“
do
Když jsem kdysi šla na
rande s jedním hokejistou, můj tatínek vzhlédl od

stránek Sportu a doporučil mi,
abych si hledala někoho, kdo
má zuby. Oslí můstek – co vy a
zranění?
„Tak zuby mám všechny svoje
(smích). Jsem obránce, tak těch
zranění není až tolik. Vyhozené
rameno a sedmkrát zlomený nos.
Mám kliku, hokej je tvrdá hra.
Zažil jsem, když kluci přišli právě
o zuby, ve Vyškově dokonce přišel
jeden z hráčů při zápase o oko,
y
vyrazil
mu ho puk.“
Hokej není napořád.
Co chcete dělat, až
skončíte sportovní kariéru?
"Ono to trochu navazuje na
předchozí otázku. Nikdy jsem

nebyl nijak vážně zraněn,
zdraví mi slouží, a tak se zatím s hokejem rozloučit nechci. Samozřejmě jsem o tom

uvažoval a vidím jedinou cestu,
u hokeje bych zůstal. Moc rád
bych se věnoval mládeži, chtěl
bych trénovat děti.“

Miláček publika. Petr Doseděl odehrál v prostějvském dresu
spustu sezon, a stal se nezapomenutelnou tváří

Parašutisté překonají hranici 500 kilometrů v hodině Vyhrajte tandemový seskok
SOUTĚŽ O HODNOTNÉ CENY!

Prostějov/jim – Od 25. do 31. srpna letošního roku se prostějovské
letiště stane centrem celosvětového parašutismu. Právě na Hané
se totiž uskuteční civilní mistrovství světa v akrobatických i
uměleckých disciplínách a také
premiérový závod Světového poháru v rychlostním parašutismu.
A právě tato kategorie aspiruje
na tu nejvíce adrenalinovou.
„Cílem je dosáhnout nejvyšší
rychlosti za volného pádu. Počátek této disciplíny se datuje kolem roku 2000 a je to nejrychlejší
nemotorizovaný sport na světě.
Rychlosti je dosahováno pouze
polohou lidského těla během volného pádu, orientací v prostoru a

správnou volbou oblečení,“ přiblížil zástupce ředitele závodu Miloš
Sklenka.
Klasická rychlost volného pádu v
základní prsní poloze se pohybuje
kolem 200 kilometrů za hodinu,
při freefly pozicích hlavou dolů
dosahují parašutisté rychlostí 240
až 290 kilometrů v hodině, ale při
speed skydivingu je to přibližně
480 kilometrů za hodinu. A ti nejlepší zvládají ještě více.
„Současný platný rekord v této
disciplíně u mužů drží Marco
Weiderkehr, který v roce 2013 dosáhl rychlosti 531,42 kilometrů za
hodinu, u žen je to Clare Murphy s
442,73 kilometrů za hodinu,“ poukázal Sklenka s tím, že závodníci

vyskakují z výšky čtyř kilometrů a
mají na sobě dva měřicí přístroje,
ze kterých se vypočítá průměr maximální rychlosti.
O vítězi rozhodují právě data z
těchto zařízení, která vždy před závodem podléhají schválení komise. Ta dále dohlíží na závodníky,
že dodržují pravidla, a pokud zjistí, že zařízení neodpovídá regulím
nebo výbava může ohrozit zdraví
závodníka, je závodník vyloučen.
„Rychlost se měří v rozmezí 2700
a 1700 metrů. Aby závodník mohl
vůbec vstoupit do soutěže, musí
nejdřív absolvovat kvalifikační
seskok, kde musí pokořit rychlost
300 kilometrů za hodinu u mužů
a 250 kilometrů za hodinu u žen.

Samotný závod se skáče na šest
soutěžních skoků a hodnotí se
průměr nejlepších tří kol. Vyhrává
závodník s nejvyšší průměrnou
rychlostí,“ představil pravidla.
Celá soutěž se řídí sportovní
řádem Mezinárodní letecké federace (FAI) a vybraní rozhodčí
dohlíží na stahování dat z měřících
přístrojů, které mají závodníci při
seskoku. „Protože tato disciplína
není zatím zařazena na programu
Mistrovství světa, vyhlásila letecká federace FAI první Světový pohár. A ten se uskuteční ve stejném
termínu u nás,“ těší Sklenku.
Aktuálně platí, že se na tyto závody do Prostějova přihlásilo sedm
reprezentací – Belgie, Švédsko,

Rakousko, Německo, Velká Británie, Švýcarsko a Spojené státy.
Samotné soutěžní seskoky všech
kategorií se uskuteční od úterý 26.
do pátku 29. srpna, avšak již dnes,
tj. v pondělí 4. srpna, od 17 hodin
se ale v prostorách Galerie Metro
70 koná vernisáž výstavy fotografií „Emoce-Barvy-Vzduch“.
Autory snímků jsou Pavel Dokoupil, Michal Gromnica, Aleš Orava,
Jakub a Miloš Sklenkovi, Lydie R.
Lhoret, Miroslav Slánský a Danny
Jacobs a samotná výstava konaná
pod patronací ředitele mistrovství
světa Martina Dlouhého a za finanční spoluúčasti Statutárního
města Prostějova potrvá až do neděle 14. září.

PARTNEŘI MISTROVSTVÍ SVĚTA V PARAŠUTISMU 2014

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner, pro
vás ve spolupráci s pořádající společností Drop Zone ProstějovParašutistická asociace o. s., připravil v rámci blížícího se civilního
mistrovství světa v parašutismu SOUTĚŽ O CENY, která bude
probíhat od pondělí 7. července do čtvrtku 5. září, přičemž vyhrát
můžete jak v každém vydání, tak na vás čeká i HLAVNÍ VÝHRA
v samotném závěru dlouhodobého zápolení.
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát každý týden správnou odpověď na
položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, posbírat cenné bodíky a pak jen
čekat, zdali se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...
V uplynulých číslech jsme odstartovali jakýmsi prologem, který byl
vstupní bránou do dlouhodobé fáze soutěže, po ní již následovalo samotné
zahájení dlouhodobého zápolení. Ve hře jsou ceny věnované pořadateli
jako oficiální trička mistrovství světa či klimatexové šátky. Hlavní výhrou,
jejímž držitelem se stane soutěžící s nejvyšším počtem nastřádaných
bodů, bude již zmíněný TANDEMOVÝ SESKOK ZDARMA!
Ještě předtím si ale řekněme správnou odpověď na otázku z minulého
vydání. Při cestě na mistrovství světa a Světový pohár museli do Prostějova
urazit nejdelší vzdálenost zástupci Austrálie. Z autorů správných odpovědí
jsme vylosovali jednoho výherce. Tím se stává Alena ŠTĚPÁNKOVÁ,
Kotěrova 1, Prostějov. Cenu v podobě propagačních předmětů si může
vyzvednout v redakci (Olomoucká ulice 10, Prostějov) od pondělí 4. srpna.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ČÍSLO 4 ZNÍ:
JAK SE JMENUJE HLAVNÍ ROZHODČÍ PRO SOUTĚŽE
VE SKUPINOVÉ AKROBACII?

Nápověda: Správnou odpověď naleznete na oficiálních stránkách akce
www.wpc2014.com
Své odpovědi či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „MS v parašutismu“. 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 7. SRPNA, 12.00 hodin.
JESTLIŽE SPRÁVNĚ ODPOVÍTE, BUDETE ZAŘAZENI NEJEN
DO SLOSOVÁNÍ O DALŠÍ HODNOTNOU CENU,ALE SOUČASNĚ ZÍSKÁVÁTE 3 BODY DO DLOUHODOBÉHO SERIÁLU
O HLAVNÍ VÝHRU! VÝHERCE 4. KOLAAOTÁZKU PRO PÁTÉ
DĚJSTVÍ NAJDETE OPĚT V PŘÍŠTÍM VEČERNÍKU!

Fotbal, malá kopaná
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ANKETA
Večerníku:

Kralicím vychytal postup Lehký, dál jdou i Klenovice
Pohárové duely Plumlova s Čechovicemi a Hvozdu s Mostkovicemi odložil déšť

Prostějovsko/jim - Polovina semifinalistů Poháru České pošty OFS
Prostějov zůstává i nadále zahalena
tajemstvím. V uplynulém týdnu sice
byla na programu všechna čtvrtfinálová utkání, vinou nepříznivého
počasí se však odehrála jen dvě. Náhradním termínem pro ty zbývající
zápasy je nadcházející úterní a středeční večer, teprve pak bude jasno,
koho v dalším kole vyzvou účastníci
krajského přeboru Klenovice na
Hané a Kralice na Hané. Tyto celky totiž bezpečně potvrdily výhodu
o několik pater vyšší soutěže a poradily si s Otaslavicemi i sousedním
Brodkem u Prostějova.

TJ Sokol Otaslavice
TJ Sokol Klenovice na Hané
2:8 (1:4)
Branky: Drmola, Gerneš - Klimeš
2, Rozehnal, Lakomý, T. Cetkovský,
Hatle, Borovský, Sigmund.
Sestava Otaslavic: Začal - Vlachynský, Stalický, M. Hon, Rus – Hrazdíra,
Hladík, Drmola, Gerneš – Parůžek,
Rieger. Střídali: P. Rušil, Krátký.
Trenér: František Hon.
Sestava Klenovic: Polák (46. Podešva) – Krč, Lakomý, T. Cetkovský,
Sigmund – Rozehnal, Hatle, Šlézar

(46. Všianský), Smékal – Labounek
(46. Klimeš), Borovský (70. Šubrt).
Trenér: Petr Navrátil.
V sezoně 2013//2014 dělily týmy
Otaslavic a Klenovic na Hané pouze
dvě soutěže, od nastávajícího fotbalového ročníku jsou to již čtyři. Zatímco Otaslavicím se totiž nepodařilo
zachránit v okresním přeboru, Klenovičtí se poprvé ve své historii podívají
do přeboru krajského. A výkonnostní
rozdíl byl na prahu nového ročníku
jasně patrný. „Cílem bylo vyhrát o pět
branek, jinak by hráči dostali pokutu,
takže jsem spokojen. Pojali jsme to tréninkově, i tak se hrálo na jednu bránu
a soupeř se spoléhal na brejky. Měli
jsme jen strach ze zranění, takže jsme
nechodili naplno do soubojů,“ radoval
se z poklidného vítězství trenér hostí
Petr Navrátil.
Rozladěn nebyl ani jeho protějšek
František Hon, již dopředu si byl plně
vědom toho, že se oba týmy nemohou
zcela rovnat. „Rozdíl tří čtyř tříd je
propastný, brali jsme to tedy jako tréninkový zápas. Svůj účel to ale splnilo,
přestože jsme stačili jen dvacet minut.
Chtěli jsme si ale zkusit na co máme,
a ukázalo se, v čem zaostáváme. Je to
zejména pohyb bez míče a kombinační hra,“ vysledoval.

Po vydatných dešťových přeháňkách,
které definitivně ustaly až krátce před
začátkem duelu, tak příchozí diváci viděli celkem deset branek, oba poločasy
vyhrál favorit poměrem 4:1.
„Hřiště bylo mokré, nikoli však pod
vodou, takže se mohlo hrát. Využili
jsme toho i ke zkoušení hráčů na nezvyklých postech, například Krč se tak
pohyboval i v záloze a Smékal v útoku,
vyzkoušeli jsme i nové zahrávání standardek a Rozehnal z toho dal pěkný
gól,“ těšilo Navrátila.
S předvedeným výkonem byl spokojen rovněž Hon. „Dva hráče včetně
střelce Kalába jsme měli mimo, zkoušeli jsme tak nové varianty. Bylo to celkem dobré, dařilo se nám podržet míč,
přihrát, dostali jsme se do pár šancí
a dvě z nich jsme také proměnili,“ zmínil Drmolovu umístěnou ránu z pětadvaceti metrů a kombinaci zakončenou dalším záložníkem Gernešem.
Nicméně dál jdou Klenovičtí a jejich
ambice nekončí pouze v semifinále.
„Když jsme se už přihlásili, tak bychom se chtěli dostat do finále. Pokud
by se nám to podařilo, asi by došlo na
třetí derby s Kralicemi, což by bylo jen
dobře. Máme osmnáct hráčů, příležitost dostanou všichni,“ těší se na další
úspěšné bitvy Petr Navrátil.

TJ Sokol Brodek u Prostějova
FC Kralice na Hané
0:5 (0:4)
Branky: Dostál 3, O. Petržela, Šín.
Sestava Brodku: Fürst – Orálek (55.
Matoušek), Krejčí, Kolařík, Říha (80.
Černý) – Kaplánek, Zejda, Soldán,
Zatloukal – Šimeček, Fedytnyk (82.
Valenta). Trenér: David Mezuliánek.
Sestava Kralic: Lehký – Troneček,
Martinka, Hlačík, Vitásek – Valtr, Dočkal, O. Petržela, Dostál – Nečas, Šín.
Trenér: Petr Gottwald.
Pouze v jedenácti lidech odcestovali
fotbalisté Kralic na Hané k pohárovému utkání na půdu Brodku u Prostějova. Trenérský triumvirát pod vedením
Petra Gottwalda postrádal rovněž oba
gólmany, do brány se tak musel postavit kanonýr Jaroslav Lehký. A nevedl
si nijak špatně, neinkasoval ani jednou
a také jeho zásluhou zvítězili hosté 5:0.
„V každém zápasu se najde nějaká
chybička, z devadesáti procent jsme
ale splnili, co po nás trenér chtěl. Hráli
jsme zezadu s cílem nedostat gól, protože se jednalo o naši generálku, to se
nám podařilo,“ těšilo hrajícího asistenta Kralic Pavla Valtra.
Ke spokojenosti s obrannou částí se
přidala i radost z ofenzivy, k pěti gó-

lům totiž přidali Kraličtí i další příležitosti. „Soupeř byl sice v obraně dobře
organizovaný, díky našemu pohybu
a nabídce jsme se ale dostávali do šancí. Domácí jsme pouštěli jen do ojedinělých akcí, teprve první mistráky nám
ale ukáží, zda jsme obrannou činnost
opravdu zlepšili,“ nechtěl předbíhat.
Právě Valtr je jednou z nových tváří
v dresu Kralic, kam se vrátil po půlročním hostování v Lipové. „Do Kralic se
vždy rád vracím, strávil jsem tam tři
čtvrtiny svého fotbalového života. Jen
před půlrokem vyhověli mé žádosti,
potřeboval jsem malou změnu,“ okomentoval svůj návrat na známou půdu.
I přes výraznou porážku byl spokojen i kouč domácích David Mezuliánek, oba soupeře totiž dělí tři soutěže.
„Chválím hráče za statečný výkon,
dodržovali, co jsme si řekli. Chybělo
mi hned pět hráčů, ale i v polátané sestavě jsme si vedli dobře. Dostali jsme
se do dvou tří šancí, ve druhé půli měl
loženku Zatloukal, z velkého úhlu ale
bodlem vypálil vedle zadní tyče,“ přibližoval dění na hřišti.
„To důležité nás čeká až příští víkend,
dopadlo to podobně jako loni. Do zápasu jsem ale pustil i patnáctiletého
Valentu a dalšího čerstvého dorostence
Dračku,“ vypíchl Mezuliánek.

V soutěžích OFS ve hře bod navíc, na rozstřel prvně půjde jen trojice střelců
V krajských soutěžích se nově může střídat pětkrát, pravidlo nadále platí i níže

Olomouc, Prostějov/jim - Zásadní
novinkou v soutěžích Okresního fotbalového svazu Prostějov je zavedení penaltového rozstřelu vždy, když
utkání skončí remízou. Úspěšnější
tým získá bodík navíc.
V praxi to bude znamenat, že oba kluby
určí tři střelce, a pokud se ani tak nerozhodne, bude po každé sérii následovat
náhlá smrt. „Na pokutový kop budou
moci jít pouze ti, kteří zápas dokončí na
hřišti. A každý pouze jednou, případně
až se vyčerpá jedenáct hráčů, tak teprve
znovu. Snad to přinese zatraktivnění
a divákům větší potěšení,“ přeje si před
startem nového soutěžního ročníku

2014-2015 sekretář OFS Pavel Peřina.
A co se týče uskutečněné reorganizace, vedou se debaty ještě o tom,
zda III. a IV. třídu nepřeskupit do
severní a jižní skupiny. „V minulosti
to zde již bylo. Určitě by tento model
mohl být pro některé kluby výhodný, ale musíme zvážit ekonomickou,
sportovní i organizační výhodnost pro
všechny kluby okresu. A zatím spíše
převládají negativa,“ upozornil, že to
spíše vypadá na pokračování v nastaveném modelu čtrnácti účastníků ve
II. a III. třídě a zbylých týmů ve IV.
třídě.
K dalším novinkám na úrovni Prostějovska patří zvýšení odměn pro
rozhodčí a projekt „Bezpečná branka“. Předseda OFS Milan Elfmark
kvituje i skutečnost, že v platnosti zů-

stává hned pět střídání. „Má to několik
výhod. Do zápasu se může zapojit více
hráčů, je možné zkoušet na krátkou
dobu dorostence, aby se otrkali. Zvláště, když někde není dostatek dorostenců pro samostatné družstvo,“ pochvaluje si první muž okresní kopané.
A po kladných zkušenostech na okrese se k povolení plné pětice střídání
rozhodli i v Olomouckém krajském
fotbalovém svazu. „V STK sedí
zástupci okresů, tak se o tom diskutovalo a schválilo se to. Dále platí
povinnost v krajském přeboru pořizovat videozáznamy, čímž se snižuje
počet delegátů. To jsme si vyzkoušeli
již na jaře. Naopak penaltový rozstřel
jsme zatím neschválili, je ale možné,
že o tom budeme s kluby v průběhu
sezony jednat a od příštího ročníku

to zavedeme,“ konstatoval předseda krajské kopané Stanislav Kaláb.
Trenéři celé regionální trojice v nejvyšší krajské soutěži jsou ale k této
myšlence spíše skeptičtí. „Máme kádr
osmnácti lidí, tak to využijeme a může
to pro nás být výhoda. Pro mě je ale
fotbal jen se třemi střídáními. Už tak se
zdržuje a teď to může být ještě horší,“
upozornil klenovický kouč Petr Navrátil.
„Je to dobré pro ty se širokým kádrem. Vyzkoušelo se to loni ve třetí lize
a využívaly to jen Mikulovice, které
zdržovaly. V krajském přeboru má ale
málokdo šestnáct rovnocenných hráčů,
aby vyměnil polovinu mančaftu,“ upozornil konický asistent Radek Řehák.
A v podobném duchu se vyjádřil i lodivod Kralic Petr Gottwald. „Je to velice

dobře pro mužstva, co něco potřebují
změnit, já ale raději upřednostňuji rošády v rozestavení, to může odvést větší
práci. Někdy ani není potřeba do týmu
zasahovat, pro náhradníky to ale bude
dobré, necítí se tak odstrčeni,“ poznamenal.
Další novinkou jsou vyšší sankce
za nedohrání soutěže. V krajském
přeboru žáků to činí deset tisíc korun,
v krajském přeboru dorostu patnáct tisíc korun, u I.A a I.B třídy dvojnásobek
této sumy a v krajském přeboru mužů
čtyřicet tisíc korun.
Naopak u postupu z nepostupového
místa nastal opačný trend a výrazné
snížení poplatku. Do krajského přeboru se tak v případě uvolněné pozice půjde za dvacet tisíc, do I.A za polovinu
a z okresu do I.B třídy za pět tisíc.

Okresní soutěže v malé kopané trápí snižující se zájem

týmů o účast, kvalita naštěstí nijak neklesá
Ke dvaceti letům své existence se blíží okresní soutěže v malé kopané řízené OS ČSRS Prostějov.
Kulaté jubileum na dohled však neznamená, že by
vše bylo růžové a bez problémů. Naopak, ligová
klání i Pohár města se potýká s citelně ubývajícím
zájmem ze strany zúčastněných mužstev. Alespoň
že herní úroveň ve špičce nejlepších kolektivů zůstává poměrně vysoká.
Prostějov/son
„V uplynulé sezóně se uskutečnilo
celkem 172 utkání: 56 v první lize,
šestapadesát v A skupině druhé
ligy a šest desítek v B skupině druhé ligy. Z tohoto vydatného počtu
zápasů byly jen čtyři zkontumovány buď z toho důvodu, že se jeden
ze soupeřů nedostavil vůbec, nebo
nemohl v rámci turnaje odehrát
druhý ze svých duelů. Vedle dobré
kvality mnoha prvoligových střetnutí potěšila také slušnost soutěžního ročníku 2013/14, kdy v první
lize rozhodčí udělili čtyřiadvacet
žlutých karet plus dvě červené,
v druholigovém áčku osmnáct
žlutých a v druholigovém béčku
dokonce pouze třináct žlutých
karet, v obou případech bez jedi-

né červené. Tentokrát se naštěstí
nezrodil žádný větší incident,“
započal hodnocení předseda malé
kopané OS ČSRS Prostějov Pavel
Kočíb.
Hodně jej však trápí výše zmíněný úbytek celků. „Ještě před
několika lety jsme ve zlaté éře
našich soutěží měli šestatřicet
mužstev a dalších osm mančaftů v žácích. Za poslední roky ale
počet účastníků neustále klesá.
Žákovská liga zanikla, dospělých
týmů jsme v nedávno skončené sezóně měli dvaadvacet a do
nového ročníku se jich přihlásilo
dokonce jen sedmnáct. Projevují
se těžkosti ekonomicky náročné
doby, spousta klubů už nedá dohromady hráčské kádry a zanechává své činnosti, byť jsme jako

Praha, Prostějov/jim – Jana
Adámková, Petr Antoníček,
Jan Machálek a Pavel Peřina. Tato čtveřice se vešla do
celkově šedesátičlenné listiny
rozhodčích
profesionálních
fotbalových soutěží a vyjmenované kvarteto se tak může těšit
na nominaci pro zápasy první
i druhé ligy.
Úspěch je to zejména v případě domamyslické rodačky, ta je totiž společně s Lu-

cií Ratajovou jedinou ženou
na
schváleném
seznamu.
Nejzkušenějším je naopak Pavel
Peřina, jenž byl delegován do
obou úvodních kol Synot ligy.
Nejprve na duel mezi Jihlavou
a Mladou Boleslaví, o týden později běhal s praporkem při střetnutí
Slavie Praha s Baníkem Ostrava.
A vybrán byl již také Machálek,
jenž v prvním kole Fotbalové národní ligy asistoval v zápase Karviné s Baníkem Most.

Michal UHŘÍK - chytající sekretář
Sokola Olšany:

„Je to pro mě absolutní novinka, vůbec
jsem o tom nevěděl... Vím, že to už zavedli
v Plzeňském kraji a zlínském okrese, bude
aspoň ve hře více bodů. Je to dobrá věc
a zatraktivnění pro diváky, nemyslím se,
že by se někdo od počátku spoléhal na
remízu, to se již ikskrát nevyplatilo. Nebudeme na to hrát ani my, navíc jsme nikdy
nebyli pod takovým tlakem, aby penalta
rozhodovala zápas.“

David MÚDRÝ - trenér Sokola
Určice „B“:

„Vnímám to jako zatraktivnění, dosud se
při remíze třetí bod zahodil. V Plzni se to
osvědčilo a je to jen plus. Třeba my jsme
měli loni dvě remízy a stále si myslím, že je
lepší jednou vyhrát a dvakrát prohrát. Navíc
si myslím, že na remízu se nedá spoléhat,
maximálně až v závěru utkání.“

Vlastimil MICHLÍČEK - sekretář
Hané Nezamyslice a trenér
„áčka“ i „béčka“:

„Bude to atraktivnější a svede se souboj
o bod navíc. Máme šikovné brankáře, kteří to vychytají, takže na tom třeba vyděláme. Zatím jsme to nikdy necvičili, ale asi
budeme muset začít. Někteří na ně chodí
pravidelně, třeba teď jsme ale na turnaji
vypadli právě proto, že jsme v poslední
minutě nedali penaltu.“
Jaroslav NAVRÁTIL - hrající

předseda Sokola Zdětín:

„Je to zajímavé zpestření, rozstřel jsme si
vyzkoušeli již na turnaji. Je to dobrá věc,
která přinese vzrušení pro diváky i v mančaftě. Beru to jako správné rozhodnutí, co
přinese větší přitažlivost i zábavu.“

Lubomír KELUC - hráč Zdětína
a mládežnický trenér:

„Je to pro mě zatraktivnění a pro diváky
i hráče to bude zajímavé. Zavedl bych to
u mládeže a u mužů až po krajský přebor,
výše už ne, protože od divize se hraje taktičtěji a někteří jdou za remízou účelově. Bude
to výhoda pro zkušené mužstvo a hodně to
bude o brankáři, myslím si, že na to půjdou
všichni. Já osobně s tím problém nemám,
nervozitou při penaltách netrpím, spíše se
vždy snažím něco vymyslet.“

Konečné tabulky soutěží
OS ČSRS Prostějov v malé kopané 2013/14
První okresní liga mužů
1. Chaloupka PV
12
2. DD Dubany
11
3. Dobrochov
10
4. Dřevnovice
5
5. Brodek u PV
5
6. Kobeřice
5
7. Víceměřice
3
8. S. Dubany
2
Přeborníkem se stal tým SK
celek Sokol Dubany.

1
1
76:30
37
1
2
65:29
34
1
3
71:25
31
1
8
49:54
16
1
8
51:62
16
0
9
37:49
15
0
11
56:83
9
1
11
23:96
7
Chaloupka Prostějov, sestoupil

Druhá okresní liga mužů, skupina A

Přeborníci. Vítězem první okresní ligy mužů se stali hráči Chaloupky.
Foto: archív Večerníku
jeden z mála sportů na okrese již ky, Katastrofa Prostějov, Laškov, Poděkování na závěr připojil i do
několik let vůbec nezvýšili star- Ladzimil Čehovice, Béci, Med- dalších stran. „Naše velké díky
tovné. Bohužel nic nepomáhá, vědi Prostějov, Juniors Hluchov, patří rovněž starostce Dřevnovic
momentálně je účastnická situace Zavadilka Prostějov a nováček Bohumile Charvátové za pomoc
se získáním dotace od města
v malé kopané opravdu špatná,“ TTC Graphits Prostějov).
Aktiv všech oddílů máme na Prostějov, Jiřině Kučerové za
přiznal Kočíb.
Tím pádem bude v příštím programu 29. srpna od 16.00 perfektní vedení celé naší ekosoutěžním ročníku 2014/15 hodin v sídle OS ČSTV Prostě- nomiky s vyrovnaným rozpočpůsobit v první lize mužů jov v České ulici, samotné soutě- tem, všem členům výkonného
osm celků (Chaloupka Pro- že pak odstartují o týden pozdě- výboru malé kopané, rozhodčím,
stějov, Dobrochov, Brodek ji 6. září základními skupinami pořadatelům jednotlivých turnajů
u Prostějova, Dřevnovice, Kobe- Poháru města Prostějov. „Tuhle a samotným hráčům. Snad těžké
řice, Víceměřice, Spojené kluby soutěž se nám daří udržovat v cho- časy zdárně přečkáme a v dalších
Hluchov/Čehovice, Otinoves) du díky finanční podpoře městské- letech dospějeme opět ke zlepa v jediné skupině druhé ligy ho vedení, za kterou moc děkuje- šení celkové situace,“ zadoufal
mužů devět kolektivů (Vrbát- me,“ zdůraznil Kočíb.
Pavel Kočíb.

Prostějovsko má
čtyři profi rozhodčí

Co říkáte na zavedení penaltového rozstřelu v okresních fotbalových soutěžích?

1. Hluchov/Čehovice
11
1
2
73:34
2. Laškov
11
0
3
75:24
3. Katastrofa PV
8
4
2
41:19
4. Medvědi PV
5
5
4
45:37
5. Vrbátky
5
3
6
47:47
6. Zavadilka PV
3
3
8
27:45
7. Béci
2
1
11
27:64
8. Galacticos PV
2
1
11
23:88
Postoupil tým Spojené kluby Hluchov/Čehovice.

34
33
28
20
18
12
7
7

Druhá okresní liga mužů, skupina B
1. Otinoves
12
2. Abrahám PV
10
3. L. Čehovice
10
4. Kralice
9
5. J. Hluchov
5
6. Kostelec
4
Postoupil tým TJ Otinoves.

2
4
4
5
2
3

6
6
6
6
13
13

90:66
60:37
58:48
79:65
45:84
63:95

38
34
34
32
17
15

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
1. kolo: 1.SK Prostějov – Hlučín (sobota 9.8.,
16.30, rozhodčí: Dresler – Zd. Kneisl, L. Kneisl).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:
1. kolo: Slavičín – Určice (neděle 10.8., 10.15,
Lakomý – Drápal, Částečka).
MIA REALITY KRAJSKÝ PŘEBOR:
1. kolo: Klenovice na Hané – Kralice na Hané
(sobota 9.8., 16.30), Mohelnice „B“ – Konice
(neděle 10.8., 16.30).
SMOOS I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“:
1. kolo (neděle 10. srpna, 16.30): Lipová –

Náměšť na Hané, Čechovice – Slatinice,
Štěpánov – Mostkovice (sobota 9.8., 10.30).
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“:
1. kolo, neděle 10. srpna, 16.30: Kojetín „B“
– Otinoves, Pivín – Kostelec na Hané, Čekyně – Plumlov (sobota 9.8., 16.30), Vrchoslavice – Všechovice.
FGP STUDIO I.B TŘÍDA,
SKUPINA „B“:
1. kolo: Jesenec – Nové Sady „B“ (sobota
9.8., 16.30), Protivanov – Hvozd (neděle
10.8., 16.30).
RELAX CENTRUM
KRAJSKÝ PŘEBOR – dorost:

1. kolo: Velký Týnec – Kostelec na Hané (neděle 10.8., 14.15), Šternberk – Určice (sobota
9.8., 10.00), Konice – Opatovice (sobota 9.8.,
10.00).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTĚŽ – dorost:
1. kolo: Němčice nad Hanou – Náměšť na
Hané (sobota 9.8., 10.00), Doloplazy – Smržice (sobota 9.8., 16.30), Chomoutov – Protivanov (sobota 9.8., 14.15).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
– SPORTIKA II. TŘÍDA:
1. kolo, neděle 10. srpna, 16.30: Horní
Štěpánov – Haná Prostějov, Brodek u Pros-

tějova – Zdětín, Čechovice „B“ – Držovice
(sobota 9.8., 16.30), Přemyslovice – Určice
„B“, Kralice na Hané „B“ – Skalka, Olšany
– Nezamyslice (sobota 9.8., 16.30), Smržice
– Vrahovice.
III. TŘÍDA:
1. kolo, neděle 10. srpna, 16.30: Němčice nad
Hanou – Bedihošť, Protivanov „B“ – Otaslavice (sobota 9.8., 16.30), Pivín „B“ – Dobromilice, Výšovice – Mostkovice „B“, Vícov –
Tištín, Kladky – Nezamyslice „B“ (sobota 9.8.,
16.30), Ptení – Čechy pod Kosířem.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na
vaši návštěvu! -jim-
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Sonda do srdcí regionálních zástupců ve fotbalové divizi a krajském přeboru
TJ SOKOL URČICE – SOUPISKA PODZIM 2014:
Brankáři:
Miroslav NEJEZCHLEB
Milan PITÁK

1989
1992

Obránci:
Michal JÁN
David JAVOŘÍK
Michal SKOPALÍK
Jan WALTER
Ivo ZBOŽÍNEK
Lukáš ZELINA

1991
1990
1985
1989
1977
1995

Záložníci:
Dominik BOKŮVKA
Patrik HOCHMAN
Tomáš NOVÁK
David PEKAŘ
Martin SVOZIL
Radim VANĚK
Roman VASILJEV

1991
1990
1995
1994
1985
1985
1997

Útočníci:
Petr HALUZA
1989
Tomáš LOS
1985
Lubomír MACHYNEK
1994
Michal PAVEL
1995
Tomáš ZAPLETAL
1993
Příchody: Piták (hostování z Otinovsi), Walter (hostování
z Kostelce na Hané), Novák, Zbožínek, Zelina (všichni
hostování z 1.SK Prostějov), Vasiljev (hostování ze Sigmy
Olomouc), Pavel (příchod z dorostu), Machynek (farma
Čechovice)
Odchody: Stanislav Dragon, Filip Škoda (oba konec hostování z Uničova), Jan Bednář, Martin Schön (oba konec
hostování z Konice), Jan Petrásek (konec hostování z 1.SK
Prostějov), Petr Halouzka (farma Čechovice)
Realizační tým:
Trenér: Evžen KUČERA
Asistent: Miroslav VLÁČIL
Vedoucí mužstva: František HÝBL
Předseda oddílu: Květoslav PETRUŽELA
Sekretář: Petr KOUŘIL

SOKOL KONICE „A“ – SOUPISKA PODZIM 2014
Brankáři:
Petr MACHAČ
Miroslav REC

1995
1990

Obránci:
Ladislav BÍLÝ
Jan BURGET
Michal DREŠR
Michal JURNÍK
Jaromír RUS
Martin RŮŽIČKA
Radek ŘEHÁK
Patrik SEDLÁČEK

1991
1992
1994
1989
1977
1985
1980
1997

Záložníci:
Filip DREŠR
Petr FRANC
Michal GOTTWALD
Jakub KOŘENOVSKÝ
Lukáš OLEJNÍČEK
Tomáš SEDLÁČEK
Vojtěch SVOBODA
Lukáš VÁCLAVEK

1994
1995
1995
1992
1997
1993
1990
1990

Útočníci:
Petr ANTL
1993
Ladislav BLAHA
1986
Martin KOVÁČ
1996
Přišli: M. Drešr (návrat z hostování v Brodku u Konice),
Svoboda (hostování z Brodku u Konice)
Odešli: Jan Vogl (hostování dorost 1.SK Prostějov), Petr
Vydržel (konec hostování ze Hvozdu)
Realizační tým:
Trenér: Roman JEDLIČKA
Asistent: Radek ŘEHÁK
Vedoucí mužstva: Vojtěch NEHANSKÝ
Jednatelé: Jiří KUČERA, Rostislav PŘIKRYL
a Jaroslav MAZUR

fotbalové zpravodajství

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Určice ladí kádr a líčí na střed divize

Určice/jim – Rozpačité léto
prožil na lavičce Určic hlavní kouč Evžen Kučera. Kádr
„áčka“ prošel velkou obměnou, která ještě zcela neskončila, a na šéfovi lavičky je, aby
za krátkou dobu vytvořil ze
zbývajících i nových hráčů
fungující tým. Do víkendového střetnutí v Blansku z toho
zatím byly výsledky 1:1 s Novými Sady, 0:2 s 1.HFK Olomouc a 2:1 s Morkovicemi.
„Nejsem spokojen, pořád tvoříme mužstvo, i týden před startem divize. Je to možná ještě
horší než před jarem, kdy ale
také trio Škoda, Bednář, Schön
přišlo až na poslední chvíli,“ nezastíral jisté roztrpčení lodivod
Určic.
Proměn doznaly posty brankářů, obránců, záložníků i útočníků, hlavní Kučerovou starostí
tak nyní je, aby se podařilo
vyladit souhru. I proto, že mezi
koncem posledního ročníku
a začátkem toho následujícího

uplynulo jen několik týdnů.
„Stále zkoušíme čtyři pět hráčů
a není zcela dořešeno případné
hostování či přestup. Doufám
ale, že to dopadne dobře, možná jen rozjezd bude horší,“ odhaduje.
V pozici loňských Určic budou
letos Velké Karlovice, Kozlovice, Vítkovice, Rýmařov,
než na soupeře se ale úspěšný
trenér soustředil zejména na
vlastní výběr. „Snad z toho
bude první polovina tabulky,
viděl bych to na šesté až desáté místo. Uvidíme ale, zda se
nám vše podaří dotáhnout, nejvíce nás stále tlačí útočná fáze.
O příchodech jednáme, zdá se
ale, že nejzkušenějším bude
i nadále Tomáš Los,“ smiřuje
se s tím, že příchod ostříleného
forvarda coby obdoby obránce
Ivo Zbožínka se pravděpodobně neuskuteční.
Radost má Kučera alespoň
z toho, že zdravotně jsou na
tom hráči dobře, takže místo

deseti rázem potkává na trénincích dvacítku hráčů. „Když
mám tolik hráčů, tak je škoda,
že se v divizi vracíme zpět ke
třem střídáním. Když už se to
zavedlo, tak to měli nechat
a rozšířit ještě dál. Domnívám
se, že se to osvědčilo a pětice
střídání byla optimální. Více
lidí dostalo možnost zahrát si
a pro mladé to bylo jen dobře,“
podělil se o svůj pohled na návrat k pravidlu, které platí i ve
třech nejvyšších domácích fotbalových soutěžích.
Ještě větším optimistou nežli
trenér je předseda fotbalového
oddílu TJ Sokol Určice Květoslav Petružela. Věří totiž v napodobení loňské úspěšné podzimní části. „Věřím v šesté až
sedmé místo. Kádr brzy dořešíme a hřiště máme v krásném
stavu, těšíme se. Tento týden
nám sice nepřálo počasí, protože pořád pršelo, ale se vším
se vypořádáme,“ nepropadá
skepsi.

Kralice na Hané, Prostějov/
jim – Cestou dalšího omlazení a dávání příležitostí vycházejícím dorostencům se
vydali v Kralicích na Hané.
Až dvanáctý tým uplynulého
ročníku krajského přeboru se
minimálně na nejbližšího půl
roku rozloučil s dvojicí Zdeněk
Petržela, Matěj Vybíhal, kteří
zamířili na tradiční kralickou
„farmu“ do Lipové, hostování skončilo triu Jamrich,
Kopečný, Cibulka. Naopak
přichází Jan Hlačík, jenž je
stejně jako Ondřej Novotný
ročník 1995, jen o rok starší je
Petr Dostál, „třiadevadesátky“
jsou Prokop s Tronečkem, Šín
a Vitásek se narodili v roce
1992.
„Projevilo se to v systému, taktice, pojetí hry. Přináší to problémy typu kam se postavit,
kam běžet, pilujeme to ale na
každém tréninku. Je potřeba jim

to vysvětlovat, ukazovat, je to
o trpělivosti,“ přiznal hlavní
kouč týmu Petr Gottwald.
S celkovým průběhem přípravy
je ale spokojen, probíhá tak, jak
si naplánoval. „Zaměřili jsme se
na koordinaci a dílu, zpočátku
i na obecnou vytrvalost, od ní
jsme ale velice rychle přešli k
rychlostní vytrvalosti. Za tři čtyři
týdny jsme se dobře připravili,
byť někteří musí stále dohánět
velké manko. Platí to zejména
pro Dočkala a Kawije,“ zmínil
Gottwald další dvě nové tváře.
Brzy osmadvacetiletý Dočkal již
v Kralicích před časem působil
a i přes poměrně mladý věk se
rázem stal pátým nejstarším
hráčem do pole, z Drahlova
přicházející Kawij je o rok
mladší. Nejstarší posilou se
tak jednatřicetiletý Pavel Valtr,
jenž na podzim pomohl Lipové
k postupu do I.A třídy. Nyní se
vrací zpět z hostování.

„Je sice z Klenovic, ale považuji
ho za ortodoxního Kraličáka. Má
příkladný přístup k tréninkům
i zápasům, i proto jsem ho navrhl
na pozici hrajícího asistenta,
kterou bude zastávat společně
s Jardou Lehkým,“ prozradil
Gottwald a dodal, že Petržela se
opačným směrem, tedy o soutěž
níž, vydal z motivačních důvodů,
u Vybíhala rozhodla práce.
Cílem je zejména nezopakovat uplynulé jaro a nemít
záchranářské starosti. „Chceme
si udržet domácí standard
a neprohrávat, střed tabulky
by byl optimální. Vždy jsem
byl spíše optimistou, teď ale
zůstávám pevně na zemi,
přestože jsme myslím posílili. Naše sestava se zejména
zpočátku může měnit,“ nastínil
šéf realizačního týmu, jemuž
bude v roli poradce či zastupujícího trenéra vypomáhat
i nadále Ivo Gottwald.

Obměněné Kralice touží po klidném středu

Konice by ráda navázala na úspěšné jaro

Konice/jim – Se zimní
obměnou kádru si konický Sokol poradil úspěšně a s předstihem si zajistil záchranu,
nyní stojí před novým úkolem.
Mužstvo stavící především na
mladíčcích, kteří teprve před
nedávnem opustili dorosteneckou kategorii nebo se dokonce ještě stále mohou řadit
mezi mládežníky, sice žádný
velký průvan v sestavě nezaznamenalo, přesto ale bude
papírově opět slabší.
Petr Vydržel se z hostování
vrátil do Hvozdu a další
ofenzivně laděný fotbalista Van
Vogl zamířil do 1.SK Prostějov,
někteří hráči se navíc prakticky
neobjevili na tréninku, což je
i případ dvojice Martin Schön,
Jan Bednář, které skončilo hostování v Určicích.
„Platí, že vždy by to mohlo být
lepší. Týká se to tréninkové
docházky i výkonů v zápasech.

Na současné podmínky to ale
funguje v pohodě a makají na sto
procent. Největší problém vidím
v obměně kádru, nepodařilo se
nám udržet stěžejní hráče a posil
moc nepřišlo. Osobně si myslím, že pro Vogla je odchod do
dorostu 1.SK krokem zpátky,
když už nakoukl do mužské
kopané, tak mu to moc dát
nemůže,“ neočekává snadný
ročník hrající asistent Konice
Radek Řehák.
Situace v předvečer startu
krajského přeboru tak vnímá
jako velice podobnou té,
v níž už Konice byla před jarní
částí. „Každý zápas musíme
hrát zodpovědně do obrany,
čeká nás boj o každý bod. Na
druhou stranu na této úrovni
je to asi všude stejné, hráčů je
všeobecný nedostatek a není
odkud brát,“ zaznamenal.
Konice se může pochlubit
celkem dvěma hřišti i posilov-

nou, což zdaleka není v krajské
kopané standardem, i tak ale
vše neprobíhá bez komplikací.
„Již podruhé v tomto roce
s námi 'vyšplouchla' devatenáctka 1.SK, opět si s námi
domluvila zápas, ale neodehrával ho. Takže jsme narazili
jen na dva soupeře a už se asi
střetneme jen sami mezi sebou,“ posmutněl.
Boj o první místo předvídá
dvojici Šumperk, Nové Sady,
zbytek podle Řeháka bude
soupeřit víceméně jen o záchranu, protože k postupu bude
mít daleko. „Věřím, že máme
kvalitnější kádr než někteří
naši soupeři. Chtěli bychom
pokračovat v jarním trendu
a utužit vztah hráčů k fotbalu,
to se totiž projevuje na chuti
i počtu lidí. Tady jsou mladí
a poctiví, kteří chtějí hrát,“ těší
nejzkušenějšího člena konické
soupisky.

O ambicích a přáních Klenovic na Hané před vstupem do krajského přeboru se dočtete na straně 26

TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ – SOUPISKA PODZIM 2014
Brankáři:
Bronislav PODEŠVA
Jakub POLÁK

1995
1992

Obránci:
Tomáš CETKOVSKÝ
Tomáš KRČ
Tomáš LAKOMÝ
Marek LIŠKA
David RUŠIL
Lubomír SMÉKAL

1988
1992
1992
1983
1978
1994

Záložníci:
Matěj HATLE
Miroslav KOMÁREK
Martin PYTELA
Tomáš ROZEHNAL
Jan SIGMUND
Jakub ŠLÉZAR
Michal ŠUBRT
Jan VŠIANSKÝ

1986
1988
1994
1989
1989
1993
1988
1990

Útočníci:
Marek BOROVSKÝ
1986
Luděk JAHL
1992
Richard KLIMEŠ
1993
Roman LABOUNEK
1983
Tomáš PŘIKRYL
1983
Přišli: Komárek, Krč, Podešva (všichni hostování z 1.SK
Prostějov), Jahl (hostování z Čechovic)
Odešli: Tomáš Odložil (návrat z hostování do Přerova)
Realizační tým:
Trenér: Petr NAVRÁTIL
Asistenti: Vladimír KRČ, Pavel KUBÍČEK ml.
Vedoucí mužstva: Jiří JAROŠ
Masér, kustod: Filip LANÍK
Manažer klubu: Jan KUBALÁK
Předseda klubu: Stanislav CETKOVSKÝ

FC KRALICE NA HANÉ – SOUPISKA PODZIM 2014:
Brankáři:
David KREJČÍ
Radim MILER

1988
1974

Obránci:
Jan HLAČÍK
Libor MARTINKA
Martin NEORAL
Ondřej NOVOTNÝ
Ondřej PETRŽELA
Jakub RÉPAL

1995
1983
1987
1995
1989
1989

Záložníci:
Jan DOČKAL
Petr KAWIJ
Jan NEČAS
Richard PROKOP
Lukáš TRONEČEK
Pavel VALTR
Jakub VITÁSEK

1986
1987
1977
1993
1993
1983
1992

Útočníci:
Petr DOSTÁL
1994
Jaroslav LEHKÝ
1984
Martin ŠÍN
1992
Přišli: Dočkal (hostování z Tovačova), Hlačík (hostování
z 1.SK Prostějov), Kawij (hostování z Drahlova), Valtr
(návrat z hostování v Lipové)
Odešli: Josef Cibulka (konec hostování z Klenovic), Jamrich (konec hostování z Vrahovic), Kopečný (konec hostování z 1.SK Prostějov), Zdeněk Petržela, Matěj Vybíhal
(oba hostování v Lipové)
Realizační tým:
Trenér: Petr GOTTWALD
Asistenti: Jaroslav LEHKÝ a Pavel VALTR
Vedoucí mužstva: Václav RÉPAL
Masér: Břetislav TICHÝ

TIP VEČERNÍKU
na pořadí po podzimní části divize E v sezóně 2014/2015
1. FK Mohelnice
2. MFK Havířov
3. FC TVD Slavičín
4. TJ Valašské Meziříčí
5. FC ELSEREMO Brumov
6. FC MSA Dolní Benešov
7. TJ Sokol Lískovec
8. TJ Sokol Určice

9. TJ Lokomotiva Petrovice
10. MFK Vítkovice
11. FK Kozlovice
12. SK Hranice
13. FK Nový Jičín
14. 1. FC Viktorie Přerov
15. TJ Jiskra Rýmařov
16. FC Velké Karlovice + Karolínka

ROZLOSOVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE, SKUPINY „E“- PODZIMNÍ ČÁST:
1. kolo, sobota 9. srpna,
16.30 hodin:
Kozlovice - Přerov (neděle 10. srpna,
16.00), Velké Karlovice - Vítkovice,
Rýmařov - Havířov, Valašské Meziříčí
- Brumov, Slavičín - Určice (neděle
10. srpna, 10.15), Hranice - Mohelnice,
Lískovec - Dolní Benešov (neděle 10.
srpna, 16.30), Nový Jičín - Petrovice.

2. kolo, sobota 16. srpna,
16.30 hodin:
Přerov - Petrovice, Dolní Benešov Nový Jičín, Mohelnice - Lískovec, Určice - Hranice (neděle 17. srpna, 16.30),
Brumov - Slavičín (neděle 17. srpna,
10.15), Havířov - Valašské Meziříčí (neděle 17. srpna, 10.15), Vítkovice - Rýmařov, Kozlovice - Velké Karlovice (neděle
17. srpna, 16.00).

3. kolo, sobota 23. srpna,
16.30 hodin:
Velké Karlovice - Přerov, Rýmařov - Koz-

lovice, Valašské Meziříčí - Vítkovice, Slapředehrávané 15. kolo,
vičín - Havířov (neděle 24. srpna, 10.15),
středa 10. září, 17.00 hodin:
Hranice - Brumov, Lískovec - Určice
(neděle 24. srpna, 16.30), Nový Jičín - Nový Jičín - Přerov, Petrovice - LískoMohelnice, Petrovice - Dolní Benešov.
vec, Dolní Benešov - Hranice, Mohelnice - Slavičín, Určice - Valašské Meziříčí, Brumov - Rýmařov, Havířov - Velké
4. kolo, sobota 30. srpna,
Karlovice, Vítkovice - Kozlovice (16.30).
16.30 hodin:
Přerov - Dolní Benešov, Mohelnice Petrovice, Určice - Nový Jičín (neděle
31. srpna, 16.30), Brumov - Lískovec
(neděle 31. srpna, 10.15), Havířov - Hranice (neděle 31. srpna, 10.15), Vítkovice
- Slavičín, Kozlovice - Valašské Meziříčí
(neděle 31. srpna, 16.00), Velké Karlovice - Rýmařov.

5. kolo, sobota 6. září,
16.30 hodin:
Rýmařov - Přerov, Valašské Meziříčí
- Velké Karlovice, Slavičín - Kozlovice
(neděle 7. září. 10.15), Hranice - Vítkovice, Lískovec - Havířov (neděle 7. září.
16.30), Nový Jičín - Brumov, Petrovice
- Určice, Dolní Benešov - Mohelnice.

6. kolo, sobota 13. září,
16.00 hodin:
Přerov - Mohelnice, Určice - Dolní
Benešov (neděle 14. září, 16.00),
Brumov - Petrovice (neděle 14. září,
10.15), Havířov - Nový Jičín (neděle
14. září, 10.15), Vítkovice - Lískovec
(16.30), Kozlovice - Hranice (neděle 14.
září, 15.30), Velké Karlovice - Slavičín,
Rýmařov - Valašské Meziříčí.

7. kolo, sobota 20. září,
16.00 hodin:
Valašské Meziříčí - Přerov, Slavičín Rýmařov (neděle 21. září, 10.15), Hranice - Velké Karlovice, Lískovec - Koz-

lovice (neděle 21. září, 16.00), Nový
Jičín - Vítkovice, Petrovice - Havířov,
Dolní Benešov - Brumov, Mohelnice
- Určice.

8. kolo, sobota 27. září,
16.00 hodin:
Přerov - Určice, Brumov - Mohelnice
(neděle 28. září, 10.15), Havířov - Dolní
Benešov (neděle 28. září, 10.15), Vítkovice - Petrovice, Kozlovice - Nový Jičín
(neděle 28. září, 15.30), Velké Karlovice
- Lískovec, Rýmařov - Hranice, Valašské Meziříčí - Slavičín.

9. kolo, sobota 4. října,
15.30 hodin:
Slavičín - Přerov (neděle 5. října,
10.15), Hranice - Valašské Meziříčí,
Lískovec - Rýmařov (neděle 5. října,
15.30), Nový Jičín - Velké Karlovice,
Petrovice - Kozlovice, Dolní Benešov Vítkovice, Mohelnice - Havířov (16.00),
Určice - Brumov (neděle 5. října,
15.30).

10. kolo, sobota 11. října,
15.00 hodin:
Přerov - Brumov, Havířov - Určice (neděle 12. října, 10.15), Vítkovice - Mohelnice, Kozlovice - Dolní Benešov (neděle
12. října, 14.30), Velké Karlovice - Petrovice, Rýmařov - Nový Jičín, Valašské
Meziříčí - Lískovec, Slavičín - Hranice
(neděle 12. října, 10.15).

11. kolo, sobota 18. října,
15.00 hodin:
Hranice - Přerov, Lískovec - Slavičín (neděle 19. října, 15.00), Nový Jičín - Valašské Meziříčí, Petrovice - Rýmařov, Dolní
Benešov - Velké Karlovice, Mohelnice
- Kozlovice, Určice - Vítkovice (neděle
19. října, 15.00), Brumov - Havířov (neděle 19. října, 10.15).

12. kolo, sobota 25. října,
14.30 hodin:
Přerov - Havířov, Vítkovice - Brumov,
Kozlovice - Určice (neděle 26. října,

14.00), Velké Karlovice - Mohelnice, Rýmařov - Dolní Benešov, Valašské Meziříčí - Petrovice, Slavičín - Nový Jičín (neděle 26. října, 10.15), Hranice - Lískovec.

13. kolo, sobota 1. listopadu,
14.00 hodin:
Lískovec - Přerov (neděle 2. listopadu,
14.00), Nový Jičín - Hranice, Petrovice
- Slavičín, Dolní Benešov - Valašské
Meziříčí, Mohelnice - Rýmařov, Určice
- Velké Karlovice (neděle 2. listopadu, 14.00), Brumov - Kozlovice (neděle
2. listopadu, 10.15), Havířov - Vítkovice
(neděle 2. listopadu, 10.15).

14. kolo, sobota 8. listopadu,
14.00 hodin:
Přerov - Vítkovice, Kozlovice - Havířov
(neděle 9. listopadu, 13.30), Velké Karlovice - Brumov, Rýmařov - Určice,
Valašské Meziříčí - Mohelnice, Slavičín
- Dolní Benešov (neděle 9. listopadu,
10.15), Hranice - Petrovice, Lískovec Nový Jičín (neděle 9. listopadu, 14.00).

předehrávané 16. kolo,
sobota 15. listopadu, 13.30 hodin:
Přerov - Kozlovice, Vítkovice - Velké
Karlovice, Havířov - Rýmařov (neděle
16. listopadu, 10.15), Brumov - Valašské
Meziříčí (neděle 16. listopadu, 10.15),
Určice - Slavičín (neděle 16. listopadu, 13.30), Mohelnice - Hranice, Dolní
Benešov - Lískovec, Petrovice - Nový
Jičín (neděle 16. listopadu, 13.30).

Fotbal
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 4. srpna 2014

Uplynulá vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
nabídla ohlédnutí za fotbalovou sezonou 2013/2014
od Moravskoslezské fotbalové ligy po III. třídu OFS
Prostějov. Letní fotbalová přestávka byla nicméně velice krátká, takže sotva jeden ročník skončil, druhý už
je před svým začátkem. První i druhá fotbalová liga již
odstartovaly a o nadcházejícím víkendu se tak stane
i v případě nižších soutěží. V tomto čísle tak nabízíme rozlosování jednotlivých grup, kde má Prostějovsko své
zástupce. A připojujeme rovněž redakční předpověď,
jak to nakonec dopadne... Zkuste si umístění regionálních týmů natipovat i vy, a na konci podzimní části
se můžete s Večerníkem porovnat...
Texty a foto: Jiří Možný

Nejsou sami. K fotbalistům Konice a Kralic přibyli hráči Klenovic,
takže v krajském přeboru bude opět více derby.

aktuální výsledky
hledejte i na

www.vecernikpv.cz

podzimní část

Mia reality krajský přebor Olomouckého KFS
1. kolo, sobota 9. srpna,
16.30 hodin:
Kojetín - Nové Sady, Šumperk - Hněvotín (neděle 10. srpna, 16.30), Mohelnice
„B“ - Konice (neděle 10. srpna, 16.30),
Klenovice na Hané - Kralice na Hané,
Chválkovice - Šternberk (neděle 10. srpna, 16.30), Litovel - 1.HFK Olomouc „B“,
Dolany - Velké Losiny, Medlov - Želatovice (neděle 10. srpna, 16.30).

mouc „B“ - Želatovice (neděle 31. srpna,
10.00, Holice), Šternberk - Medlov, Kralice na Hané - Dolany, Konice - Litovel
(neděle 31. srpna, 16.30), Hněvotín
- Chválkovice, Kojetín - Klenovice na
Hané, Šumperk - Mohelnice „B“ (neděle
31. srpna, 16.30).

14. kolo, středa 3. září.
17.30 hodin:

7. kolo, sobota 20. září,
16.00 hodin:
Klenovice na Hané - Nové Sady, Chválkovice - Mohelnice „B“, Litovel - Šumperk,
Dolany - Kojetín, Medlov - Hněvotín (neděle 21. září, 16.00), Želatovice - Konice
(neděle 21. září, 16.00), Velké Losiny Kralice na Hané (neděle 21. září, 16.00),
1.HFK Olomouc „B“ - Šternberk (neděle
21. září, 10.00, Holice).

Nové Sady - Hněvotín, Kojetín - Konice,
Šumperk - Kralice na Hané, Mohelnice „B“
2. kolo, sobota 16. srpna,
předehrávané 15. kolo,
- Šternberk, Klenovice na Hané - 1.HFK
16.30 hodin:
středa 24. září, 16.00 hodin:
Olomouc „B“, Chválkovice - Velké Losiny,
Nové Sady - Želatovice, Velké Losiny - Med- Litovel - Želatovice, Dolany - Medlov.
Medlov - Nové Sady, Želatovice - Dolany,
lov (neděle 17. srpna, 16.30), 1.HFK OloVelké Losiny - Litovel, 1.HFK Olomouc
mouc „B“ - Dolany (neděle 17. srpna, 10.00,
„B“ - Chválkovice (Holice), Šternberk 5.
kolo,
neděle
7.
září,
Holice), Šternberk - Litovel, Kralice na Hané
Klenovice na Hané, Kralice na Hané
16.30 hodin:
- Chválkovice, Konice - Klenovice na
- Mohelnice „B“, Konice - Šumperk,
Hané (neděle 17. srpna, 16.30), Hněvotín Mohelnice „B“ - Nové Sady, Klenovice na Hněvotín - Kojetín.
- Mohelnice „B“, Kojetín - Šumperk.
Hané - Šumperk (sobota 6. září, 16.30),
Chválkovice - Kojetín (6. září, 16.30), Li8. kolo, sobota 27. září,
tovel - Hněvotín (6. září, 16.30), Dolany
3. kolo, neděle 24. srpna,
16.00 hodin:
- Konice (sobota 6. září, 16.30), Medlov
16.30 hodin:
- Kralice na Hané, Želatovice - Šternberk, Nové Sady - Šternberk, Kralice na Hané
- 1.HFK Olomouc „B“, Konice - Velké
Šumperk - Nové Sady, Mohelnice „B“ - Velké Losiny - 1.HFK Olomouc „B“.
Losiny (neděle 28. září, 16.00), Hněvotín
Kojetín, Klenovice na Hané - Hněvotín
- Želatovice, Kojetín - Medlov, Šumperk (sobota 23. srpna, 16.30), Chválkovice
6.
kolo,
sobota
13.
září,
Dolany (neděle 28. září, 16.00), Mohelnice
- Konice (sobota 23. srpna, 16.30), Lito16.00
hodin:
„B“ - Litovel (neděle 28. září, 16.00), Klenovel - Kralice na Hané (sobota 23. srpna,
16.30), Dolany - Šternberk, Medlov - 1.HFK Nové Sady - 1.HFK Olomouc „B“, vice na Hané - Chválkovice.
Olomouc „B“, Želatovice - Velké Losiny.
Šternberk - Velké Losiny, Kralice na
Hané - Želatovice, Konice - Medlov (ne9. kolo, sobota 4. října,
děle 14. září, 16.00), Hněvotín - Dolany,
4. kolo, sobota 30. srpna,
5.30 hodin:
Kojetín - Litovel, Šumperk - Chválkovi16.30 hodin:
ce, Mohelnice „B“ - Klenovice na Hané Chválkovice - Nové Sady, Litovel - Klenovice na Hané, Dolany - Mohelnice „B“,
Nové Sady - Velké Losiny, 1.HFK Olo- (neděle 14. září, 16.00).

SMOOS I.A třída, skupina „B“

I.B třída, skupina „A“

Medlov - Šumperk (neděle 5. října, 15.30),
Želatovice - Kojetín (neděle 5. října, 15.30),
Velké Losiny - Hněvotín (neděle 5. října,
15.30), 1.HFK Olomouc „B“ - Konice
(neděle 5. října, 10.00, Holice), Šternberk - Kralice na Hané.

10. kolo, sobota 11. října,
15.00 hodin:
Nové Sady - Kralice na Hané, Konice
- Šternberk (neděle 12. října, 15.00),
Hněvotín - 1.HFK Olomouc „B“, Kojetín
- Velké Losiny, Šumperk - Želatovice
(neděle 12. října, 15.00), Mohelnice
„B“ - Medlov (neděle 12. října, 15.00),
Klenovice na Hané - Dolany, Chválkovice - Litovel.

11. kolo, neděle 19. října,
15.00 hodin:
Litovel - Nové Sady (sobota 18. října,
15.00), Dolany - Chválkovice, Medlov Klenovice na Hané, Želatovice - Mohelnice „B“, Velké Losiny - Šumperk, 1.HFK
Olomouc „B“ - Kojetín (10.00, Holice),
Šternberk - Hněvotín (sobota 18. října,
15.00), Kralice na Hané - Konice (sobota 18. října, 15.00).

12. kolo, sobota 25. října,
14.30 hodin:
Nové Sady - Konice, Hněvotín - Kralice
na Hané, Kojetín - Šternberk, Šumperk
- 1.HFK Olomouc „B“ (neděle 26. října,
14.30), Mohelnice „B“ - Velké Losiny (26.

října, 14.30), Klenovice na Hané - Želatovice, Chválkovice - Medlov, Litovel - Dolany.

13. kolo, neděle 2. listopadu,
13.30 hodin:
Dolany - Nové Sady (sobota 1. listopadu, 13.30), Medlov - Litovel, Želatovice
- Chválkovice, Velké Losiny - Klenovice
na Hané, 1.HFK Olomouc „B“ - Mohelnice
„B“ (10.00, Holice), Šternberk - Šumperk
(sobota 1. listopadu, 13.30), Kralice na
Hané - Kojetín (sobota 1. listopadu,
13.30), Konice - Hněvotín.

předehrávané 16. kolo,
sobota 8. listopadu, 13.30 hodin:
Nové Sady - Kojetín, Hněvotín - Šumperk,
Konice - Mohelnice „B“ (neděle 9. listopadu, 13.30), Kralice na Hané - Klenovice na Hané, Šternberk - Chválkovice,
1.HFK Olomouc „B“ - Litovel (10.00, Holice), Velké Losiny - Dolany (neděle 9. listopadu, 13.30), Želatovice - Medlov (neděle
9. listopadu, 13.30).

předehrávané 17. kolo,
neděle 16. listopadu, 13.00 hodin:
Želatovice - Nové Sady, Medlov - Velké
Losiny, Dolany - 1.HFK Olomouc „B“,
Litovel - Šternberk (sobota 15. listopadu, 13.00), Chválkovice - Kralice na
Hané (sobota 15. listopadu, 13.00),
Klenovice na Hané - Konice (sobota
15. listopadu, 13.00), Mohelnice „B“ Hněvotín, Šumperk - Kojetín.

Sportika II. třída - Přebor OFS Prostějov
Horní Štěpánov - Haná Prostějov
Brodek u Prostějova – Zdětín
Čechovice „B“ - Držovice
(sobota 9. srpna, 16.30)
Přemyslovice - Určice „B“
Kralice na Hané „B“ – Skalka
Olšany - Nezamyslice (sobota 9. srpna, 16.30)
Smržice - Vrahovice

:
:
:
:
:
:
:

2. kolo, sobota 16. srpna,
16.30 hodin:
Haná Prostějov – Vrahovice
Olšany – Smržice
Skalka - Nezamyslice (hřiště Klenovice na Hané)
Kralice na Hané „B“ - Určice „B“
(neděle 17. srpna, 16.30)
Držovice – Přemyslovice
Zdětín - Čechovice „B“ (neděle 17. srpna, 16.30)
Horní Štěpánov - Brodek u Prostějova
(neděle 17. srpna, 16.30)

:
:
:
:
:
:
:

3. kolo, neděle 24. srpna,
16.30 hodin:
Brodek u Prostějova - Haná Prostějov
Čechovice „B“ - Horní Štěpánov
(sobota 23. srpna, 16.30)
Přemyslovice – Zdětín
Kralice na Hané „B“ – Držovice
Nezamyslice - Určice „B“
(sobota 23. srpna, 16.30)
Smržice – Skalka
Vrahovice - Olšany (sobota 23. srpna, 16.30)

7. kolo, neděle 21. září,
16.00 hodin:

4. kolo sobota 30. srpna,
16.30 hodin:

1. kolo, neděle 10. srpna,
16.30 hodin:

:
:
:
:
:
:
:

Haná Prostějov – Olšany
Skalka - Vrahovice (hřiště Klenovice na Hané)
Určice „B“ – Smržice
Držovice – Nezamyslice
Zdětín - Kralice na Hané „B“
(neděle 31. srpna, 16.30)
Horní Štěpánov - Přemyslovice
(neděle 31. srpna, 16.30)
Brodek u Prostějova - Čechovice „B“

:
:
:
:
:
:
:

5. kolo, sobota 6. září,
16.30 hodin:
Čechovice „B“ - Haná Prostějov
Přemyslovice - Brodek u Prostějova
(neděle 7. září, 16.30)
Kralice na Hané „B“ - Horní Štěpánov
(neděle 7. září, 16.30)
Nezamyslice – Zdětín
Smržice - Držovice (neděle 7. září, 16.30)
Vrahovice - Určice „B“
Olšany - Skalka

:
:
:
:
:
:
:

6. kolo, sobota 13. září,
16.00 hodin:
Haná Prostějova – Skalka
Určice „B“ – Olšany
Držovice – Vrahovice
Zdětín - Smržice (neděle 14. září, 16.00)
Horní Štěpánov - Nezamyslice „B“
(neděle 14. září, 16.00)
Brodek u Prostějova - Kralice na Hané „B“
Čechovice - Přemyslovice

:
:
:
:
:
:
:

Přemyslovice - Haná Prostějov
Kralice na Hané „B“ - Čechovice „B“
Nezamyslice - Brodek u Prostějova
Smržice - Horní Štěpánov
Vrahovice - Zdětín (sobota 20. září, 16.00)
Olšany - Držovice (sobota 20. září, 16.00)
Skalka - Určice „B“
(sobota 20. září, 16.00, Klenovice na Hané)

:
:
:
:
:
:
:

8. kolo, neděle 28. září,
16.00 hodin:
Haná Prostějov - Určice „B“
(sobota 27. září, 16.00)
Držovice - Skalka (sobota 27. září, 16.00)
Zdětín – Olšany
Horní Štěpánov – Vrahovice
Brodek u Prostějova – Smržice
Čechovice - Nezamyslice
(sobota 27. září, 16.00)
Přemyslovice - Kralice na Hané „B“

Haná Prostějova - Držovice
(sobota 11. října, 15.00)
Zdětín - Určice „B“
Horní Štěpánov – Skalka
Brodek u Prostějova – Olšany
Čechovice „B“ - Vrahovice
(sobota 11. října, 15.00)
Přemyslovice – Smržice
Kralice na Hané „B“ - Nezamyslice

:
:
:
:
:
:

Nezamyslice - Haná Prostějov
Smržice - Kralice na Hané „B“
(neděle 19. října, 15.00)
Vrahovice – Přemyslovice
Olšany - Čechovice „B“
Skalka - Brodek u Prostějova
(hřiště Klenovice na Hané)
Určice „B“ - Horní Štěpánov
Držovice - Zdětín

:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

Smržice - Haná Prostějov
(neděle 2. listopadu, 13.30)
Vrahovice – Nezamyslice
Olšany - Kralice na Hané „B“
Skalka - Přemyslovice
(hřiště Klenovice na Hané)
Určice „B“ - Čechovice „B“
Držovice - Brodek u Prostějova
Zdětín - Horní Štěpánov (neděle 2. listopadu, 13.30)

Haná Prostějov - Zdětín
(sobota 25. října, 14.30)
Horní Štěpánov – Držovice
Brodek u Prostějova - Určice „B“
Čechovice „B“ - Skalka (sobota 25. října, 14.30)
Přemyslovice – Olšany
Kralice na Hané „B“ – Vrahovice
Nezamyslice - Smržice (sobota 25. října, 14.30)

:
:
:
:
:
:
:

předehrávané 14. kolo,
sobota 8. listopadu, 13.30 hodin:
:
:
:
:
:
:
:

Haná Prostějov - Horní Štěpánov
Zdětín - Brodek u Prostějova
(neděle 9. listopadu, 13.30)
Držovice - Čechovice „B“
Určice „B“ – Přemyslovice
Skalka - Kralice na Hané „B“
(hřiště Klenovice na Hané)
Olšany - Nezamyslice (neděle 9. listopadu, 13.30)
Vrahovice - Smržice

12. kolo, neděle 26. října,
14.30 hodin:

:
:
:

:

11. kolo, sobota 18. října,
15.00 hodin:

:

9. kolo, sobota 4. října,
15.30 hodin:
Kralice na Hané „B“ - Haná Prostějov
(neděle 5. října, 15.30)
Nezamyslice – Přemyslovice
Smržice - Čechovice „B“
(neděle 5. října, 15.30)
Vrahovice - Brodek u Prostějova
Olšany - Horní Štěpánov
Skalka - Zdětín (hřiště Klenovice na Hané)
Určice „B“ - Držovice

13. kolo, sobota 1. listopadu,
13.30 hodin:

10. kolo, neděle 12. října,
15.00 hodin:

:
:
:
:
:
:
:
:

předehrávané 15. kolo,
neděle 16. listopadu, 13.00 hodin:
:
:
:
:
:
:
:

Vrahovice - Haná Prostějov
(sobota 15. listopadu, 13.00)
Smržice – Olšany
Nezamyslice - Skalka (sobota 15. listopadu, 13.00)
Kralice na Hané „B“ - Určice „B“
Přemyslovice – Držovice
Čechovice „B“ - Zdětín (sobota 15. listopadu, 13.00)
Brodek u Prostějova - Horní Štěpánov

:
:
:
:
:
:
:

IV. třída OFS Prostějov

FGP studio I.B třída, skupina „B“

1. kolo, sobota 9. srpna,
16.30 hodin:

9. kolo, neděle 5. října,
15.30 hodin:

1. kolo, sobota 9. srpna,
16.30 hodin:

9. kolo, neděle 5. října,
15.30 hodin:

1. kolo, neděle 10. srpna,
16.30 hodin:

10. kolo, neděle 12. října,
15.00 hodin:

3. kolo, neděle 24. srpna,
16.30 hodin:

7. kolo, neděle 21. září,
16.00 hodin:

11. kolo, neděle 19. října,
15.00 hodin:

Lipová - Náměšť na Hané (neděle 10. srpna,
16.30), Lipník nad Bečvou - Hlubočky, Čechovice - Slatinice (neděle 10. srpna, 16.30), Bělotín
- Ústí, Štěpánov - Mostkovice (10.30), Dub nad
Moravou - Opatovice, Troubky - Beňov (neděle
10. srpna, 16.30).

Štěpánov - Náměšť na Hané (sobota 4. října,
15.30), Dub nad Moravou - Bělotín (sobota 4. října, 15.30), Troubky - Čechovice, Beňov - Lipník
nad Bečvou, Opatovice - Lipová (10.00), Mostkovice - Hlubočky, Ústí - Slatinice (10.00).

Tovačov – Přerov „B“, Kojetín „B“ – Otinoves,
Pivín – Kostelec na Hané, Ústí „B“ – Brodek u
Přerova (10.00), Horní Moštěnice – Radslavice (sobota 9. srpna, 16.30), Čekyně – Plumlov (sobota 9. srpna, 16.30), Vrchoslavice
– Všechovice.

Horní Moštěnice – Přerov „B“ (sobota 4. října, 15.30), Čekyně – Ústí „B“ (sobota 4. října,
15.30), Vrchoslavice – Pivín, Všechovice
– Kojetín „B“, Plumlov – Tovačov (sobota 4.
října, 15.30), Radslavice – Otinoves, Brodek u
Přerova – Kostelec na Hané.

Jesenec - Nové Sady „B“ (sobota 9. srpna,
16.30), Protivanov - Hvozd, Velký Týnec - Babice,
Haňovice - Zvole, Doloplazy - Velká Bystřice, Slavonín - Lutín (9. srpna, 16.30), Paseka - Šumvald.

Nové Sady „B“ - Babice (10.15), Hvozd - Zvole (sobota 11. října, 15.00), Jesenec - Velká
Bystřice (sobota 11. října, 15.00), Protivanov - Lutín, Velký Týnec - Šumvald, Haňovice
- Paseka, Doloplazy - Slavonín.

Želeč - Pavlovice u Kojetína, Plumlov „B“ - Biskupice (Krumsín), Brodek u Konice - Doloplazy, Kostelec na Hané „B“ - Přemyslovice „B“,
Tvorovice - Ivaň (sobota 23. srpna, 16.30),
Vrahovice „B“ - Brodek u Prostějova „B“.

Ivaň - Pavlovice u Kojetína (sobota 18. října,
15.00), Vrahovice „B“ - Kostelec na Hané „B“,
Brodek u Prostějova „B“ - Brodek u Konice,
Tvorovice - Plumlov „B“ (sobota 18. října, 15.00),
Přemyslovice „B“ - Želeč, Doloplazy - Biskupice.

2. kolo, neděle 17. srpna,
16.30 hodin:

10. kolo, neděle 12. října,
15.00 hodin:

11. kolo, neděle 19. října,
15.00 hodin:

Brodek u Konice - Pavlovice u Kojetína, Kostelec
na Hané „B“ - Plumlov „B“, Ivaň - Želeč (sobota
20. září, 16.30), Vrahovice „B“ - Biskupice, Brodek u Prostějova „B“ - Doloplazy (sobota 20. září,
16.30), Tvorovice - Přemyslovice „B“ (sobota 20.
září, 16.30).

4. kolo, neděle 31. srpna,
16.30 hodin:

Přerov „B“ – Všechovice (16.00), Plumlov –
Vrchoslavice (sobota 16. srpna, 16.30), Radslavice – Čekyně, Brodek u Přerova – Horní
Moštěnice, Kostelec na Hané – Ústí „B“, Otinoves – Pivín, Tovačov – Kojetín „B“.

Přerov „B“ – Kostelec na Hané (14.00), Otinoves – Brodek u Přerova, Tovačov – Radslavice, Kojetín „B“ – Plumlov, Pivín – Všechovice, Ústí „B“ – Vrchoslavice (10.00), Horní
Moštěnice – Čekyně (sobota 11. října, 15.00).

3. kolo, neděle 24. srpna,
16.30 hodin:

11. kolo, neděle 19. října,
15.00 hodin:

Kojetín „B“ – Přerov „B“, Pivín – Tovačov, Ústí
„B“ – Otinoves (10.00), Horní Moštěnice –
Kostelec na Hané (sobota 23. srpna, 16.30),
Čekyně – Brodek u Přerova (sobota 23. srpna,
16.30), Vrchoslavice – Radslavice, Všechovice – Plumlov.

Čekyně – Přerov „B“ (sobota 18. října, 15.00),
Vrchoslavice – Horní Moštěnice, Všechovice
– Ústí „B“, Plumlov – Pivín (sobota 18. října,
15.00), Radslavice – Kojetín „B“, Brodek u
Přerova – Tovačov, Kostelec na Hané – Otinoves (sobota 18. října, 15.00).

2. kolo, neděle 17. srpna,
16.30 hodin:
Náměšť na Hané - Beňov, Opatovice - Troubky
(10.00), Mostkovice - Dub nad Moravou, Ústí
- Štěpánov (10.00), Slatinice - Bělotín, Hlubočky
- Čechovice (sobota 16. srpna, 16.30), Lipová
– Lipník nad Bečvou.

3. kolo, sobota 23. srpna,
16.30 hodin:
Lipník nad Bečvou- Náměšť na Hané, Čechovice - Lipová (neděle 24. srpna, 16.30), Bělotín
- Hlubočky, Štěpánov - Slatinice, Dub nad Moravou - Ústí, Troubky - Mostkovice, Beňov - Opatovice (oba neděle 24. srpna, 16.30).

4. kolo, neděle 31. srpna,
16.30 hodin:
Náměšť na Hané - Opatovice (sobota 30. srpna,
16.30), Mostkovice - Beňov, Ústí - Troubky
(10.00), Slatinice - Dub nad Moravou, Hlubočky Štěpánov (sobota 30. srpna, 16.30), Lipová - Bělotín, Lipník nad Bečvou- Čechovice (sobota
30. srpna, 16.30).

5. kolo, neděle 7. září.
16.30 hodin:
Čechovice - Náměšť na Hané, Bělotín - Lipník
nad Bečvou (sobota 6. září, 16.30), Štěpánov Lipová (sobota 6. září, 16.30), Dub nad Moravou - Hlubočky (6. září, 16.30), Troubky - Slatinice,
Beňov - Ústí, Opatovice - Mostkovice (10.00).

6. kolo, neděle 14. září,
16.00 hodin:
Náměšť na Hané - Mostkovice (sobota 13.
září, 16.00), Ústí - Opatovice (10.00), Slatinice
- Beňov, Hlubočky - Troubky (sobota 13. září,
16.00), Lipová - Dub nad Moravou, Lipník nad
Bečvou- Štěpánov (sobota 13. září, 16.00), Čechovice - Bělotín.

7. kolo, neděle 21. září,
16.00 hodin:
Bělotín - Náměšť na Hané (sobota 20. září,
16.00), Štěpánov - Čechovice (sobota 20.
září, 16.00), Dub nad Moravou - Lipník nad Bečvou (sobota 20. září, 16.00), Troubky - Lipová,
Beňov - Hlubočky, Opatovice - Slatinice (10.00),
Mostkovice - Ústí.

10. kolo, sobota 11. října,
15.00 hodin:
Náměšť na Hané - Slatinice, Hlubočky - Ústí,
Lipová - Mostkovice (neděle 12. října, 15.00),
Lipník nad Bečvou - Opatovice, Čechovice - Beňov (neděle 12. října, 15.00), Bělotín - Troubky,
Štěpánov - Dub nad Moravou.

11. kolo, neděle 19. října,
15.00 hodin:
Dub nad Moravou - Náměšť na Hané (sobota 18.
října, 15.00), Troubky - Štěpánov, Beňov - Bělotín,
Opatovice - Čechovice (10.00), Mostkovice
- Lipník nad Bečvou, Ústí - Lipová (10.00),
Slatinice - Hlubočky.

12. kolo, sobota 25. října,
14.30 hodin:
Náměšť na Hané - Hlubočky (neděle 26. října,
14.30), Lipová - Slatinice (neděle 26. října,
14.30), Lipník nad Bečvou - Ústí, Čechovice Mostkovice (neděle 26. října, 14.30), Bělotín Opatovice, Štěpánov - Beňov, Dub nad Moravou
- Troubky.

13. kolo, neděle 2. listopadu,
13.30 hodin:
Troubky - Náměšť na Hané, Beňov - Dub nad
Moravou, Opatovice - Štěpánov (10.00), Mostkovice - Bělotín, Ústí - Čechovice (10.00), Slatinice - Lipník nad Bečvou, Hlubočky - Lipová
(sobota 1. listopadu, 13.30).

předehrávané 14. kolo,
neděle 9. listopadu, 13.30 hodin:
Náměšť na Hané - Lipová, Hlubočky - Lipník
nad Bečvou (sobota 8. listopadu, 13.30), Slatinice - Čechovice, Ústí - Bělotín (10.00), Mostkovice - Štěpánov, Opatovice - Dub nad Moravou
(10.00), Beňov - Troubky.

předehrávané 15. kolo,
sobota 15. listopadu, 13.00 hodin:
Beňov - Náměšť na Hané (neděle 16. listopadu,
13.00), Troubky - Opatovice (neděle 16. listopadu, 13.00), Dub nad Moravou - Mostkovice,
Štěpánov - Ústí, Bělotín - Slatinice, Čechovice Hlubočky (neděle 16. listopadu, 13.00), Lipník
nad Bečvou - Lipová.

4. kolo, neděle 31. srpna,
16.30 hodin:

12. kolo, neděle 26. října,
14.30 hodin:

Přerov „B“ – Plumlov (14.00), Radslavice –
Všechovice, Brodek u Přerova – Vrchoslavice, Kostelec na Hané – Čekyně (sobota 30.
srpna, 16.30), Otinoves – Horní Moštěnice,
Tovačov – Ústí „B“, Kojetín „B“ – Pivín.

Přerov „B“ – Otinoves (14.00), Tovačov –
Kostelec na Hané, Kojetín „B“ – Brodek u
Přerova, Pivín – Radslavice, Ústí „B“ – Plumlov (10.00), Horní Moštěnice – Všechovice
(sobota 25. října, 14.30), Čekyně – Vrchoslavice (sobota 25. října, 14.30).

5. kolo, neděle 7. září.
16.30 hodin:
Pivín – Přerov „B“, Ústí „B“ – Kojetín „B“
(10.00), Horní Moštěnice – Tovačov (sobota
6. září, 16.30), Čekyně – Otinoves (sobota 6.
září, 16.30), Vrchoslavice – Kostelec na Hané,
Všechovice – Brodek u Přerova, Plumlov –
Radslavice (sobota 6. září, 16.30).

6. kolo, neděle 14. září,
16.00 hodin:
Přerov „B“ – Radslavice (14.00), Brodek u Přerova – Plumlov, Kostelec na Hané – Všechovice (sobota 13. září, 16.00), Otinoves – Vrchoslavice, Tovačov – Čekyně, Kojetín „B“ – Horní
Moštěnice, Pivín – Ústí „B“.

7. kolo (neděle 21. září,
16.00):
Ústí „B“ – Přerov „B“ (10.00), Horní Moštěnice
– Pivín (sobota 20. září, 16.30), Čekyně – Kojetín „B“ (sobota 20. září, 16.30), Vrchoslavice
– Tovačov, Všechovice – Otinoves, Plumlov
– Kostelec na Hané (sobota 20. září, 16.30),
Radslavice – Brodek u Přerova.

8. kolo, neděle 28. září,
16.00 hodin:

8. kolo, neděle 28. září,
16.00 hodin:

Náměšť na Hané - Ústí, Slatinice - Mostkovice,
Hlubočky - Opatovice (27. září, 16.00), Lipová Beňov, Lipník nad Bečvou - Troubky (sobota 27.
září, 16.00), Čechovice - Dub nad Moravou,
Bělotín - Štěpánov (sobota 27. září, 16.00).

Přerov „B“ – Brodek u Přerova (14.00), Kostelec na Hané – Radslavice (sobota 27. září,
16.30), Otinoves – Plumlov, Tovačov – Všechovice, Kojetín „B“ – Vrchoslavice, Pivín
– Čekyně, Ústí „B“ – Horní Moštěnice (10.00).

13. kolo, neděle 2. listopadu,
13.30 hodin:
Vrchoslavice – Přerov „B“, Všechovice –
Čekyně, Plumlov – Horní Moštěnice (sobota
1. listopadu, 13.30), Radslavice – Ústí „B“,
Brodek u Přerova – Pivín, Kostelec na Hané
– Kojetín „B“ (sobota 1. listopadu, 13.30), Otinoves – Tovačov.

předehrávané 14. kolo,
neděle 9. listopadu, 13.30 hodin:
Přerov „B“ – Tovačov, Otinoves – Kojetín
„B“, Kostelec na Hané – Pivín (sobota 8. listopadu, 13.30), Brodek u Přerova – Ústí „B“,
Radslavice – Horní Moštěnice, Plumlov – Čekyně (sobota 8. listopadu, 13.30), Všechovice
– Vrchoslavice.

2. kolo, neděle 17. srpna,
16.30 hodin:
Nové Sady „B“ - Šumvald (10.15), Lutín - Paseka,
Velká Bystřice - Slavonín, Zvole - Doloplazy (sobota 16. srpna, 16.30), Babice - Haňovice (sobota
16. srpna, 16.30), Hvozd - Velký Týnec, Jesenec - Protivanov.

3. kolo, neděle 24. srpna,
16.30 hodin:
Protivanov - Nové Sady „B“, Velký Týnec - Jesenec, Haňovice - Hvozd, Doloplazy - Babice,
Slavonín - Zvole, Paseka - Velká Bystřice, Šumvald - Lutín.

4. kolo, sobota 30. srpna,
16.30 hodin:
Nové Sady „B“ - Lutín (neděle 31. srpna, 10.15),
Velká Bystřice - Šumvald (neděle 31. srpna,
16.30), Zvole - Paseka, Babice - Slavonín, Hvozd
- Doloplazy, Jesenec - Haňovice, Protivanov Velký Týnec (neděle 31. srpna, 16.30).

5. kolo, neděle 7. září.
16.30 hodin:
Velký Týnec - Nové Sady „B“, Haňovice - Protivanov, Doloplazy - Jesenec, Slavonín - Hvozd,
Paseka - Babice, Šumvald - Zvole, Lutín - Velká
Bystřice.

6. kolo, neděle 14. září,
16.00 hodin:
Nové Sady „B“ - Velká Bystřice (10.15), Zvole Lutín (sobota 13. září, 16.00), Babice - Šumvald
(sobota 13. září, 16.00), Hvozd - Paseka (sobota 13. září, 16.00), Jesenec - Slavonín, Protivanov - Doloplazy, Velký Týnec - Haňovice.

7. kolo, neděle 21. září,
16.00 hodin:
Haňovice - Nové Sady „B“, Doloplazy - Velký
Týnec, Slavonín - Protivanov, Paseka - Jesenec, Šumvald - Hvozd, Lutín - Babice, Velká
Bystřice - Zvole.

předehrávané 15. kolo,
neděle 16. listopadu, 13.00 hodin:

8. kolo, neděle 28. září,
16.00 hodin:

Všechovice – Přerov „B“, Vrchoslavice –
Plumlov, Čekyně – Radslavice (sobota 15.
listopadu, 13.00), Horní Moštěnice – Brodek
u Přerova (sobota 15. listopadu, 13.00), Ústí
„B“ – Kostelec na Hané (10.00), Pivín – Otinoves, Kojetín „B“ – Tovačov.

Nové Sady „B“ - Zvole (10.15), Babice - Velká
Bystřice (sobota 27. září, 16.00), Hvozd - Lutín
(sobota 27. září, 16.00), Jesenec - Šumvald
(sobota 27. září, 16.00), Protivanov - Paseka,
Velký Týnec - Slavonín, Haňovice - Doloplazy.

9. kolo, neděle 5. října,
15.30 hodin:
Doloplazy - Nové Sady „B“, Slavonín - Haňovice, Paseka - Velký Týnec, Šumvald
- Protivanov, Lutín - Jesenec, Velká Bystřice
- Hvozd, Zvole - Babice (4. října, 15.30).

Slavonín - Nové Sady „B“, Paseka - Doloplazy,
Šumvald - Haňovice, Lutín - Velký Týnec, Velká Bystřice - Protivanov, Zvole - Jesenec
(sobota 18. října, 15.00), Babice - Hvozd
(sobota 18. října, 15.00).

12. kolo, neděle 26. října,
14.30 hodin:
Nové Sady „B“ - Hvozd (10.15), Jesenec
- Babice, Protivanov - Zvole, Velký Týnec Velká Bystřice, Haňovice - Lutín, Doloplazy Šumvald, Slavonín - Paseka.

13. kolo, neděle 2. listopadu,
13.30 hodin:
Paseka - Nové Sady „B“, Šumvald - Slavonín,
Lutín - Doloplazy, Velká Bystřice - Haňovice, Zvole - Velký Týnec (sobota 1. listopadu,
13.30), Babice - Protivanov (sobota 1. listopadu, 13.30), Hvozd - Jesenec (sobota
1. listopadu, 13.30).

předehrávané 14. kolo,
neděle 9. listopadu, 13.30 hodin:
Nové Sady „B“ - Jesenec (10.15), Hvozd Protivanov (sobota 8. listopadu, 13.30), Babice - Velký Týnec (sobota 8. listopadu, 13.30),
Zvole - Haňovice (sobota 8. listopadu, 13.30),
Velká Bystřice - Doloplazy, Lutín - Slavonín,
Šumvald - Paseka.

předehrávané 15. kolo,
neděle 16. listopadu, 13.00 hodin:
Šumvald - Nové Sady „B“, Paseka - Lutín,
Slavonín - Velká Bystřice, Doloplazy - Zvole,
Haňovice - Babice, Velký Týnec - Hvozd,
Protivanov - Jesenec.

Nepotkají se. Sokolu Bedihošť se podařilo
na poslední chvíli zachránit a bude pokračovat ve III. třídě, naopak Plumlov „B“ potkal
sestup do IV. třídy.

III. třída OFS Prostějov
1. kolo, neděle 10. srpna,
16.30 hodin:
Němčice nad Hanou - Bedihošť, Protivanov „B“ - Otaslavice (sobota 9. srpna,
16.30), Pivín „B“ - Dobromilice, Výšovice
- Mostkovice „B“, Vícov - Tištín, Kladky Nezamyslice „B“ (sobota 9. srpna, 16.30),
Ptení - Čechy pod Kosířem.

6. kolo, sobota 13. září,
16.00 hodin:
Bedihošť - Tištín, Mostkovice „B“ - Kladky,
Dobromilice - Čechy pod Kosířem (neděle 14. září, 16.00), Otaslavice - Ptení,
Němčice nad Hanou - Nezamyslice „B“
(neděle 14. září, 16.00), Protivanov „B“ Vícov, Pivín „B“ - Výšovice.

2. kolo, neděle 17. srpna,
16.30 hodin:
Bedihošť - Čechy pod Kosířem (sobota
16. srpna, 16.30), Kladky - Ptení, Tištín Nezamyslice „B“, Mostkovice „B“ - Vícov
(sobota 16. srpna, 16.30), Dobromilice Výšovice, Otaslavice - Pivín „B“ (sobota
16. srpna, 16.30), Němčice nad Hanou
- Protivanov „B“.

7. kolo, neděle 21. září,
16.00 hodin:
Výšovice - Bedihošť, Vícov - Pivín „B“,
Nezamyslice „B“ - Protivanov „B“, Ptení
- Němčice nad Hanou, Čechy pod Kosířem - Otaslavice, Kladky - Dobromilice,
Tištín - Mostkovice „B“.

3. kolo, neděle 24. srpna,
16.30 hodin:
Protivanov „B“ - Bedihošť (sobota 23.
srpna, 16.30), Pivín „B“ - Němčice nad
Hanou (sobota 23. srpna, 16.30), Výšovice - Otaslavice, Vícov - Dobromilice,
Nezamyslice „B“ - Mostkovice „B“, Ptení
- Tištín, Čechy pod Kosířem - Kladky.
4. kolo, sobota 30. srpna,
16.30 hodin:
Bedihošť - Kladky, Tištín - Čechy pod
Kosířem (neděle 31. srpna, 16.30), Mostkovice „B“ - Ptení, Dobromilice - Nezamyslice „B“ (neděle 31. srpna, 16.30),
Otaslavice - Vícov, Němčice nad Hanou
- Výšovice (neděle 31. srpna, 16.30), Protivanov „B“ - Pivín „B“.
5. kolo, neděle 7. září.
16.30 hodin:
Pivín „B“ - Bedihošť (sobota 6. září, 16.30),
Výšovice - Protivanov „B“, Vícov - Němčice
nad Hanou, Nezamyslice „B“ - Otaslavice,
Ptení - Dobromilice, Čechy pod Kosířem Mostkovice „B“, Kladky - Tištín.

8. kolo, sobota 27. září,
16.00 hodin:
Bedihošť - Mostkovice „B“, Dobromilice Tištín (neděle 28. září, 16.00), Otaslavice
- Kladky, Němčice nad Hanou - Čechy
pod Kosířem (neděle 28. září, 16.00),
Protivanov „B“ - Ptení, Nezamyslice „B“
- Pivín „B“, Výšovice - Vícov (neděle 28.
září, 16.00).
9. kolo, neděle 5. října,
15.30 hodin:
Vícov - Bedihošť, Nezamyslice „B“ - Výšovice, Ptení - Pivín „B“, Čechy pod Kosířem - Protivanov „B“, Kladky - Němčice
nad Hanou, Tištín - Opatovice, Mostkovice „B“ - Dobromilice (sobota 4. října,
15.30).
10. kolo, sobota 11. října,
15.00 hodin:
Bedihošť - Dobromilice, Otaslavice Mostkovice „B“, Němčice nad Hanou
- Tištín (neděle 12. října, 15.00), Protivanov „B“ - Kladky, Pivín „B“ - Čechy pod
Kosířem, Výšovice - Ptení (neděle 12.
října, 15.00), Vícov - Nezamyslice „B“
(neděle 12. října, 15.00).

11. kolo, neděle 19. října,
15.00 hodin:
Nezamyslice „B“ - Bedihošť, Ptení - Vícov,
Čechy pod Kosířem - Výšovice, Kladky Pivín „B“, Tištín - Protivanov „B“, Mostkovice „B“ - Němčice nad Hanou (sobota 18.
října, 15.00), Dobromilice - Otaslavice.
12. kolo, neděle 26. října,
14.30 hodin:
Bedihošť - Otaslavice (sobota 25. října,
14.30), Němčice nad Hanou - Dobromilice, Protivanov „B“ - Mostkovice „B“
(sobota 25. října, 14.30), Pivín „B“ - Tištín
(sobota 25. října, 14.30), Výšovice - Kladky, Vícov - Čechy pod Kosířem, Nezamyslice - Pivín „B“.
13. kolo, neděle 2. listopadu,
13.30 hodin:
Ptení - Bedihošť, Čechy pod Kosířem Nezamyslice „B“, Kladky - Vícov, Tištín
- Výšovice, Mostkovice „B“ - Pivín „B“
(sobota 1. listopadu, 13.30), Dobromilice
- Protivanov „B“, Otaslavice - Němčice
nad Hanou (sobota 1. listopadu, 13.30).
předehrávané 14. kolo,
neděle 9. listopadu, 13.30 hodin:
Bedihošť - Němčice nad Hanou (sobota
8. listopadu, 13.30), Otaslavice - Protivanov „B“ (sobota 8. listopadu, 13.30),
Dobromilice - Pivín „B“, Mostkovice „B“
- Výšovice (sobota 8. listopadu, 13.30),
Tištín - Vícov, Kladky - Nezamyslice „B“,
Čechy pod Kosířem - Ptení.
předehrávané 15. kolo,
neděle 16. listopadu, 13.00 hodin:
Čechy pod Kosířem - Bedihošť, Ptení Kladky, Nezamyslice „B“ - Tištín, Vícov Mostkovice „B“, Výšovice - Dobromilice,
Pivín „B“ - Otaslavice (sobota 15. listopadu, 13.00), Protivanov „B“ - Němčice nad
Hanou (sobota 15. listopadu, 13.00).

8. kolo, neděle 28. září,
16.00 hodin:

Pavlovice u Kojetína - Brodek u Prostějova „B“,
Tvorovice - Vrahovice „B“ (sobota 30. srpna,
16.30), Přemyslovice „B“ - Ivaň, Doloplazy
- Kostelec na Hané „B“, Biskupice - Brodek
u Konice, Želeč - Plumlov „B“.

Pavlovice u Kojetína - Přemyslovice „B“, Doloplazy
- Tvorovice, Biskupice - Brodek u Prostějova „B“,
Želeč - Vrahovice „B“, Plumlov „B“ - Ivaň (Krumsín),
Brodek u Konice - Kostelec na Hané „B“.

5. kolo, neděle 7. září,
16.30 hodin:

9. kolo, neděle 5. října,
15.30 hodin:

Plumlov „B“ - Pavlovice u Kojetína (Krumsín),
Brodek u Konice - Želeč, Kostelec na Hané „B“
- Biskupice (sobota 6. září, 16.30), Doloplazy Ivaň, Vrahovice „B“ - Přemyslovice „B“, Brodek u
Prostějova „B“ - Tvorovice (sobota 6. září, 16.30).

Kostelec na Hané „B“ - Pavlovice u Kojetína
(sobota 4. října, 15.30), Ivaň - Brodek u Konice
(sobota 4. října, 15.30), Vrahovice „B“ - Plumlov
„B“, Brodek u Prostějova „B“ - Želeč, Tvorovice Biskupice (sobota 4. října, 15.30), Přemyslovice
„B“ - Doloplazy.

6. kolo, neděle 14. září,
16.00 hodin:
Pavlovice u Kojetína - Tvorovice, Přemyslovice „B“ - Brodek u Prostějova „B“, Doloplazy - Vrahovice „B“, Biskupice - Ivaň, Želeč
- Kostelec na Hané „B“, Plumlov „B“ - Brodek
u Konice (Krumsín).

dohráváné 2. kolo,
neděle 26. října, 14.30 hodin:
Pavlovice u Kojetína - Vrahovice „B, Brodek
u Prostějova „B“ - Ivaň (sobota 25. října, 14.30),
Tvorovice - Kostelec na Hané „B“ (sobota 25.
října, 14.30), Přemyslovice „B“ - Brodek u Konice
(sobota 25. října, 14.30), Doloplazy - Plumlov „B“,
Biskupice - Želeč.

dohráváné 1. kolo,
neděle 2. listopadu, 13.30 hodin:
Biskupice - Pavlovice u Kojetína, Želeč - Doloplazy, Plumlov „B“ - Přemyslovice „B“ (Krumsín),
Brodek u Konice - Tvorovice, Kostelec na Hané
„B“ - Brodek u Prostějova „B“, Ivaň - Vrahovice „B“
(sobota 1. listopadu, 13.30).

10. kolo, sobota 11. října,
15.00 hodin:
Pavlovice u Kojetína - Doloplazy, Biskupice - Přemyslovice „B“, Želeč - Tvorovice, Plumlov „B“ Brodek u Prostějova „B“ (Krumsín), Brodek u Konice - Vrahovice „B“, Kostelec na Hané „B“ - Ivaň.

TIPY VEČERNÍKU

po podzimní části

Krajský přebor O KFS

II. třída OFS Prostějov

III. třída OFS Prostějov

Klenovice . . . . . . . . . . . 6. místo
Konice . . . . . . . . . . . . . 8. místo
Kralice . . . . . . . . . . . . . 7. místo

1. Haná Prostějov
2. Olšany
3. Vrahovice
4. Nezamyslice
5. Skalka
6. Držovice
7. Brodek u Prostějova
8. Čechovice „B“
9. Určice „B“
10. Smržice
11. Horní Štěpánov
12. Zdětín
13. Kralice na Hané „B“
14. Přemyslovice

1. Otaslavice
2. Němčice nad Hanou
3. Výšovice
4. Tištín
5. Vícov
6. Dobromilice
7. Kladky
8. Ptení
9. Čechy pod Kosířem
10. Protivanov „B“
11. Bedihošť
12. Nezamyslice „B“
13. Pivín „B“
14. Mostkovice „B“

I.A třída, skupina „B“
Čechovice . . . . . . . . . . 2. místo
Lipová . . . . . . . . . . . . . 7. místo
Mostkovice . . . . . . . . 10. místo

I.B třída, skupina „A“
Kostelec na Hané . . . . 5. místo
Otinoves . . . . . . . . . . . 11. místo
Pivín . . . . . . . . . . . . . . . 6. místo
Plumlov . . . . . . . . . . . . 2. místo
Vrchoslavice . . . . . . . . 4. místo

I.B třída, skupina „B“
Hvozd . . . . . . . . . . . . . . 8. místo
Jesenec . . . . . . . . . . . . 4. místo
Protivanov . . . . . . . . . 10. místo

IV. třída OFS Prostějov
1. Brodek u Konice
2. Pavlovice u Kojetína
3. Plumlov „B“
4. Vrahovice „B“
5. Kostelec na Hané „B“
6. Tvorovice
7. Doloplazy
8. Biskupice
9. Želeč
10. Ivaň
11. Přemyslovice „B“
12. Brodek u Prostějova „B“
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Na úvod nového ročníku „V Opavě se mi líbí, splnil se mi sen,“
MSFL přijede silný Hlučín nechal se slyšet po přestupu z Jablonce
Prostějov/tok - Po startu
první a druhé fotbalové ligy
přichází o víkendu na řadu
konečně také třetí nejvyšší
soutěž - MSFL. Letos začínají
fotbalisté 1.SK Prostějov na
domácí půdě, na níž přivítají
vždy nevyzpytatelný celek
Hlučína.
Fakt, že Prostějov bral z dvojzápasu minulé sezóny všechny
body, nesmí být zdrojem
bezbřehého optimismu. Obě
výhry se nerodily lehce, v
soupeřově týmu navíc došlo k
významným změnám. Hlučín
vůbec procházel minulou
sezónu velmi složitým obdobím, kdy se měnila vlastnická
struktura i manažerské posty.
V červnu změnil po dlouhých
šestnácti letech klub vlastníka,
o pár dnů později byl jmenován
nový trenér, jímž se stal dobře
známý Milan Valachovič. Ten
v průběhu jara po mizerných
výkonech skončil u kormidla jihomoravské Břeclavi. Ambiciózní Valachovič získal nejen
dvouletý trenérský kontrakt,
ale také manažerský post sportovního ředitele.
Do Hlučína přivedl několik
nových hráčů, kádr naopak
opustil např. holický Pez-

TOMÁŠ MACHÁLEK zamířil z „eskáčka“ na sever Moravy

Prostějov - Během necelého dne od onoho zlomového telefonátu už seděl v kabině Slezského
FC. Prostějovský odchovanec Tomáš Machálek
(na snímku) zahájil na poslední chvíli přípravu s nováčkem Fotbalové národní ligy, s nímž se ještě nedávno potkával coby se soupeřem prostějovského „eskáčka“ v MSFL. O přípravě, svých dojmech
a první zkušenosti s druhou ligou se rozhovořil exkluzivně pro Večerník.
Tomáš Kaláb

Budou se radovat? V prvním kole nové sezony hostí hráči 1.SK
Prostějov Hlučín, cílem jsou tři body.
Foto: archiv Večerníku
zotti. Přípravu absolvoval také
Kouassi z Pobřeží slonoviny,
který ovšem v prvním kole
Poháru ČP v Petrovicích zatím nehrál kvůli administrativním problémům. Vítězný
gól tam vstřelil, byť z penalty, veterán Hanus, který byl
hlučínským střelcem uplynulé
sezóny. V sestavě se objevili
Hlaváč - Huzdeczek, Mác,
Žižka – Limanovský, Mucha
( Malcharek), Váňa, Dostál,

Ondrušík- Badalyan (Foltýn),
Hanus (Grygar).
To v sestavě Prostějova ještě
určitě nebudou Rus s Fládrem,
kteří začínají teprve naplno trénovat. Lze tedy očekávat zhruba
následující sestavu: Bureš –
Krejčíř, Soušek, Hloch, Hirsch
– Koudelka (Pančochář),
Zelenka, Langer, Machálek
– Zatloukal, Kroupa. Utkání
začíná v sobotu 9. srpna v 16:30
hodin.

Jaké jsou vaše pocity
na prahu nové sezóny?
„Prožívám fotbalově úžasné
období, mít tříletý kontrakt v
týmu hrajícím druhou ligu se
samozřejmě rovná aktuálně
splněnému snu. Jsem rád, že
jsem v přípravě dokázal, že
mám na tuto fotbalovou úroveň a dostal jsem příležitost se
dál fotbalově rozvíjet a zlepšovat.“
Hraje nějakou roli
fakt, že jste skončil právě v Opavě?
„Přiznám se, že to je osobně to
nejlepší, co mě mohlo ve druhé
lize potkat. Nejsem ze severu
Moravy zrovna nadšený, prů-

myslové Ostravsko se asi nikomu příliš nelíbí. Ale Opava je
úplně jiná. Ne nadarmo má přídomek ´bílá´. Je to velmi historické město s krásným okolím,
kde je zachovalá příroda. Takže Opava neposkytuje pouze
špičkové fotbalové podmínky,
ale i příjemné prostředí.“
Bydlíte stále v Prostějově?
„To ano, zhruba třikrát týdne
ale přespávám v Opavě.“
V přípravě jste dal gól
Žilině, hodnotíte ji jako
úspěšnou?
„Nastupoval jsem většinou na
jeden poločas, jak to v přípravných utkáních bývá, trenér se
snaží vyzkoušet široký kádr.
Vzhledem k tomu, že jsem v

1. SK Prostějov porazil v generálce na MSFL Hodonín 2:1

Kroupa zatím stoprocentním střelcem
1. SK Prostějov
RSM Hodonín

2:1
(1:1)

Branky: 4. a 65. (p.) Kroupa – 15. Kobylík. Rozhodčí: Němec
– Přikryl, Kopecký. ŽK: Hloch – Kobylík

Sestava 1. SK Prostějov:
Bureš (61. Kofroň) – Krejčíř, Soušek, Hloch, Hirsch – Koudelka
(52. Pančochář), Zelenka (57. Petržela), Langer, Machálek (63.
Kopečný) – Zatloukal (90. Rus), Kroupa. Trenér: Jura

Prostějov/tok - Po svém příchodu do Prostějova před více než
týdnem naplňuje bezezbytku
kolonku „střelci“. Řeč je samozřejmě o Karlu Kroupovi,
který v horkém letním podvečeru orámoval svými góly
střeleckou bilanci posledního
přípravného utkání Prostějova
před startem MSFL. Už tuto
sobotu na stadionu Za Místním
nádražím přivítají modrobílí
celek Hlučína.
Při přetrvávající absenci Fládra, Ruse a Šteigla bylo možné předpokládat, že základní
sestava bude odrážet aktuální
hodnocení formy jednotlivých
hráčů trenérem Jurou, přičemž
ta premiérová proti Hlučínu
se nebude příliš lišit. Při ustáleném složení obrany a útoku
jsou určité otazníky pouze ve

středu pole, kde vedle Zelenky
tentokrát nastoupili Koudelka,
Langer a Machálek.
Domácí začali pěkně zostra a
skóre se měnilo už po čtyřech
minutách hry. To Koudelka našel
mezi soupeřovy obránce naběhnuvšího Kroupu, který vedle vybíhajícího gólmana Petráše poslal
míč přesně k tyči. Po čtvrhodině
hry vyzval Kroupa ke skórování parťáka v útoku Zatloukala,
tomu ale zhatil radost Petráš. Z
protiútoku však udeřilo na druhé
straně – Kobylík se šikovně vyhnul ofsajdové pozici a tváří tvář
Burešovi nezaváhal.
Takový vývoj domácí přece jen
trochu zaskočil, takže si Hodonínští mohli lehce vydechnout.
Ale jen lehce – v 26. min. Zatloukal na dlouhou nohu tečoval před
bránou míč těsně vedle tyče, stej-

ně se vedlo o deset minut později
Zelenkovi z přímého kopu. O
minutu později se ve stejné herní
situaci do balónu opřel Machálek
a Petráš musel vyboxovat míč do
autu. V 37. min. se předvedli hosté díky exotické posile Laminemu, který s balónem na kopačce
zasprintoval po levé straně, trefil
ale pouze boční síť. Těsně před
závěrečným hvizdem sudího se
mazácky uvolnil Zelenka, rozehrál doleva na volného Zatloukala, který místo zakončení ještě zacentroval na zadní tyč, Machálek
ale mířil mimo.
Chvíli po přestávce nahradil Koudelku Pančochář, což naznačuje,
jaké alternativy pro základní sestavu ještě trenér Jura promýšlí.
Poněkud nesourodá hra obou
mužstev získala pevný řád v 65.
min., kdy po odpískané ruce hostů
v pokutovém území si míč postavil opět Kroupa a vstřelil vítězný
gól zápasu. A to měl ještě o minutu
později zaděláno na hattrick, když
prostřelil gólmana, toho však na
brankové čáře zastoupil obránce
Kyselka. Reškův pokus o brejk v
závěru utkání skončil do ztracena.
Sedm minut před koncem nevyužil příležitost k vyrovnání před
vystřídavším Kofroněm Beker,
takže Prostějov dosáhl stejného
výsledku, jako před týdnem s
Vyškovem. „Pokud bychom s

Hlučínem vyhráli gólem z penalty, vůbec bych se nezlobil,“ odtušil
po zápase trenér Jura.
Tomáš Langer o sobě jako vždy
dával v záloze vědět. „V přípravných utkáních se mi hrálo dobře
a doufám, že se to promítlo do
mých výkonů,“ svěřil se Večerníku po zápase. „Dnes nám to
proti Hodonínu příliš nesedlo,
utkání s divizními soupeři jsou
vždy ošemetná. Všichni hrajeme

o nominaci do základní sestavy,
takže bych neřekl, že nám chyběla motivace. Přesto si myslím, že
příští týden proti Hlučínu to bude
o dost lepší,“ věří prostějovský
odchovanec.
V sobotu 9. srpna v 16:30 tedy
začne pro Prostějov nový ročník MSFL. Soupeřem bude
ambiciózní Hlučín, proto bude
slušná fanouškovská kulisa velmi vítaná.

František Jura – 1. SK Prostějov
„Tento zápas jasně ukázal, kam vede neproměnění šancí. Tomáš Zatloukal mohl asi dvakrát zvýšit náskok a v nějaké dvacáté minutě mohlo být
rozhodnuto. Góly jsme ale nepřidali, hra se vyrovnala a zbytek poločasu
jsme sice měli balón více na kopačkách, soupeř ale čekal na brejkové
příležitosti a držel vyrovnaný stav. Ve druhé půli byla hra hodně rozháraná, vystřídali jsme některé hráče a vznikl z toho poněkud rozpačitý
dojem. Hodonín je dobré divizní mužstvo a předvedl zde podobně
nadšený výkon, jako třeba my ve Frýdku. Tyto zápasy mezi soupeři
z různých výkonnostních úrovní bývají podobné. Vzhledem k vítězství
musíme brát utkání pozitivně, byť jsme tam viděli spoustu nedokonalostí, na kterých ještě musíme ve zbývajícím týdnu zapracovat.
Kroupa je tady zatím jen týden a už se ukázal ve velmi dobrém světle,
ještě aby mu ten střelecký apetit vydržel. Přesto musím konstatovat, že
nám vázne souhra v útoku, což musíme ještě doladit. Pro nominaci do
základní sestavy mám ještě jeden otazník.“
Mario Rossi – RSM Hodonín
„Kluci si zápas odbojovali, s jejich výkonem jsem spokojen. Prostějov
ukázal větší zkušenosti a kvalitu, pokud by proměnil šance v úvodu,
bylo by po zápase.“

Klenovičtí posilovali a sází i na euforii

Klenovice na Hané/jim – S
nováčkovským elánem a chutí prosadit se i ve vyšší soutěži
vstupují do své premiérové
sezony krajského přeboru
fotbalisté Klenovic na Hané.
Zejména díky suverénní jarní části jasný král posledního
ročníku „B“ skupiny I.A třídy
touží uspět i ve vyšší soutěži,
dopomoci mu k tomu má kromě udržení stávajícího kádru i
posílení ve všech řadách.
„Kluci dostali zabrat a doufám,
že je na tom mužstvo dobře.
Natrénováno máme dostatečně
a chceme hlavně neudělat ostu-

du a hrát dobrý fotbal,“ přeje si
trenér úspěšného družstva Petr
Navrátil.
Za úspěch by považoval umístění
do desátého místa, přece jen jde
totiž o vyšší úroveň než v dosud
poznaných soutěžích. „Kvalita
nám zůstala, navíc jsme mužstvo
doplnili o hráče, kteří dobře zapadli. Podešva přichází z dorostu
1.SK jako zatím náhradník Kuby
Poláka, trio Krč, Komárek, Jahl
je na tom dobře fyzicky, potřebují se ale ještě trochu fotbalově
sehrát,“ povšiml si.
Z předsezonních změn má dobrý pocit i manažer Jan Kubalák,

právě on má tato jednání na
starosti. „Vnímám to pozitivně.
Krajský přebor je ligou měst a
obcí, věřím že budeme dobře
připraveni a bude to stačit na
záchranu. Těším se hlavně na
derby s Kralicemi a musím poděkovat obci i dalším sponzorům, stejně tak 1.SK Prostějov
za spolupráci,“ přiblížil.
Přibližně tři čtvrtiny soupeřů
má Navrátil zmapované a věří,
že se mu i celému týmu podaří účinně připravit. „Zejména
na podzim vypukne u každého
nováčka euforie, kdy se snaží
ukázat a zviditelnit. Tato soutěž

se ale hraje na třicet kol a hodně
se ukáže až na jaře,“ sdělil s tím,
že by mužstvu nemělo vadit
více soupeřů a z toho pramenící
i větší počet soutěžních utkání.
To vůbec první ostré, pokud
nepočítáme již absolvované
první kolo okresního poháru v
Otaslavicích, odehrají Klenovičtí v sobotu odpoledne doma
proti Kralicím, takže hned na
úvod dojde na atraktivní derby. „Očekávání jsou velká, já i
pan Kubalák pocházíme právě
z Kralic, takže to pro nás bude
velice prestižní,“ přiznal hlavní kouč Klenovic a současně

zastupitel Kralic Petr Navrátil,
jenž se těší i na výbornou atmosféru a spoustu fanoušků, kteří
si nenechají ujít střetnutí jeho
výběru.
Na nový ročník a dosud nepoznanou zkušenost se těší rovněž
předseda oddílu a starosta obce
Stanislav Cetkovský. „Je to výzva, jsme ale odhodlaní uspět
a neudělat ostudu. Chceme to
odehrát se ctí a nesestoupit. Vyskytnou se sice kvůli nutnosti
pořizovat videozáznamy, více
soupeřům a delší vzdálenosti
vícenáklady, s nimi jsme ale počítali,“ sdělil.

Lipová získala nového gólmana Hona nahradí v Kostelci Preisler
Lipová/jim – Dvěma mladými, ale kvalitními a perspektivními brankáři se může
v podzimní části I.A třídy
pochlubit nováček soutěže z
Lipové. K Petru Števulovi,
jenž pokračuje v hostování z
Určic, totiž nově přibyl i kmenový hráč 1.SK Prostějov
Ondřej Běhalík. Ten se vrací
po roční pauze kvůli vážnému
zranění kolena, jež mu překazilo angažmá v Kralicích.

„Petr má povinnosti ve škole a teď s námi nebude moci
dva měsíce být, je totiž na
Vysoké škole vojenské a v
srpnu i září ho neuvidíme. Na
půlroční hostování tak přišel
Ondra Běhalík. Je to kvalitní
gólman, potřebuje se dostat
do dřívější pohody a formy,“
ozřejmil kouč Lipové Pavel
Růžička hlavní příčinu doplnění sestavy na citlivém
postu.

Kostelec na Hané/jim – Třináct
branek nasázel v posledních
dvou ročnících I.B třídy Martin Hon, další zásahy však alespoň na chvíli v dresu Kostelce
nepřidá. Kmenový hráč Ptení
totiž vyslyšel přání svého dědy
Františka Hona a přichází posílit Otaslavice usilující o nejvyšší
příčky III. třídy OFS Prostějov.
„Dozvěděl jsem se to v pátek a
budu to teprve řešit. Víceméně to
ale nechávám na něm, když bude

chtít odejít, tak nebudeme potvrzovat hostování. Asi už bych s ním
do útoku nepočítal, je totiž univerzál a hodil by se mi do zadních
řad,“ překvapila tato informace
nového trenéra Kostelce na Hané
Ivo Vykopala.
Vnímá to tak sice jako oslabení
týmu, šanci ale dostanou jiní a každý hráč je nahraditelný. „Z 1.SK
Prostějov k nám přichází David
Preisler, jenž naposledy hostoval
v Držovicích. Chtěl k nám, tak je

u nás, do útoku se nám tak nabízí
určité alternativy,“ těší se Vykopal
na vylepšení koncovky.
V posledním ročníku se kostelečtí
fotbalisté radovali v šestadvaceti
utkáních jen ze čtyřiceti branek,
toto číslo by měl vylepšit právě
příchod dvacetiletého kanonýra.
Jeho vizitkou je dvacet zásahů v
okresním přeboru, což z něj za
jeseneckou dvojicí Tichý-Tichý
udělalo třetího nejlepšího střelce
soutěže.

Opavě získal smlouvu, můžu
ze svého pohledu hodnotit přípravu jako vydařenou.
V úvodním ligovém
utkání jste střídal v poslední minutě, pobytu na
trávníku jste si příliš neužil...
„To vůbec nevadí, už teď ale
můžu říct, že jsem nastoupil ve
druhé lize, což za ten pocit stojí (úsměv). Zažil jsem úžasnou
atmosféru, plácl si s fanoušky,
takže i tak budu na tento zápas
vzpomínat.“
Frýdek-Místek prohrál
v přípravě i s Prostějovem, překvapil vás něčím?
„Popravdě jsme si na tento
zápas dost věřili, hrajete ven-

ku, takže nemáte co ztratit.
Navíc Frýdek prošel koncem
přípravného období většími
změnami a bylo to na hře znát.
Fungoval útok a obrana, nic
mezi tím. První poločas se nám
úplně nepovedl, ale ve druhém
jsme otočili výsledek a vítězství na úvod je samozřejmě
hodně cenné.
Sledujete i dění ve svém
bývalém klubu?
„Vím, že teď do Prostějova
přišel Karel Kroupa, věřím,
že bude tahounem ofenzivy.
Jakmile se po nějakém čase
celý tým zkonsoliduje, nepochybuji, že se bude Prostějovu
v MSFL dařit.“

Tomáš Langer: vzpomínám
na mládežnickou reprezentaci

Prostějov - Dalším dílem se pomalu završuje
náš prázdninový seriál
vizitek nových tváří
v modrobílém dresu
1. SK Prostějov. Tentokrát
byl u mikrofonu zdejší
odchovanec Tomáš
Langer (na snímku), který
jako jeden z mála nakoukl
i do juniorské reprezentace. Celkem v ní odehrál
v srpnu a září 2010 dvě
stovky minut.
Tomáš Kaláb
Které kluby jste si už ve
fotbale prošel?
„První fotbalové krůčky jsem
absolvoval tady v Prostějově a
vydržel jsem zde do čtrnácti let.
Pak si mě vyhlédla Sigma Olomouc, v níž jsem prožil dorostenecké období. V devatenácti
jsem šel na půlroční hostování do
Uničova a před pár týdny jsem se
vrátil zase zpět do Prostějova.“
Na co ze své dosavadní
kariéry
vzpomínáte
nejraději?
„Pro každého mladého fotbalistu je ohromnou výzvou pozvánka do národního týmu, takže
na tyto chvíle v mládežnické
reprezentaci zatím vzpomínám
nejraději.“
V jaké kategorii to bylo
a které zápasy jste absolvoval?
„Reprezentoval jsem v kategorii
do sedmnácti let, kde jsem odehrál tři přípravná turnajová utkání
a následnou kvalifikaci evropského šampionátu.“
Vstřelil jste reprezentační
gól?

„To se mi bohužel nepodařilo...“
S jakými očekáváními se
vracíte do Prostějova?
„Chtěl bych samozřejmě uspět
v mužském fotbale a v této vrcholné věkové kategorii splatit
prostějovskému fotbalu to, co
vkládá do výchovy mladé fotbalové generace od přípravek až
po dorost.“
V čem vidíte vaše fotbalové přednosti?
„Od mala jsem býval rychlostní
typ, takže to bych asi považoval
za svůj hlavní přínos pro tým.“
Máte nějaký fotbalový
vzor?
„Jsou to asi aktuálně ti nejlepší
světoví hráči, jako Messi nebo
Neymar.
Jaké máte koníčky?
„Hodně času mi teď bude
zabírat škola.“
Co studujete?
„Dal jsem se na gastronomii, studuji maturitní obor
kuchař – číšník, v nadcházejícím
školním roce budu maturovat.“
Tak to je celkem příhodná
následná otázka, jaké
máte oblíbené jídlo a pití?
„Přes všechny speciality, co se
učíme, zůstávám věrný klasickému řízku s bramborem. Na pití
třeba džusy.“
Máte nějakou stabilní
přezdívku?
„Teď momentálně ´lany´, ony se
mírně modifikují, jednu chvíli
třeba ´lanžy´.“

Filip Studený
posílil Vyškov

Vyškov/jim – Po jarním působení ve Zbrojovce Brno, jíž
pomohl ke stříbru v juniorské
lize, mění Filip Studený opět
dres. Prostějovský odchovanec a kmenový hráč Sigmy
Olomouc se od podzimu představí v Moravskoslezské fotbalové lize, dvacetiletý obránce se totiž stal novou posilou
nováčka soutěže z Vyškova.
Mimo jiné se tak může těšit na
souboje s 1.SK Prostějov, kde
začal uplynulou sezonu…
„Pan Machálek mě trénoval již
v Sigmě a oslovil mě. Jsem za

to rád a chci hrát co nejvíce.
Jednal jsem sice i s Bohemkou,
vše se ale táhlo moc dlouho.
Ve Vyškově jsou dobří kluci
a věřím, že nebudeme hrát o
záchranu, ale budeme se pohybovat výše,“ těší se na úspěšný
ročník.
Se svými novými spoluhráči se
připravuje od minulého pondělí
a stihl již i dva přáteláky, zahrál
si proti Kroměříži i Přerovu.
„Myslím si, že to pro mě bude
ideální. Dostal jsem se totiž na
školu do Brna a tréninky i zápasy budu stíhat dobře,“ libuje si.
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Víkend byl plný fotbalových generálek. Jak dopadly ty nejzajímavější?

Lipová nadělila trojku Hané, Čechovice i Kostelec pálily „ostošest“
Prostějovsko/jim – Poslední víkend před startem
fotbalových soutěží využila i řada dalších fotbalových oddílů k tomu, aby sehrála přátelská utkání.
Neděle sice na některých místech patřila vydatnému dešti a silným bouřkám, kde to ale šlo, tam
se hrálo. Mimo jiné tak Lipová porazila Hanou
Prostějov a Čechovice vyzrály na Hněvotín,
Kostelec na Hané nasázel Přemyslovicím hned
dvanáct branek.
SK Lipová
TJ Haná Prostějov
3:0 (2:0)
Branky: Z. Koudelka, vlastní,
Vybíhal. Sestava Lipové: Běhalík – Barták, Ohlídal, Takáč,
Žilka – Bross, Vybíhal, Z. Koudelka, Burget – Petržela, Dostál.
Střídal: Růžička. Hrající trenér:
Pavel Růžička. Sestava Hané:

Hlávka (46. Lošťák) – Kazda,
Jančiar, Rek, Mráček – Strouhal,
Pejřimovský, Mašík, Krupička,
Martiňák – Zatloukal. Dále střídal: Ociepka. Trenér: Martin
Kolář.
Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:
„Zahráli jsme si my i soupeř,

Posilou Mostkovic se

stal Jakub Jamrich
Mostkovice/jim – Zvučným
jménem se těsně před startem
nového ročníku I.A třídy může
pochlubit trenér Mostkovic
Jiří Kamenov. Po angažmá v
Kralicích totiž právě k nováčkovi druhé nejvyšší krajské
soutěže přichází jednadvacetiletý univerzál a kmenový hráč
Vrahovic Jakub Jamrich.
„Registračku máme vyřízenou
a věříme, že potvrdí postavení
a kvalitu hráče krajského přeboru. Díky němu se nám podařilo
zkvalitnit zálohu a je využitelný
rovněž do obrany a do útoku,“
liboval si Kamenov.

O víkendu ovšem novou tvář
ještě využít nemohl, plánovaný pohárový zápas s Hvozdem
se totiž kvůli přírodním podmínkám neuskutečnil. „Když
jsme jeli na zápas, tak jsme viděli, že se žene velká bouřka,
a od Přemyslovic už byly popadané větve. Na místě jsme
zjistili, že terén je podmáčený,
a nepomohlo tomu ani odložení o půl hodiny. Navíc se znovu rozpršelo, tak jsme se po
zdravém uvážení dohodli na
odložení,“ vysvětlil odložení
nedělního duelu na středeční
osmnáctou hodinu.

Prostějovským tenistům

nesvědčila pozice
nasazených jedniček
Washington, Prostějov/lv
– Na začátku další části sezony, jehož vrcholem bude
US Open se tenistům prostějovského TK Agrofert nedařilo. Ani v zámoří, ani v
Evropě se na turnajích nedostali do závěrečných kol.
Ve Washingtonu se představil
Tomáš Berdych s Lucií Šafářovou. Nasazená jednička si
po volném losu ve druhém
dějství poradila s domácím
Robbym Gineprim 6:1, 6:4,
pak ale nestačila na Kanaďana Vaska Pospisila 2:6, 4:6.
„Ukázalo se, že pozice nasazené jedničky nic neznamená. Příště to snad bude lepší,“
poznamenal Berdych.
Slova českého tenistky by
mohla potvrdil Lucie Šafářo-

vá, která po odhlášení Kanaďanky Eugenie Bouchardové
převzala roli nejvýše nasazené hráčky. Proti Francouzce
Mladenovičové ale prohrála
6:2, 3:6, 3:6.
Jiří Veselý zatím zůstal v Evropě a v Kitzbühelu ukončil
sérii porážek, když porazil Němce Jana-Lennarda
Struffa 6:4, 6:4, žádný velký
výsledek z toho ale nebyl.
Prostějovský tenista v dalším
utkání podlehl domácímu
Dominicovi Thiemovi 3:6,
6:7.
Nedařilo se ani dalším tenistům. Na challengeru v Liberci
hned v úvodu prohrál Jaroslav
Pospíšil a ve druhém kole se
rozloučil také Jan Hájek a
Adam Pavlásek.

Luděk Helis odletěl
na mistrovství světa

Anadia (Portugalsko), Prostějov/oš, jim – Jednou vrcholnou akcí sezony za druhou
prochází v těchto dnech cyklista SKC TUFO Prostějov
Luděk Helis. Nejprve se stal
vicemistrem republiky na
silnici, poté trojnásobným
mistrem republiky na plzeňském velodromu, následoval
kontinentální šampionát do
23 let v portugalské Anadii,
jenž skončil před týdnem,
středeční silniční republiková
časovka družstev v Račicích a
již včera odletěl na mistrovství světa do jihokorejského
Gwang Myeongu.
„Je to náročné, cítím únavu, ale
věřím, že na mistrovství světa
budu připraven podat maximální výkon,“ ubezpečil Helis před
odjezdem do Prahy.
Na evropském šampionátu startoval hned ve třech disciplínách.
V bodovacím závodě obsadil
čtrnácté místo, ve scratchi vybojoval devátou pozici a společně
s Lukášem Slavíkem skončil v
madisonu rovněž devátý.

„Ačkoliv jsem zvítězil ve své
kvalifikační rozjížďce, tak finále
bodovačky se mi moc nepovedlo.
To ve scratchi jsem se cítil lépe,
myslím, že jsem měl na víc, než
bylo deváté místo. V závěru jsem
to zkusil vzít vrchem, bohužel
když jsem přelézal balík na špici,
tak se začalo jet na maximum a už
se mi nepodařilo prodrat úplně na
špici, tak jak jsem chtěl,“ zhodnotil
talentovaný jezdec svá úvodní dvě
vystoupení.
I v bodovačce dvojic musel nejprve absolvovat úspěšnou kvalifikaci. „Finále se nám už nepovedlo
podle našich představ. Po vyhraném bodování jsem se dostal do
kolize s jedním z Belgičanů, balík
nám odjel a dostali jsme rundu.
Pak už se závodem nešlo nic moc
dělat,“ vrátil se k tomu s posmutnělým výrazem.
Náladu si tak zlepšil uprostřed
týdne v týmové časovce, kde se
zasloužil o stříbrné medaile. Nyní
už se však plně soustředí opět na
dráhu, od 8. do 12. srpna ho čeká
opět trojboj v bodovačka, scratch a
s Michaelem Kohoutem madison.

přestože Haná hraje nižší soutěž,
má kvalitní kádr. Soupeř nepatří
do okresního přeboru, má dobré
fotbalisty, kteří už mají něco za
sebou, a dokud měl síly, tak nám
byl rovnocenným partnerem.
Splnilo to, co mělo, přestože naše
hlavní hřiště nyní prochází rekonstrukcí, hrálo se na kvalitním terénu. Na vedlejší hrací ploše odehrajeme i první kola, domnívám
se ale, že je tam nyní kvalitnější
trávník. Myslel jsem si, že přáteláků sehrajeme více, vinou dovolených i počasí se tak ale nestalo
a neodehráli jsme, co jsme chtěli
a měli. I tak ale věřím, že budeme
dobře připraveni.“

nut jsme byli vyrovnaným soupeřem, pak se projevilo, že Lipová
je na tom fyzicky lépe, a převzala
iniciativu. Žádný propadák to ale
z naší strany nebyl, přestože to
byl náš první a jediný přípravný
zápas. Trénujeme celkově zhruba
tři týdny, jsme totiž starší a zkušenější, navíc už nemáme tolik
volného času, tak jsme se rozhodli hlavně odpočívat. Chyběla
mi posila z Konice Kaprál, dále
Frňka, Novák, Světlík, Levinský,
nedokáži odhadnout ani sílu soupeřů. Myslím si však, že pokud se
budeme scházet v naší lepší sestavě, nebudou problémy.“

ka. Sestava Čechovic: Klimeš
– Jano, Vinklárek, Prášil, Frys
– Drmola, Kolečkář, Vlach,
Klváček – Ostratický, Halouzka. Střídali: Spálovský,
Chmelík, Varga. Trenér: Jaroslav Klimeš.

Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Klimeše:
„Jsem celkem spokojen, vyvarovali jsme se chyb, jichž jsme
se dopouštěli v Klenovicích.
Stále ale platí, že střídáme
dobré okamžiky se slabšími a
sráží nás individuální chyby,
zejména ztráty uprostřed hřiště. Naopak se nám dařila komTJ Sokol Čechovice
binace i zakončení, pět branek
FC Hněvotín
Hodnocení trenéra Hané Prosjsme dali již Jesenci. Nejsem
5:3 (2:2)
tějov Martina Koláře:
typ kouče, který by hrál na vý„Spokojen vcelku jsem. Není to Branky Čechovic: Kolečkář sledek 0:0 nebo 1:0, takže mě
ideální, ale dvacet pětadvacet mi- 2, Drmola, Ostratický, Halouz- to těší, stále však také hodně

branek dostáváme. Hněvotín
ovšem měl svou kvalitu a hraje
o soutěž výš, takže si toho cením a pro kluky to byla odměna i motivace do další práce.
V úterý nás v Kostelci čeká
odložený zápas s Plumlovem
a opět budeme chtít předvádět
atraktivní fotbal a vyhrát.“

TJ Sokol Přemyslovice
TJ FC Kostelec na Hané
3:12 (1:6)
Sestava Kostelce: L. Menšík
– Synek, Hon, Baláš, Juračka
– Vařeka, Móri, Grepl, T. Menšík, Vyhlídal – Preisler. Střídali: Doležel, Řehulka. Trenér:
Ivo Vykopal.
Hodnocení trenéra Kostelce
Ivo Vykopala:
„Terén byl relativně příznivý,

tak jsme utkání odehráli. Doufám, že jsme Přemyslovice
nesrazili do kolen, patří jim
poděkování, že si s námi chtěly
zahrát. Odehrálo se to v oboustranně přátelském duchu, domácí ale mají mladé nezkušené
hráče, takže nás moc neohrozili a neozkoušeli. Zápas ale
svůj účel splnil, skóre jsme ani
nepočítali a střelce dohromady
opravdu nedám. Vyzkoušel
jsem si stopera Radka Doležela
jako náhradu za Martina Hona,
který mi potvrdil, že odchází
na půlrok do Otaslavic za dědou, zájem mám i o Martina
Řehulku ze Zdětína a věřím,
že ho pan Navrátil uvolní do
vyšší soutěže. V pátek nás ještě
od 18 hodin čeká utkání s dorostem Vyškova, ti nás prověří
víc.“

Určice v předgenerálce zdolaly divizního soupeře
Blansko, Prostějov/jim –
Celkem osmnáct fotbalistů
protočil v předposledním
přípravném utkání lodivod
Určic Evžen Kučera. Proti
Blansku se tak postupně dostali na trávník oba brankáři
a šestnáct hráčů do pole, až
na několik výjimek samí
mladíčci se zasloužili o to, že
po výhře nad Morkovicemi
zvítězil nově sestavený tým
podruhé za sebou.
„Výsledek potěší a také výkon
byl opět o něco lepší. Posledních čtrnáct dní už trénujeme
a hrajeme v počtu, kdy se dá s

hráči něco dělat,“ těší pozitivní
směr Kučeru.
Ve hře sice stále nacházel plno
chyb, to jde ale na vrub sehrávání a poznávání, co kdo umí.
„Přišlo pár nových tváří a je to
znát i na taktické stránce, nasazení a bojovnost jsou ale dobré. O tom to je, i loni jsme na
toto sázeli a první půl rok nám
to vycházelo, pak už to bylo
horší a špetka chyběla,“ věří v
navázání na předešlý podzim.
Zápas se sice ještě hrál za velkého
horka, rozhodčí ovšem dělal
i průběžné přestávky a hráčů
bylo dostatek, takže se to nijak

negativně neprojevilo. Během
utkání vystřídal Ján Waltera,
Pekař Hochmana, Vasiljev Nováka, Vánovec Vaňka, Bokůvka
Tomáše Zapletala a Machynek
Pavla, taktéž střídající Piták chytil
po předchozím snížení domácích
penaltu.
„Mladí hráči se jeví velice dobře,
přinesli čerstvý vítr, rychlost,
hbitost, čímž doplnili zkušenosti
starších členů. Mladých je
tu celkem dost, ale pozvedli
žebříček a ti starší se jim navíc
snaží poradit, takže by to mohlo
klapat,“ ohodnotil kouč Určic
kladně vznikající mix.

Vinou
špatného
počasí
se neuskutečnil na středu
plánovaný zápas s dorostem
1.SK Prostějov, oba týmy ale o
tento souboj nepřijdou. Pokud
se nebudou opakovat vydatné
srážky z poloviny minulého
týdne, utkají se spolu tyto výběry
v úterý od 18 hodin.
O základní jedenáctce již má
Evžen Kučera prakticky jasno a
závěrečná prověrka mu poslouží
spíše jako další test širšího kádru, již o necelých pět dní později
přijde na řadu první ostré utkání.
K duelu úvodního kola divize
„E“ jedou Určice do Slavičína,

jenž loni až do posledních kol
bojoval o první příčku, střetnutí
začíná o čtvrt na jedenáct.

FK Blansko
TJ Sokol Určice
1:2 (1:1)
Branky Určic: Hochman,
Skopalík. Sestava Určic:
Nejezchleb (46. Piták) – Zelina, Zbožínek, Skopalík,
Walter – T. Zapletal, Vaněk,
Novák, Svozil, Hochman –
Pavel. Dále střídali: Ján, Pekař,
Vasiljev, Vánovec, Bokůvka,
Machynek. Trenér: Evžen
Kučera.

Kralice dostaly výprask od Mohelnice

Kralice na Hané, Prostějov/
jim – Divizní Mohelnici a
Kralice hrající krajský přebor
dělí pouze jedna soutěž, v uplynulém týdnu to ale neplatilo
a rozdíl mezi oběma mužstvy
byl mnohem markantnější.
Domácí sice nebyli v plné
sestavě a kromě Zdeňka
Petržely a Matěje Vybíhala
odcházejících do Lipové
chybělo rovněž duo Ondřej
Petržela, Jan Nečas, přesto
nepočítali s tím, že jim bude
hrozit desetibrankový příděl.
„Potkali jsme se s velice kvalitním soupeřem, který byl o tři

třídy lepší ve všech směrech,
tedy v obraně i útoku. Markantně
to bylo vidět zejména na hráčích
posunutých z 'béčka', projevila
se nezkušenost i nenatrénovanost,“ hledal slova hlavní trenér
poražených Petr Gottwald.
Po utkání si tak musel s hráči
několik věcí vysvětlit. „Soupeř
byl
rychlejší,
důraznější,
agresivnější, my jsme působili
jako školáci. Něco kvituji velice
dobře, ale z osmdesáti procent
jsme propadli v taktice a technice,“ vypozoroval.
Našlo se tak i několik věcí,
které neviděl úplně špatně, až

tolik jich ale nebylo. „Objevily
se tam náznaky presinku, po vybojování míče ale přišla špatná
finálka a přišli jsme o míč,“ poznamenal.
Pátý celek uplynulého ročníku
divize „E“ tak díky Olejníkovi,
dvakrát Večeřovi a Kopovi vedl
již do poločasu 4:0, po pauze
přidali zbývajících pět branek
Kopa, Klos, Kopa, Večeř a Fiala,
takže hned dvojice hostujících
fotbalistů se mohla těšit z hattricku.
„Jsem velmi spokojen s výsledkem, ale zejména s předvedenou
hrou. Konečně jsme hráli

jednoduše, efektivně a využívali
schopností po stranách. Kluky
velmi chválím za celkový
herní projev, nasazení a chuť
navyšovat skóre až do poslední minuty. Výsledek však
nepřeceňujeme, je pouze jedním
z dlouhé letní přípravy. To dobré
musíme přenést i do soutěžních
zápasů,“ zhodnotil duel trenér
vítězů Květoslav Pospíšil.
Dobrou zprávou pro kralický
tým je alespoň návrat Ondry
Petržely, opora defenzivy totiž
vynechala všechny přáteláky.
„Pracuje u policie a absolvoval teď třítýdenní výcvik

ve Vyškově, takže se do naší
přípravy nemohl zapojit. Na
tréninku byl teprve v pátek, ale
o něj strach nemám, fyzicky je
velice dobře připraven,“ sdělil
Petr Gottwald.

FC Kralice na Hané
FK Mohelnice
1:9 (0:4)
Branka Kralic: Dostál
Sestava Kralic: Krejčí – Vitásek,
Martinka,
Hlačík,
Troneček – Novotný, Kawij,
Neoral, Valtr, Dostál – Lehký.
Střídali: Dočkal, Šín. Trenér:
Petr Gottwald.

Prostějovské volejbalistky dnes načínají přípravu
Prostějov/son – Zatímco nad
přesným složením hráčského
kádru žen VK AGEL se dosud
vznášejí otazníky, o konkrétní
podobě přípravy našich volejbalistek na novou sezónu 2014/15 je
už delší dobu jasno. Společný
trénink zahájí prostějovský tým
v pondělí 4. srpna, to znamená
právě dnes. A podrobnější informace poskytl hlavní kouč
šestinásobných mistryň republiky Miroslav Čada.
„První část přípravy potrvá plných
šest týdnů, během kterých se
zaměříme převážně na nabírání
a rozvíjení fyzičky. V těchto

šesti úvodních týdnech budou
holky makat vždy po pětidenních
blocích s volnými víkendy, a to
dvoufázově. Ve vedení tréninků
se přitom stejně jako loni budeme
střídat já s asistentem Lubošem
Petrášem a kondiční trenérka
Míša Jelínková,“ řekl Čada.
Končící aktivní volejbalistku vzal
před rokem do realizačního týmu
s vírou i v její trenérské schopnosti. A Michaela Jelínková ve
své nové roli nezklamala, právě
naopak. „Do kondiční specializace se opravdu naplno ponořila
a naši přípravu v tomto směru
velmi obohatila. Musím říct, že

přesně takhle jsem si fyzickou práci našeho družstva během celého
soutěžního ročníku představoval,
proto nebyl žádný důvod něco
měnit. Míša zůstala a já jsem
přesvědčen, že díky ní bude
kondice holek opět výborná,“
zdůraznil Čada.
Znovu také klade důraz na
maximální pestrost v dávnější
minulosti často nezáživné, sportovci možná někdy až nenáviděné
fázi přípravy. „Fyzička se dá
v současnosti díky moderním
trendům pilovat tolika různými
zajímavými způsoby cvičení, že to
aktéry i přes bolest skutečně baví.

Proto k trénování využijeme co
nejvíc prostějovských sportovišť
od haly Sportcentra DDM přes
posilovnu, lesopark Hloučela,
různá venkovní hřiště a beachvolejbalové kurty až po plavecký
bazén. Zatížení bude hodně
různorodé, tím i pestré a komplexní.“
Žádné
soustředění
přitom
zkušený lodivod nemá v plánu.
„My v domácím prostředí
disponujeme tak dobrými tréninkovými podmínkami, že
vlastně vůbec nepotřebujeme nikam jezdit. Proto v průběhu těch
šesti prvních týdnů zůstaneme

výhradně v Prostějově,“ potvrdil
Čada s tím, že přátelské zápasy
přijdou na řadu až po uplynutí
zmíněné doby. „A podobně jako
loni hodláme do přípravy zapojit mladé odchovankyně našeho
klubu. Míša Zatloukalová už je
pevnou součástí ženského kádru
coby druhá nahrávačka, kromě
ní s námi absolvují alespoň část
tréninkového procesu i Kristýna
Adamčíková, Eva Lakomá a
Pavla Meidlová. Samozřejmě
jen tehdy, kdy si nebudou plnit
reprezentační povinnosti u
mládežnických výběrů České republiky,“ upřesnil Miroslav Čada.

Kušisté útočili při světovém poháru na stupně vítězů

Otrokovice, Prostějov/jim – Pozici absolutních českých jedniček potvrdili členové Savany
Kostelec na Hané i na závodu
Světového poháru Bohemia
Cup, který se každoročně v
červenci koná v Otrokovicích.
Mezi muži, ženami i kadety nestačili jen na zahraniční kušisty,
o své extratřídě přesvědčili na
jižní Moravě Chorvati.
Nejpočetnější kategorií byla ta
elitní mužská, kde mělo dvojité
zastoupení i Prostějovsko. První
čtyři místa si s přehledem přisvojili závodníci z Balkánu, když
zejména vítězný Domagoj Pereglin neměl konkurenci. Prvním
Nechorvatem tak byl celkově pátý
Jan Nedělník, v závěsu za ním se
v dvoudenním klání umístil Josef
Nedělník.
Právě starší z dvojice kosteleckých závodníků na tom byl po

prvních dvou vzdálenostech lépe,
pětatřicetimetrová distance mu ale
nevyšla a po úvodním dnu ztrácel
na svého syna jedenáct bodů. Tento rozestup se posléze pravidelně
navyšoval, v proměnlivém počasí to bylo průměrně šest bodů na
sadu třiceti šípů.
Obdobný souboj nastal i mezi
ženami, i zde první čtyři místa připadla reprezentantkám Chorvatska. Následovala jedna Maďarka
a hned po ní Hana Nedělníková.
Té sice úvodní den příliš nevyšel,
zakončila ho za trojicí krajanek, v
neděli to ale byla zcela jiná káva,
o čemž svědčí součet plných 809
bodů. V českém souboji tak za
sebou na šestém místě s mírným
odstupem zanechala Sabinu Kubesovou, celkově osmá se umístila
Jaroslava Nedělníková.
Kostelci se dařilo rovněž mezi
kadety. Chorvati sice opět byli

zcela bezkonkurenční, obsadili
kompletní stupně vítězů a ukázali, že světová špička je stále trochu jinde, čtvrtou až šestou pozici
si však vyhradili střelci z Hané.
Lukáš Andrés při své mezinárodní premiéře dvakrát překonal sedmisetbodovou hranici
a skončil čtvrtý, blízko tomuto
počinu byl v neděli i Dominik
Fifka, jež bral pátou příčku, hned
za ně se dokázala prostřílet jejich
oddílová kolegyně Karolína
Hynková.
A úspěšný víkend završil František Sedláček mezi seniory. Po
oba dny mu nejlépe vyšla vzdálenost na pětašedesát metrů a
dlouho atakoval i čtvrtou pozici,
lepší než on byla nakonec jen
dvojice Maďarů, Čechů a Němců, čili nestor střeleckých sportů
bral sedmé místo a v domácích
poměrech byl třetí nejlepší.

Výsledky závodu
Světového poháru Bohemia Cup:
Muži: Domagoj Pereglin 1736 (858+878) b., 2. Andrej Krstinič 1692 (817+875), 3. Zoran Špoler (všichni Chorvatsko)
1681 (830+851) b., 5. Jan Nedělník 1577 (772+805) b. 7. Josef
Nedělník (oba Savana Kostelec na Hané) 1548 (761+787) b.
Ženy: 1. Nikolina Krivaneková 1697 (847+850) b., 2. Branka
Pereglinová 1689 (833+856) b., 3. Maja Grdišová (všechny
Chorvatsko) 1674 (832+842) b. 6. Hana Nedělníková 1570
(761+809) b. 8. Jaroslava Nedělníková (obě Kostelec) 1544
(764+780) b.
Senioři: Ágota Lénárt 1614 (796+818) b., 2. István Mátrai
(oba Maďarsko) 1601 (796+805) b., 7. František Sedláček
(Kostelec) 1463 (759+704) b.
Kadeti: 1. Luka Štrbenac 1684 (844+840) b., 2. Martin
Oborovečki 1646 (802+844) b., 3. Stjepan Borak (všichni
Chorvatsko) 1633 (806+827) b., 4. Lukáš Andrés 1449
(727+722) b., 5. Dominik Fifka 1348 (656+692 b., 6. Karolína
Hynková (všichni Kostelec) 1240 (634+606) b.
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Program WJTF 2014 Prestižní klání napíše
v Prostějově již díl s číslem 16

11.00 hodin
4. 8.
zápasy ve skupinách

PONDĚLÍ

Prostějov/pk - Letos tomu bude
již pošestnácté za sebou, kdy se
prestižní mezinárodní tenisová
soutěž Mistrovství světa družstev chlapců a dívek do 14 let
uskuteční na Hané. Od dnešního dne, tj. pondělí 4. do soboty
9. srpna 2014, tak hostí areál
TK Agrofert Prostějov další
přehlídku světových nadějí, na
jejichž zápasy je tradičně vstup
volný. Hraje se denně od 10.00
hodin, dnes vše zahájí slavnostní ceremoniál.
Prestižní světové finále 23. ročníku Mistrovství světa národních reprezentačních tenisových týmů dívek a chlapců do 14 let je světově
významná mládežnická akce, která měla v roce 1999 českou premiéru v Prostějově, když předtím
se konala po osm let v Japonsku.
Právě prostějovský tenisový areál
disponuje vynikajícím zařízením.
Jeho vybavení poskytuje vhodné

10.00 hodin
.
5. 8
zápasy ve skupinách
ÚTERÝ

10.00 hodin
6. 8.
zápasy ve skupinách

STŘEDA

10.00 hodin
7. 8.
vyřazovací zápasy

ČTVRTEK

10.00 hodin
8. 8. semifinále a zápasy o umístění
PÁTEK

11.00 hodin
9. 8. finálové zápasy a duely o bronz

SOBOTA

prostředí pro nejvýznamnější mládežnickou mezinárodní akci, ze
které vzešlo mnoho vítězů Grand
Slamů včetně Rafaela Nadala,
Lleytona Hewitta, Amelie Mauresmové, Justin Heninové a Novaka
Djokoviče.
V letošním ročníku se prestižní
soutěže zúčastnilo 172 družstev, která bojovala v náročných kvalifikacích konaných na
pěti světadílech. Tento počet se
snížil na šestnáct chlapeckých
a stejný počet dívčích družstev,
která postoupila do závěrečného
finále v Prostějově a která zastupují celkem třiadvacet států. Dívky a
chlapci České republiky startují
na MS automaticky jako zástupci
pořádající země.
Z loňského roku obhajují prvenství chlapci Ruska a dívky USA.
Český tým holek vybojoval loni
bronz, letos se ovšem větší šance
dávají chlapeckému výběru.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

VSTUP ZDARMA

POTVRZENÍ DŮVĚRY! Mistrovství zůstane na Hané i v dalších letech
Prezident Mezinárodní tenisové
federace ITF Francesco Ricci
Bitti je velice vytížený muž.
Přesto si v nabitém kalendáři
našel čas a v průběhu mistrovství světa družstev do 14 let
přijede do Prostějova. Během
jeho pobytu dojde k podpisu nové smlouvy, na jejímž
základě se bude šampionát na
Hané pořádat také v dalších
letech. „Původní smlouva bude
prodloužena o další dva roky,“
prozradila exkluzivně pro
Večerník Petra Černošková.

„Budeme i nadále marketingovou organizací, která s ITF spolupracuje nejdelší dobu. Moc si
toho vážíme, je to pro nás prestižní
postavení,“ přidala dlouholetá
ředitelka mistrovství.
Dohodu o prodloužení pořadatelství vítá také prostějovská radnice, která mistrovství světa žáků podporuje.
„Vedení Mezinárodní tenisové
federace, stejně jako Český
tenisový svaz, který se na organizaci mistrovství světa podílí,
jsou určitě spokojeni nejen s do-

konalým zázemím překrásného
prostějovského tenisového areálu, ale i s pohostinností našeho
města,“ uvedl primátor Statutárního města Prostějov Miroslav
Pišťák, podle něhož si šampionát
pozornost magistrátu bezesporu
zaslouží. „Dávat příležitost k novým životním krokům je nejen
povinností, ale i posláním nás,
kteří k tomu máme možnosti,“
poznamenal primátor.
Mistrovství světa družstev do
14 let pečlivě sleduje rovněž
vedení Olomouckého kraje.

Podle hejtmana Jiřího Rozbořila
jde o vrcholnou akci světového
juniorského kalendáře, která je
přehlídkou tenisových nadějí.
„Prostějovští pořadatelé si svou
prací dlouhodobě získali důvěru
představitelů ITF a všech, kteří
ve světové federaci pečují o juniorský tenis. Olomoucký kraj
spolupracuje s agenturou TK
PLUS už řadu let a společně se
nám daří zviditelňovat náš krásný
region. To je pro nás primární
a hodně důležité,“ prohlásil hejtman Rozbořil.
INZERCE

: Jiří KULICH pitán dívek: Lubomír ŠTYCH
kapitán chlapců
ka
Tomáš JIROUŠEK
narozena: 4. ledna 2000 klub: TK Agrofert Prostějov
ruka: Pravá
Domácí jednička, vicemistr Evropy v singlu a šampion
ve čtyřhře, bude lídrem české sestavy. Aktuální evropský
žebříček registruje prostějovského tenistu na druhém místě.

Evžen HOLIŠ
narozena: 16. února 2000 klub: TK Agrofert Prostějov
ruka: Pravá
Společně s Jirouškem se v deblu na plzeňském mistrovství
Evropy radoval z celkového vítězství. Evropská dvanáctka a další
kmenový hráč TK Agrofert dostane příležitost i v singlu.

Ondřej ŠTYLER
narozena: 1. června 2000 klub: 1. ČLTK Praha
ruka: Pravá
Nadějný tenista, kterému patři sedmatřicáté místo mezi
všemi Evropany. V Prostějově bude připravený zaskočit za elitní
dva hráče a pomoci týmu k co nejlepšímu vý
výsledku.

I
CHLAPC

DÍVKY

Lucie KAŇKOVÁ
narozena: 11. ledna 2000 klub: TK Sparta Praha
ruka: Pravá
Česká jednička se v průběhu sezony propracovala ve své
věkové kategorii až na desáté místo v Evropě. Bude nastupovat
proti nejsilnějším hráčkám soupeřek.

Anna KYNČLOVÁ
narozena: 1. ledna 2000 klub: TK Agrofert Prostějov
ruka: Pravá
Tenistka prostějovského TK Agrofert dostane příležitost ve
dvouhře i čtyřhře. Třiadvacátá hráčka Evropy se pokusí využít
znalosti domácích kurtů.

Karolína BERÁNKOVÁ
narozena: 4. října 2000 klub: TK Sparta Praha
ruka: Pravá
Nadějná hráčka prokázala za poslední rok velké zlepšení,
dostala se do evropské stovky a díky tomu si vybojovala nominaci na mistrovství světa.

ohlasy z kapitánského mustku
O

JAN KULICH,
nehrající kapitán chlapců ČR

"Týmy Kanady a Tchaj – wanu musí mít svoji kvalitu, když vyhrály kontinentální kvalifikace, takže
to bude hodně náročné. Platí to ostatně i o Polsku, proti kterému jsme během několika měsíců
hráli čtyřikrát. Pokaždé jsme vyhráli, ale snadné
to ani v jenom případě nebude. Očekávám těžké
a vyrovnané zápasy s těsnými výsledky, ve kterých
rozhodně nejsme bez šancí."

LUBOMÍR ŠTYCH,
nehrající kapitán dívek ČR

"Naše skupina není úplně nejhorší... Uvidíme, jak
bude hrát Austrálie na antuce. Polky nás během
sezony porazily, přesto nejsme bez šancí. Vzájemné utkání bylo hodně vyrovnané. Peru by mělo
být nejsnadnějším soupeřem, ale je to jen odhad,
protože přesnou kvalitu družstva neznáme. Nebude to snadné, ale rozhodně se pokusíme bojovat
o druhé místo ve skupině."

Aktualizované zpravodajství najdete denně
na www.vecernikpv.cz
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Rozlosování základních skupin

WORLD JUNIOR
TENNIS FINAL 2014
Dívky


Skupina A

USA
Rusko
Španělsko
Indie


Body

X

X

X

Body

X

X

X
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Skupina B

Tchaj-wan
Kolumbie
Rumunsko
Maroko

X

Skupina C

Austrálie
Polsko
Česko
Peru
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Skupina D

Ukrajina
Kanada
Egypt
Čína

X

Body

X
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Chlapci


Skupina A

Německo
Argentina
Thajsko
Maroko


Body

X

X

X

Body

X

X

X

X

Skupina B

USA
Brazílie
Španělsko
Nový Zéland

X

Skupina C

Rusko
Jižní Korea
Portugalsko
Kolumbie





Body

X

X

X

X

Skupina D

Kanada
Tchaj-wan
Česko
Polsko

Body

X
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Tenis

„Píšeme historii světového juniorského tenisu,“ říká Miroslav Černošek
Chcete vidět budoucí hráče
a hráčky nejlepší světové desítky? Máte jedinečnou příležitost. Stalo se totiž dobrou
tradicí, že se každé léto sjíždějí
a slétávají na Hanou největší
tenisové talenty do čtrnácti let,
z nichž poté za několik let vyrostou velké tenisové hvězdy.
V letošním roce se klání World
Junior Tennis Final uskuteční
v Prostějově již pošestnácté
a každý, kdo si od pondělí do
soboty najde cestu do Národního tenisového centra Morava
a na přilehlé kurty TK Agrofert
Prostějov i dvorce ve Sportovní
ulici, může si v budoucnu říct,
že viděl na vlastní oči hráče top
kvality, ještě než se o ně „rvaly“
televizní štáby a než začaly plnit
sportovní strany.
Stačí se jen letmo ohlédnout za
skončenými ročníky. V roce
1999 vedl Francii za zlatem Richard Gaquet s Jo-Wilfriedem
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Tsongou, o rok později reprezentovali Španělsko Rafael Nadal
s výborným deblistou Marcelem
Granollersem, v roce 2001 došel
ještě s tehdejší Jugoslávií až do
finále dnešní světová jednička
ze Srbska Novak Djokovič. Na
kurtech se představili také Andy
Roddick, Llleyton Hewitt, David Nalbandian, Tommy Haas,
Juan Monaco či Kei Nišikori.
Mezi dívkami sbírala v Prostějově ostruhy Amelie Mauresmová
Kim Clijstersová, Justine Heninová, silná ruská enkláva Maria
Kirilenková, Vera Zvonarevová,
Jelena Dementěvová či Dinara Safinová, ale také Slovenka
Daniela Hantuchová. Skvělým
způsobem odstartovaly na tomto
šampionátu kariéru také domácí
Petra Cetkovská či Luciei Šafářová.
„Pořádání World Junior Tennis
Final je pro nás nádherný příběh
a moc si přejeme, aby neskončil.

Loni se tento šampionát konal
v Prostějově už popatnácté, to se
ještě žádné tenisové federaci na
světě nepodařilo. Nikde jinde se
tak dlouho akce Mezinárodní tenisové federace nekonala, pevně
věřím, že se dohodneme na dalších dvou pořadatelských letech
a byli bychom šťastni, kdyby
i po osmnáctém ročníku jezdily
světové tenisové naděje do Prostějova. Vážíme si důvěry ITF,
na druhé straně rád připomínám,
že jsme si ji určitě zasloužili
dobrou prací, těší nás, že s námi
Mezinárodní tenisové federace
počítá i do budoucna,“ nechal
se slyšet Miroslav Černošek, šéf
prostějovského tenisového klubu a spolumajitel marketingové
společnosti TK PLUS, která je
společně s ČTS organizátorem
celého podniku. „Už více než
dvacet let se staráme o mládež,
ve vítězných týmech Davisova
poháru a Fed Cupu jsou pře-

devším hráči a hráčky z našeho klubu a dokázal to nakonec
i nedávný Wimbledon. V osmifinále ženské dvouhry byly tři
hráčky z Prostějova, semifinále
bylo naší klubovou záležitostí,
Lucie Šafářová se probojovala
do semifinále a předtím – v roce
2001 se s českým týmem stala
mistryní světa! Petra Kvitová
letos pět slavně po třech letech
Wimbledon vyhrála! Obě členky našeho klubu jsou oporami
fedcupového týmu, který dvakrát tuto soutěž vyhrál a letos
postoupil do finále. Letos k nám
přijíždějí týmy tenisových talentů už pošestnácté a jsme rádi, že
můžeme pomáhat psát historii
světového juniorského tenisu,“
dodává Miroslav Černošek.
Na soupisce českých výběrů najdeme i v letošním roce zástupce TK Agrofert Prostějov. A to
hned ve trojnásobném provedení. O úspěch v soutěži chlapců

bude usilovat talentované duo
Tomáš Jiroušek - Evžen Holiš,
jež si dělají zálusk na umístění v horní polovině pavouka.
A pokud budou mít trochu té
štěstěny, sní dokonce i o medaili... Dívčí „dvojkou“ týmu ČR
je Anna Kynčlová, kterou doplňují dvě hráčky pražské Sparty,
což je druhý klub impéria Miroslava Černoška.
Vstup do hlediště je i v letošním
roce zdarma, tenisové talenty
si tak může přijít prohlédnout
a zafandit jim nejširší sportovní
veřejnost. Hned v úvodu navíc
několikadenní událost ozdobí
vedle nejvyšších představitelů města, Olomouckého kraje, Českého tenisového svazu
a partnerů pořádající firmy TK
PLUS.
Takže, nenechte si ujít třiadvacátý ročník WORLD JUNIOR
TENNIS FINAL 2014. Bylo by
to k politování...

Budoucí hvězdy se v areálu centra Morava cítí dobře

Rafael Nadal, Novak Djokovič, Kei
Nišikoři, Laura Robsonová, Justin
Neminová, ale také Tomáš Berdych
nebo Lucie Šafářová. Ti všichni mají
za sebou zkušenost z mistrovství
světa tenisových družstev do 14 let.
V letošním roce si šampionát zahrají
další naděje. A kdo ví, třeba z nich
jednou budou grandslamoví vítězové.
Už kvůli tomu stojí za to, přijít se na
přehlídku nadějného mládí podívat.
„Je to poslední akce, na níž startují ti
nejlepší z konkrétního ročníku. V dal-

ších letech to už hráči a hráčky zkouší
mezi staršími. A tak jako každoročně,
i letos bude Prostějov nabitý talentovanými tenisty. Také z tohoto důvodu
jde o velice prestižní akci,“ tvrdí šéf
Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.
V areálu Národního tenisového centra
MORAVA, které nově spadá i mezi tuzemská střediska, se budoucí hvězdy
cítí dobře. Mají k dispozici kompletní péči, odpovídající počet dvorců
a veškeré zázemí. Spokojenost všech
výběrů je také stěžejním důvodem,

proč Mezinárodní tenisová federace
ITF několikrát prodloužila s pořadateli
smlouvu o místě konání mistrovství
a nadále odolává zájmům z asijských
nebo jihoamerických států. „Není důvod
něco měnit. S prostějovským podnikem
jsme absolutně spokojeni. Prostředí
i kvalitu turnaje si všichni pochvalují,“
prohlásil prezident Mezinárodní tenisové federace ITF Francesco Ricci Bitti.
Mistrovství světa družstev chlapců
a dívek do čtrnácti let tak pořádá
marketingová společnost TK PLUS

ve spolupráci s Českým tenisovým
svazem letos již pošestnácté. „Jde
o oboustranně prospěšnou spolupráci
s Českým tenisovým svazem a jeho
prezidentem Ivo Kaderkou. Český tenis dlouhodobě stojí za tímto juniorským šampionátem a jako jednu ze
svých hlavních priorit má péči o výchovu talentů, kteří se připravují v rámci tréninkových středisek mládeže, středisek
vrcholového tenisu a Národních center.
Je to optimální spojení,“ míní jednatel
TK PLUS Petr Chytil.

"Chceme být do osmého místa,"
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Před rokem v Prostějově chlapecké družstvo na
mistrovství světa obsadilo osmé místo… Nedávné
výsledky na evropském šampionátu jednotlivců dávají naději, že sestava pod vedením nehrajícího kapitána Jiřího Kulicha umístění mezi nejlepší osmičkou
minimálně zopakuje. „Chtěli bychom se ve skupině
poprat o druhé místo,“ plánuje Kulich.

Francesco Ricci Bitti,
prezident ITF

„V Prostějově se opět sejde výkvět mládežnického tenisu a jsem rád, že mistrovství světa
proběhne právě v tomto areálu. Není náhoda,
že šampionát zakotvil právě zde. Mezinárodní tenisová federace zde našla skvělé zázemí
pro pořádání tak velké akce. Světová přehlídka družstev do čtrnácti let zde byla vždy skvěle zorganizovaná. Uznání patří Českému tenisovému svazu, TK Agrofert Prostějov a všem
partnerům. Poděkování si zaslouží ředitelka turnaje Petra Černošková
a její tým a řada dobrovolníků. Jejich zásluhou má akce velký úspěch.
Je to díky usilovné práci i obětavosti, bez které by to nebylo možné.“

Miroslav Pišťák,
primátor Statutárního města Prostějova

„Jako představitel Prostějova mám velkou
radost, že právě naše město bylo a určitě ještě pár dalších sezon bude pro mladé
tenisové naděje z celého světa vždy tím
místem, kde se snažily otevírat dveře do
velkého tenisu, a dostali šanci zažít první
společné úspěchy na světové scéně. Rád připomínám, že je naše
město u této celosvětové akce od prvního ročníku v České republice. Můj kamarád Jan Tesař byl před patnácti lety jako starosta
přesvědčený, že město Prostějov vstupuje do úspěšného projektu.
Další ročníky jasně potvrdily, že náš symbolický patronát i nad mládežnickým mistrovstvím byl od začátku správný.“

Obecně se soudí, že největšími favority na titul
jsou tenisté Spojených států
amerických. Souhlasíte?
"Mají opravdu kvalitní hráče a
tomu odpovídají ambice. Američané rozhodně patří mezi kandidáty
y na zlato."
Na halovém mistrovství
Evropy jste bez nejlepšího hráče Tomáše Jirouška
skončili pátí. Znamená to, že
v kompletní sestavě by tým
mohl být třeba nejlepším druž-

Ivo Kaderka,
prezident Českého tenisového svazu

„V prostějovském klubu vytvořili model,
který vyhovuje Mezinárodní tenisové federaci, jednotlivým týmům a především
mladým tenisovým nadějím. Světový
šampionát juniorů družstev přinesl a přináší
českému tenisu velkou prestiž nejen doma,
ale především ve světě. Pro tenisovou budoucnost našich hráčů je takový podnik
nenahraditelný. Mají možnost zahrát si s těmi nejlepšími a to jim
pomáhá v dalším rozvoji. Takové zkušenosti z těžkých zápasů jsou
k nezaplacení, což se již několikrát potvrdilo v případě Tomáše Berdycha, Jiřího Veselého nebo Lucie Šafářové či Petry Cetkovské.“

právě Rusko bych ve skupině nerad viděl...(úsměv)"
S jakým pořadím budete
spokojený?
"Ve finálovém turnaji nás čekají
těžké zápasy. Jeden vám nevyjde a
podepíše se to pod konečný výsledek. Ale reálně můžeme usilovat o
pořadí na pátém až psmém místě.
Horší příčku obsadit nechceme!"

Kapitán dívek L. Štych bere umístění do desítky
„Individuální výsledky neměly špatné...“

V průběhu sezony se v evropských šampionátech
dívčí družstvo neprobojovalo mezi nejlepší týmy, tudíž
na obhajobu loňského bronzu to nevypadá. Nehrající
kapitán Lubomír Štych přesto věří, že v domácím
prostředí hráčky podají dobré výkony. „Znalost kurtů
a fanoušci by mohli pomoci,“ věří trenér Štych.

Jiří Rozbořil,
hejtman Olomouckého kraje

„Prostějovský tenis se řadu let drží na
nejlepší světové úrovni. Potvrzují to sestavy vítězných týmů Davisova poháru
a Fed Cupu, stejně jako statistiky českých tenistů a tenistek napříč všemi kategoriemi. Nejen z tohoto důvodu jsem
se i letos rozhodl převzít záštitu nad juniorským mistrovstvím
světa družstev. Jsem hrdý na to, že se tato akce koná v našem
regionu již pošestnácté. Pro vedení kraje je to velká příležitost
ukázat mladým tenistům a všem, kteří je doprovázejí, půvaby
a rozmanitosti našeho regionu.“

stvem starého kontinentu?
"To zase ne. Třeba Rusové jsou
lepší, hodně silné je Německo.
Tyto dva týmy jsou před námi.
Současně se ale nesmí zapomínat třeba na Portugalsko, které
má v této kategorii kvalitní hráče. Některé zápasy s evropskými
celky jsme v sezoně vyhráli po
velkém boji."
Bylo by lepší se Evropanům v základní skupině
vyhnout?
"To se nedá odhadnout. Ale třeba

Jaké budou ambice
letošní sestavy?
„Vzhledem k předcházejícím
výsledkům nebudeme mezi
nasazenými týmy. Účast ve
skupině o páté až osmé místo
bych proto považoval za ob-

rovský úspěch. Umístění
ve druhé desítce zase jako
p
neúspěch.“
Máte představu o kvalitě vašich soupeřek?
„Především americké a asijské
týmy jsou jako vždy trošku neznámou. Hodně dobré budou
Rusky a Ukrajinky. Kvalitní
budou Japonky a tradičně silné
Američanky.“

Často hraje velkou
roli los. Bude to platit
i v letošním roce?
„Vzhledem k tomu, že jsme byli
ve třetím koši, bylo to hodně
o losu. Stejně důležitý ale bude start
do turnaje, v němž narazíme na
papírově silnější tým. Přesto věřím,
že holky podají dobré výkony. Individuální výsledky neměly špatné,
žebříčkově jsou na tom dobře.“

Před rokem braly dívky medaili a chlapci nezklamali

Na bronzovou medaili dívek
a solidní osmé místo chlapců
se pokusí navázat české sestavy v letošním ročníku světového šampionátu družstev do
14 let. Tituly obhajují chlapci Ruska a nadějné tenistky
Spojených států amerických.
Mladí hráči České republiky
před rokem ve skupině prohráli
s nejvýše nasazenou Austrálií
1:2, pak ale dokázali porazit
Brazilce a také Itálii. Ve skupině
o 5. až 8. místo prohráli s Argentinou a nestačili ani na Velkou

Británii. Výsledkem přesto byla
velice slušná osmá příčka. „Byl
to hodně solidní výsledek v horní polovině startovního pole.
Všichni hráči odvedli, na co stačili. Nikdo nevyhořel,“ okomentoval loňské vystoupení kapitán
chlapců ČR Jiří Kulich.
Dívky ve skupině porazily Japonsko, Rumunsko a Egypt.
V semifinále o vítězi utkání
proti Spojeným státům rozhodovala až závěrečná čtyřhra,
v níž se radovaly české soupeřky. Domácí tenistky na zklamá-

ní dokázaly zapomenout v duelu
o třetí místo, když porazily Velkou Británii 2:1 a získaly bronz.
„Byla to krásná tečka za celkově vydařeným šampionátem. Holky ze sebe na závěr
příkladně vymáčkly to nejlepší
a potvrdily, že jsme si medaili
naprosto zasloužili. Těsně nás
porazily jedině vítězky turnaje
z USA. Z naší strany se jednalo
o povedený šampionát,“ hodnotil poslední cestu za medailí
kapitán českého družstva Lubomír Štych.

Stranu připravil: Petr Kozák, texty: Ladislav Valný

Nominace účastníků
mistrovství světa:

chlapci
# jméno a příjmení

datum narození

# jméno a příjmení

ARGENTINA

datum narození

MAROKO

1 Sebastian BAEZ
28. 12. 2000 1 Yassir KILANI
10. 8. 2000
2 Santiago FRANZE
7. 3. 2000
2 Ismail SAADI
26. 1. 2001
3 Thiago Augustin ETIRANTE10. 4. 2001
3 Soufiane EL MESBAHI 22. 2. 2001
kapitán: Luciano BENINCASA
kapitán: Mehdi AIT BARHOUCH

BRAZÍLIE

NOVÝ ZÉLAND

1 Thiago WILD
10. 3. 2000 1 Finn REYNOLDS
4. 1. 2000
2 Igor GIMENEZ
20. 2. 2000 2 Macsen SISAM
30. 5. 2000
3 Joao REIS
26. 3. 2000 3 Chris ZHANG
9. 8. 2001
kapitán: Mario MENDONCA
kapitán: Marcel VOS

KANADA

POLSKO

1 Nacaise MUAMBA
28. 8. 2000
2 Felix AUGER - ALIASSIME 8. 8. 2000
3 Chih chi HUANG
14. 11. 2000
kapitán: Andre LABELLE

1 Daniel MICHALSKI
11. 1. 2000
2 Tomasz DUDEK
13. 1. 2000
3 Wojciech MAREK
27. 5. 2001
kapitán: Jaroslaw KRAJOWSKI-KUKIEL

TCHAJ-WAN
1 Hua-Chen YU
2 Yu-Hsiang SU
3 Chen-Jui HO

PORTUGALSKO

22. 4. 2000
17. 2. 2000
13. 2. 2000
kapitán: Chen-Hao YIN

1 Daniel RODRIGUES
11. 2. 2000
2 Tomas SOARES
26. 4. 2000
3 Afonso VIANA
31. 5. 2000
kapitán: Goncalo NEVES

KOLUMBIE

RUSKO

1 Nicolas MEJIA
22. 11. 2000
2 Juan F. CASTELLANOS 16. 1. 2000
3 Juan M. SANCHEZ
3. 1. 2000
kapitán: Juan Felipe MATEUS

1 Alen AVIDZBA
24. 2. 2000
2 Nikolay VYLEGZHANIN 18. 4. 2000
3 Alexey ZAKHAROV
21. 4. 2000
kapitán: Artem DEREPASKO

ČESKÁ REPUBLIKA

ŠPANĚLSKO

1 Tomáš JIROUŠEK
4. 1. 2000 1 Alejandro VERDI-CASTELLANO ASENSI
17. 5. 2000
2 Evžen HOLIŠ
16. 2. 2000
3 Ondřej ŠTYLER
1. 6. 2000 2 Carlos SANCHEZ JOVER 21. 7. 2000
kapitán: Jiří KULICH 3 Rafael IZQUERDO LUQUE 10. 1. 2000
kapitán: Nicolas PEREZ DURAN

NĚMECKO

1 Rudolph MOLLEKER 26. 10. 2000
2 Nicola KUHN
20. 3. 2000
3 Fabian PENZHOFER
16. 1. 2000
kapitán: Hans-Peter BORN

THAJSKO
1 Saranpahon SIRIWANICHKUL 24. 2. 2000

2 Tonkla MULADA
15. 9. 2000
3 Tanawat KITIVACHIRA 28. 2. 2000
kapitán: Pakkawat SOMBOONRUJ

JIŽNÍ KOREA
1 Seonyong HAN
18. 1. 2001
2 Yeongseok JEONG
4. 3. 2000
3 Uisung PARK
27. 9. 2000
kapitán: Jangkyu HAN

USA
1 Steven SUN
30. 11. 2000
2 Roscue BELLAMY
26. 1. 2000
3 Keenan MAYO
26. 5. 2000
kapitán: Jay DEVASHETTEY

DÍVKY
# jméno a příjmení

datum narození

AUSTRÁLIE

# jméno a příjmení

datum narození

MAROKO

1 Destanee AIAVOVÁ
10. 5. 2000 1 Yassmine BANGEBARAOVÁ 3. 8. 2000
2 Baijing LINOVÁ
11. 2. 2000 2 Diae EL JARDIOVÁ
13. 10. 2000
3 Hiba EL KHALIFIOVÁ
7. 8. 2000
3 Gabriela RUFFELSOVÁ 18. 5. 2000
kapitán: Lamia ESSAADIOVÁ
kapitán: Craig TYZZER

KANADA

PERU

1 Bianca ANDREESCUOVÁ 16. 6. 2000
2 Brindtha RAMASAMYOVÁ 6. 12. 2000
3 Maria TANASESCUOVÁ 26. 3. 2000
kapitán: Aref JALLALI

1 Anastasia IAMACHKINEOVÁ 12. 9. 2000
2 Maricielo SICHAOVÁ
25. 3. 2000
3 Almudena BOZAOVÁ 20. 1. 2000
kapitán: Percy MELZIOVÁ

ČÍNA

POLSKO

1 Qian Hui TANGOVÁ
10. 9. 2000
2 Wang XIYUOVÁ
28. 3. 2001
3 Mei Ai GUOVÁ
9. 1. 2000
kapitán: Li Aiao YU

1 Anna HERTELOVÁ
27. 10. 2000
2 Iga SWIATEKOVÁ
31. 5. 2001
3 Wiktoria RUTKOWSKÁ 16. 1. 2000
kapitán: Lech SIDOR

TCHAJ-WAN

RUMUNSKO

1 I-Hsuan CHOVÁ
22. 4. 2000 1 Selma Stefania CADAROVÁ 27. 4. 2000
2 Yang LEEOVÁ
18. 5. 2000 2 Mihaela Lorena MARCULESCUOVÁ
13. 9. 2000
3 Pei-Hsuan CHENOVÁ 28. 2. 2000
kapitán: Yi-How YEN 3 Andreea PRISACARIUOVÁ 9. 2. 2000
kapitán: Radu BADIN

KOLUMBIE

RUSKO

1 Emilliana ARANGOVÁ 28. 11. 2000 1 Olesya PERVUSHINAOVÁ 29. 4. 2000
2 Maria Camila OSORIOVÁ 22. 1. 2001 2 Anastasia POTAPOVOVÁ 26. 4. 2000
3 Maria C. CABARIQUEOVÁ 11. 3. 2000 3 Tatiana MAKAROVOVÁ 7. 8. 2000
kapitán: Alvaro BEDOYA
kapitán: Irina PORONINOVÁ

ČESKÁ REPUBLIKA
1 Lucia KAŇKOVÁ
11. 1. 2000
2 Anna KYNČLOVÁ
1. 1. 2000
3 Karolína BERÁNKOVÁ 4. 10. 2000
kapitán: Lubomír ŠTYCH

EGYPT
1 Dalila SAIDOVÁ
26. 7. 2000
2 Hala KHALEDOVÁ
7. 5. 2001
3 Dalia SHERIFOVÁ
18. 7. 2000
kapitán: Ahmed NAZIR

ŠPANĚLSKO
1 Carlota MOLINA MEGIASOVÁ 26. 3. 2000
2 Paula ARIAS MAJONOVÁ 26. 2. 2000
3 Laura LOPEZ GIESEOVÁ 11. 3. 2000
kapitán:MariaJoseECHENIQUELORENZOVÁ

UKRAJINA
1 Dayana YASTREMSKOVÁ

INDIE
1 Sathwika SAMAOVÁ 9. 2. 2000
2 Shjvani INGLEOVÁ
4. 3. 2000
3 Aarja CHAKRABORTY 18. 3. 2000
kapitán: Ankita BHAMBRIOVÁ

15. 5. 2000

2 Katarina ZAVATSKA
5. 2. 2000
3 Yelyzaveta DOMUKHOVSKÁ31. 7. 2000
kapitán: Nataliia MEDVEDIEVOVÁ

USA
1 Claire LIUOVÁ

25. 5. 2000

2 Rachel LIMOVÁ
25. 4. 2000
3 Elysia BOLTONOVÁ 24. 3. 2000
kapitán: Jamea JACKSONOVÁ

Aktualizované zpravodajství
najdete denně
na www.vecernikpv.cz

Fotbal

30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 4. srpna 2014

O víkendu startuje třetí nejvyšší fotbalová soutěž i s prostějovským „eskáčkem“
ideální jedenáctka „eskáčka“
podle

Večerníku

DO TŘETÍ SEZÓNY V MSFL
PŘEVÁŽNĚ S ODCHOVANCI
Z hvězdných jmen zůstal
jen Zelenka a Bureš, přišel Kroupa

Přestože od konce minulého
ročníku uběhlo jen něco přes
měsíc, v kabině 1.SK Prostějov
se toho změnilo docela dost.
Mezi pěti odchozími fotbalisty
byli převážně ti starší zkušení
plejeři, výjimkou byl Tomáš

prostějovského klubu, totiž zapojení domácích odchovanců
do „A“ týmu. Taková obměna
je však pochopitelně spojená
s určitými riziky. Bude i po takovém radikálním řezu tým
konkurenceschopný?

Komentář

Foto: Josef Popelka

Kádr 1. SK Prostějov pro podzim 2014/2015
Zleva: Šteigl, Kopečný, Petržela, Fládr, Zelenka,
Rus, Soušek, Zatloukal, Kofroň, Bureš, Kroupa,
Hloch, Machálek, Hirsch, Krejčíř, Langer,
Koudelka, Pančochář.

Machálek, jemuž se konečně
splnil sen a získal tříletý kontrakt v druholigové Opavě.
Pro doplnění kádru by se skoro
nabízel slovní obrat „z nouze
ctnost“. Ovšem vzniklá situace
spíše napomohla k dalšímu
naplňování dlouhodobé vize

Už první přípravné utkání
v Karviné napovědělo mnohé.
Víc než hodina hry utvrdila
trenéry o tom, že dobře organizovanou hrou lze čelit
i silnějšímu soupeři a nepustit
ho do vyložených příležitostí.
Na druhou stranu absence
Tomáše Machálka či Krče se
projevovala ve hře dopředu
a bylo jasné, že zoufale chybí
typický koncový hráč, schopný
střílet góly a rozhodovat zápasy.
Testovaný Papica, i kdyby se mu
podařilo sladit pracovní povinnosti s fotbalem, by při vší úctě
k jeho schopnostem takovým
spasitelem asi nebyl.
Zcela nečekané angažmá Karla
Kroupy a jeho entrée v pohárovém utkání ve Vyškově
mohlo odvalit pověstný kámen
ze srdcí nejen realizačního týmu,
ale i fanoušků prostějovské
kopané. Právě jeho a Zelen-

prostějovskou kabinu opustili...
PETR PAVLÍK
ukončil hostování z Jablonce a míří blíž svému bydlišti, do
středočeského SK Zápy (ČFL)

TOMÁŠ MAZOUCH
rozhodl se ještě zkusit štěstí v zahraničí, po chvíli rozhodování
odešel do Rakouska

ALEŠ KRČ
po jedné sezóně, jejíž jarní část byla zřetelně úspěšnější, se rozhodl
vrátit se do mateřského Uničova

TOMÁŠ MACHÁLEK

kovy zkušenosti i herní návyky
z vrcholového fotbalu by měly
vytvořit pozitivní mix s mladými, talentovanými a snaživými
plejery typu Fládra, Langera,
Koudelky či Hirsche, ale také
Šteigla a Petržely.
Jak se bude vyvíjet nadcházející
ročník MSFL může být i pro
zasvěcené velkou neznámou.
Obměnili se tři účastníci - místo
postoupivší Opavy a dobrovolně
či nuceně sestoupivších Mikulovic a Žďáru nad Sázavou přibyli
divizní účastníci Vyškov, Líšeň
a rezerva Opavy. Po jasném favoritovi soutěže tedy ani památky. Můžeme odhadovat, že olomoucká Sigma napře všechny
své síly do návratu „A“-mužstva
zpět na výsluní, což se může
odrazit na výkonnosti „béčka“.
Ambicemi se netají Kroměříž
nebo Hlučín, na přední příčky
se bude určitě tlačit tradičně
silný Zábřeh, zajímavě posílila
i Třebíč. Vyškov pod zkušeným
vedením prostějovského kouče
Machálka může aspirovat na
černého koně ligy. Neznámých
je tedy poměrně dost a možných
variant vývoje ještě víc.
A v tom všem se nesmí ztratit ani
naše prostějovské „eskáčko“.
Přejme mu do nadcházející
sezóny úspěšný start a důstojné
závěrečné umístění.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

byť minulou sezónu nezačal nejlíp, na jaře se „chytl“ a dostal příležitost
předvést své umění v druholigové Opavě; zajistil si v ní tříletou smlouvu

MARTIN JIROUŠ
po nepřesvědčivých výkonech strávil v Prostějově pouze jarní část
sezóny, po níž se vrátil do mateřské Sparty Praha a opět vyzkouší
zahraniční chlebíček

tým 1.sk posílili...
TOMÁŠ LANGER
hostování ze Sigmy Olomouc do 31. 12. 2014, následně přestup

Prostějovský odchovanec, univerzální levonohý záložník odehrál
minulou sezónu na hostování v Uničově, kde okusil třetí ligu, prošel
i juniorskými reprezentacemi. Může hrát jak na levém kraji zálohy,
tak v jejím středu, lze ho tedy využít na více postech podle potřeby.

JAN KOUDELKA
hostování z FC Boskovice do 31. 12. 2014

Ofenzivní záložník začínal fotbalově v Boskovicích, dorost odehrál v Sigmě Olomouc. Po návratu do Boskovic hrál rok krajský
přebor, následovalo hostování v Líšni, která v té době hrála MSFL.
Předminulou sezónu si zahrál v Jihlavě Juniorskou ligu a v létě odešel
do Zábřehu. Po dvou měsících se však vrátil do Boskovic, kde dohrál
podzim, jarní část uplynulé sezóny odehrál v divizním Blansku.

MILAN MACHÁLEK
návrat z hostování v MFK Vyškov

Prostějovský rodák a útočník opustil předminulou sezónu dorosteneckou kategorii a pro adaptaci na fotbal dospělých odešel do
divizního Vyškova. Na podzim se tam dobře rozehrál, další sbírání
zkušeností zastavilo vleklé zranění ramene. V přípravných zápasech
se postupně dostává do herní zátěže.

KAREL KROUPA
hostování ze Zbrojovky Brno do 31. 1. 2015

Syn slavného otce disponuje bohatými prvoligovými zkušenostmi.
V české nejvyšší soutěži odehrál 156 zápasů, nejvíc samozřejmě v dresu
Zbrojovky, v druhé lize byl v sezóně 2009/10 nejlepším střelcem v dresu
zlínské Tescomy. V českých klubech se objevil rovněž v Mladé Boleslavi a Teplicích, na jaře 2007 odehrál 10 zápasů v tureckém Denizlisporu,
mezi roky 2010 a 2012 působil ve slovenských klubech Ružomberoku,
Senici a Nitře, odkud se na jaře 2013 vrátil do mateřské Zbrojovky.
V červenci před odjezdem na soustředění do Rakouska byl trenérem
Kotalem vyřazen ze širšího kádru a od 25. 7. hostuje v „eskáčku“.

VÍT KOPEČNÝ
návrat z hostování v Kralicích na Hané

Talentovaný útočník prodělal předminulou sezónu vážné zranění,
v krajském přeboru v Kralicích se ale rozehrál ke kvalitním
výkonům, odměnou mu byla pozvánka do letní přípravy „eskáčka“
před minulou sezónou. Ta se mu opět vydařila, takže dostal možnost
nahlédnout do třetí ligy.

představujeme kádr 1.SK Prostějov pro sezónu 2014/2015 - podzimní část
Tomáš Bureš

• narozen:
27. září 1978
• post: brankář
• přezdívka: bury

Zdeněk Kofroň

Pavel Krejčíř

Pavel Hloch

Martin Soušek

Aleš Rus

• narozen:
29. března 1987
• post: brankář
• přezdívka: kofi

• narozen:
4. ledna 1983
• post: obránce
• přezdívka: štěpán

• narozen:
20. srpna 1991
• post: obránce
• přezdívka: pavlíček

• narozen:
10. dubna 1991
• post: obránce
• přezdívka: suši

• narozen:
18. dubna 1994
• post: obránce
• přezdívka: alda

Brankářská stálice a opora zadních
řad, profesionál každým coulem. Jeho
přítomnost v kabině má pro tým obrovský význam. Navíc si stále udržuje
vysoké herní dovednosti.

Poctivý hráč, připravující se svědomitě
na každý zápas, kvalitní brankářská
„dvojka“, schopná kdykoliv nastoupit a
odvést velmi solidní výkon. Pokud bude
zdravý, určitě šanci dostane.

Neúnavný dříč, je ostatním příkladem na
tréninku. Výborný hlavičkář, pověstný dlouhým vhazováním do šestnáctky soupeře.
Umí potáhnout balón po křídle a nebezpečně zaútočit.

Po zdravotně nevydařené jarní sezóně
lačný po fotbalu. Odchod Pavlíka z něj
dělá organizátora zadních řad, což není
lehká role. I při svém mládí už však potřebnými zkušenostmi disponuje.

V jarní části si vybral smůlu s přetrvávajícím zraněním, což se zdá se vynahradí
v této sezóně. Po rozpadu stoperské dvojice vytváří spolu s Hlochem novou osu
zadních řad.

Sotva začal nastupovat v základní sestavě,
tak si při tréninku obnovil zranění kolene.
Většinu přípravných zápasů tedy absentoval, úvod sezóny ještě pravděpodobně
nestihne.

Jan Šteigl

Lukáš Petržela

20

• narozen:
11. února 1995
• post: záložník
• přezdívka: štajgy

16

Po postu náhradníka, kdy se prezentoval velmi dobrými výkony a třemi brankami, si zvyká na roli člena základní sestavy a dá se očekávat, že jeho vytížení
se bude zvyšovat.

Tomáš Langer

1

2

Zdeněk Fládr

15

Martin Hirsch

14

Josef Pančochář

8

Lukáš Zelenka

• narozen:
13. června 1997
• post: záložník
• přezdívka: mrkva

• narozen:
10. ledna 1994
• post: záložník
• přezdívka: frenk

• narozen:
14. března 1989
• post: záložník
• přezdívka: máca

• narozen:
20. června 1991
• post: záložník
• přezdívka: panča

• narozen:
5. října 1979
• post: záložník
• přezdívka: zelí

Zatím při jeho mládí nedozrál do hráče
stabilní jedenáctky, ale podává nadále
velmi nadějné výkony. V nové sezóně
bude pravděpodobně dostávat stále
více prostoru.

Spolu se Zelenkou by měl vytvářet hru ve
středu hřiště. Právě od něj se toho může
hodně naučit. Hned na úvod přípravy se
ale zranil a začátek sezóny nejspíš nestihne.

Na jaře nejlepší hráč týmu, spolehlivý
rychlonohý obránce a hlavně „srdcař“.
Svým nasazením jde příkladem ostatním a tak i od něj se bude odvíjet úspěch
mužstva.

Velmi dobré výkony střídal s těmi méně
povedenými, snahu mu ale v žádném případě nebylo možné upřít. O místo v záloze
bude bojovat s nově příchozími, což zvýší
konkurenci.

Jediný ze „staré gardy“, který zatím zůstává. Podle projevu na hřišti mu motivace
v žádném případě neschází, stále je tím
rozdílovým hráčem, který dokáže určit
osud zápasu.

7

Jan Koudelka

17

19

Tomáš Zatloukal Milan Machálek

9

Karel Kroupa

13

Vít Kopečný

• narozen:
20. února 1994
• post: záložník
• přezdívka: lany

• narozen:
12. března 1992
• post: záložník
• přezdívka: koudy

• narozen:
2. ledna 1986
• post: útočník
• přezdívka: hujer

• narozen:
9. dubna 1994
• post: útočník
• přezdívka: machy

• narozen:
27. dubna 1980
• post: útočník
• přezdívka: krupica

• narozen:
28. září 1993
• post: útočník
• přezdívka:

Další z prostějovských odchovanců, který
se po nasbírání zkušeností vrací do mateřského klubu. V přípravných utkáních
zaujal dobrými výkony, za které si zaslouží
základní sestavu.

Prožil herně i zdravotně rozháranou sezónu, do Prostějova přišel s ambicí prosadit
se do sestavy a pravidelně hrát. Soudě
podle výkonů v přípravě, jde úspěšně za
svým cílem.

Na jaře se prezentoval spolehlivými výkony
jako stoper, odchod několika útočníků jej
zase vrátil na hrot. V utkání si „odpracuje“
své, dobrý hlavičkář, který pomáhá vpředu
i vzadu.

Ve Vyškově se dobře uvedl a koncem
podzimní části sezóny se dostal do
dobré formy. Vážné zranění ruky jej ale
na jaře vyřadilo ze hry, takže se nyní
dostává do zápasového rytmu.

Nejnovější akvizice, kterou není třeba
dlouze představovat, zkušenosti z první a
druhé ligy hovoří za vše. Jak platným bude
pro ofenzivu, předvedl dostatečně v pohárovém utkání ve Vyškově.

Po dobrých výkonech v krajském přeboru
dostává novou příležitost v mateřském
klubu. Adaptace na třetí ligu zabere nějakou dobu, přesto má před sebou slibnou
perspektivu.

22
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Vedení

František Jura
GSM + trenér
narozen 25. ledna 1969

Roman Popelka
trenér
narozen 28. října 1972

Martin Musil
vedoucí mužstva
narozen: 7. září 1968

Radek Kuchař
masér
narozen: 4. března 1973

klubu

Petr Langr
předseda
narozen: 15. února 1949

Ladislav Dudík
sportovní manažer
narozen: 20. října 1962

Ivan Polák
Pavel Hloch
ekonomický manažer
bezpečnostní manažer
narozen: 12. ledna 1965 narozen: 17. srpna 1967

Fotbal

31

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 4. srpna 2014

„Nikdo nemá v týmu tolik odchovanců jako Prostějov,“ říká Petr Langr
Předseda klubu věří, že tento fakt diváci ocení a návštěvy se zvýší

Práce vrcholového funkcionáře prostějovského fotbalu
se dostala z klidných vod předešlého období do turbulentnější fáze. Nejde však o sportovní výsledky klubu,
ty lze na všech frontách hodnotit jako úspěšné, větší
starosti způsobil Petru Langrovi (na snímku) výpadek
generálního partnera MPS Holding, který se v průběhu zimy dostal do vážných ekonomických problémů
a v závislosti na tom nemohl v jarní části dostát svým
sponzorským závazkům vůči 1.SK Prostějov. Jak se
s touto nepříznivou skutečností klub vypořádal a co nového přinesla letní přestávka, prozradil v exkluzivním rozhovoru pro Večerník samotný předseda odd
oddílu Petr Langr.

lík týmu hodně pomohl v třetiligových začátcích svými zkušenostmi.
Jako klub nás samozřejmě těší, že se
Tomáš Machálek konečně uplatnil
na vyšší fotbalové úrovni, byť nám
jeho hra dopředu bude scházet.“
„A“-tým se již v prvním
kole poháru představil
v nových slušivých dresech. Kdo
vymýšlel design?
„Už v průběhu minulé sezóny nám
vypršela smlouva s firmou Adidas,
navíc jsme museli měnit dresy kvůli
logu sponzora. Jako nejpříznivější
nabídku jsme vyhodnotili tu od firmy Nike, z jejíhož katalogu jsme
vybírali. Neměli jsme žádnou vyhraněnou představu, kromě zachování klubových barev modré a bílé.
Kombinace svislých světlemodro-bílých pruhů nám přišla živější než
poněkud fádní jednobarevné kombi-

„Samozřejmě, pokud se dobře zadíváte na trávník, jsou vidět určité
odlišnosti nejen v designu dresů…
(úsměv)“
Co očekáváte od třetí sezóny v MSFL?
„Když jsme předchozí dva ročníky
deklarovali umístění na špici tabulky, považovali jsme to vzhledem
k hráčskému kádru za povinnost
vůči prostějovským fanouškům. To
se nám do puntíku podařilo. Po posledních změnách bych naše ambice
raději více zobecnil. Snahou je hrát
v horní polovině tabulky a předvádět
kombinační fotbal, který by přilákal
do hlediště více diváků. První kola
Co nového
nové proběhlo v živosezóny ukáží, do jak velké míry toto
tě klubu během letní přepředsevzetí naplníme…“
stávky?
Bude tedy dle vás mužstvo
„Asi nejviditeln
nejviditelnější se udály změbez odchozích zkušených
ny v hráčském kádru třetiligového
hráčů stále konkurenceschopné?
týmu mužů. Po delší či kratší, lepší
„Věřím, že bude. Nové posily se
v přípravných utkáních projevují ve
velmi nadějném světle, dvojnásob
nás těší, že jde vesměs o vlastní odchovance. Nezastírám, že největším
přínosem by měl být Karel Kroupa, jehož prvoligové zkušenosti by
měly našemu týmu v podzimní části
sezóny pomoci ve střelecké bilanci.“
Jak se podařilo vypořádat
První muž „eskáčka“ PAVEL LANGR o tom,
s odchodem hlavních sponkdo je v současné době stějak se klub vyrovnal s kritickou situací zorů,
žejním zdrojem financí?
„Finanční výpadek v řádu několika
či ne úplně vyda- nace. Jako náhradní alternativu jsme milionů korun samozřejmě není
řené spolupráci zvolili červeno-černou kombinaci.“ příjemný a pocítil by jej každý. SnaTakže podobnost s argen- žíme se nyní orientovat na menší
jsme se rozloučili
tinskými dresy je čistě partnery, generálním sponzorem
Foto: Josef Popelka s pěticí hráčů, z nimomentálně nedisponujeme. Přesto
chž zejména Pav- náhodná…?

„Finanční výpadek v řádu milionů korun
není příjemný a pocítil by jej každý.
Snažíme se nyní orientovat na menší partnery,
generálním momentálně nedisponujeme…“

se nám podařilo naplnit stanovený
rozpočet, samozřejmě také díky
příspěvkům města a Olomouckého
kraje.“
Bude mít pozitivní vliv na
návštěvnost fakt, že v týmu
drtivě převažují prostějovští odchovanci?
„Když jsme při obnově vrcholového
prostějovského fotbalu avizovali, že
chceme při rozjezdu využít služeb
čtyřech ex-ligových fotbalistů, byli
jsme kritizováni, že nedáváme dostatek prostoru domácím talentům,
přitom i tak jsme jich měli v týmu
převahu. V současné době zůstali
v týmu pouze Zelenka a Kroupa,
ostatní jsou buď přímo Prostějováci,
nebo hráči z nejbližšího okolí. Rád
bych zdůraznil, že takové procento
domácích odchovanců nemá žádný
jiný tým MSFL! Pevně doufám, že
i tento fakt naši fanoušci ocení.“
Jak se trenérsky připravujete na novou vrcholnou
soutěž starších žáků?
„Kluci se posunuli do vyšší věkové
kategorie, takže v této sezóně trénuji
starší žáky již do patnácti let. V nově
vytvořené elitní moravské jedenáctičlenné skupině budeme mít za soupeře špičkové kluby Zbrojovku, Baník, Sigmu, Jihlavu nebo Slovácko.
Přesto věřím, že se v této společnosti
neztratíme. Zrovna v těchto dnech
jsme absolvovali šňůru přípravných
zápasů v Čechách, porazili jsme
Tempo Praha 11:0, Motorlet i žižkovskou Viktorku shodně 6:1. Kluci
přistupují k přípravě zodpovědně,
což nás samozřejmě těší.“

Rozhovor s GSM a hlavním trenérem nejen o „A“-týmu a letních změnách....

František Jura: „Z dění v kabině mám pozitivní dojem, cítím odhodlání“
Generální sportovní manažer klubu a hlavní trenér
ér
„A“-týmu 1.SK Prostějov František Jura (na snímku) má
á
za sebou dvě vydařené sezóny ve třetí nejvyšší fotbalové
vé
soutěži. Ostatně vybojovat a obhájit se svými svěřenci
ci
velmi pěkné třetí místo, čímž se Prostějov zařadil na mooravské fotbalové nebe, to byl jeden z jeho trenérských
h
úkolů. Tím druhým a nepochybně i větším byla a je výýchova mladých nadějných fotbalistů schopných kvalitně
ě
reprezentovat prostějovský fotbal. Pohled na současný
ný
kádr dokazuje, že i v tomto směru se daří. Nejen o tom si
Večerník těsně před startem nového soutěžního ročníku
ku
2014-2015 povídal právě s Františkem Jurou…
Vaši šatnu opustily během
léta některé výrazné tváře.
Jak se je podařilo nahradit?
„Soudě dle odehraných přátelských
utkání a také podle opravdu poctivé práci při trénincích to prozatím
vypadá, že jsme na dobré cestě tyto
odchody plnohodnotně nahradit.
Samozřejmě sezóna bude dlouhá
a až boje o mistrovské body ukáží,
jak na tom opravdu jsme. V každém
případě mám z dění v kabině pozitivní dojem, vypadá to zatím velmi
dobře... (úsměv) Cítím z mladého
kolektivu odhodlání něco dokázat.
Mockrát je praxí ověřené, že týmový duch zmůže víc než soubor silindividualit.“
ných in
Kádr byl do počtu osmnácti hráčů doplněn mladíky
či hráči z nižších soutěží. Bude
tým konkurenceschopný i v případě zranění klíčových hráčů?
„Já opravdu věřím, že ano. Všichni ti mladí kluci mají svou kvalitu
a případné nezkušenosti nahrazují
nasazením i bojovností. Já jim vě-

řím, že svoji šanci chytnou, takříkaajíc, za pačesy a dají tak příklad dalalším našim
na mladým odchovancům.“
.“
Jak jste spokojen s průběěhem letní přípravy, kdy
dy
proběhlo pouze domácí herní souustředění?
„Všechno probíhá tak, jak jsme
v úvodu naplánovali, a jsem spokojen. Pouze včera (ve středu 30.
7. - pozn. red.) jsme nemohli odehrát
přátelské utkání s Uničovem kvůli
nepříznivému počasí. To je zatím
jediná komplikace, která během léta
nastala.“
nastala
Začínáte doma s Hlučínem, pak zajíždíte opět do
Vyškova. Jak vidíte oba první zápasy a myslíte, že bude po poháru
Vyškov na vás lépe připraven?
„Hlučín nebyl nikdy lehkým soupeřem. Navíc je tam nový trenér
Valachovič (přišel od týmu Břeclavi
- pozn. red.), který si dovedl i nějaké
nové hráče. Vstup do sezóny bývá
vždy důležitý, většinou je to ještě
takové syrové a nervózní. Hrajeme

doma a budeme
tedy
bojovat
o vítězství. Je to
naše povinnost.
V každém případě tak chceme
tři body a já
věřím,
že je

z Vyškova je určitě
určit kvalitní mužstvo, ale my se budeme
soustředit
bu
pouze na sebe.“
Zdá se, že mezi letošními
není jedúčastníky MSFL
M
noznačných favoritů.
Kdo bude
favo
podle vás patřit mezi největší
adepty na postup?
po
„Tradičně kvalitní budou
určitě ´béčka´
ligových
´b
týmů. Jsem zvědavý
na Hulín,
Hul který hrál na
jaře výborně.
Určité
v
ambice
ambic bude mít Kroměříž.
měříž Myslím, že
také Zábřeh bude pokračovat
kračo v kvalitních
výkonech.
Holice jde
výko
stejnou
stejno cestou jako
my a má
m v kádru samé
mladíky.
mladíky Uvidíme, jak
Foto: Josef Popelka

„Určitě chceme nadále hrát v horních patrech
tabulky. Budeme chtít vyhrát každý zápas
a uvidíme, na kterou příčku to bude stačit...“
Prostějovský lodivod František Jura o tom,
jaké má jeho mužstvo ambice v nové sezóně
získáme po poctivém i zodpovědném výkonu. Po Hlučínu nás
čeká v poháru ligové Slovácko a
já bych byl strašně rád, aby naše
kluky přišlo podpořit co nejvíc fanoušků. Co se týká Vyškova, tak
především věřím, že podáme herně
lepší výkon a budeme schopni proměňovat vypracované šance, potom se nemáme čeho bát. Nováček

se bude prezentovat Třebíč, která
v přípravě testovala tři exotické
hráče z Pobřeží slonoviny. Zkrátka
očekávám, že to bude jistě zajímavý ročník…(úsměv)“
roč
Na které soupeře se těšíte,
a na které naopak ne?
„Těším se právě na Hulín, který
hrál opravdu velmi dobře a já doufám, že to s nimi bude stejně jako

v jarní části pěkný fotbal. Obecně
nám nesedí takové to silové pojetí,
které praktikuje Zábřeh nebo Orlová. Určitě zajímavá bude konfrontace se všemi rezervními týmy.“
Minulou sezónu byla patrná rozdílná motivace
týmu v zápasech s těžšími a naopak papírově slabšími soupeři.
Zapracovali jste i na tomto „neduhu“?
„Myslím, že to je obecně problém
v našem českém fotbale. Pracujeme na tom a snad se to v letošní
sezóně pozitivně projeví.“
Tradiční otázka - jaké
máte cíle pro nadcházející
sezónu stran postavení v tabulce?
„Určitě chceme nadále hrát v horních patrech tabulky i přes vcelku
velkou obměnu kádru. Každý jde
na hřiště s touhou vyhrávat a my
samozřejmě nejsme výjimkou.
Budeme chtít vyhrát každý zápas
a uvidíme, na kterou příčku to bude
na kon
konci stačit...“
Na závěr osobní dotaz - na
podzim budete „bojovat“
kromě sportovního i na komunálním kolbišti. Proč kandidujete do městského zastupitelstva?
„Já se osobně na tom komunálním kolbišti pohybuju poměrně
dlouho. Nyní jsem se rozhodl, že
se pokusím zapojit aktivně, a pokud dostanu od voličů tu šanci, tak
chci přispět k dalšímu sportovnímu rozvoji našeho města. Ovšem
nejen sportem živ je člověk, a tak
i já chci být platný také v dalších
oblastech našeho každodenního
života.“

Pohárový vrchol přijde
letos už ve druhém kole:
přijede 1.FC Slovácko!
Na rozdíl od minulého ročníku domácího Poháru České pošty, kdy
byl souboj druhého kola s druholigovým Zlínem předzvěstí chutné krmě v podobě pohoštění pražské Sparty, kteroužto hostinu si
v penaltové loterii nakonec zajistili „ševci“, bude letošním vrcholem tato fáze sama o sobě. Byť nepůjde zrovna o Spartu, přivítáme
v Prostějově prvoligový tým, což jistě není běžná záležitost.
Slovácko mělo v prvním kole volný los, takže v jeho případě půjde
o premiéru v domácím poháru. Vstup do ligové soutěže se mu příliš nevydařil, když na domácí půdě přenechalo všechny body Slavii,
byť s některými spornými verdikty rozhodčích. Právě na žádost týmu
z Uherského Hradiště byl vzájemný zápas přesunut ze středy 13. na úterý 12. srpna. Hrát se bude v areálu SCM Za Místním nádražím, kam přijede účastník nejvyšší soutěže přesně po dvou letech. Z důvodu kolize
s prvním přípravným zápasem prostějovských hokejistů (více na jiném
místě vydání), začne utkání 1.SK Prostějov versus 1.FC Slovácko již
v 16.30 hodin.
Pokud popustíme uzdu fantazii a na okamžik připustíme, že by mohlo
dojít k překvapení na úkor favorita, zamířil by Prostějov k utkání třetího kola pravděpodobně „jen“ do Zlína, pro nějž je aktuální překážkou
v dalším postupu Kroměříž. Už z tohoto rozpisu je patrné, že by si
prostějovští fanoušci neměli druhé kolo poháru nechat ujít, teoreticky
se totiž otevírá jistá šance...
Veškerý servis k letnímu fotbalovému šlágru najdete v příštím
vydání Večerníku!

Posily se v letní přípravě
ukázaly v dobrém světle
Letní příprava mezi uplynulou a novou sezónou bývá vždy
nadmíru krátká, o to těžší je
zapracovat do kádru nové hráče. Prostějov tentokrát začal
s přípravou těsně před polovinou
července, zato trenér Jura naplánoval dva přípravné zápasy na
každý týden včetně prvního kola
tuzemského poháru. Bohužel na
jedno utkání vlivem nepříznivého
počasí nedošlo..
Výběr soupeřů odpovídal taktické
přípravě, Karviná a Frýdek-Místek z druhé ligy, Ústí nad Orlicí
a Hodonín z divizí a tradiční Uničov
hrající také MSFL. Se silnými soupeři v počáteční fázi přípravy Jurovi svěřenci určitě nezklamali, byť
výsledky na severu Moravy byly
značně rozdílné.
Právě v Karviné bylo více než hodinu patrné, že dobře organizovaná
defenziva dokáže přinést své ovoce, byť se třeba nehraje divácky
bůhvíjak atraktivní fotbal. Pokud
by nedošlo k masivnímu střídání
a sporným verdiktům rozhodčího,

výsledek by byl velmi lichotivý.
Ještě lepší výkon předvedlo „eskáčko“ ve Frýdku-Místku, kde bylo po
většinu zápasu lepším mužstvem.
Domácí představení proti diviznímu
Ústí sice po první půli nevyznělo
kdovíjak přívětivě, kluci ale ukázali,
že si věří a trpělivou hrou si vypracovali potřebné šance, které dokázali
proměnit.
Suma sumárum - Langer s Koudelkou určitě nezklamali, naopak
si svými výkony výrazně řekli
o nominace do základní jedenáctky. Trenéra Juru přesvědčil i další
útočník Kopečný, který bude spíše
patřit k rezervám, po dostatečném
rozehrání bude platným i Milan
Machálek. Šteigl se sžívá s nasazením po celých devadesát minut, což
na jaře byl pro něj ještě tvrdý oříšek. No a o přínosu Kroupy netřeba
diskutovat.
Tým trenéra Jury sice pozbyl zkušeností, z hlediska týmového výkonu,
vůle porvat se o výsledek a dát do
hry všechno se před startem sezóny
ale jeví ve velice dobrém světle.

PŘEHLED LETNÍCH PŘÍPRAVNÝCH UTKÁNÍ
MFK Karviná – 1.SK Prostějov 4:0 (0:0)
Branky: 67. Vukadinovič, 70. Juřena, 76. (p) Budínský, 86. Panák
1.SK Prostějov – TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 3:1 (0:1)
Branky: 53. Šteigl, 81. Kopečný, 86. Zatloukal – 45. Kukla
MFK Frýdek-Místek – 1. SK Prostějov 0:2 (0:2)
Branky: 25. Koudelka, 34. Uvíra (vlastní)
1.SK Prostějov – SK Uničov
zrušeno pro nezpůsobilý terén
1.SK Prostějov – RSM Hodonín 2:1 (1:1)
Branky: 4. a 65. (p.) Kroupa – 15. Kobylík

TIP VEČERNÍKU
na pořadí po podzimní části MSFL v sezóně 2014/2015
1. SK Sigma Olomouc „B“
2. 1. SK PROSTĚJOV
3. SK Hanácká Slavia Kroměříž
4. SK SULKO Zábřeh
eh
5. MFK Vyškov
6. FC Hlučín
7. 1. HFK Olomoucc
8. HFK Třebíč

9. FK Slavia Orlová - Lutyně
10. SK Spartak Hulín
11. MSK Břeclav
12. FC Fastav Zlín „B“
12
13. SK Uničov
13
14
14. 1. FC Slovácko „B“
15
15. SFC Opava „B“
16
16. SK Líšeň

LOS MORAVSKOSLEZSKÉ FOTBALOVÉ LIGY SEZÓNA 2014/2015 - PODZIMNÍ ČÁST
1. kolo, sobota
9. srpna, 16:30 hodin:
Zábřeh – Opava „B“ (neděle 10.8., 16:30)
Zlín „B“ – Orlová (10:30)
Líšeň – Hulín
Uničov – Slovácko „B“
(neděle 10. 8., 10:15)
Třebíč – Sigma Olomouc „B“
Kroměříž – 1. HFK Olomouc
(pátek 8. 8., 18:00)
Břeclav – Vyškov
1.SK PROSTĚJOV – Hlučín

2. kolo, sobota
16. srpna, 16:30 hodin:
Hlučín – Opava „B“ (neděle 17. 8., 10:30)
Vyškov – 1.SK PROSTĚJOV
1. HFK Olomouc – Břeclav
Sigma Olomouc „B“ – Kroměříž
(neděle 17. 8., 10:15)
Slovácko „B“ – Třebíč (neděle 17. 8., 10:15)
Hulín – Uničov
Orlová – Líšeň
Zábřeh – Zlín „B“ (neděle 17.8., 16:30)

3. kolo, sobota
23. srpna, 16:30 hodin:
Zlín „B“ – Opava „B“ (10:30)
Líšeň – Zábřeh

Uničov – Orlová (neděle 24. 8., 10:15)
Třebíč – Hulín
Kroměříž – Slovácko „B“
(pátek 22. 8., 18:00)
Břeclav – Sigma Olomouc „B“
1.SK PROSTĚJOV – 1. HFK Olomouc
Hlučín – Vyškov

4. kolo, sobota
30. srpna, 16:30 hodin:
Opava „B“ – Vyškov
(neděle 31. 8., 10:30)
1. HFK Olomouc – Hlučín
Olomouc „B“ – 1.SK PROSTĚJOV
(neděle 31. 8., 10:15)
Slovácko „B“ – Břeclav
(neděle 31. 8., 10:15)
Hulín – Kroměříž
Orlová – Třebíč
Zábřeh – Uničov
Zlín „B“ – Líšeň

5. kolo, sobota
6. září, 16:30 hodin:
Opava „B“ – Líšeň
Uničov – Zlín „B“ (neděle 7. 9., 10:15)
Třebíč – Zábřeh
Kroměříž – Orlová
(pátek 5. 9., 18:00)
Břeclav – Hulín

1.SK PROSTĚJOV – Slovácko „B“
(10:15)
Hlučín – Sigma Olomouc „B“
Vyškov – 1. HFK Olomouc

6. kolo, sobota
13. září, 16:00 hodin:
Opava „B“ – 1. HFK Olomouc
(neděle 14. 9., 10:30)
Sigma Olomouc „B“ – Vyškov
(neděle 14. 9., 10:15)
Slovácko „B“ – Hlučín
(neděle 14. 9., 10:30)
Hulín – 1.SK PROSTĚJOV
Orlová – Břeclav
Zábřeh – Kroměříž
(neděle 14.9., 16:00)
Zlín „B“ – Třebíč (neděle 14. 9., 10:30)
Líšeň – Uničov

předehrávané 15. kolo,
středa 17. září, 16:30 hodin:
1.SK PROSTĚJOV – Opava „B“
Hlučín – Břeclav
Vyškov – Kroměříž (středa 10. 9., 16:30)
1. HFK Olomouc – Třebíč (17:00)
Sigma Olomouc „B“ – Uničov (17:00)
Slovácko „B“ – Líšeň (17:00)
Hulín – Zlín „B“ (17:00)
Orlová – Zábřeh

7. kolo, sobota
20. září, 16:00 hodin:
Uničov – Opava „B“ (neděle 21. 9., 10:15)
Třebíč – Líšeň (neděle 21.9., 16:00)
Kroměříž – Zlín „B“ (neděle 21. 9., 18:00)
Břeclav – Zábřeh (18:00)
1.SK PROSTĚJOV – Orlová (10:15)
Hlučín – Hulín
Vyškov – Slovácko „B“
1. HFK Olomouc – Sigma Olomouc „B“

8. kolo, sobota
27. září, 16:00 hodin:
Opava „B“ – Sigma Olomouc „B“
(neděle 28. 9., 10:30)
Slovácko „B“ – 1. HFK Olomouc
(neděle 28. 9., 10:15)
Hulín – Vyškov
Orlová – Hlučín
Zábřeh – 1.SK PROSTĚJOV
Zlín „B“ – Břeclav (neděle 28. 9., 10:30)
Líšeň – Kroměříž
Uničov – Třebíč (neděle 28. 9., 10:15)

9. kolo, sobota
4. října, 15:30 hodin:
Třebíč – Opava „B“
Kroměříž – Uničov
Břeclav – Líšeň

1.SK PROSTĚJOV – Zlín „B“
Hlučín – Zábřeh
Vyškov – Orlová
1. HFK Olomouc – Hulín
Sigma Olomouc „B“ – Slovácko „B“
(neděle 5. 10., 10:15)

10. kolo, sobota
11. října, 15:00 hodin:
Opava „B“ – Slovácko „B“
(neděle 12.11., 10:30)
Hulín – Sigma Olomouc „B“
Orlová – 1. HFK Olomouc
Zábřeh – Vyškov
(neděle 12.11., 15:00)
Zlín „B“ – Hlučín
(neděle 12.11., 10:30)
Líšeň – 1.SK PROSTĚJOV
Uničov – Břeclav (neděle 12.11., 10:15)
Třebíč – Kroměříž

11. kolo, sobota
18. října, 15:00 hodin:
Kroměříž - Opava „B“
(pátek 17. 10., 18:00)
Břeclav - Třebíč
1.SK PROSTĚJOV - Uničov
Hlučín – Líšeň
Vyškov – Zlín „B“
1. HFK Olomouc – Zábřeh

Sigma Olomouc „B“ – Orlová
(neděle 19.10., 10:15)
Slovácko „B“ – Hulín
(neděle 19.10., 10:15)

12. kolo, sobota
25. října, 14:30 hodin:
Opava „B“ – Hulín
(neděle 26.10., 10:30)
Orlová – Slovácko „B“
Zábřeh – Sigma Olomouc „B“
(neděle 26.10., 10:30)
Zlín „B“ – 1. HFK Olomouc
(neděle 26.10., 10:30)
Líšeň – Vyškov
Uničov – Hlučín
(neděle 26. 10., 10:15)
Třebíč – 1.SK PROSTĚJOV
Kroměříž – Břeclav
(pátek 24. 10., 18:00)

13. kolo, sobota
1. listopadu, 14:00 hodin:
Břeclav – Opava „B“
1.SK PROSTĚJOV – Kroměříž
Hlučín – Třebíč
Vyškov – Uničov
1. HFK Olomouc – Líšeň
Sigma Olomouc „B“ – Zlín „B“
(neděle 2.11., 10:15)

Slovácko „B“ – Zábřeh
(neděle 2.11., 10:15)
Hulín – Orlová

14. kolo, sobota
8. listopadu, 14:00 hodin:
Opava „B“ - Orlová
(neděle 9.11., 10:30)
Zábřeh – Hulín (neděle 9.11., 16.30)
Zlín „B“ - Slovácko „B“ (neděle 9.11., 10:30)
Líšeň – Sigma Olomouc „B“
Uničov – 1. HFK Olomou
(neděle 9.11., 10:15)
Třebíč – Vyškov
Kroměříž – Hlučín
Břeclav – 1.SK PROSTĚJOV

předehrávané 16. kolo,
sobota 15. listopadu, 13:30 hodin:
Opava „B“ – Zábřeh
(neděle 16.11., 10:30)
Orlová – Zlín „B“
Hulín – Líšeň
Slovácko „B“ – Uničov
(neděle 16.11., 10:15)
Sigma Olomouc „B“ – Třebíč
(neděle 16.11., 10:15)
1. HFK Olomouc – Kroměříž
Vyškov – Břeclav
Hlučín – 1.SK PROSTĚJOV

Rozhovor Večerníku

32

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 4. srpna 2014

Exkluzivní interview s nejzvučnější letní posilou prostějovských fotbalistů Karlem Kroupou

„TEĎ CHCI POMOCI PROSTĚJOVU, DALŠÍ BUDOUCNOST NEŘEŠÍM!“
Syn slavného otce a rodilý Brňák bude na podzim kopat „jen“ MSFL, naladěn je ale pozitivně

Prostějov - Ještě koncem druhé dekády července o sobě Prostějov a Karel Kroupa, čtyřiatřicetiletý
útočník brněnské Zbrojovky, vlastně nevěděli. Obě
strany ale řešily své problémy - trenér František
Jura uvažoval o náhradě za duo Jirouš - Machálek
a koncovém hráči schopném střílet góly, Karel
voligo
Kroupa zase po nečekaném vyřazení z prvoligového kádru Zbrojovky přemýšlel, co dál... Jejich
vence
vzájemné cesty se definitivně zkřížily 25. července
a už o den později čerstvá posila významně přispěo kola
la k postupu svého nového klubu do druhého
zivním
tuzemského poháru. V následujícím exkluzivním
omíná
rozhovoru pro Večerník Karel Kroupa nevzpomíná
miž do
jen na minulost, ale také odhalí pocity, s nimiž
ázat.
Prostějova přišel, a co chce v „eskáčku“ dokázat.
Tomáš Kaláb
Jaké byly počátky vaší fotbalové kariéry?
„Tak to začínáme pěkně zeširoka... (smích) Jsem odchovancem
Zbrojovky, v té době vlastně FC
Boby Brno. Nastupoval jsem pak
i v Drnovicích, ve Zlíně, v Teplicích, vyzkoušel jsem si angažmá
v Turecku a přes Zlín a Slovensko
jsem se vrátil zpět do Brna.“
Předpokládám správně, že
na první fotbalové krůčky
měl rozhodující vliv váš otec?
„Tato otázka mě provází docela
často...(úsměv) Samozřejmě se
svým jménem jsem uměl asi dřív
kopat do balónu, než pořádně chodit.“
Které působiště zanechalo
ve vaší paměti nejlepší
vzpomínky?
„Procestoval jsem toho poměrně
dost, ale nejvíc mně to vždycky
vyhovovalo na Moravě. Velice
dobře jsem se cítil třeba v Drnovicích nebo ve Zlíně - prostě doma
je doma...“
Ve Zlíně jste byl před čtyřmi lety nejlepším střelcem
druhé ligy, což o něčem také
svědčí...
„Tam mi to tenkrát náramně sedlo,
bylo to asi vůbec moje nejlepší obINZERCE

dobí. Je škoda, že jsme v tu dobu
zrovna se Zlínem spadli z první
ligy, a přestože jsem měl
ěl tehdy
několik prvoligových nabídek,
´ševci´ se nechtěli mých služeb
vzdát. Je trochu škoda, žee jsem
právě tyto dva roky strávil
ávil ve
druhé lize, byť jsem to tam
am měl
rád.“
Jak jste se vlastně dostal na
krátkou štaci do Turecka?
urecka?
„Poměrně zásadní roli v tom sehrál Tomáš Abrahám, který
terý v té
době v Denizlisporu působil.
Klub hledal vysokého útočníka
a Tomáš jim dal pár tipů,, jedním
z nich jsem byl i já. Turci
ci se přijeli podívat do Brna, kde
de jsem
hrál ovšem v dresu Teplic.
c. A podařilo se mi proti ´svým´´ vstřelit
gól. Turci mě vzali na hostování
ostování
s opcí, kterou ovšem po půlroce
neuplatnili, jelikož si Teplice
ice řekly
docela vysokou částku.“
Jaké to bylo hrát v Turecku?
oc líbilo.
„Osobně se mi tam moc
Měl jsem velkou výhodu,, že jsem
venským
šel do klubu s česko-slovenským
iňovanéprostředím, kromě již zmiňovaném kopal
ho Tomáše Abraháma tam
ještě Roman Kratochvíl.. Klidně
bych tam býval vydržel i déle.“
Ještě jsme nezmínili tři půso-vní lize...
biště ve slovenské první

„Když se nám nepodařil se
Zlínem po roce návrat do první ligy, trochu jsem se zapřel,
že druhou ligu už hrát nebudu.
Klub mi tedy umožnil hostování
a přišel jsem na Slovensko, kde
jsem odehrál podzim v Ružomberoku. Ze tří štací na Slovensku
v po á nejraději,
ej aděj ,
naa tuto vzpomínám
herně se mi tam dařilo.“

Následně jste se vrátil do
Brna, patřil do základu prvoligové Zbrojovky. Jak jste se
tak náhle dostal do Prostějova?
„Ve Zbrojovce mě na poslední
chvíli dva dny před odjezdem na
soustředění do rakouského Kaprunu vyřadili z kádru, což jsem
ečeka Neobjevily se totiž
vůbec nečekal.
signály že bych měl v týmu
žádné signály,

termínovou dobu nějaké nabídky
zpět do ligy, ale už jsem v Prostějově a nějakým ´kdyby´ se nehodlám zatěžovat...“
Jako Brňák budete, předpokládám, do Prostějova
dojíždět?
„Na tréninky budu dojíždět, ale
aspoň jednou týdně před víkendovým zápasem počítám s tím,

hlavně Prostějovu a nelámu si hlavu s tím, jestli je to podřadné angažmá nebo není. Mým cílem je
hrát co nejlépe za 1.SK a co bude
v zimní přestávce, nechávám otevřené...“
Pojďme ještě trochu do
minulosti. Vzpomínáte na
svůj nejvydařenější zápas dosavadní kariéry?

„Prostějov neberu jako přestupovou
stanici! To jsme si s trenérem Jurou
řekli hned zkraje. Nelámu si hlavu s tím,
jestli je to podřadné angažmá nebo není.“
Potomek brněnské legendy KAREL KROUPA o tom,
s jakými ambicemi přechází ze Zbrojovky na Hanou

Foto: Josef Popelka

Chtěl vyzkoušet nového
končit. Chtěli
útočníka tuší
tuším z Pobřeží Slonoviny (Ibrahim Doumbia ve Zbronakone nezůstal - pozn.
jovce nakonec
red.) a já se jjim nějak nevešel do
nad
plánů na nadcházející
sezónu, na
kterou jsem se normálně připraNezas
voval. Nezastírám,
že to byl šok,
zvláště v tak pokročilé době, kdy
mě kádry pro sezónu
klubyy už měly
uzav
většinou uzavřené.
Čistě náhodou
padlo moje jjméno při kontaktu
Zbrojovky s Prostějovem, který
zareag
rychle zareagoval,
trenér Jura mi
jeh slova mě utvrdila
zavolal a jeho
v tom, abych tuto nabídku přijal.“
Nemrzí vás trochu nečekaaž ve třetí nejné angažmá
anga
vyšší soutěži?
soutěži
„Na rovinu řříkám a znovu opakuji, že jsem něco takového ani
v duchu nep
nepředpokládal... Jeden
připravujete na první ligu
den se připra
a za nějakou dobu hrajete MSFL.
Objevily se ssice i přes pokročilou

že v Prostějově přenocuji. Chci
být na zápasy stoprocentně
připravený.“
Jaké jsou podle vás vaše
fotbalové přednosti?
„Tuhle otázku jsem nikdy neměl
rád...“
...aha, tak jinak, jak váš fotbalový kumšt vnímá vaše
okolí?
„Jsem brán jako důrazný soubojový útočník, snažící se podržet
balón ve vápně a vyhrát souboje.
Snažím se také pomoci v přechodové fázi udržet míč a hlavně pak
se prosadit v samotném pokutovém území.“
Do budoucna pošilháváte
zpět po první lize?
„Prostějov neberu jako nějakou
přestupovou stanici, kdy bych se
těšil na zimu, abych mohl někam
zmizet. Hned na počátku jsme si
s trenérem Jurou řekli, ano, chci
pomoci sobě, ale samozřejmě

„Ano, bylo to předminulou sezónu ve Zbrojovce, kdy jsme
porazili Spartu 3:1. Ten zápas byl
klíčový z obou stran - my jsme se

zachránili, Sparta přišla definitivně
o mistrovské naděje. Navíc jsem
dal Spartě gól a i z pohledu diváků
tenhle duel neměl chybu. Rád na
něj vzpomínám.“
Máte nebo měl jste fotbalové vzory?
„Mám už teď věk na to, abych
ty vzory tolik nesledoval, ale dřív
jsem jistě měl. Když jsem v Brně
naskakoval do první ligy, byl pro
m velkým domácím vzorem Limě
b Došek, z těch světových pak
bor
G
Gabriel
Batistuta.“
Jaké jsou vaše koníčky
mimo fotbal?
„Hodně
se věnuji rodině, mám
„
tř
tříletého
kluka a teď s manželk čekáme holčičku. Rodina
kou
v
vezme
hodně času. Jinak po
s
sezóně
si rád zahraju tenis, ten
m dost baví.“
mě
Jaké je vaše oblíbené jídlo
a pití?
„
„Nedám
dopustit na těstoviny, ty
bbych mohl jíst klidně denně. Běhhem týdne piju většinou jen vodu,
aale třeba po zápase nebo ve chvíí volna si dám rád pivo.“
lích
Máte nějakou stabilní přezdívku?
„V Brně jsem po otci zdědil přezdívku „krupica“, ale jinde to nijak
zažité není...(úsměv)“

kdo je
karel kroupa

Č ři ři il ý útočník
Čtyřiatřicetiletý
ú č ík disponuje
di
j slušl š
nými fyzickými parametry - měří 192
cm a váží 84 kg. K fotbalu jej přivedl,
jak jinak, otec, slavný hráč Zbrojovky
v sedmdesátých a první polovině osmdesátých let, taktéž „Zbrojovák století“.
Brno opustil až v pětadvaceti letech v létě 2005, kdy odešel do
druholigových Drnovic, odtud v roce 2006 do Teplic. Zde zažil
na jaře 2007 hostování v tureckém Denizlisporu. V letech 2008
až 2011 působil ve Zlíně, odkud si na podzim 2010 odskočil
do slovenského Ružomberka. Přes Senicu a Nitru se v předjaří 2013 vrátil do mateřské Zbrojovky. Celkem má na kontě
223 zápasů, v nichž dal 28 branek. Před sezónou 2014-2015
přichází z Brna na hostování do 1.SK Prostějov. Prozatím je
dohoda půlroční.

