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sOK, HRuZA, STRACH...
PES ZABIJÁK OPĚT ZAÚTOČIL
ˇ ´ˇ
ˇ ´
ˇ
Zacatkem
cervence
zakousl voriska,
ˇ´
´
´
nyni ´si podal yorksirskeho
teriera!

s pohodou
Exkluzivní rozhovor
s frontmanem skupiny

OLYMPIC
čtěte na straně 16

„Rock má už své důchodce,
ale i ti to umí ještě rozjet!“
INZERCE

Zlý pes, jeho panička a jejich oběť. Kateřina R. se svým stafordšírským bulteriérem, kterého dle všeho absolutně nezvládá. Zatímco první incident u Kauflandu ještě přiznala, ten druhý
na Šárce již zarytě popírá. Proti jejímu tvrzení však stojí výpovědi řady očitých svědků. A takto po útoku nebezpečného rafana skončila jedenáctiletá fenka Viki.
Koláž Večerníku
Prostějov/mls, pk

Jaký pes, takový pán. To zřejmě platí o Kateřině R. a jejím stafordšírském bulteriérovi. Nebezpečný zabiják měl v neděli 3. srpna ráno asi
malou snídani, neboť při zprvu klidné procházce ulicí Šárka v Prostějově zničehonic doslova překousl yorkšírského teriéra! Přestože hrozivě
porafaný pejsek přežil drastický útok jen zázrakem, dotyčná slečna na místě nic neřešila a majitelce se ba dokonce ani vůbec neomluvila.
Bezprostředně po incidentu se pak starala pouze o to, aby co nejrychleji zmizela za dveřmi svého bytu... „Byl to přitom obrázek jako z nějakého drastického filmu. Člověk se i chvíli bál, že pes zaútočí na všechny kolem,“ svěřil se Večerníku jedna z očitých svědkyň celé události.
Jak se vše událo a jaký je stav napadaného pejska? Co bude s bulteriérem, který bezdůvodně ohrožuje
ostatní čtyřnohé miláčky na životech? Nemůže si troufnout i na člověka? A jaký postih hrozí majitelce? ČTĚTE NA STRANĚ 13
INZERCE

ZKsKE:>Wa1W/z^<s >KhEh
Likvidace prodejny a zásob.
Široká nabídka značkové obuvi!
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730 517 000
Znáte z Rádiia Haná
á a Kiss Hády
9 771212 667008

2

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
Rozbitý poklop
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 11. srpna 2014

Co se to jen děje?! Statečná seniorka se ubránila pokusu o loupež

CIKÁN PŘEPADL STAŘENKU V PRAVÉ POLEDNE
Prakticky v pravé poledne minulého pondělí 4. srpna přepadl ve Dvořákově ulici v Prostějově drzý lupič čtyřiasedmdesátiletou stařenku. Ta se naštěstí
i s pomocí kolemjdoucích snědému lupiči ubránila.
Přesto utrpěla několik šrámů a především doživotní noční můru...
Prostějov/lef, pk

Velkému neštěstí zabránil pozorný občan v Okružní ulici
v Prostějově, který si všiml
rozbitého betonového poklopu nad skruží a okamžitě informoval strážníky. Ti prostor
zabezpečili výstražnou páskou a zajistili, aby příslušná
firma poklop opravila. Předešli tak možnému pádu dítěte
či nějakého psa do hluboké
jámy...

Nepovolené opékání

Ohníček na dvoře bytového domu si o předminulém
víkendu rozdělali tři chlapci
ve věku 13, 14 a 16 let, aby
si opekli něco dobrého. Když
jim v sobotu 2. srpna před půl
desátou večer přijeli přivolaní
strážníci vysvětlit, že na tomto místě se oheň rozdělávat
nesmí, měli už hoši opečenou
krmi snědenou a oheň ochotně uhasili. Mládencům vysvětleno, že na tuto činnost je
zapotřebí dodržet určité podmínky obsažené v Obecně
závazné vyhlášce včetně přítomnosti osoby starší 18 let.

Měl štěstí

Zamknout garáž zapomněl ve
čtvrtek 7. srpna jistý Prostějovan. Měl velké štěstí, že otevřených vrat si v odpoledních
hodinách všiml kolemjdoucí
muž, který informoval strážníky a jeho nedopatření se
tentokrát obešlo bez újmy.
Při kontrole vnitřních prostor
garáže nezjistil žádné odcizení svých věcí.

Odchyt zvířat

Hned dvakrát byli prostějovští strážníci v uplynulém
týdnu požádáni o odchyt
živočichů. Nejprve šlo o poraněnou sovu pálenou se
zraněným křídlem a podruhé o tři hady nacházející se
na zahradě. Zvířata však byla
v obcích Bílovice a Tištín,
které jsou mimo katastr města Prostějova, a strážníci tak
neměli pravomoc zasáhnout.
Oznamovatelům alespoň vysvětlili, co dělat, a předali jim
kontakty na patřičné úřady
a na stanici handicapovaných
zvířat.

Nechtějí platit za psa

Minulou středu 6. srpna strážníci při kontrolní činnosti zaměřené na venčení psů zjistili
ženu, která neměla svého čtyřnohého miláčka přihlášeného
a zaplacený poplatek. Z důvodu, že se dotyčná přestěhovala
z cizí země do města teprve
před třemi měsíci, byla na tuto
povinnost nejprve upozorněna a postup ji řádně vysvětlen.
I přes svůj slib se během deseti dnů na úřad nedostavila. Obdobný případ zjištěn
u muže, který i přesto že, čtyři měsíce bydlí v Prostějově,
svého psa přihlášeného na
magistrátu nemá. Obě události předány příslušnému správnímu orgánu pro podezření z
přestupku. Ve správním řízení
je možné uložit pokutu až do
výše třiceti tisíc korun.

Drahé lejno

Neuklizení ppsího exkrementu může přijít draho. Žena si
povšimla muže, který neuklidil po svém psovi. Přivolaná hlídka přestupci udělila
blokovou pokutu. Za znečištění veřejného prostranství
má strážník oprávnění uložit
na místě až jeden tisíc korun.

Podle svědků pubescent evidentně romského původu se
na ženu vrhl mezi dvanáctou a
třináctou hodinou prvního dne
uplynulého týdne. Chytil ji za
nákupní tašku, začal se s ní o ni
přetahovat a přitom křičel: „Dej
sem peníze, nebo tě zabiju!“
Přepadená seniorka však držela
tašku ze všech sil a nehodlala ji
pustit. Když si pak zlodějíček
všiml, že jí běží na pomoc kolemjdoucí muž, svého zavrženíhodného počínání zanechal
a raději vzal nohy na ramena. Žena tak kabelku ubránila a nebyla ani zraněna.
„V pondělí čtvrtého srpna kolem tři čtvrtě na jednu odpoled-

ne se pokusil zatím neznámý
pachatel na ulici Dvořákově
v Prostějově okrást čtyřiasedmdesátiletou paní. To se mu
ovšem nepovedlo, když byl při
činu vyrušen. Prostějovští kriminalisté případ prověřují pro
podezření ze spáchání zločinu
loupež, na který trestní zákoník
stanoví trest odnětí svobody
v rozmezí od dvou do deseti
let,“ potvrdila odstrašující až
varovnou událost z centra města Irena Urbánková, tisková
mluvčí Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté nyní na případu intenzivně pracují a po pachateli pátrají.
„Podle získaného popisu by se
mělo jednat o mladíka snědší

Chtěl loupit. Už v hodně útlém věku se vydal na křivou dráhu života mladý Rom, který se přesně před
sedmi dny pokousil obohatit na úkor postarší ženy. Ta se ale jen tak nedala... Ilustrační foto: 2x internet
pleti, ve věku mezi třinácti až
patnácti lety, vysokého kolem
stopadesáti centimetrů. Na hlavě
měl mít bílou kšiltovku kšiltem
dozadu, na sobě triko nezjištěné barvy a maskované kalhoty,
takzvané bermudy. Bližší popis
nebyl zjištěn,“ sdělila médiím
prostějovská policejní mluvčí
Irena Urbánková.

Žádost o pomoc
Prostějovští kriminalisté se tímto obrací se žádostí o pomoc na
neznámého muže, který procházel místem napadení a mohl
by svými informacemi pomoci při objasnění případu a zjištění
pachatele, případně další svědky napadení, aby kontaktovali
prostějovské kriminalisty, případně informace sdělili kdykoliv
prostřednictvím telefonní linky 158.

Byli udáni, ale nekradli... Zloději byli protřelí recidivisté,
Prostějov/lef - Podezřelé
chování muže, který předminulou neděli 3. srpna
nesl zamčené jízdní kolo,
oznámila jistá žena prostějovským strážníkům. Oznamovatelkou byl spatřen
u kostela a směřoval k hlavnímu nádraží. Vyslaná hlídka jej na ulici Svatoplukova
dostihla, načež zjistila, že se
nejedná o žádné protiprávní
jednání...
„Třiadvacetiletý mladík jízdní
kolo neodcizil. Při odemykání
zámku se mu povedlo zalomit
klíč,“ pousmála se Jana Adámková, tisková mluvčí Městské

policie v Prostějově. O tři dny
později došlo k podobnému
případu. Tentokrát ve večerních hodinách bylo oznámeno
podivné počínání dvou osob
pohybujících se u zaparkovaného vozidla Superb. Hlídka
na místě zjistila, že majitel si
zabouchl klíče uvnitř vozu.
Druhý muž, opravář, se pokoušel situaci vyřešit.
„I přesto oznamovatelům patří poděkování. Je patrné, že
veřejnosti není lhostejné dění
v našem městě,“ vzkázala
mluvčí prostějovských strážníků s tím, že i takové případy
se stávají.

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

jeden si to namířil hned do vazby

Prostějov/lef, pk - Policisté
z obvodního oddělení Prostějov 1 v uplynulých dnech
objasnili
dvě
krádeže
z března a června tohoto
roku. Pachateli jsou v obou
případech nenapravitelní recidivisté.
V březnu tehdy neznámý pachatel odcizil z prostoru před
hlavním vchodem vlakového
nádraží v Janáčkově ulici
trekové jízdní kolo značky JET.
Majiteli způsobil škodu za šest
tisíc korun. „ Na základě operativního šetření a prověření všech
informací a poznatků policisté
případ objasnili. Podezřelým
z tohoto protiprávního jednání
je devětačtyřicetiletý muž z Pro-

stějovska. Už v minulosti byl
za obdobný majetkový trestný
čin soudem odsouzen a potrestán. Nyní mu za přečin krádež,
v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí až tříletý pobyt
za mřížemi,“ prozradila tisková
mluvčí Policie ČR Olomouckého kraje Irena Urbánková.
V druhé polovině června
pro změnu tehdy neznámý
pachatel překonal dvoumetrový plot, vnikl na pozemek
a následně do zahradní chatky
ve Sportovní ulici. Z ní odcizil
čtyřicet metrů prodlužovacího
kabelu, čímž majiteli způsobil
celkovou škodu odcizením
a poškozením za 3300 korun.
„Podezřelým z tohoto pro-

tiprávního jednání je jednadvacetiletý muž z Prostějovska. Ani
on není pro policisty žádným
nováčkem. V nedávné minulosti
byl totiž za obdobnou majetkovou trestnou činnost soudem
již odsouzen a potrestán. Nyní
mu za přečin krádež, v případě
prokázání viny a odsouzení,
hrozí až tři roky vězení,“ sdělila
Urbánková s tím, že tento muž
putoval za mříže okamžitě
po zadržení. „Byl na něj totiž
okresním soudem vydán příkaz
k dodání do výkonu trestu pro
jinou trestnou činnost. A tak
v průběhu úterního dne pátého
srpna byl eskortován do vazební
věznice v Olomouci,“ vysvětlila
krajská policejní mluvčí.

ze soudní síně...

PO NEPLATIČI ALIMENTŮ SE SLEHLA ZEM
Uprchlý Pavel Uličný byl odsouzen v nepřítomnosti

Prostějov/mls - Když se Pavel
Uličný napil, tak svoji družku
mlátil. A že pil vskutku často,
na to můžete vzít jed. Po rozchodu pak na jejich dvě
společné dcery nedal téměř
ani korunu. Prostějovský soud
ho za to už poněkolikáté „symbolicky“ poslal do vězení. Proč
symbolicky? No, jednoduše
proto, že muž není k nalezení...
Devětapadesátiletý Pavel Uličný
se úternímu jednání Okresního
soudu v Prostějově nedostavil.
Pokud žije, není vyloučeno, že
skončil jako bezdomovec. Pátrat
po něm by už nějaký čas měla Pol-

icie ČR, lež bezúspěšně. Na své
dvě dcery, které má s paní Jarmilou z Nezamyslic, měl Uličný
platit tři tisíce korun měsíčně.
Nezaplatil téměř nic, a dluh se tak
za tu dobu vyšplhal na několik desítek tisíc korun.
„Naposledy jsem ho viděla asi
před šesti lety, tehdy mi poslal
asi třináct tisíc korun. Od té
doby nic. A o dcery se nikdy
nestaral,“ vypověděla u soudu
paní Jarmila z Nezamyslic, která
se po rozvodu s Uličným opět
vdala. Její manžel sice práci
má, ale vydělává deset tisíc korun měsíčně, takže celá rodina

tak žije takříkajíc z ruky do úst
a dlužné peníze by jim tedy
skutečně „bodly“.
Za neplacení alimentů soud
poslal Uličného na deset
měsíců do vězení. Nebylo to
poprvé a zřejmě ani naposledy. „Tak příští rok se sejdeme
zase?“ otázala se při odchodu poškozená paní Jarmila
přítomné soudkyně. Ta mohla
v odpověď jen pokrčit rameny...
Dá se předpokládat, že rozsudek brzy nabude právní moci.
Zda neplatič skutečně skončí
ve vězení, bude nyní záležet zejména na policistech.

ČERNÁ KRONIKA
Nebezpečné
N
b
č é „smetí“
tí“

Uplynulé pondělí 4. srpna v dopoledních hodinách oznámil
na obvodní oddělení v Prostějově šestapadesátiletý muž, že
při úklidových pracích v domě
ve Smržicích nalezl vojenskou
munici. Na místo přivolaný
pyrotechnik
zjistil,
py
j , že se jjedná
o protitankovou raketu PTŘS
FAGOT a dělostřelecký granát
ráže 75 mm bez zapalovače a
trhaviny. Munici si převzal ke
zneškodnění.

Auto není trezor

Že auto není trezor, zapomněl
šofér parkující Renault Trafic
v Krapkově ulici v Prostějově. Minulé pondělí 4. srpna
v něm nechal volně odloženou ledvinku s pětačtyřiceti
tisícovkami a mobilním telefonem navrch. Situace využil
všímavý zloděj, rozbil boční
okno a z vnitřních prostor vše
odcizil. Celková hmotná škoda byla vyčíslena na téměř
padesát tisíc korun. Policisté
zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání
přečinu krádež, za který pachateli, v případě jeho zjištění, hrozí až dvouletý pobyt za
mřížemi.

Sprejeři v akci

Někdy v průběhu počátku
druhého prázdninového měsíce poškodili neznámí vanp
y
dalové spodní
část fasády
boční stěny domu v Šafaříkově ulici v Prostějově, když
na fasádu nastříkali černým
sprejem různé obrazce a nápisy. Majitelka domu vyčíslila předběžně škodu na pět
tisíc korun.

Poškodil auto a fasádu

V pátek 8. srpna večer poškodil neznámý vandal
v ulici Přemyslovka v Prostějově osobní automobil
Ford Kuga, když rozbil obě
zrcátka, zadní pravé světlo
a poškrábal karoserii. Dále
poničil vchodové dveře
domu a také jejich skleněnou
výplň. Ani to však jeho vandalské choutky neuspokojilo,
proto poškodil ještě fasádu
domu. Svým jednáním tak
způsobil celkovou škodu za
zhruba třicet tisíc korun.

Neviděli jste ho? Pátrání
po devětapadesátiletém Pavlu Uličném bylo vyhlášeno
už loni v květnu. Foto: Koláž
Večerníku a Policie ČR

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

KRIMI ZPRÁVY
GANKHULUG BATBILEG

JAROSLAV JACÁK

LENKA KONEČNÁ

MILADA NAVRÁTILOVÁ

se narodil 6. dubna 1981, je státní
příslušníkem Mongolska a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání již
dne 24. září 2007. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 26 do 30 let, měří
175 až 185 centimetrů, má střední
postavu, černé oči a hnědé vlasy..

se narodil 15. září 1977 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 7. července
2014. Jeho zdánlivé stáří je 37 let
a měří mezi 170 až 175 centimetry. Další údaje k popisu osoby
se v databázi nevyskytují.

se narodila 27. srpna 1996 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 22. července 2014.
Její zdánlivé stáří je od 16 do
18 let, měří zhruba 160 až 170
centimetrů, má střední postavu,
modré oči a hnědé vlasy.

se narodila 2. června 1946 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 31. ledna 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
65 do 70 let a měří 170 až 175
centimetrů, má hubenou postavu
a plavé blond vlasy.

hledejte
také na webu

www.
vecernikpv.cz
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Někdejší hokejový brankář To vám byla nádhera, co říkáte?
Čechmánek skončil na dně Noční oblohu rozzářil

MŮŽE ZA TO BOŘIVOJ KRESTA?

SUPERÚPLNĚK

Celkem pětaosmdesát milionů
korun má dlužit svým věřitelům
bývalý hokejový brankář
Roman Čechmánek, který prožil
nejslavnější roky ve vsetínské éře
a byl i členem zlatého olympijského
týmu z Nagana 1998. Podnikání
mu ale nešlo tolik jako chytání puků
a tak skončil v úpadku. Podle informací deníku Sport přitom řada indicií nasvědčuje tomu, že v pozadí
krachu trojnásobného mistra světa
stojí někdejší šéf druholigového SK
LeRK Prostějov Bořivoj Kresta.
Ten však považuje celé nařčení za
holý nesmysl!

Jedinečný úkaz. Snímek byl pořízen v neděli v 21:10 hod. z Hybešovy ulice směrem k areálu
Agrostroje. Foto: Lenka Sedláčková

Prostějov/mls, pk

Čechmánek a Kresta. Spolupráce hokejové hvězdy a fotbalového bosse nepřinesla příliš
úspěchů. Ba právě naopak...
Foto: internet a archív Večerníku

Prostějov/les, pav – Uplynulou neděli jsme měli možnost pozorovat největší úplněk z celého
roku. Měsíc se totiž přiblížil na velmi malou vzdálenost od Země. A i z Prostějova to byl vskutku
výjimečný pohled a mimořádný zážitek, který stál za to.
Vzdálenost Měsíce a Země kolísá. Obvykle se pohybuje kolem 500 000 kilometrů. V neděli 10.
srpna v 19 hodin a 44 minut se Měsíc přiblížil k Zemi až na vzdálenost 356 896 kilometrů. Jen
o pětadvacet minut později nastal úplněk ve znamení Vodnáře. Měsíc ve fázi úplňku byl také
velice zářivý, neboť jsme se na něj v ten moment dívali se sluncem v zádech. Pokud jste tedy
z noci na dnešek spali špatně, může za tím stát právě tento Superúplněk. Je totiž ověřeno, že při
úplňku mohou mít lidé problémy se spánkem. U obzvláště citlivých jedinců úplněk ovlivňuje
i psychiku, někteří lidé mohou zaznamenat výrazné změny nálady nebo úzkost. Někdy se mluví
i o tom, že v tomto období roste počet sebevražd.

Letošní červenec byl druhý nejdeštivější za posledních deset let

BLÁZNIVÉ POČASÍ? PRÁZDNINY DOHÁNÍ SRÁŽKY ZA CELÝ ROK
„Prožili jsme ale i jednu tropickou noc, kdy nejvyšší teplota neklesne pod dvacet stupňů Celsia,“
prozradila Večerníku Božena Černohousová z Lidové hvězdárny v Prostějově

V závěru školního roku vše nasvědčovalo tomu,
že se o těchto prázdninách opět dočkáme rekordních veder. Vždyť už v červnu se maximální
teplota v Prostějově vyšplhala nad tropických třiatřicet stupňů Celsia. Nicméně po prvním měsíci můžeme konstatovat, že vše je trochu jinak...
Přestože tedy máme již více jak polovinu meziškolního období za sebou, červnovou hodnotu se dosud překonat nepodařilo! Naopak deště
a zamračené oblohy jsme si za uplynulý měsíc
užili v míře vrchovaté...
Prostějov/mls
Loni touto dobou se Prostějov
doslova smažil pod náporem
pekelného vedra, když v sobotu 3. a ve čtvrtek 8. srpna rtuť
teploměru dokonce překročila
magických 37 °C. V tomto roce
jsme se podobně extrémních
hodnot nedočkali. „Nejteplejším dnem letošních prázdnin
byla neděle dvacátého července, kdy maximální teplota
dosáhla 32,8 stupňů Celsia,“
potvrdila Večerníku ve čtvrtek
7. srpna Božena Černohousová
z Lidové hvězdárny v Prostějově, kde základní meteorologická
data měří už devětatřicet let.

Deštivý červenec
Zatímco v minulém roce si tedy
milovníci slunce a bezmračné

32,8 °C
Nejvyšší prázdninovou teplotu naměřili na
prostějovské hvězdárně
20. července.

o prázdninách překvapivě
držely spíše nad průměrem.
„Letos v červenci bylo celkem
osm tropických dnů. Těchto
dnů, kdy maximální teplota
překročila onu pověstnou
třicítku, bylo v sedmém měsíci dokonce o jeden víc než
loni. Nadprůměrný byl i počet
takzvaných letních dní, kdy
teplota překročila pětadvacet
stupňů Celsia. Těch bylo za
uplynulý měsíc dokonce pětadvacet,“ překvapila Božena
Černohousová. „O letošních
prázdninách jsme pak prožili
i jednu tropickou noc, což je
noc, kdy nejvyšší teplota neklesne pod dvacet stupňů Celsia. Byla to noc z dvacátého na
jedenadvacátého července!“
Jako ve skleníku
Naopak začátek srpna byl ve
Navzdory podmračenému nebi srovnání s tím loňským zatím
s hojným deštěm se teploty výrazně chladnější než ten loň-

oblohy přišli skutečně na své,
z letošních prázdnin měli radost
spíše zahrádkáři, kteří po velice
suchém jaru i začátku léta čekali na srážky jako na smilování.
„Loni panovalo sucho, jaké tu
ještě nebylo. Za celý červenec napršelo pouze 0,2 milimetrů vody
na metr čtverečný. Naopak právě
červenec byl měsícem, kdy tento
rok spadlo bezkonkurenčně nejvíce srážek. Napršelo celkem 109,2
mm na metr čtverečný. Jedná se
dokonce o druhý nejdeštivější
červenec za posledních deset let.
Více v tomto období pršelo už jen
v roce 2010,” nahlédla do pečlivě
vedených statistik Božena Černohousová.

2013

Srovnání. Zatímco loni jsme na přelomu prázdnin zažívali
skutečné tropy, ze srovnání obou grafů vyplývá, že letošní
průměrné denní teploty jsou asi o dva stupně nižší.
Zdroj: Lidová hvězdárna Prostějov

2014

Spíše než ke koupání sváděla ke koukání. Teplé, avšak často podmračené červencové počasí více než ke koupeli lákalo k posezení u piva.
Dvojnásob to platilo na plumlovské přehradě. Foto: archiv Večerníku

jak vidí letošní počasí zahrádkáři?
„Začátek léta potvrdil trend z posledních let. Vše se urodilo
téměř o měsíc dříve, než tomu dlouhá léta bývalo zvykem.
Například jahody, kvůli jejichž sklizni jsem si brala dovolenou vždy až po začátku prázdnin, letos se tak stalo skoro
o měsíc dříve. Obdobné to bylo například s třešněmi, meruňkami, česnekem a okurkami. A kdo letos chtěl mít dvojnásobnou úrodu brambor, ten určitě neměl problém. Ty rané,
které jsme zasadili na jaře, jsou už dávno sklizené a ty, které
je na pozemku nahradily, už pomalu začínají kvést. Sklidíme je zřejmě ještě o prázdninách. Jenom zemědělci pěstující
obilí měli kvůli dešti trochu smůlu. Pšenice, kterou nestihli
sklidit, nyní na polích černá. Naopak jablkům i hruškám
deštivý závěr července hodně prospěl a jejich sklizeň by letos
měla být nadprůměrná.“
Anežka Zaoralová, Lešany

ský. „Zatímco minulý rok jsme
Největší horko
v tomto období zažili hned
v poledne nebývá!
sedm tropických dnů, letos to
největší vedro panuje v pravé po- té hodiny. V poledne byla teplota
byl zatím pouze jeden jediný,“ Výsledky dlouhodobých měření ledne. „Maximální teploty obvyk- obvykle až o dva stupně nižší,”
potvrdila Černohousová.
popírají zaběhlou představu, že le naměříme vždy kolem šestnác- potvrdila Božena Černohousová.

TELEVIZNÍ CHAOS aneb změny v programu DVĚ SEBEVRAŽDY!
Vážení čtenáři,
v poslední době se množí změny v televizním programu
na poslední chvíli, které způsobují nejen problémy
při výrobě, ale především zmatečně působí na samotného diváka. Chtěli bychom upozornit, že potíže jsou
způsobeny nevypočítatelným jednáním především
komerčních stanic, které bez ohledu na okolí přesunují
programy i mění časy původně nahlášeného harmonogramu ryze dle své libosti. K dalšímu výraznému „renoncu“ došlo právě v tomto období.
Až v úterý 5. srpna TV Prima bohužel a pro všechny
z nepochopitelných důvodů zcela změnila skladbu tele-

vizních programů na nadcházející týden, konkrétně období od 11. do 14. 8. 2014. Změna proběhla v době, kdy
již všechny televizní časopisy včetně naší TV pohody
byly dávno vytištěné, a tak nemohly tuto neočekávanou
inovaci přinést svým čtenářům.
Je nám to velice líto, že vedení TV Prima nemá zájem
o spokojené čtenáře-diváky, ale přesto se vám alespoň
touto formou pokoušíme dodat všechny potřebné
informace. Ještě jednou se vám za ukvapené změny
v programu TV Prima omlouváme a věříme, že se něco
podobného nebude ze strany TV Prima, ani jiných televizních stanic, opakovat.

Muži skočili pod vlak

Pohodové léto vám přeje redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a TV pohoda.

INZERCE
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Prostějov/mls, lef - Hned dva muži z Prostějovska ukončili minulý týden své životy pod koly vlaku. Nejprve se minulé úterý vrhl
na koleje šestatřicetiletý chlapík mezi Prostějovem a Bedihoští.
V sobotu pak téměř na stejném místě skočil pod vlak jedenadvacetiletý mladík! Co se to jen proboha děje...
K první tragické události uplynulého týdne došlo 5. srpna kolem
půl páté odpoledne na železniční trati mezi Prostějovem a Bedihošťí. „Projíždějícím vlakem zde byl sražen šestatřicetiletý muž,
nacházející se v tu dobu v kolejišti. Při střetu utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl. S největší pravděpodobností se jednalo o sebevraždu. Provoz na trati byl obnoven
v tentýž den po devatenácté hodině,“ konstatovala Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR Olomouckého kraje s tím, že bližší podrobnosti s ohledem na příbuzné sděleny nebudou.
Ve druhém případě se mladý muž odhodlal k hrůznému činu
v ulici Za Leteckou. Stalo se tak v sobotu 9. srpna kolem půl
jedenácté večer. „Mladík zde skočil těsně před přijíždějící vlak.
Strojvedoucí střetu nedokázal zabránit a muž byl na místě mrtev,“ prozradila médiím včera dopoledne policejní mluvčí Marta
Vlachová.
Oba muži jsou tak dalšími v řadě mladých osob, kteří se v letošním roce rozhodli ukončit svůj život. Jen v Prostějově po vlastním
uvážení zemřelo minimálně šest lidí, jeden z mladíků si vzal život
na dálnici u Mořic. Velmi drastickým způsobem se rozhodla řešit
svoji těžkou životní situaci například jednatřicetiletá žena z Těšic,
která se polila hořlavinou a zapálila. Ta naštěstí přežila...

Publicistika

Barometr

Číslo týdne

+
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D
Další
lší d
dva roky.
k N
Na prostějovských
těj ký dvorcích
h
proběhlo v uplynulém týdnu Mistrovství
světa družstev chlapců a dívek do 14 let
Další sebev tenisu, které se na Hané konalo již
vražda. Šestapošestnácté v řádě. A nejvýznamtřicetiletý muž se minější juniorská soutěž ITF
nulé úterý z doposud nev Prostějově zůstane i naznámých důvodů rozhodl
dále, kontrakt byl
ukončit svůj život pod koly vlaku.
totiž opětovně
K tragické události došlo kolem půl páté
prodlouodpoledne na železniční trati mezi Prožen.
stějovem a Bedihoští.

Kulaté jubileum završující
úspěšnou první dekádu má
za sebou Dětský filmový tábor Sobotín 2014. Tradiční
akci i letos podpořil náměstek hejtmana Olomouckého
kraje a prostějovský radní
Alois Mačák, který prokazuje přízeň projektu od samého počátku jeho vzniku.
čtěte na straně 12

-

Nedávno mi jedna „osoba blízká“
s vyděšenýma očima sdělila, že
nemůže sehnat okurky na zavařování, takzvané „nakládačky“. No,
nahlas jsem ji tedy účastně politoval,
Analýza
A
nalýza ovšem v duchu obrátil oči v sloup,
neboť tvrdím, že mánie nakládání, zavařování, „čalamádování“ a případně „marmeládování“ čehokoliv
je snad dnes již přežitek. A hlavně žrout času i lidské
energie, když se dá vše v pohodě koupit, a to buď ve
variantě nezdravé s „éčky“ anebo v údajně zdravé
super BIO kvalitě, pochopitelně o dost dražší. Leč
ona osoba blízká mne přivedla na jiný termín a to
okurková sezona, tedy období většinou letní, kdy se
nic neděje a není takřka o čem psát, a tak se hledají
senzace typu Lochneska nebo UFO. Letos ovšem
mám pocit, že nám tedy okurková sezona opravdu
nehrozí, tak si to tedy rozanalyzujme...
Martin Mokroš
Ve světě se to řeže tak, že některá média již vyhrožují skoro třetí
světovou válkou. Sever Afriky
a Blízký východ je sud prachu,
a především konflikt mezi Izraelem a palestinskými teroristy
opět ukazuje, že jen tvrdá ruka,

prověřená mnohaletým pronásledováním od středověku až po nacismus, může zastavit řádění této
arabské „pakáže“, která je schopná vykopat i několikakilometrové tunely, aby mohla vniknout na
území cizího státu a tam vraždit.
Na východních hranicích a na
území suverénní Ukrajiny si zase

Když má pes smůlu na pána

Martin Zaoral
Pozor, zlý pán! Přesně tohle
varování by někteří hafani
měli mít výrazně vytetováno
přímo na náhubku. A bez něj
by se mezi lidmi neměli vůbec
objevit. Jenže něco takového
je bohužel pouze přáním. Za
takové situace se nelze divit,
že se v Prostějově nyní bouřlivě diskutuje o narůstajícím
počtu případů, kdy nebezpečný pes napadl jiné zvíře. A že

také nechybělo mnoho, aby
napadl i dítě.
Dá se s tím vůbec něco dělat?
Jisté je, že pokud hafan někoho
pokouše, na vině je nejen on
sám, ale především jeho majitel.
Právě ten musí být za chování
svého „miláčka“ zcela odpovědný. Za zranění jiného psa či
člověka by tedy měl být majitel
stíhán stejně, jako by jej spáchal
on sám, a to například nožem.
Mastná pokuta je v takovém
případě zcela na místě.
Lidé by si pak mnohem lépe
rozmysleli, jakého psa si pořídí. Zda to bude mazlíček na
hraní, nebo pořádný rafan. Ve
druhém případě by byli nuceni
si něco nastudovat a následně
se postarat o patřičný výcvik.
Jinak mohou počítat s pořád-

ným průšvihem. Nejhorší totiž
je, pokud majitelé spoléhají
na to, že „jejich pes je hodný
a nikdy nic podobného ještě
neudělal...“
Často se říká, jaký pán, takový pes. A skutečně, pokud
se na to zaměříte, pak opravdu téměř vždy objevíte řadu
shodných rysů mezi psiskem
a jeho pánečkem či paničkou.
Psi jsou stejně jako lidé hodní
a zlí, veselí i smutní, choleričtí,
flegmatičtí, extrovertní, introvertní, odvážní, bázliví, rozverní, uzavření, mlsní či asketičtí.
Z tohoto pohledu můžeme být
velice rádi, že ne každý z nás
má psa. Pokud by tomu tak
bylo, na světě by rázem přibylo
podvraťáků, s nimiž by si neuměl poradit vůbec nikdo...

Konstelace hvězd Prostějova

Prostějovanům bude tak trochu v tomto týdnu scházet romantika.
Honbu za živobytím by ale měli zklidnit, vždyť nejenom z práce je
člověk živ. To takhle vzít partnera a vyjít si večer za město do přírody?
Vždyť srpen je pro pozorování nebe plného hvězd nejpříhodnější!

Berani - 20.3. až 18. 4. Neranděte v tomto týdnu
dlouho, myslete na to, že ráno už musíte brzy vstávat. Koneckonců, romantiku ve dvou si můžete
nechat na odpoledne a večer, beztak nic jiného na
práci mít nebudete. Šetřete ale síly.
Býci - 19.4. až 19.5. V průběhu tohoto týdne budete mít doslova vysmátou náladu, a nebude to jen
počtem vykouřených jointů marihuany. Veselí vám
nepokazí ani drobnější spor v zaměstnání, dokonce
ani další prohra vašeho oblíbeného týmu.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Na začátku nového pracovního týdne se budete cítit plní energie a elánu.
Hvězdy ale varují, že byste své síly mohli lehce přecenit. Také si dejte pozor na impulsivně uzavřené
obchodní smlouvy. Ať nepřestřelíte!
Raci - 20.6. až 21.7. Budete si muset v nejbližších
dnech vybrat mezi jistotou a novým působištěm.
Obdržíte totiž nabídku na nové zaměstnání, které
je sice atraktivnější a lépe placené, ovšem současně
riskantní. Nebo vsadíte na jistotu a zůstanete?
Lvi - 22.7. až 21.8. O víkendu jste se zrekreovali,
takže energii nepostrádáte. Do zaměstnání dorazíte
s úsměvem a svou pohodu přenesete i na kolegy.
Ranní útlum odezní a zavládne pohodová atmosféra, díky které zvládnete i spoustu práce.
Panny - 22.8. až 21.9. Nechtějte se pořád hádat,
zvolte vždy mírnější tón hlasu i při těch nejvypjatějších situacích. A že jich tento týden bude! Do problému se samozřejmě budete dostávat díky svým
prořízlým ústům. Takže se mírněte.

+

Osobnost týdne
KATEŘINA BROŽOVÁ

Výrok týdne
„NADUPANEJ KONCERT
SE SPOUSTOU
ZAJÍMAVÝCH PÍSNÍ,
ZNÁMÝCH HITŮ
A TAKY NOVINEK...“

kou nadační dozorčí rady. Umělky-

Lídr skupiny Olympic
Petr Janda vzkazuje
prostějovským příznivcům,
co je tuto sobotu čeká

TAK ZATRACENĚ, KDE JSOU TY OKURKY?!

„báťuška“ Putin dokazuje, jestli
ještě ruský medvěd je ono silné
zvíře, které dokáže hýbat světovou politikou. Bohužel dělá to tak
stupidně, že podporuje poloprimitivní teroristy, kteří jsou schopní
i sestřelit civilní dopravní letadlo
absolutně nezúčastněného státu,
následně rabovat mezi mrtvými
a ještě se tím chlubit na sociálních
sítích. Pak se sám Putin diví, že
se konečně probere onen svět,
co si říká demokratický, a dává
mu to pěkně „sežrat“ sankcemi, i když na ně asi i sám doplatí. Zde jen poznámku, že čím
dál větší obdiv má u mne německá kancléřka Merkelová,
která dokáže Putinovi říct vše
od plic na rozdíl od slaboučkého Američana Obamy, který je
bohužel (jak jsem zde již jednou
zmínil) představitelem nejsilnější
demokracie světa. A ke všemu
tomu se nějak poslední dobou
podezřele šíří virus nakažlivého
viru ebola.
I v tuzemsku se to také pěkně
řeže, a to tak velmi, že dokonce
i poslanci, kteří se normálně

komentář redaktora

...ještě
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Váhy - 22.9. až 21.10. Všude, kam tento týden
vstoupíte, zavládne chaos. Jste totiž poměrně atraktivní osobnosti, které vzbuzují vzrušení u protějšků
nejrůznějšího věku. A protože jste si toho vědomi,
budete se to snažit využít ke svému prospěchu.
Štíři - 22.10. až 20.11. Dívejte se pořádně, kam šlapete. Smůla se vám tento týden bude lepit na paty
a není vyloučeno, že na podrážkách bot budete mít
v přeneseném slova smyslu i nějaké to lejno. Raději
se do ničeho nepouštějte, hoďte se do klidu.
Střelci - 21.11. až 20.12. Hodně se vám budou zapalovat lýtka a na pokoji nenecháte nikoho z jedinců opačného pohlaví. Několikrát ale budete odmítnuti, druhá strana totiž o sex nebude mít zájem. To
vás trochu naštve, ale lovit budete dál.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Můžete se dostat do
formy rychleji, než si dovedete představit. Spolehněte se na rady a dohled opravdových profesionálů.
Nepouštějte se do ničeho složitého, a když už neposlechnete, poraďte se s odborníky.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Pokud potřebujete něco
dotáhnout do konce, nyní se vám to snadno podaří.
Hodí se to hlavně jedincům, kteří chtějí mít před odjezdem na dovolenou čistý stůl. Zasloužený oddech
vám nezkalí ani pomyšlení na zapomenuté resty.
Ryby - 19.2. až 19.3. Nebuďte tak nároční. Když
budete neustále čekat na někoho dokonalého, mohlo by se stát, že se nedočkáte. Buďte realisté, vždyť
ve vaší těsné blízkosti je člověk, se kterým by vám
to klapalo jako švýcarské hodinky!

během léta poflakují u nejrůznějších moří a oceánů, musí
pracovat ve sněmovně. A třeba
obstrukce, které se již několikrát prováděly při projednávání
služebního zákona, si nezadají
s americkým fotbalem či baseballem, jenž se také v některých
fázích umí neúměrně protahovat. Vládní činnost se zúžila na
vzájemné souboje mezi premiérem a ministrem financí, při
kterých se občas i něco podaří,
a tak jsme konečně po dlouhém bolestivém porodu vyslali
do Bruselu naši kandidátku na
eurokomisařku. Je pikantní,
že mezi novými eurokomisaři ze všech států EU mělo
být nominováno hodně žen,
a nakonec ta naše je údajně
jediná! No, tak snad si ji tam
budou mužové hýčkat. A k tomu všemu zase naše centrální
banka uvažuje o další devalvaci koruny. Proboha, proč?!
A teď pojďme do našeho města.
Na první pohled by se snad zde
dalo hovořit o okurkové sezoně,
ale já vás vyvedu z omylu. Ač

to tak nevypadá, tak již začala
předvolební kampaň, neboť do
října zas tak daleko není. Strany a hnutí pilují kandidátky
a připravuje se strategie i taktika, jak před volbami předstoupit před voliče. Byl mi už také
ale přeposlán odkaz na jeden
předvolební blog, ve kterém
jsou hodnoceny jednotlivé
strany a hnutí. Hodnocení
se pochopitelně zaměřuje na
lídry a první volební desítky
kandidátů jednotlivých uskupení, a vyvozuje z toho mnohdy až podivuhodné závěry.
Nepřísluší mi hodnotit tento
blog, je ovšem dobré dočíst
ten základní příspěvek až do
konce a až u podpisu pochopíte, za koho autor kope... Ale
je to v pořádku, máme přece
demokracii a nepochybně se
objeví daleko více předvolebních blogerů, následně plakátů
a akcí pro voliče a podobně.
Ale zde bych prosil ovšem
všechny zúčastněné, pojďte se
k sobě chovat navzájem slušně,
pokud už na někoho budete na-

dávat, dělejte to jen na schůzích
svých uskupení a veřejně ukažte jen svoji vlídnou tvář a buďte
k soupeřům ohleduplní a tolerantní. Věřte, že se vám to vrátí
ve formě voličských hlasů, neboť volič není hloupý. Naopak
začíná být unaven vzájemným
osočováním a napadáním, toho
má dost v parlamentu a ve vládě! Chce vidět konstruktivní
návrhy pro rozvoj města a také
schopnost jednotlivých uskupení na něčem se domluvit.
Nemám teď na mysli systém:
„Já na bráchu, brácha na mě“,
nebo: „Kujme pikle, pikle kujme“, ale
něco, co naše statutární město posune dál a vpřed. Pojďte
to všichni dohromady zkusit.
Díky.
Tak co? Říkám si, zda bych
nebyl raději, aby ty okurky
- okurková sezona, zde byly
a my mohli psát třeba o objevu
Lochnesky nebo UFO. Co na
to říkáte vy, vážení? Jo, a poraďte mi, kde mám osobě blízké sehnat ty nakládačky?

sokol
ím okem ...
Parkovací místo pro každého?
Prostějov patří mezi města, která
se posunují dopředu. Dokazují
to nejenom různá ocenění na
celostátní úrovni, ale zejména
názory většiny obyvatel města.
Samozřejmě ale platí, že nikdy
není vše ideální a stále je co
zlepšovat. Pracovat se musí určitě například na dalším zlepšení
bezpečnosti ve městě a pozitivní
roli v tom může sehrát další zefektivnění práce městské policie.

„Doba parkovací“
Dalším problémem, který je třeba dořešit, je zcela jistě parkování ve městě. Tak jako město
nejprve opravilo komunikace
a v tomto funkčním období se

vrhlo na opravu chodníků, nastal
podle mého názoru nyní čas na
to, aby po „době chodníkové“
nastala „doba parkovací“. Samozřejmě nelze městu upřít, že
na tomto poli již něco udělalo.
V živé paměti jsou také případy,
kdy občané určité části města
nové parkoviště nechtějí, protože
se bojí ztráty zeleně. Rozumím
tomu, že rozvoj parkovacích
možností nemůže jednoznačně
vést k omezování městské zeleně. To by jeden cíl, jak zlepšit
život Prostějovanů, boural jiný dostatek zeleně kolem nás.

A jak na to? Například budováním lehkých parkovacích
domů, což by byla v praxi jen
víceúrovňová parkoviště, která
by nezabrala tolik místa a nemusela by se kvůli nim omezovat zeleň. Vysněný cíl - parkovací místo pro každého občana
či alespoň pro každou rodinu
- by se stal díky nim reálným.
A jen tak mimochodem, nemyslíte si, že by si Prostějov
zasloužil ještě jeden typ parkování? Parkovací dům pro
kola, jaký mají třeba v Hradci
Králové. Já myslím, že ano.
Kdyby byl zajímavě řešen,
Lehké parkovací domy
mohl by se stát novou domii pro kola
nantou města.
Petr Sokol,
Nyní by se ale parkování mělo
vysokoškolský učitel
stát jednou z hlavních priorit.

Agentura

Vodou z přehrady se budou kropit silnice!

Tohle je už do očí bijící tak, že se
i zobák Hóserovi kroutí! Skorem
čtvrt miliardy kaček za takzvanou
revitalizaci plumlovské přehrady
vylítlo do vzduchu, možná i pár
bankovek uvízlo někomu doma
pod strožokem, a voda v dříve tak
rekreanty vyhledávané nádrži je
vhodná akorát tak na zalévání.
A to v pravém slova smyslu!
Jak totiž Agentura Hóser exkluzivně zjistila, hygienici
a dokonce i ministerstvo zdravotnictví vydali totální zákaz
koupání v plumlovské přehradě. A ministerstvo vnitra
dokonce zakázalo lidem se
k přehradě přiblížit na sto metrů! Důvod? Voda už totiž obsahuje takové množství sinic,
bacilů flusltyfusu a dokonce
i viru ebola, že její využití není
možné k rekreačním účelům,
natož ke koupání.
Na prostějovské radnici ale i tak
okamžitě přišli na to, jak hnijící
vodu využít. „Napříč politickým
spektrem jsme se shodli na tom,

že vodu budou čerpat vozidla
technických služeb, která jí budou kropit prostějovské silnice.
Vím, že když komunikace pak
uschnou, zůstane na nich zelený
povlak, ten ale vzápětí okamžitě
zameteme,“ svěřil se Agentuře
Hóser s velkými plány Miroslav
Nakaseseděl, primátor města.
Podle něj městská kasa hodně
ušetří. „Nebudeme muset brát
vodu z městských studen a navíc
pomůžeme zase odčerpat vodu
z plumlovské přehrady. Snad
někoho pak zase napadne ji revitalizovat. Já to ale nebudu. Jo,
a ještě na tom vyděláme, množí
se totiž objednávky na dodávky
této vody z přehrady. Například
pan poslanec Fialka z hnutí
Soumrak požaduje, abychom
mu vodou z přehrady zalévali
zahrádku,“ dodal ještě první
muž prostějovského magistrátu.
Právě poslanec Fialka stál
za celou údajnou revitalizací
plumlovské přehrady, která se
naprosto zmrvila. „Snad jste

si nemysleli, že přehrada se
někdy vyčistí? Já se potřeboval
dostat do parlamentu, tož něco
jsem musel vymyslet. Stejně by
se ty prachy utratily za něco
jiného, takto se alespoň na
přehradě něco dělo. Ostatně,
potřebovali jsme prozkoumat
její dno a zjistit, zda v něm
není zakopán poklad,“ vysvětlil Agentuře Hóser Radímek
Fialka. Jak ihned dodal, on
sám se špinavé vody plné sinic
a bacilů vůbec nebojí. „Klidně
si nechám těmi splašky zalévat
zahrádku, zvláště bolševník,
který pěstuji,“ šokoval poslanec za Hirošimovo hnutí
Soumrak.
Tak, aspoň někomu otrávená
voda z přehrady bude sloužit...
Za Agenturu Hóser Majkl

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

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
dvojici nejzajímavějších, které
vám nyní předkládáme...

Poděkování
panu Koblížkovi

„Moc ráda bych se s vámi
podělila o můj zážitek, pro
mě dost traumatizující, ale
s jednou velice příjemnou
zkušeností. V pátek dne
1. srpna letošního roku jsem
šla s mými pejsky do prodejny
Fotolab na Žižkově náměstí
za účelem pořízení jejich foto
do pasů. Vyjíždíme totiž s nimi do zahraničí. Jelikož jeden
z našich pejsků je z útulku, byl
v minulosti týrán a hrozně se
bojí neznámých lidí i rámusu,
jehož je ve městě spousty, stalo
se níže popsané. Při vchodu do
výše zmíněné prodejny se pes
z útulku vylekal uzavřeného
prostoru a cizích lidí uvnitř.
Okamžitě se obrátil a tryskem
pryč z prodejny. Já zrovna
v té době našlapovala na schod
dovnitř, pes mi podrazil nohy
a já šíleným způsobem spadla
na levou ruku. Myslela jsem,
že je po mně! Zaměstnanci
Fotolabu se mě ale hned ujali,
a když jsem se trochu vzpamatovala, jeden mladý fotograf se
mi nezištně nabídl, že mě odveze domů. Měla jsem auto nedaleko, ale řízení nepřicházelo
vůbec v úvahu. Po příjezdu
domů mě odvedl ještě do nemocnice, naštěstí to není z mého bydliště daleko. Tam mi byl
ve všem nápomocen, byl velice ochotný a vstřícný. Rentgen
potom ukázal, že mám naštípnutou ramenní kost. Tento
článek vám píšu, ne proto
abyste mě litovali, ale touto
cestou bych chtěla upřímně
a z celého srdce poděkovat
onomu mladíkovi zaměstnanému ve Fotolabu na Žižkově
náměstí. Jmenuje se Jaroslav
Koblížek a jeho zásluhou přehodnotím svůj názor na dnešní
mladé lidi v jejich prospěch.
Ještě jednou velice děkuji panu
Koblížkovi za nevšední přístup k cizímu neštěstí a za jeho
ochotu pomoci druhému.“
Libuše Všetičková, Krasice

Pletou se pod kola

Vím, že na toto téma se už toho
napsalo dost. Jenom bych chtěla upozornit na špatnou situaci
na cyklostezce ve Školní ulici.
Pokud vím, tato vydlážděná
stezka je určena výhradně pro
cyklisty, chodci mají přece svůj
chodník na protější straně ulice.
Denně tudy projíždím na kole
snad desetkrát, a vždycky narazím na chodce nebo celou skupinku lidí, kteří si klidně kráčí
po cyklostezce. A když je upozorním, že tady nemají co dělat,
ve většině případů se setkám
s jejich negativními reakcemi.
V úterý 29. července ráno jsem
tudy jela znovu do práce a do
cesty mi vešla mladá maminka
s kočárkem. Vůbec se nerozhlédla, jestli jede nějaký cyklista, bylo jí to úplně jedno. Když
jsem prudce zabrzdila a tak tak
se jí vyhnula, okřikla mě, že jí
snad chci zabít dítě! Neměl by
chodcům už konečně někdo
důrazněji vysvětlit předpisy,
když zřetelné dopravní značky
nepomáhají? A co strážníci, neměli by se více zaměřit na tento
problém a cyklostezky častěji
kontrolovat?
Božena Navrátilová, Prostějov

Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Město Prostějov za posledních několik let prošlo mnoha změnami. Jako poslední můžeme zmínit popravu Oděvního podniku, jíž předcházela přestavba Prioru na Zlatou bránu nebo
třeba revitalizace Smetanových či Kolářových sadů... Stále je
však co zlepšovat, aby naše město bylo stále krásnější. A co si
myslíte vy, líbí se vám? Na to jsme se ptali v prostějovských ulicích našich spoluobčanů...

Hvězdy světové k
o

p
přistiženy v H ané
luch

JE PROSTĚJOV HEZKÉ MĚSTO?
Lucie GONČÁROVÁ
Prostějov

Jiří POTŮČEK
Prostějov

NE

NE

ově

vyhráli
e
n
e
m
s
„Když j nát v Brazílii,
pio
ten šam aspoň tady!“
e
zvítězím
U ít í výbor.
Uvítací
ýb Vůdčí
osobnosti Brazílie, Argentiny a Portugalska
v Hluchově ukázaly,
že umí držet při sobě.
Jejich výkon však byl
poněkud prkenný...
Foto: Jiří Možný

„Podle mě není Prostějov příliš hezké město. Mnoho domů
na náměstí je dost nepěkného
vzhledu. Navíc Zlatá brána mi
do architektury města příliš nesedí. Ani s čistotou a úklidem
nejsem zrovna spokojená. Zejména pak v zimě je situace
otřesná. Myslím, že se radnice
snaží vyvléknout z úklidu sněhu. Radní se ani moc nesnaží
město zkulturnit nebo nalákat
turisty. Prostějov by si měl celkově vzít příklad z jiných měst,
například v Čechách je několik
pěkných měst, která jsou moc
hezky upravená, čistá a neustále kulturně žijí. Je jim věnováno více péče než Prostějovu.“

„Já jsem původně z Opavy
a ta je rozhodně hezčí. Je tam
více zeleně, v Prostějově zeleň dost postrádám. Náměstí
není špatné, ale domy by na
náměstí mohly být v jednom
stylu společně se Zlatou bránou, která městu moc nepřidala, ačkoliv alespoň tu jsou
nějaké slušné obchody. Co
Prostějovu také ubírá na kráse,
je obrovský počet ´feťáků´. Až
hrůza! Navíc často řídí a ohrožují tak normální lidi. Dále
pak všudypřítomné výkaly od
psů se asi moc lidem nelíbí.
A ještě bych zmínil bezpečnost, která tu ve večerních hodinách příliš není...“

Turnaj v malé kopané v Hluchově svojí přítomností ozdobila trojice světových fotbalových hvězd. Dorazily sem vůdčí osobnosti reprezentačních
týmů Brazilie, Argentiny a Portugalska. A jelikož na mistrovství světa ani
jeden z těchto „zlatých hochů“ trofej nad hlavu nakonec nepozvedl, doufali, že se zahojí alespoň tady...
Prostějov/mik
Brazilec Neymar, Argentinec Lionel Messi a Cristiano Ronaldo z
Portugalska hned na úvod přivítali každého z účastníků červencového turnaje v Hluchově. Kromě trojice slavných fotbalistů
sem předposlední červencovou
sobotu dorazilo také osm týmů
ze všech koutů regionu. Všichni
tři slavní špílmachři v Hluchově
dokázali, že přestože jsou každý
z jiné země, umí držet při sobě.
„Vůbec se jim nedivím, že sem
dorazili společně. Vždyť v Bra-

zílii museli nastupovat každý
za jiný tým a snad i proto jim
vítězství nakonec vyfouklo Německo,“ prohodil jeden z přítomných diváků.
Navzdory své soudržnosti
hvězdný tým nakonec v hluchovském turnaji nezvítězil.
„Absolutně jim chyběl pohyb.
Jejich výkon bych označil za
jedním slovem prkenný...,“
zhodnotil vystoupení hvězd
fanoušek.
Trojice slavných sportovců tak
pouze přihlížela triumfu dalšího „dream týmu“ s názvem

Všehochuť. Ten byl obdobně
rovněž složený z hráčů, kteří
by se vzhledem k místu svého
trvalého bydliště za normálních
okolností na trávníku potkali
spíše jako soupeři. Vždyť jej
tvořili hráči z Kostelce na Hané,
Přemyslovic, Vícova a dalších
fotbalových bašt Prostějovska.
Po neúspěchu na mistrovství
světa i turnaji v Hluchově si tak
Neymar, Messi i Ronaldo na
svoji další trofej zřejmě budou
muset ještě nějaký čas počkat.
Dočkají se konečně alespoň ve
finále Ligy mistrů?

INZERCE

Znáte postel jak své boty a už vás to v ní nudí? A co takhle
zkusit milování ve sprše? V těchto parných dnech je hygiena
spojená s osvěžením obzvláště potřebná. A proč ne v páru?
Ve dvou se to lépe táhne!
Milování ve sprše je něco, co láká muže i ženy, i když s obavami. Skutečnost je taková, že milenci se potýkají s různými
tělesnými výškami, s kluzkými povrchy, nepohodlím i sníženým komfortem z důvodu nedostatečné lubrikace. Tyhle
obavy jsou sice oprávněné, nicméně tak málo stačí k tomu,
aby dva prožili sexy sprchování, o kterém vždy snili! Sex ve
sprše je jednoduše skvělý způsob, jak rozbít rutinu. Ten pocit
s vodou tekoucí přes tělo vás stimuluje zcela odlišným způsobem a dělá věci tak vzrušující!
A rada pro ženy? Na pomalé svlékání a koketerii ne vždycky
zbývá čas. Začněte se mydlit sprchovým gelem a postarejte se o to, aby to váš partner z druhé strany místnosti viděl.
Drážděte ho a hrajte si s ním, tomu žádný muž neodolá...

Návrat ke

„starým” případům

Policie je stále na stopě
lupičům z Přemyslovic,

miliony rozhazovat nemohou
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 12. SRPNA 2013
Po Jánu Bakalárovi z Duban na Prostějovsku se slehla zem. Co nyní
dělá muž, jehož hledá Policie České republiky, neboť to byl zřejmě on,
kdo v únoru letošního roku střílel samopalem do auta převážejícího
právě třicet milionů korun? Nejpravděpodobnější jsou dvě možnosti.
Buďto někde v zahraničí žije z peněz uloupených v Přemyslovicích,
nebo už je dávno mrtvý....

SRPEN 2014

Ján Bakalár šokoval. Přestože pro své komplice znamenal obrovské nebezpečí, ti ho z cesty neodklidili. Zdálo se téměř jisté, že Bakalár i s nakradenými miliony korun zmizel v zahraničí. Tak tomu ovšem nebylo! Ján Bakalár
se projevil jako pravý vlastenec a zůstal v České republice. To se mu však
stalo osudným! Po více jak roce od brutálního loupežného přepadení v
Přemyslovicích byl letos v březnu naprosto nečekaně zatčen v Praze,
začátkem června pak byl odsouzen k dvaadvaceti letům vězení. Jména
svých kompliců však ani po řadě výslechů neprozradil..
Co přesně je přivedlo na stopu hledaného zločince, kriminalisté nezveřejnili.
Na jeho dopadení však byl zřízen vyšetřovací tým Kolumba. Tato speciální
jednotka po dopadení Bakalára ovšem rozpuštěna nebyla. Co dělá nyní?
„V současné době tým pokračuje v hledání dvojice spolupachatelů. Pracuje také na zajištění peněz z této loupeže,“ nechal se slyšet Milan Pospíšek,
ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování policejního prezidia.
Zásadní otázkou zůstává, co se stalo s více jak třiatřiceti miliony korun, které se lupičům podařilo ukrást. Podle policie většinu z peněz
pachatelé dosud neutratili. „Do oběhu zatím dali jen procenta až promile z této částky. Zbytek se pokusíme zajistit,“ přislíbil vedoucí odboru
pátrání policejního prezidia Vratislav Grégr s tím, že z ukradených peněz
žil i Ján Bakalár na svém útěku. Právě tyto zaevidované peníze, které pocházely z krádeže a následně prošly Bakalárovýma rukama, se zřejmě
staly hlavní stopou, která policii přivedla až k jeho dopadení.

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Vápenice
Přes léto tu bývaly exotické rostliny. Ulice Vápenice se nachází nedaleko historického centra a tvoří důležitou součást městského okruhu. Od osmnáctého století se podle staré středověké
vápenky nazývala Nad Vápenicí, v letech 1833 - 1881 Vápenice,
1881 - 1896 Sadová třída (Park-Ring), 1896-1910 Vápenice, 1940
- 1945 třída SA (Strasse der SA), 1945 - 1962 Stalinova třída, 1962
- 1991 třída Pionýrů a od února 1991 opět Vápenice. Na západní
straně se nachází dvě školní budovy, jižní stranu lemují Smetanovy
sady. Dříve zde byly v létě rozmísťovány exotické rostliny pěstované
v městském skleníku. Na adrese čp. 9 sídlil Německý dům s divadelním sálem a zimním kluzištěm v zahradě. Divadlo se na Vápenici hrávalo také ve spolkových místnostech Katolického (Lidového)
domu.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: ulice Újezd

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

OVOCNÁ PIVA...

Staropramen
cool lemon
0,5 l

Gambrinus
šťavnatý grep
0,5 l

Litovel
černý citron
0,5 l

Zubr
yuzu-limeta
0,5 l

Birell
0,5 l

Zlatopramen
radler citrón
1,5 l

Naše RESUMÉ

13,90

18,50

-

-

17,50

34,90

-

-

-

-

-

-

18,90

19,50

16,90

-

11,90

-

16,90

17,90

15,90

15,90

16,90

39,90

16,90

13,90

12,50

15,90

11,90

45,90

17,90

13,90

-

-

17,90

42,90

Velkým hitem posledních
měsíců, a to napříč všemi
generacemi, se staly chmelové
pěnivé moky s nejrůznější
ovocnou příchutí. Populární
Staropramen cool lemon
i Zlatopramen radler citron
koupíte nejlevněji v Albertu,
šťavnatý grep od Gambrinusu
v Tesku a Intersparu, černý
citron od Litovle ryze v Tesku,
který společně s Kauflandem
nabízí i nejvýhodnější Zubr
yuzu-limeta a po boku s Billou
zase Birell.
Na zdraví!
Průzkum proveden
ve středu 6. srpna 2014

Hokejový trenér Josef Sršeň:

Do Prostějova už NIKDY!
Záhadným způsobem probíhala
jednání o převodu mládežnic10
kých hokejových
celků HC Prolety
stějov. Bývalý
trenér prostějovského mužstva
Josef Sršeň chtěl společně se
svým synem Tomášem založit
občanské sdružení HC VOSA
Prostějov, které by provozovalo
týmy od přípravky až po juniorku. Všechno marné!
Nakonec vše dopadlo jinak a dnes
je celý prostějovský hokej pod
hlavičkou jednoho subjektu HK
Jestřábi. Proč najednou bohatými
hokejovými zkušenostmi protřelý
odborník změnil názor a dnes říká,
že s prostějovským hokejem a vůbec s Prostějovem nechce mít nic
společného? „Byl to politický boj,
kterému já nerozumím. Když rada
a zastupitelstvo města schválily
nový projekt s novým hokejovým
klubem HK Jestřábi, o mládeži
se v něm psalo jen velmi okrajově. Pochopil jsem, že o mládež
v Prostějově zájem není a že bychom do toho se synem mohli jít.
U některých představitelů města
ale znamenal náš vstup do hokeje
napsáno
před

v Prostějově zděšení,“ postěžoval
si Josef Sršeň. „Nakonec nám
bylo oznámeno, že s dotacemi
na mládežnický hokej by mohla
být potíž, protože určité finanční
prostředky z městské pokladny
byly již poskytnuty Jestřábům.
I když jenom na dospělé. Bylo
nám ale radními řečeno, ať zpracujeme projekt a pak se uvidí,“
dodal zkušené trenérský matador.
„Začal jsem jednat i s ředitelem
Domovní správy o pronájmu ledové plochy, tady jsem ale narazil
podruhé. Chtěl po nás úhradu předem a kladl si další nepochopitelné podmínky, přičemž my ještě
vůbec nevěděli, zda nám radnice
projekt schválí. Pak události nabraly rychlý spád. Někteří radní
i předseda sportovní komise města mi přestali brát telefon a okolo
hokejové mládeže v Prostějově se
začal točit pan Čech z Olomouce.
Nechtěli jsme tak se synem chodit
hlavou proti zdi a tak jsme z našeho úmyslu vycouvali,“ vysvětlil
Josef Sršeň. Tím ho prostějovský
hokej zklamal nadobro. „Ne, do
prostějovského hokeje už nikdy!
S Prostějovem už nechci mít nic
společného,“ potvrdil svoji rozmrzelost Sršeň.

Zpravodajství
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SMUTNÝ POHLED: TOHLE UŽ SE NIKDY NEVRÁTÍ!
Dvakrát holt do stejné přehrady nevstoupíš...

To všechno odvál čas! Při pohledu na snímky z osmdesátých let minulého století, které zachycují čilý ruch
na plážích plumlovské přehrady, zaplaví většinu lidí
z Prostějovska vlna nostalgie. Pokud snad někdo
odpovídá na vaše dotazy v prvním roce po dokončení stamilionové revitalizace
aneb
an
ebb vš
vše
še co po
potřebujete
třřebbujete
j vě
vědět
ědě
dět
ět
věřil v návrat starých časů, pak si brzy uvědomil, že
z oblasti daní po novelách
„dvakrát do stejné přehrady nevstoupíš“. A to i přesto,
od 1.1.2014
že kvalita vody v nádrži se po deštích aktuálně očividně zlepšila. Zřejmě ale celý Prostějov už prozřel,
Dotaz číslo 10
že revitalizace zaštítěná poslancem Fialou, se prostě
do naší poradny:
a
jednoduše nepovedla. Tedy slušně řečeno...
Dobrý den, je pravda, že od 1. 1.

Ing. Hana
Naiclerová, MBA

2014 je možné vyplácet společníkům obchodních korporací zálohy na podíl na zisku, což podle
právní úpravy platné a účinné do
31. 12. 2013 nebylo možné? Díky,
Petr.

„Ano, od 1. 1. 2014 je to tak. ZOK
stanovuje v souvislosti s výplatou
záloh na podíl na zisku několik
omezení. Prvním omezením je potřeba, aby statutární orgán prováděl
před výplatou zálohy na podíl na
zisku tzv. test insolvence. Co to
znamená? Je to velmi jednoduché.
Vyplácet zálohy na podíl na zisku
bude možné pouze tehdy, pokud si
obchodní korporace takovouto výplatou nepřivodí úpadek. Povinnost
provádět takzvaný test insolvence
se neomezuje podle ZOK pouze
na případy, kdy chce obchodní
korporace vyplácet zálohy na podíl na zisku, ale na výplatu zisku
nebo prostředků z jiných vlastních
zdrojů obecně. Druhým omezením
je potřeba sestavit mezitímní účetní
závěrku, která slouží společníkům
a statutárním orgánům obchodní
korporace k tomu, aby zjistila, zda
má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Povinnosti zpracovat mezitímní účetní závěrku se obchodní
korporace nemůže nijak vyhnout.
ZOK omezuje i maximální výši
zálohy na výplatu podílu na zisku.
Výše zálohy nesmí přesáhnout
částku odpovídající součtu výsledku hospodaření běžného účetního
období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku, sníženou o neuhrazenou ztrátu
z minulých let a povinný příděl
do rezervního fondu. Posledním
omezením je nemožnost použít k
výplatě zálohy na podíl na zisku
rezervní fond ani jiné vlastní zdroje, které jsou účelově vázány (toto
omezení samozřejmě neplatí pro
ty vlastní zdroje, jejichž účelovou
vázanost může obchodní korporace sama měnit). Lze jednoznačně
doporučit, aby o možnosti výplaty
záloh na podíl na zisku a o výši
této zálohy rozhodovala vždy valná hromada obchodní korporace,
a to na základě za tímto účelem
zpracované auditované mezitímní
účetní závěrky. Samotnou výplatu
zálohy na podíl na zisku provádí
jako v případě výplaty samotného
podílu na zisku statutární orgán
obchodní korporace. Možnost vyplácet zálohy na podíl na zisku je
v ZOK do jisté míry vyvažována
tím, že ZOK nechrání dobrou víru
osob, kterým jsou zálohy vypláceny. Jak se tato zásada projevuje?
Pokud by se ukázalo, že k výplatě
zálohy na podíl na zisku došlo
v rozporu se zákonem a/nebo
společenskou
smlouvou/stanovami obchodní korporace, budou
společníci povinni vyplacené zálohy vrátit, a to ihned poté, kdy
k tomu budou ze strany obchodní
korporace vyzváni. Povinnost vrátit vyplacené zálohy na podíl na
zisku vznikne i těm společníkům,
kteří byli v dobré víře. S ohledem
na celkovou koncepci ZOK, kdy
je ve velké míře zdůrazňována
odpovědnost statutárního orgánu
a odpovědnost ovládajících osob
za škodu způsobenou obchodní
korporaci, bude třeba každou případnou výplatu zálohy na podíl na
zisku pečlivě zvažovat a přistoupit
k ní pouze v případě, že nebude
obchodní korporaci nadměrně ekonomicky zatěžovat.“
Své dotazy pište v rubrice Daňová
poradna na www.naiclerova.cz

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

Prostějov/mik
Kdo uplynulou sobotu navštívil
plumlovskou přehradu, ten se
mohl vykoupat v relativně čisté
vodě a užívat si spoustu volného
prostoru. Ač bylo parné srpnové
odpoledne, davy rekreantů byste
tu hledali marně. Opět se však
ukázalo, že kvalitu vody v nádrži více než nákladná revitalizace
ovlivňuje aktuální počasí. Ještě
před týdnem hygienici oznámili,
že voda v nádrži obsahuje velké množství sinic a není proto
vhodná ke koupání, v sobotu
bylo už na první pohled patrné,
že její kvalita se po čase opět
zlepšila.
„Je to skutečně lepší. Hlavní důvod je ten, že napršelo a voda
se obměnila. Velká škoda, že to

nepřišlo dřív. Na jaře, když se
o přehradu každý zajímal, bylo
velké sucho, voda do přehrady
téměř nepřitékala a sinice se vesele
množily. Teď, když se to zlepšilo,
už lidé nemají důvěru,“ vyjádřil
se pro Večerníku přímo na pláži
U Lázničků její provozovatel Miloš Láznička.
Mírné zlepšení kvality vody
potvrdili i hygienici. Po pondělním měření jí na pětistupňové
škále dali trojku. „Znamená
to zhoršenou jakost vody. Ve
srovnání s předchozím měřením ovšem došlo k výraznému
poklesu množství sinic. Přesto
u vnímavých jedinců jako jsou
alergici, jedinci se sníženou
imunitou, těhotné ženy a děti, se
mohou objevit zdravotní potíže,
proto doporučujeme se po kou-

Pro srovnání. Pláže U Vrbiček a U Lázníčků na archívních snímcích a na fotografiích z letošního léta.

pání osprchovat,“ vyjádřil se konkrétně Karel Freudman z Krajské
hygienické stanice v Olomouci.
Plumlovská přehrada nedávno

PROVÁZÍ PRODEJ PŘEDPLATNÉHO PROTEKCE?
Divadelní abonmá si lze zarezervovat i telefonicky

Prostějov/mls - A pak že o kulturu v Prostějově není zájem! Zahájení prodeje předplatného do
Městského divadla rok co rok
provází dlouhé fronty. Nejinak
je tomu i letos, kdy se minulé
pondělí znovu otevřela pokladna a právě na začátku uplynulého týdne nás jedna ze zájemkyň
upozornila na údajně nekalé
praktiky při rozdělování těch
nejlepších míst! Co je na tom
pravdy? Večerník v této souvislosti požádal vedení divadla
o vysvětlení některých pravidel
pro prodej abonmá.
Jak je to přesně s prodejem předplatného do divadla? V tom
Nic nového pod sluncem. Fronta na lepší sedadla po zahájení předprodeje
zřejmě i někteří z pravidelných
předplatného rok co rok přetéká z divadla na ulici.
Foto: archiv M. Zaorala
návštěvníků nemají úplně jasno.
Projevilo se to hned na úvod ofi- Zajímalo nás tedy, zda je možné, zervovala minimálně čtyřem vociálního prodeje abonmá, který aby si někdo zamluvil předplatné lajícím místa předplatného. Ti, co
odstartoval v pondělí 4. srpna.
jinak než u pokladny prostějov- si poctivě odstáli frontu, tak měli
ského divadla po srpnovém ofici- smůlu. Pokud se nemýlím, když
Místa bylo možné
álním zahájení prodeje. „Rezerva- jsem obnovovala v červnu jinou
zarezervovat už
ce současných míst předplatného skupinu, bylo dáno, že si musíte
začátkem prázdnin
bylo možné provést už prvních přijít osobně a že telefonicky to
„Dcera byla ve frontě zájemců na čtrnáct dnů prodeje, tedy letos v není možné zablokovat. A ejhle,
čtvrtém místě. Dáma, která stále období třiadvacátého června až najednou to možné je. Nemělo by
před ní, si své dvě místa před- čtvrtého července, a to na poklad- se v tom udělat jasno?“ navrhovala
platného nevyzvedla do začátku ně divadla,“ zareagovala ředitelka dále paní Nevoránková.
divadelních prázdnin. Jaké bylo divadla Jana Maršálková.
Je tedy možné si v srpnu sjednat
její překvapení, že daná místa
předplatné i po telefonu? „Ano,“
Předplatné
si
lze
byla již prodána, a to ani jeden ze
odpověděla stručně Jana Maršálzařídit i telefonicky
dvou zájemců stojící před ní, si
ková s tím, že právě odjíždí na
dané lístky nezakoupil. Kam tedy Nejasnosti ovšem panují i ohledně dovolenou a ke stížnosti paní Netato dvě místa zmizela?!“ obrátila možnosti rezervace předplatného voránkové, která doputovala i na
se na Večerník s dotazem Helena po telefonu. „Než se dcera stojící prostějovský magistrát, se oficiálně
Nevoránková.
v řadě dostala k okýnku, paní re- vyjádří po svém návratu.

SEZNAM STRAN a HNUTÍ
KANDIDUJÍCÍCH
DO ZASTUPITELSTVA
MĚSTA PROSTĚJOV
Republikánská
strana
Čech, Moravy a Slezska

Do boje o posty zastupitelů
se přihlásilo tucet stran a hnutí

Prostějov/pk - Do otevření
volebních místností chybí
už jen dva měsíce. Právě za
tuto dobu se bude rozhodovat o tom, která pětatřicítka
zastupitelů bude rozhodovat
o chodu města. Ambicí stát se
zastupitelem či zastupitelkou
Statutárního města Prostějov
dostalo dvanáct stran a hnutí,
což činí více jak čtyři stovky
osob.
Přestože úřady jmenný seznam
ještě oficiálně nezveřejnili,
neboť ještě může dojít k
mírným úpravám, jedno je jisté.
Na politickém poli bude tentokrát v Prostějově tak rušno,
jako už dlouho nebylo. Přestože
totiž dvanáctka není úplně
ohromujícím počtem, co se týká

stran a hnutí, dá se bez nadsázky
říct, že téměř všichni mají ambice na dosažení pětiprocentní
hranice. Právě ta je potřebná k
tomu, aby seskupení uspělo a
mohlo se více či méně podílet
na chodu města.
Favoritem voleb je doposud
vládnoucí ČSSD v čele se
stávajícím primátorem Miroslavem Pišťákem. Naopak
koaliční partner ODS bude mít
nepoměrně menší šance a dá
se očekávat přesun „modrých
ptáků“ do opozice. I když kdo
ví, třeba lídr Tomáš Blumenstein, který je předsedou celostátní organizace Mensa ČR
sdružující lidí s vysokou inteligencí, překvapí...
(pokračování na straně 13)

Křesťanská a demokratická unie - Československá
strana lidová
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech
a Moravy
Moravané
Změna pro Prostějov
Úsvit přímé demokracie
PéVéčko
ANO 2011
Občanská
strana

demokratická

Koruna česká (monarchistická strana Čech, Moravy
a Slezska)
TOP 09

prošla nákladnou rekonstrukcí. Kvůli čištění dna a opravě
hráze byla v závěru roku 2009
vypuštěna a loni v září začalo

její postupné napouštění. Do
čištění dna a opravy hráze šlo
z rozpočtu ČR 270 milionů korun. Povodí Moravy nyní jedná

Foto: Martin Zaoral a facebook

se starosty o začátku výstavby
případně dostavbě kanalizací
a zprovoznění chemického odstranění fosforu z odpadních vod.

Vrah nejvíc ublížil

své staré matce

Prostějov/mls - S obrovským
zármutkem se ve svém vysokém věku musí vyrovnávat
paní Anna. Matka sedmapadesátiletého Jaroslava Paulina,
který nedávno na Žižkově náměstí v Prostějově ubodal svoji
nevěrnou družku J. M., není
od tohoto hrůzného činu se
svým synem v kontaktu.
Přitom se mu ještě před
vraždou údajně snažila
podat pomocnou ruku.
Bohužel ji nepřijal...
Na redakci Večerníku se
obrátila jedna z dlouholetých kamarádek Jaroslava
Paulina. „Jarda byl hodný člověk, nikdo z nás by do něj neřekl, že by byl schopný někoho
zabít. Jeho první manželka byla
taky zlatá. Jenže pak se rozvedl,
měl problémy se zdravím, začal víc pít a šlo to s ním hodně
z kopce. Se svojí družkou byl
víc jak deset let. Byla to mrcha,

která ho podváděla, kde mohla.
To jsme věděli všichni. Takhle
daleko to ovšem nikdy nemělo dojít! Jarda se na ni měl už
dávno vykašlat. Vždyť i jeho
maminka mu opakovaně nabí-

aby přijela. Než se jí to povedlo,
tak už ho odvezli policajti. Od
té doby s ním ani nemluvila, ani
ho neviděla. Neví, co s ním je,
ani dopis jí zatím z vazby neposlal,“ dodala paní Marie.
Bývalé sousedce Jaroslava
Paulina se také nelíbí, že syn
zavražděné měl údajně
z bytu rozprodat veškeré zařízení. To přitom
nešťastný pár pořizoval za společné peníze. „Přitom třeba televize byla na splátky
a ještě nebyla vůbec
zaplacená,“ podotkla
ještě známá rodiny, v níž
došlo k nejhorší možné tragédii.
Jaroslav Paulina zůstává ve
vazbě, policií byl obviněn
z vraždy, za což mu hrozí 10 až
18 let vězení. Jak se jeho případ
aktuálně vyvíjí, se Večerníku
v uplynulém týdnu nepodařilo
zjistit.

„Kdyby přijal její pomoc,
mohlo být vše jinak,“
říká jeho kamarádka

zela, ať k ní jde bydlet. Měl to
udělat, byl by klid,“ mínila paní
Marie, která je s vrahovou maminkou stále v kontaktu.
„Je to pro ni hrozně těžké. Jarda jí měl hned po vraždě volat,

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

„Sport, lidé a psi. To je můj život,“ říká Pavel Vavrouch

Prostějov/red - Celoživotně se víc než po lidech
dívám po jejich psech,
a tak jsem prošedivělého
vysokého muže napřed
ani nezaregistrovala.
Zato ukázkového psa,
kterého vedl na vodítku,
jsem si všimla hned. Pak
už slovo dalo slovo a já se
dozvěděla, že tohle krásFoto: archív Pavla Vavroucha
né zvíře pochází z útulku.
A zjistila, že znám i jeho ho turnaje, na který se před časem to víc si užívám klidu na chalupě,
pána, Pavla Vavroucha.
do Prostějova sjelo dvaatřicet při rekreačním sportu, zahradničení

Chvilku mi to trvalo, než
jsem vás zařadila, ale už
vím, kdo jste. Člen sportovní komise rady města. Jak
dlouho v ní působíte?
„Působím v ní od roku 2010 a musím říct, že rád. Sport je odjakživa
mou srdeční záležitostí, a tak jsem
rád, že touto cestou mohu napomáhat
k jeho rozvoji ve městě.“
p
Když jste to nakousl,
jakému sportu holdujete
vy sám?
„Hrával jsem aktivně volejbal a
stolní tenis. Po vážném úrazu jsem
toho ale musel nechat, takže místo
aktivního sportovce jsem teď sportovec pasivní. Což neznačí sezení
u televizních sportovních pořadů,
ale organizaci soutěží. Byl jsem
pořadatelem amatérského tenisové-

nejlepších hráčů z celé republiky.
Ohlasy byly velmi dobré, a tak
v září chystáme repete.“
A z trochu jiného soudku.
Před časem jste se stal
přísedícím u Krajského soudu v
Brně. Jak tuhle novou roli
vnímáte?
„Je to prvoinstanční soud pro
těžké případy, loupežná přepadení,
vraždy. Už jen nastudovat je dá
hodně práce, ale nesporně práce
zajímavé. Věřím, že zde dostanu
šanci uplatnit smysl pro spravedlnost.“
Máte náročnou práci, jak
relaxujete?
„Pracuji u jedné energetické společnosti na oddělení, jehož náplň
souvisí i s mým působením u
soudu, takže náročná opravdu je. O

a také při vycházkách se psem.“
A jsme zpět u vašeho čtyřnohého kamaráda. Jak jste
k němu vlastně přišel?
„Chtěli jsme udělat dobrý skutek,
a tak jsme si vzali štěňátko
z útulku. Byly mu asi dva měsíce
a pro někoho to byl nevhodný
dárek. Po Vánocích skončilo na
ulici. Že je to čistokrevný pes
a k tomu dost velký, to byl bonus
(smích).
Už je s námi spoustu let.“
(
Co pro vás znamená
Prostějov?
„Můj nejen pracovní život mě zavál do všech koutů naší vlasti, i na
Slovensko. A všude věděli, kde je
Prostějov. Dřív kvůli Oděvnímu
podniku, dnes díky sportu. Pro mě je
ale i oázou klidu, ve které žijí a žili
lidé, kterých si vážím a mám je rád.“

Společnost
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Do lesa můžete s kosou! Pivo teklo proudem z desítek píp
Litovelský pivovar hostil již podesáté pivní superfestival

na
alerie .cz
fotogecernikpv
.v
www

BYLI JSME
U TOHO!
INZERCE

NÁBYTEK
VIP ŠTUGEL
Netradiční dar. Pan Vykopal z Kostelce na Hané měl z krásných hříbků velkou radost. Foto: Stanislav Dvořák
Prostějovsko/mls - Teplé počasí, které tu a tam
prožene tolik potřebný deštík, přeje v posledních
týdnech houbám. Přesvědčují nás o tom i příspěvky
čtenářů Večerníku, které nám každoročně zasíláte.
A ani letošní léto není výjimkou...
Jsou známé případy rybářů, kteří nejí ryby. Nenajde se však snad jediný houbař, který by nejedl
houby. Přesto někteří z nás sice houby sbírají,
ale nakonec je nejí. Svůj houbařský poklad totiž
s radostí věnují druhým!

„V pátek jsem vyrazil na výlet, vydal se
směrem na Kosíř. Svým následným úlovkem
jsem udělal radost panu Vykopalovi
z Kostelce na Hané, který má moc rád houby,
ale už si na ně ze zdravotních důvodů sám
nedojde,“ napsal do Večerníku Stanislav
Dvořák a přidal do redakční pošty i pěknou
řádku snímků pořádných macků.
Fotogalerii si můžete prohlédnout
na www.vecernikpv.cz!

Plumlovská 85 | Prostějo

města Prostějova a účastnicemi
kurzu Okresní hospodářské
komory „Od kočárku k podnikání“ pod záštitou Zdravého města Prostějov se ko-

co je restaurant day

Nápad Restaurant Day neboli festival dočasných restaurací
vznikl v roce 2011 v Helsinkách a rychle se rozšířil do celého světa. Den amatérských restaurací ale není jenom o jídle,
může napomoci utužit například sousedské či kamarádské
vztahy. Zapojit se do projektu může každý, kdo si na to troufne. V Česku se letos koná po čtvrté a po Praze, Brně, Lednici,
Berouně, Děčíně a Jeseníku se do něj zapojil i Prostějov.

F o t o r e p o r tá
Fotoreportáž
áž

nala poprvé letos v květnu.
Pro velký úspěch se opakuje
17. srpna, tentokrát v piknikovém duchu. Večerník bude
u toho, a vy byste rozhodně
také neměli chybět!
„K ochutnání bude Chilli con
carne, těšit se můžeme na bezlepkové speciality, čaje Puerh, speciality z baskického baru či vína
ze Znojma,“ popsala Večerníku
předsedkyně spolupořádajícího
Okrašlovacího spolku Milada
Sokolová. Podle další z organizátorek Markéty Valentové můžeme čekat i povidlové buchty,

zřejmě ani nejrůznější soutěže
a pořadatelé nezapomněli ani na
zábavu pro děti. Na své si přišli
i sportovně založení příznivci piva
v cyklistickém závodu Free Litovel Bobr Bike. Při akci bylo
také možné prohlédnout si pivovar a nové pivovarské muzeum, které je největší svého
druhu v České republice.
Při slavnostním naražení klasického sudu piva připomněl předseda představenstva litovelského
pivovaru Miroslav Koutek události před deseti lety, které daly
impuls k pořádání Otvíráku.
Bylo to tehdy ničivé tornádo,
které zdevastovalo pivovarský
park a značně poškodilo pivo-

varské budovy. Otvírák se poprvé konal na podporu rekonstrukce pivovaru i jako oslava
hanácké nezlomnosti, se kterou
litovelští pivovarníci navzdory
běsnícím živlům a jiným těžkým zkouškám nikdy nepřestali
vařit pivo. A tradice se pěkně
rozmochla...
Litovelský pivovar je přitom jedním z posledních v zemi, který
vaří pivo tradiční českou pivovarskou metodou. Za vysokou kvalitu svých produktů sbírá každý
rok řadu ocenění. Loni již potřetí
v řadě zvítězil v nejprestižnější
degustační soutěži se svojí dvanáctkou. To se dosud nepovedlo
žádnému z českých pivovarů.
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facebook.com/NabytekStugel
www.VIP-Stugel.wz.cz
tel.: 777 690 311

Pozor, Restaurant Day se blíží! Koná se již tuto neděli

Prostějov/red - Jak PROSTĚJOVSKÝ Večerník již informoval, nezadržitelně se blíží
další Restaurant Day. Akce pořádaná Okrašlovacím spolkem

Litovel/lef - Pivo teklo proudem z více jak sedmi desítek
píp a známé i méně známé
kapely se střídaly na třech pódiích. Takový byl uplynulou
sobotu největší český festival
dobrého piva a kvalitní hudby
- Litovelský otvírák.
Ochutnat některý z klasických
i speciálních produktů litovelského pivovaru a poslechnout
si dobrou muziku přišly tisícovky lidí. V programu, který trval
dlouho do noci, se potom na třech
scénách představili například Petr
Bende s kapelou, Mandrage,
Qeenie, Mig 21, Děda Mládek
ilegal band a řada dalších kapel
všech žánrů. Nechyběly samo-

vdolky, francouzské palačinky,
anglické muffiny, ale i letní saláty.
„Celou akci jsme tentokrát skutečně pojali jako jeden velký piknik. Bude se konat v Kolářových
sadech, a tak bychom rádi, aby
si návštěvníci přinesli piknikové
deky,“ dodala Martina Šponarová, třetí z pořadatelek.
I tentokrát čeká děti i dospělé
mimo pochutin i bohatý doprovodný program. Po celé odpoledne bude znít hudba, mimo
jiné vystoupí Aeroklub Pavlíny
Radičové a své rady nabídnou
preventisté městské policie.

Bylo plno. Desátý Litovelský otvírák přilákal tisíce milovníků piva a dobré zábavy.

Foto: František Omasta

Osvědčená jistota. Velkým magnetem byla kapela Mandrage.

Foto: František Omasta

jjaký
akký byl llitovelský
itooveelskký otvírákk 201
2014...
14....
5x foto: František Omasta

Superstar. Na Otvíráku se představil i účast- Zahnal žízeň. Některé slabší jedince pivo Je odstartováno. Otvírák zahájil natočením Chutnalo všem. Klídek a pohoda byla cítit na kaž- Nejlepší na konec. Jedním z vrcholů bylo vystouník pěvecké soutěže Petr Bende s kapelou.
zmohlo.
prvního půllitru sládek Petr Kostelecký.
dém kroku.
pení kapely Mig21 s frontmanem Jiřím Macháčkem

Jste na stejné vlně?
Osvěžte se na...

čtěte na
straně 27

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
PéVéčko oslovuje Prostějovany zajímavým, zároveň ale realistickým programem

„Všem nám záleží na tom, aby se Prostějov dál rozvíjel,“ říká lídr Jiří Pospíšil
Prostějov/pr - Jiří Pospíšil se stal lídrem kandidátky hnutí PéVéčko, ambiciózní party skromných
a pracovitých lidí, které záleží na budoucnosti
Prostějova. Na kandidátní listině PéVéčka do říjnových komunálních voleb najdete mnoho osobností
z různých oborů, lidí, kteří jsou ve svých profesích
úspěšní. Minulý týden se Večerník Jiřího Pospíšila
mimo jiné zeptal, jak PéVéčko vzniklo a čím chce
oslovit Prostějovany.

Proč vzniklo vaše
hnutí PéVéčko?
„Vycházeli jsme z vlastních
zkušeností, z toho, jak fungují
nebo spíše nefungují některé politické strany, které se
dlouhodobě tento stav nesnaží
zlepšit, dokonce už nechtějí
uvnitř ani diskutovat. Svým
způsobem nám došla trpělivost, a proto jsme se rozhodli

s několika přáteli založit nové
hnutí, které by v komunálních
volbách spojilo ty, jenž mají
podobné názory a hlavně chtějí něco pro své město udělat.
Nechtějí jen sedět, kritizovat,
ale chtějí své představy o budoucnosti Prostějova a zkušenosti využít ve prospěch všech.
Proto vzniklo hnutí s názvem
PéVéčko.“

V čem jste jiní než
ostatní? Proč jste se
rozhodli již nepodporovat
celostátní politické strany, či
dokonce za ně nekandidovat?
„Jsme regionální uskupení, na
rozdíl od celostátních stran je
naší prioritou Prostějov. Všichni, kteří za nás kandidují, dlouho žijí v našem krásném městě,
jsou ve svých oborech velmi
známí a samozřejmě něco dokázali. Mají chuť, nápady
a vůli pro město něco udělat.
Všem nám záleží na tom, aby
se Prostějov v příštích letech
dál rozvíjel.“
Co je stěžejní ve vašem volebním programu?
„Oslovíme Prostějovany zajímavým, zároveň ale realistickým programem. Nechceme

slibovat nesplnitelné, třeba,
že budou mít občané něco zadarmo... Náš program budeme postupně zveřejňovat na
našich webových stránkách
www.pevecko.cz a na facebooku. Již nyní můžu říci, že
důležitými body programu,
na nichž jsme se shodli, jsou
bezpečnost občanů, oživení života na náměstí, rekonstrukce
zimního stadionu a plaveckých
lázní, další rozšiřování zeleně.“
Prostějov, to je prostě
„PéVéčko“ v komunikaci mladé generace. Tato
zkratka se v době esemesek
a sociálních sítí vrývá do
mysli čím dál širšího spektra obyvatel města. Logicky
se proto nabízí otázka: Máte
v programu i něco pro mladší generaci?

„Mohu prozradit, že diskuze
o tom, co může město udělat pro
děti a mládež, byly velmi rozsáhlé. Příležitosti pro vyžití mladší
generace chceme rozšířit a doslova každý den se zabýváme
dalšími a dalšími připomínkami.
Naším záměrem je například
vybudovat zábavné centrum pro
rodiče s dětmi. Pro všechny generace bychom chtěli pokračovat
ve výstavbě venkovních hřišť
- posiloven - říkáme jim hřiště
pro seniory, ale jsou opravdu využívána širokou veřejností, všemi
generacemi, tato hřiště se setkala
s velkým úspěchem.“

Foto: www.pevecko.cz
Proč bychom měli volit právě vaše hnutí?
„Jak jsem již řekl, PéVéčko je
nové politické hnutí těch, kterým není lhostejný osud našeho
města Prostějova. Všichni tady
žijeme, pracujeme, vnímáme
problémy nás všech. Přicházíme
s naším programem, kterým by-

chom chtěli navázat na vše pozitivní, co zde bylo vybudováno
v předcházejících letech. Máme
ovšem i řadu návrhů a představ,
jak by se mohl náš Prostějov
rozvíjet dál. Díky zodpovědnému řízení současného vedení
města jsou pro tyto záměry vytvořeny skvělé podmínky.“

Region
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INZERCE

Konicko Kostelecko Němčicko Plumlovsko Protivanovsko SMŮLA! ČTYŘNOZÍ SEBEVRAZI to balili

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Duatlon Pl
Plumlo
Plumlovman
lovm
man
prověří sportovce
Plumlov/mls - Tuto sobotu
16. srpna se v ATC Žralok bude konat druhý ročník duatlonu Plumlovman. Prezentace závodníků začne v
8.00 hodin, start je naplánovaný na
11.00 hodin. Duatlon se skládá ze
tří částí, dvou běžeckých vedoucích
po trasách v okolí Podhradského
rybníku a jedné etapy absolvované
na jízdním kole při níž závodní obkrouží plumlovskou přehradu.

Ptení prožije
Pytláckou noc
Ptení/mls - Myslivecké sdružení
Ptení - Kubina pořádá v sobotu
16. srpna 2014 od 18:00 hodin ve
venkovním areálu za místní sokolovnou Pytláckou noc. Hrát bude
Country expres Olomouc.

Slavnosti ve Štarnově
nabídnou pivní speciály
Štarnov/mls - Nadcházející sobotu
16. srpna od 17.00 hodin se v areálu místních tenisových kurtů bude
konat pátý ročník pivních slavností
ve Štarnově. K mání tu bude sedm
pivních speciálů. Zároveň na akci
proběhne křest nového CD Václava
Růžičky, které mu pokřtí Slavíci ze
Slatinek. Následovat bude taneční
zábava se skupinou Rose band.

Konici čeká
Benátská noc
Konice/mls - V sobotu 16. srpna ožije zámecký park v Konici
Benátskou nocí. Celým večerem
bude provázet kapela Kreyn. Během večera se uskuteční soutěž o
miss mokré tričko a slipy.

inzerce

Počet vloupání do rekreačních objektů letos prudce stoupl

Z MYSLIVECKÉ CHATY UKRADLI I VYCPANOU VRÁNU

776 159 120

region@vecernikpv.cz

Prostějovsko/mls
Řada srnčích trofejí, vycpaná kačena,
vrána či bažant. Právě takové „poklady“ si odnesl lupič, který vypáčil
okenice u chaty stojící na okraji Vitčic. To, co je pro většinu lidí fakticky
bezcenné, mělo pro myslivce pochopitelně značnou, především citovou
hodnotu. Navíc vycpané exempláře
využívali pro vzdělávání dětí, které
tímto způsobem seznamovali se zvě-

ří žijící v našich lesích. „Snažíme se
to zde dlouhodobě zvelebovat, aby
vše sloužilo co nejvíce lidem, a pak
narazíme na takové, kteří si neváží
absolutně ničeho...,“ shrnul své pocity František Flaišinger z Mysliveckého sdružení Podlesí Vitčice.
Chata byla v minulosti vykradena
už několikrát. Nedávno ale prošla
rozsáhlou rekonstrukcí a myslivci doufali, že se nic podobného už
nebude opakovat. Bohužel se mý-

lili. „Chatu se nám podařilo dát do
stavu, kdy se v ní mohou pořádat
větší společenské akce určené nejen
členům svazu. Konala se tu například svatba, v polovině měsíce zde
proběhla i oblíbená Pytlácká noc.
Pro podobné příležitosti jsme třeba
nakoupili padesát sad nerezových
příborů. Nejenže vandal chatu poničil, ukradl z ní skoro všechno. I
ty příbory...,“ chmuřil se Flaišinger,
podle něhož musel jít lupič takzvaně
„najisto“. „Myslím, že tu hnusnou
zlodějnu udělal někdo z okolí, kdo
to tady dobře zná. Zřejmě také dobře
věděl, co v chatě najde. Jen mi není
jasné, co bude s nakradenými věcmi
dělat. Možná se je pokusí prodat do
nějaké restaurace,“ zauvažoval.
Případ už vyšetřuje policie, která způsobenou škodu vyčíslila na necelých
pět tisíc korun. „Nevěřím tomu, že by

Do Stínavy na traktoriádu dorazí i tank
Stínava/mls - Všichni vyznavači a přátelé
traktorů se nadcházející sobotu 16. srpna
sejdou v 8.30 hodin na návsi u kostela ve
Stínavě. O půl hodiny později právě odtud vyjede spanilá jízda všech účastníků
oblíbené traktoriády, jejíž začátek je
plánovaný na 10.00 hodin.
Možnost předvést traktory jinak než na
polích a v lese dostanou všichni, kteří
dorazí na osmý ročník čím dál oblíbenější
traktoriády ve Stínavě. Letos podruhé se
do závodů zapojí jak stroje domácí výroby,
tak i ty tovární. Kromě malebného prostředí

s krásným výhledem na lesy Drahanské vrchoviny a úžasné výkony báječných mužů
na řvoucích strojích se lidé mohou těšit
i na bohaté občerstvení. „Po ukončení traktoriády bude možnost svezení se v tanku,“
zmínil málokde vídanou atrakci starosta
Stínavy Pavel Bokůvka. Od 18.00 hodin
pak bude hrát k tanci hudební skupina Duel.
Zájemci, kteří by se chtěli aktivně traktoriády zúčastnit, se mohou nahlásit na telefonu 774 741 197. Chybět u této zajímavé
akce nebude ani Večerník, a tak se příští
pondělí můžete těšit na exkluzivní reportáž.

jovem. Ani v jednom případě
neměl řidič sebemenší šanci
střetu zabránit.
V první nehodě, kterou zavinila zvěř, došlo minulé pondělí
4. srpna kolem půl deváté ráno
na silnici mezi obcemi Uhřičice
a Mořice. Třiatřicetiletému řidiči
vozidla Dacia Logan vběhla náhle
z levého příkopu do jízdní dráhy
lesní zvěř, konkrétně srnec. Řidič
již nestačil střetu zabránit, srnec
po střetu uhynul. „Uhynulou zvěř

Náves Rakůvky obsadili rodáci. Za humny přistál i vrtulník

Rakůvka/les - Uplynulou sobotu
se v Rakůvce uskutečnily tolik
očekávané „Slavnosti obce“. V jejich rámci došlo i na žehnání novému praporu Sboru dobrovolných
hasičů, vysvěcení kapličky Nanebevzetí Panny Marie a tří křížů
i třetí setkání rodáků.
Celá slavnost byla zahájena obsáhlým proslovem starosty obce Josefa
Mikulky. Ten přivítal všechny hosty
a rodáky, nastínil veškeré události
i zmínil historické milníky Rakůvky.
Následovala Mše Svatá, které byl
přítomen bohuslavický farář Josef
Pejř, farář z Konice Milan Ryšánek
a významným hostem byl generální
vikář Arcidiecéze olomoucké Josef
Často ožívá. Myslivecká chata ve Vitčicích po opravách slouží i pro pořádání řady společenských akcí. Nuzík. Mše se konala před kapličNyní je ale zcela „vybílena“...
Foto: archiv Večerníku kou, po jejím skončení i vysvěcení
kapličky a kříže spojené s požehnápachatele dopadli,“ posteskl si v této dotaz jednatel svazu Jiří Procházka.
jedenadvacet takových případů, kdy ním praporu se celý slavnostní průsouvislosti František Flaišinger. Dle Naopak z policejních statistik vyplý- pachatelé způsobili škodu za třista- vod prošel vesnicí a šel ke třetímu
vedení prostějovských myslivců je vá, že počet vloupání do rekreač- osmdesátpět tisíc korun. V loňském
vykradení myslivecké chaty ve Vit- ních objektů, mezi něž mimo jiné roce jsme přitom šetřili pouze devět
čicích zcela ojedinělou záležitostí. „V patří i myslivecké chaty, letos prud- takových vloupání,“ informovala Veposlední době jsem neslyšel o žádném ce stoupl. „Za šest měsíců letošního černík Marta Vlachová, tisková mluvpodobném případu,“ reagoval na náš roku bylo na Prostějovsku šetřeno čí Policie ČR Olomouckého kraje.

Lupič si z Vitčic odnesl vskutku kuriózní lup. Co s ním bude dělat, není jasné...

Restauraci se zvěřinovými specialitami, chatu na samotě u lesa či třeba vlastivědný kabinet si bude moci
zařídit pacholek, který se poslední červencové úterý
vloupal do myslivecké chaty ve Vitčicích. Přestože
škoda, kterou svým řáděním způsobil, nedosahuje dle
policie ani „magické“ hranice pěti tisíc korun, místním
obětavým myslivcům nadělal neznámý zloděj pořádné vrásky na čele.

www.vecernikpv.cz

Prostějovsko/lef, pk - Hned dva
úspěšné sebevražedné pokusy
zvěře zaznamenali uplynulý
týden prostějovští dopravní policisté. Nejprve se statný srnec,
kterého už zřejmě omrzel život,
vrhl pod kola automobilu mezi
Uhřičicemi a Mořicemi. Stejným způsobem skoncovala se
svým příběhem i mladá srnka.
Ta se vrhla pod kola přijíždějícího automobilu na dálnici
z Olomouce těsně před Prostě-

kříži na konci obce, kde byl vysvěcen. Následně se průvod odebral do
hlavního areálu, kde se konaly slavnosti a doprovodné akce. Na tanečním podiu měl proslov velitel Hasičského sboru obce Rakůvka, došlo
k poděkování a předání vyznamenání členům sboru a obce.
K tanci a poslechu hrála Věrovanka,
proudem teklo alko i nealko, servírovaly se domácí klobásy, řízky
a zvěřinový guláš, připravená byla
i bohatá tombola. Pro děti bylo přistaveno profesionální hasičské auto.
Děti tak měly možnost se setkat
s profesionálními hasiči a seznámit
se s vybavením hasičského vozu,
na programu byla i uměle vytvořená
pěna, do které všechny děti s radostí
naskákaly a skotačily v ní.
Hlavní událostí však bylo přistání armádního vrtulníku. Všichni přítomní
měli možnost podívat se do interiéru

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

tohoto kolosu a tak si udělat představu, jak to vypadá, když výsadkáři
letí do akce. Po dvouhodinovém
působení na místní louce se posádka vrtulníku noblesně rozloučila
s rodáky, vrtulník přeletěl nad obcí
a odletěl zpátky na svoji leteckou základnu. Na řadu pak přišlo losování
o hlavní ceny. Oslava trvala až do
pozdních nočních či spíše brzkých
ranních hodin...
„Sešlo se nás tady celkem dost, před
deseti lety nás bylo o něco méně.
Měli jsme radost, že pan ministr
obrany nám povolil přistání armádního vrtulníku tady v Rakůvce
a velice si vážíme vysvěcení monsignorem Josefem Nuzíkem, je to
pro nás velká pocta. S celou oslavou
jsem spokojen, příprava byla dlouhá
a pečlivá. Těší mě, že všichni přidali
ruku k dílu,“ neskrýval radost tarosta
Josef Mikulka.
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R46, ve směru od Olomouce na
Prostějov, na 30 km, v katastru
Prostějova. „Čtyřiatřicetiletému
řidiči vozidla Audi vběhla náhle
z levé strany do jízdní dráhy srna.
Řidič již nestačil střetu zabránit,
i v tomto případě po střetu srna
uhynula. Alkohol u řidiče vyloučila dechová zkouška, ke zranění
osob nedošlo. Hmotná škoda byla
předběžně vyčíslena na šestadvacet tisíc korun,“ prozradila
Urbánková.

Hledač kovů pohlédl do tváře SMRTI...
Pivín/lef - Málem smrt našel v lese
u Pivína devětačtyřicetiletý hledač
kovů. Zprvu se jen krátce zaradoval, když jeho detektor silně zapípal, že asi našel poklad. Jakmile
ale odhrnul listí, polilo ho horko.
Před ním ležel značně zkorodovaný dělostřelecký granát ze druhé
světové války. Naštěstí vše dobře
dopadlo, o nebezpečný nález se
postarali pyrotechnikové.
„Ve středu šestého srpna krátce před polednem jsme přijali
prostřednictví linky 158 oznámení

od devětačtyřicetiletého muže,
že při hledání s detektorem kovů
na poli v katastru Pivína nalezl
předmět, připomínající munici. Na
místo byla ihned vyslána policejní
hlídka a přivoláni policejní pyrotechnici. Ti prohlídkou předmětu
zjistili, že se jedná o zkorodovaný
dělostřelecký granát R 76,2 z II.
světové války. Munici zajistili
a převezli ke zneškodnění,“ potvrdila případ tisková mluvčí Policie ČR Olomouckého kraje Irena
Urbánková.

Zapomněl na batoh

Slavnostní akt. Požehnání praporu Sboru dobrovolných hasičů Rakůvka generálním vikářem Josefem Nuzíkem. Foto: Lenka Sedláčková

jaká byla sláva v obci raková...

3x foto: Lenka Sedláčková

Ve Studenci si podpálili vlastní byt

Studenec/mls - Třípokojový
byt ve Studenci minulé pondělí
kompletně lehl popelem. Příčinou byla dle hasičů neopatrnost
při použití otevřeného plamene.
Hasiči se zprávu o hořícím bytu
ve Studenci dozvěděli v pondělí 4.
srpna minutu před půl šestou odpoledne. Kromě prostějovských
profesionálů na místo okamžitě
vyrazili i dobrovolníci z Vrahovic a Kostelce na Hané. „V době
příjezdu prvních jednotek šlehaly
z okna v horním patře jednopatrového bytového domu plameny.
Požár zachvátil jeden třípokojový
byt, mimo něj se oheň nerozšířil,“
informovala Vladimíra Hacsi-

si převzal zástupce mysliveckého
sdružení dané lokality. Alkohol
byl u řidiče vyloučen dechovou
zkouškou, ke zranění osob nedošlo. Hmotná škoda byla vyčíslena na osm tisíc pět set korun,“
konstatovala Irena Urbánková,
tisková mluvčí Policie ČR Olomouckého kraje.
Ke druhému střetu automobilu se
zvěří došlo hned následující den,
tj. v úterý 5. srpna kolem půl jedné
v noci na rychlostní komunikaci

Mostkovice/lef - U jednoho z domů
v Mostkovicích si sedmatřicetiletý
chlapík odložil v noci ze soboty 2. na neděli 3. srpna batoh
a jen na chvíli se vzdálil. Když se
však vrátil, hledal svůj cestovní
marně...
Situace totiž využil neznámý
chmaták, který batoh sebral
a utekl. Chlapík v něm přitom měl
peněženku s penězi a platebními
kartami, sluneční brýle, flash disk

a mobilní telefon. Zloděj mu
způsobil škodu více jak šest tisíc
korun.
„Policisté případ prověřují pro
podezření ze spáchání přečinů krádež
a neoprávněné opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku,
za které pachateli, v případě jeho
zjištění, hrozí až dvouletý pobyt
za mřížemi,“ sdělila médiím Irena
Urbánková, tisková mluvčí Policie
ČR Olomouckého kraje.

Smržice: chmaták vykradl garáž

ková, tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje.
na
Smržice/mik - Předminulý čtvrtek 31. července přijali prostějovlerie pv.cz
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„Zatím neznámý pachatel vnikl do jedné z garáží a odcizil z ní různé
nadýchala zplodin a byla převenářadí. Šlo o hliníkový žebřík, aku vrtačku, benzínovou motorovou
zena zdravotnickou záchrannou
pilu, benzínovou sekačku a další zahradní nářadí. Majitelce způsoslužbou na ošetření do nemocnibil škodu za dvacet tisíc korun,“ potvrdila případ Irena Urbánková,
ce,“ prozradila mluvčí krajských
Vrtulník a rodáci. Vypůjčený stroj od armády logicky vzbuzoval Dva roky do stovky. V osmadevadesáti letech je Emílie Popelko- Předání. Vyznamenání obdrželi Jarmila Žítková, Svatopluk Chytil,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
hasičů.
největší pozornost.
vá nejstarší žijící rodačkou obce Rakůvky.
Stanislav Konečný, Antonín Kočí a pan starosta Josef Mikulka
Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání přečinů krádeže
Po uhašení požáru hasiči likvidoa porušování domovní svobody, za které pachateli, v případě jeho
vali ohniska a vyklízeli vyhořelý
zjištění, hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
nábytek. Půldruhou hodinu od Katastrofální následky. Po požáru ve Studenci jeden člověk skončil
výjezdu provedli důkladný zá- v nemocnici, škoda se dle prvních odhadů vyšplhala na šest set tisíc
věrečný průzkum a vrátili se na korun.
Foto: HZS Olomouckého kraje
základny. Výše škody byla předběžně stanovena na 600 tisíc ko- hořelo? „Příčinou vzniku požáru ného plamene,“ sdělila Vladimíra
Mostkovice, Plumlov/mls - Uply- ideální počet. Dříve se některých ho. Nelze se ovšem divit, že po le- děvčicu a na petanque už nemá zdalerun. A proč ve Studenci vlastně byla nedbalost při použití otevře- Hacsiková.
nulou neděli odpoledne se na turnajů účastnilo i hodně přes sto tech vzájemných soubojů je kvalita ka tolik času a myšlenek jako dřív. Připlumlovské pláži U Vrbiček konal hráčů. Často mezi nimi byli i svá- tvrdého jádra krumsínských hráčů tom ještě loni suverénně vyhrál celou
další turnaj v petanque dvojic. Po teční hráči, v současnosti se utkávají hodně vysoká. Všichni nováč- sérii našich turnajů Čepek open. Co
dlouhých pěti letech se jeho účast- hlavně kamarádi, kteří si bez peta- ci, kteří mají ambici na některém má holku, tak ovšem hraje jen velmi
níci po konci klání mohli vykoupat nque neumí život představit,” zmí- z podobných turnajů uspět, to mají zřídka. To se prostě stává. Podobný
v napuštěné přehradě. Ani letos nil se pořadatel akce Karel Janeček. hodně těžké. „Jen málokdo má dost osud potkal třeba i dalšího našeho
zastupitelem. Většinu života
nechyběli elitní hráči z Krumsína, Mnozí z přítomných v sobotu ab- trpělivosti na to, aby dokázal nasko- velmi talentovaného hráče Kubu Kustrávil prací v zemědělství, jeho
který je jedním z hlavních center solvovali Mistrovství ČR v turnaji čit do rozjetého vlaku. Existují však čeru. Zajímavé přitom je, že oba chodí
celoživotní vášní byla zejména
československého petanque.
smíšených dvojic, které se konalo i výjimky. Nedávno s námi začal s děvčaty, které jsou sestry. Samoregionální historie. Po odchodu
Koulení „U Vrbiček“ má dlouhou ve Vojnově Měštci na Vysočině. pravidelně hrávat devítiletý Robin zřejmě, že jim to všem přeju, zároveň
z funkce starosty dlouhá léta až
tradici. Majitel pláže Radek Kocou- „Hraje tu i vítěz celého turnaje Konšel z Prostějoviček, který nastu- věřím, že přijde čas, kdy se oba kluci
do své smrti působil jako místrek totiž pochází právě z Krumsína. Petr Juráň z Brna. Naše dvojice puje společně se svojí maminkou. k petanque ještě rádi vrátí,” poznamení knihovník. „Byl to člověk s
Coby rodáka z obce, kde žije asi z Krumsína tentokrát v konkurenci Do hry má obrovský zápal, pravi- nal s úsměvem dlouholetý propagátor
dobrým srdcem, který nikdy
největší procento hráčů této hry na dvaasedmdesáti týmů skončily na delně trénuje, a pokud u petanque pohodové hry.
nikomu neublížil. Spolu s ním
počet obyvatel ve střední Evropě, osmnáctém a dvaatřicátém místě,” vydrží, určitě z něj něco bude,” Další turnaj v petanque se bude koodešel kus paměti naší obce,”
ho petanque prostě nemohl minout. prozradil Večerníku Karel Janeček, pokýval hlavou Janeček směrem nat v krumsínské aréně na hodovou
vyjádřil se současný starosta
A tak k sobě pravidelně druhou který, jak sám říká, se více věnuje k nejmladšímu účastníkovi turnaje. v neděli 28. srpna. Tato akce se na
Skalky Antonín Frgal.
Foto: archív
srpnovou neděli zve nadšence této organizaci turnajů než samotnému Naopak letos po dlouhé době U Vr- rozdíl od Koulení na pláži U Vrpůvodně francouzské hry.
hraní. Jako player pak vystupuje biček chyběl někdejší český repre- biček už bude počítat do seriálu
Velká pohoda. V žádném jiném sportu byste zřejmě nenačapali hráče, který během soutěžního zápasu
V neděli se na šesti hřištích u plum- pod přezdívkou amatér Karel a do- zentant a hráč číslo jedna českého Čepek. Ten v Krumsíně vyvrcholí
zrovna kouří cigaretku. Přestože je petanque převážně mužský sport, dorazila k vrbičkám i řada výtečných
lovské přehrady utkalo celkem sahuje velmi kvalitních výsledků.
žebříčku, dvaadvacetiletý František v neděli 9. listopadu Martinským
hráček.
2x foto: Martin Zaoral
osmadvacet hráčů. „Je to pro nás Petanque je hra skutečně pro každé- Kaplánek z Krumsína. „Franta si našel pohárem.

Legendy petanque se vrátily k vrbičkám. Na pláži u napuštěné přehrady se koulelo jako o život

Bývalý starosta Skalky zemřel

Skalka/mls - Ve čtvrtek 7. srpna
se příbuzní a přátelé naposledy
rozloučili s bývalým starostou
Skalky Ing. Karlem Drozdou.
Spolu s ním odešel kus paměti
lázeňské obce.
Místní rodák a velký patriot
obce Skalka Karel Drozda
nečekaně zemřel v neděli 3.
srpna ve věku 76 let. V letech
1998-2002 působil jako starosta obce, byl i dlouholetým

Veterány v neděli vyrazí z lázní do lázní
Skalka, Slatinice/mls - I přes
dopravní uzavírky v okolí
Skalky se tuto neděli 17. srpna uskuteční již desátý ročník
rallye historických vozidel „Z
lázní do lázní“. Při oblíbené
akci budete moci opět spatřit skvosty automobilového i
motocyklového průmyslu.
Zamířit na veterány do Skalky
letos nebude úplně snadné. Jak
už Večerník informoval, ve Výšovicích je kvůli dlouho očekávané opravě uzavřena komuni-

kace ve směru z Prostějova do
Němčic nad Hanou. Současně
také probíhá rekonstrukce silnice v Pivíně. A aby toho nebylo
málo, tak přímo ve Skalce se
buduje splašková kanalizace...
Navzdory všem těmto omezením se následující neděli opět
uskuteční jubilejní ročník rallye
„Z lázní do lázní“.
„Účastníci závodu k nám bez
problémů dorazí od Čelčic, kde
je budou očekávat pořadatelé a
dále je směřovat na parkoviště

u našich lázní. Pro veřejnost
budou vyhrazena parkovací
místa za místním bazénem,“
informoval starosta Skalky
Antonín Frgal s tím, že trasa
závodu bude tentokrát mírně
změněna. „Nepojede se přes
Výšovice, ale přes Vřesovice,
Kelčice, Vranovice, Dětkovice, Určice a dále po obvyklé
trase. Pro veřejnost budou
vozidla u lázní vystavena od
osmi hodin, samotný start je
plánován na desátou hodi-

nu dopoledne,“ dodal Frgal.
Do Slatinic by automobily
měly dorazit po obědě. Na programu zde budou hodové slavnosti a také udílení cen rallye.
Hlavní cenou bude víkendový
pobyt v novém lázeňském
domě Balnea pro dvě osoby. Návštěvníkům bude hrát
skupina Swing visitors. Akci
pořádá Hanácký auto-moto-veterán klub pod záštitou
hejtmana Olomouckého kraje
Jiřího Rozbořila.

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...
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Exkluzivní rozhovor se zastupitelem Skalky Mojmírem Chytilem

„V některých názorech se značně rozcházíme, ale nejsem sám proti všem“

Skalka - První písemná zmínka o obci Skalka pochází
z poloviny šestnáctého století a novodobé osídlení se
tu datuje do století osmnáctého. Od roku 2002 byla její
historie spojena i s Mojmírem Chytilem, jenž celkem
dvanáct let tvořil součást zastupitelstva obce s přibližně čtvrt tisícem obyvatel. Nyní má před sebou už jen
necelé tři měsíce, v nejbližších komunálních volbách
již podle svých slov kandidovat nebude. A přestože
exkluzivní interview Večerníku poskytl, o fotografii jsme žádali marně...
Jiří Možný

V sedmičlenném kolektivu
jste jediným zvoleným zástupcem kandidátky, kterou nevedl pan starosta. Jaký to je poPředstavujeme regionální podnikatele...
cit?
„Ano, jsem jediným zvoleným zástupcem kandidátky, kterou neřídil
současný starosta Antonín Frgál.
Situace takto vyplynula už v přeNěmčice nad Hanou/pr - Rodinné papír- Jedinečností tohoto papírnictví je služba, Připravit své dítě na nové školní povinnosti dešlém volebním období, kdy jsem
nictví manželů Holubových zaujme svou kterou exkluzivně nabízí. Jde o obale- budete moci v papírnictví téměř od A do byl v zastupitelstvu obce, ale v jeho
širokou nabídkou. Tento obchůdek sídlící ní veškerých školních knih a učebnic na Z, takže vám odpadne nepříjemné běhání průběhu se naše názorové pohledy
v městečku nedaleko Prostějova, v Něm- přání.
z obchodu do obchodu, abyste školní výba- v některých věcech týkajících se
fungování obce značně rozcházely.
čicích nad Hanou, nabízí široký sortiment Nemusíte se tak jako vždy začátkem škol- vu měli kompletní.
papírnického zboží, psací, kreslící a rýsova- ního roku ,,nutit“ do povinnosti obalit svým Více informací na tel. čísle 582 386 424 Proto jsem se rozhodl kandidovat
cí potřeby, pastelky, sešity, bloky i mnoho ratolestem knihy a učebnice, veškerou tuto nebo osobně v prodejně Masarykova 614 samostatně.“
Jak spolu v zastupitelstvu
dalších produktů nejen pro budoucí prv- pro někoho nepříjemnou povinnost zde v Němčicích nad Hanou. Neváhejte a vyvycházíte?
ňáčky, ale také pro školáky vyšších tříd.
užijte této mimořádné nabídky. Jste vítáni.
udělají za vás.

NECHTE SI OBALIT SVÉ UČEBNICE

„V některých názorech se značně
rozcházíme, ale rozhodně nemůžu
říci, že bych byl sám proti všem.
Obec Skalka je hodně malá, máme
zhruba jen dvě stě padesát obyvatel, takže se všichni osobně známe
a zásadní rozhodnutí a hlasování
jsme všichni dlouho diskutovali a
argumentovali. Dle mého názoru
jsme v podstatných věcech vždy
došli k rozumným rozhodnutím a
usnesením.“
O co jste se v uplynulých
letech nejvíce snažil?
„Za toto právě končící volební období se toho v obci dost udělalo,
především se v současné době staví
hloubková kanalizace včetně čistírny odpadních vod. Na uvedeném
má obrovskou zásluhu současný

„Současné zastupitelstvo funguje
docela dobře. Ale určitě by bylo
vhodné do strategických rozhodnutí
zapojit všechny obyvatele.“
zastupitel Skalky MOJMÍR CHYTIL
o tom, co by se mohlo zlepšit
starosta pan Frgál. Také se podařilo
provést opravy sakrálních staveb
v obci a ve spolupráci s místním
sportovním klubem SK Skalka přestavět nepoužívaný tenisový kurt a
vytvořit multifunkční sportoviště,
které jje využíváno celoročně.“
Co by naopak mohlo fungovat lépe?
„Na tuto otázku je těžké odpovědět,
protože si myslím, že současné zastupitelstvo funguje
docela dobře. Ale určitě
by bylo vhodné do strategických roz-

hodnutí, jako jsou prodeje
a směny obecních
pozemků, zapojit
všechny obyvatele obce třeba vyplněním dotazníku.“

Foto: www.obecskalka.cz

Hodláte kandidovat i v
podzimních komunálních
volbách?
„Já už byl v zastupitelstvu obce
tři volební období, takže jsem se
rozhodl, že již kandidovat nebudu,
ale zcela jistě budu nadále sledovat
rozhodnutí, hlasování a usnesení
nových
ý zastupitelů.“
Na čem je potřeba v příštím období nejvíce zapracovat?
„Práce v obci je a bude pořád dost.
Za stávající
j situace bude určitě ppro
občany Skalky úleva, až budou
ukončeny práce na stokové kanalizaci, protože v současné době se
provádí výkopy a pokládka páteřní
sítě, což samozřejmě obnáší značně zvýšenou prašnost a hlučnost v
celé obci.“
Co dalšího by podle vás
občané uvítali?
„Myslím si, že by občané, a to nejen
ve Skalce, zcela jistě uvítali, aby
byli více zapojeni do rozhodování a
tím i fungování obce. Ať již zmíněnou formou dotazníků a v zásadních věcech hlasováním
občanů obce v místním
referendu.“

ANDĚLSKÁ POHOTOVOST
aneb havárie „bavoráku“ v Plumlově

Plumlov/lef, pk - Celá armáda
andělů strážných musela mít
koncem předminulého týdne
pohotovost v Plumlově. Z hrozivě vyhlížející nehody totiž
posádka „bavoráku“ vyvázla
bez vážnějších zranění. A že šlo
o fous...
Jedenadvacetiletý řidič nedokázal
v neděli 3. srpna krátce po čtvrté
hodině odpoledne zkrotit silné
koně pod kapotou svého luxusního
BMV. V Boskovické ulici dostal
smyk, najel do protisměru a narazil do sloupu elektrického vedení.
„Tento náraz odhodil vozidlo zpět
na vozovku. Naštěstí v té době

kolem neprojíždělo žádné další auto.
Kromě řidiče cestovaly ve voze
další dvě osoby ve věku dvaadvacet
a třiadvacet let,“ prozradila Irena
Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR Olomouckého kraje. „Celá
tříčlenná osádka byla převezena
do nemocnice na ošetření. Podle
prvotní lékařské zprávy utrpěli lehká, blíže nespecifikovaná zranění
a po ošetření byli propuštěni do
domácího léčení. Alkohol byl
u řidiče vyloučen,“ sdělila dále policejní mluvčí s tím, že škoda na
vozidle a sloupu byla vyčíslena na
130 tisíc korun. Policisté se nehodou nadále zabývají.

Štěstí v neštěstí. Takto dopadlo luxusní BMW, které dostalo smyk a vrazilo
do sloupu. I ten si odnesl z havárie značnou újmu. A tak jen díky souhře náhod
se vše obešlo bez vážnějších zranění na lidech.
2x foto: archív Policie ČR

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost

Malíř romantických krajin

VYSTAVUJE V ZÁMKU

V Galerii RIC v areálu zámku na
Pernštýnském náměstí mají všichni návštěvníci od uplynulého pondělí možnost
vidět další výstavu obrazů. Svou sérii olejomaleb autor Radoslav
Kočár nazval Krajina
v ročních obdobích.
Reálná krajina zaznamenaná osobitým rukopisem je také hlavním motivem obrazů a
potěší všechny milovníky romantiky.
Prostějov/pav

Radoslav Kočár se narodil
roku 1949 v Olomouci, dětství
prožil v Brně a Bratislavě. Absolvoval Vojenskou akademii
v Brně a dlouhá léta pracoval
ve Vojenském technickém
ústavu ve Vyškově. Patří mezi
poměrně velkou skupinu malířů amatérů, kteří se po letech
profesní praxe opět vrátili ke
svému koníčku z mládí. Těmto
autorům možná chybí řemeslné dovednosti, o to více se
však projevuje tvůrčí nasazení,

Radoslav Kočár. Po odchodu do důchodu se vrátil ke svému
koníčku z mládí. Teď vystavuje krajinky v zámku. Foto: internet
myšlenka a originální pojetí.
Výstava nabízí sérii olejomaleb na plátnech i pevných
podložkách, které znázorňují
krajinu ve svých romantických proměnách. Zachycuje
tak například kvetoucí stromy na jaře, syté barvy světel
a stínů v létě, podzimní barvy listí a bílá nostalgie zimy.
Motivy hledá a nachází jak
ve Vyškově a jeho okolí, na

Moravě, tak ho při cestování upoutají i zajímavá místa
např. v Litvě, v Maďarsku, na
Slovensku či v Chorvatsku.
Nevyhýbá se ani pokusům
o ztvárnění malých zátiší
a portrétů.
Výstavu můžete navštívit každý všední den od 9.00 do 17.00
a o víkendech od 9.00 do
12.00 hodin, a to až do 29.
srpna.

Hradišťan se blíží....

Prostějov/red - Ve čtvrtek 18.
září bude Městské divadlo
v Prostějově patřit kultuře
a charitě. Koncertovat pro
dobrou věc bude proslulý
Hradišťan v čele s Jurou
Pavlicou, spolu s nimi vystoupí i prostějovský pěvecký
sbor Proměny. Výtěžek bude
věnován
prostějovskému
Klokánku.

„Jsme ženy a osud dětí, ke
kterým život není zrovna fér,
nám není lhostejný. Proto jsme
velmi uvítaly možnost si na
koncertě zazpívat s kapelou,
jejíž písně máme v repertoáru,“
uvedla dirigentka Anna Králová.
Stejně jako ostatní členové
souboru věří i organizátorka, radní a předsedkyně
Okrašlovacího spolku Mi-

lada Sokolová, že koncert bude
nejen krásným zážitkem pro
posluchače, ale splní hlavní
účel. „Chtěli bychom vybrat co
nejvíce finančních prostředků,
které budou použity k dokončení
objektů Klokánku v Prostějově,“
vysvětlila Sokolová.
Vstupenky jsou k dostání
v předprodeji Městského divadla.

www.vecernikpv.cz
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Zájemci mohou obdivovat Emoce, Barvy i Vzduch
Minulé pondělí proběhla vernisáž výstavy k mistrovství světa v parašutismu

Prostějov/jim – Až do neděle
14. září se mohou návštěvníci
Galerie Metro 70 kochat snímky pořízenými ve stavu beztíže.
Přesně před týdnem v pondělí
4. srpna se totiž na tomto místě
uskutečnila vernisáž výstavy
fotografií
„Emoce-Barvy-Vzduch“ a celá sbírka bude k
vidění rovných šest týdnů, tedy
i po skončení světového šampionátu a Světového poháru v
parašutismu, k jehož srpnovému konání je časována.
„Výstava se ubírá dvěma liniemi.
Tou první je barva. Začínáme
černobílou fotografií, ta nám prezentuje vojenský parašutismus,
poté se to ale překlápí do barev
a sportovního parašutismu. Čili
z agresivní záležitosti se to mění
v krásný barevný sport,“ představuje sbírku jeden z tvůrců výstavu Miloš Sklenka.
Tou druhou linií jsou emoce,
které je možno ještě rozdělit na
vnitřní a vnější. „Ty vnitřní představuje samotná fotografie, kde
je vidět, co prožívá ten skákající.
A vnější je to, co to vyvolává v
divákovi. Jestli mu to něco evokuje, třeba strach, poznání, touhu
zkusit si to,“ pokračoval v dekódování s tím, že třetí slovo názvu
– vzduch – značí, že se sport odehrává ve vzduchu.
Snímky jsou i dále řazeny systematicky, tedy napravo ty umělecké a nalevo spíše sportovní.
„Ulovit takový záběr, to chce mít
hodně štěstí. Máme na to třicet
sekund, nemůžeme to zopakovat,
to prostě nejde. Navíc se nedíváme do hledáčku, ale musíme to
trefit. Když se nám povede jedna
z tisíce seskoků, tak jsme rádi,“
upozornil s tím, že na rozdíl od

Foto: Miloš Sklenka
ateliéru se musejí rovněž vypořádat s problémy danými změnou
světelných podmínek.
První část výstavy je tedy umělecká, ta pak přechází ve sportovní fotografii. Jsou tam fotografie
těch disciplín, které budou moci
diváci vidět na blížícím se mistrovství světa.
„Sportovci jsou úzká komunita a my to chceme přiblížit
obyčejným lidem. Komunita
parašutismu je na světě malá,
když ale kdekoliv na světě řeknu Prostějov, všichni si vybaví
parašutismus. Nevím, jestli když
ve fotbalové komunitě řekneme
Prostějov, budou vědět, o co se
jedná,“ připomněl velké úspěchy
zdejších zástupců tohoto odvětví
včetně mnoha titulů mistrů světa.
Pondělní vernisáž se uskutečnila
za účasti několika desítek lidí,

nechyběli ani vrcholní představitelé prostějovské radnice, parašutistická esa či vzácná delegace z
Jordánska.
„Nezdá se to, ale šampionát má
obrovský ekonomický význam.
Jestliže je rozpočet kolem deseti
milionů korun, tak jednadvacet
procent z nich tvoří DPH, která
se odvede. Lidé si tu navíc ještě
něco koupí, naplnili jsme téměř
všechny hotely v Prostějově a
nakonec jsme museli sáhnout i
po hotelech v Olomouci a Přerově,“ vypíchl spoluautor výstavy a
současně zástupce ředitele parašutistických závodů Miloš Sklenka ekonomickou pomoc celému
regionu.
Absolvovat tandemový seskok
nebo se dokonce vydat se sbaleným padákem sám z letadla
vstříc půdě pod sebou si netrouf-

ne každý, o to více se ale lidé
mohou kochat tím, co se těmto
sportovcům i umělcům v jednom
podařilo vytvořit.
„Vývoj bezpečnosti v parašutismu šel tak daleko, že pokud se
stane nějaká věc, tak z dvaceti tisíc seskoků ročně tu máme maximálně vykloubený kotník. Na tisíc seskoků průměrně připadá jen
jeden odhozený padák a nutnost
využít ten záložní,“ neopomněl
Sklenka připomenout.
Autory pořízených snímků
jsou Pavel Dokoupil, Michal
Gromnica, Aleš Orava, Jakub a
Miloš Sklenkovi, Lydie R. Lhoret, Miroslav Slánský a Danny
Jacobs a výstava se koná pod patronací ředitele parašutistického
mistrovství světa Martina Dlouhého a za finanční spoluúčasti
Statutárního města Prostějova.

OLYMPIC přijede na pláž „U Vrbiček“ už tuto sobotu

Prostějov/red - Už jen pět
dnů nás dělí od koncertu
legendy mezi českými bigbítovými skupinami. Olympic
znovu míří k nám a podle
informací, které jsme získali
exkluzivně pro čtenáře Večerníku, se Petr Janda a celá
kapela po jejich minulém
megaúspěšném
vystoupení na letní koncert na pláži
U Vrbiček na Plumlovské
přehradě nesmírně těší!
Již tuto sobotu 16. srpna to na
Plumlovské přehradě vypukne. Pláž „U Vrbiček“ se stane
dějištěm koncertu legendární
kapely Olympic, která svými
písněmi boří hitparády už víc

než padesát let! A pokud se
počítáte mezi příznivce kvalitního českého rocku tak, jak
jej od roku 1962 předvádí Petr
Janda, určitě nesmíte chybět.
O tom, že se zdejší fanoušci
kapely Olympic koncertu už
nemohou dočkat, není třeba
pochybovat.
A co na to Petr Janda? Na to
jsme se zeptali majitele pořadatelské agentury HITTRADE
Petra Zlámala. „Kapela Olympic u nás koncertovala naposledy v září loňského roku. Už
tehdy byl pan Janda doslova
u vytržení z naprosto neskutečného prostějovského publika!
Lidé reagovali už od prvního

tónu a zpívali s ním a kapelou
od začátku až do úplného konce
vystoupení. Takové publikum
prý ještě nezažil, a i proto se
na letní koncert k nám strašně
těší a doufá, že si vystoupení
všichni maximálně užijí,“ tlumočil vzkaz frontmana kapely
Olympic pořadatel Petr Zlámal,
který fanoušky kapely Olympic
a všechny hudební příznivce
srdečně zve na koncert nabitý
songy našeho mládí.
Pokud si tedy chcete užít
skvělé
letní
vystoupení
nejdéle fungující legendy
mezi bigbítovými kapelami,
nezapomeňte si koupit lístky
v předprodeji. Kvapem totiž

mizí! Organizátoři však ujistili, že i na volně příchozí se
určitě dostane..
Na pláži „U Vrbiček“ se všichni sejdeme ve 20.00 hodin, pro
milovníky kapely Olympic
jsou tradičně připraveny i autobusové svozy. Již co nevidět
si tak budeme moci zazpívat
hity jako Dávno, Snad jsem
to zavinil já, Jasná zpráva
a další z nestárnoucích pecek.
Celou akci zahájí předskokani
z kapely Penzistor, tak přijďte
určitě taky!
A pozor, v případě nepříznivého počasí se akce odehraje
v prostějovském Společenském domě.

VYHRAJTE LÍSTEK NA... OLYMPIC
OLYMPIC!!
PROSTĚ
PROSTĚJOVSKÝ
PROS
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ĚJOVS
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Ý Večerník,
V č ík jjakožto
k žt mediální
diá
iáll í partner,
t
pro vás
á ve spolupráci
l á i s pořádající
řád jí í agenturou
t
HIT
HI
T TR
TRAD
TRADE,
ADE
E připravil
ři
il S
SOUTĚŽ
OUTĚ
TĚŽ
ĚŽ O VS
VSTU
VSTUTU
PENKY na koncert populární skupiny OLYMPIC, která vystoupí ve Společenském sále v Prostějově již tuto SOBOTU 16. SRPNA 2014. A vzhledem k tomu, že pláž plumlovské přehrady „U Vrbiček“ bude nepochybně praskat ve švech, díky Večerníku ale máte tradičně šanci být u toho, a ještě
navíc ZADARMO! Během probíhajících dvou týdnů totiž mezi vás rozdělujeme PATNÁCT VSTUPENEK!
Soutěž probíhá ve dvou dějstvích, přičemž v prvním z nich uspěla desítka z vás, ve druhém kole, které je „telefonické“, dojde na pět šťastlivců! Ti pak budou
moct do Společenského domu v Prostějově ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou hrát ty největší hity skupiny Olympic v čele s nejoblíbenější písní samotného Petra Jandy „Otázky. 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... Soutěž probíhá od
pondělí 4. do čtvrtku 14. srpna.
V prvním dílu soutěže uspěli ti, kteří věděli, že lídr skupiny Olympic Petr Janda se narodil V ROCE 1942, baskytarista kapely se jmenuje MILAN
BROUM a koncert pořádá prostějovská agentura HIT TRADE. Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal, až se v losovacím
osudí sešlo hned 358 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali první šťastnou desítku: Andrea Piňosová, Plumlov 484 * Petr Synek, Nádražní 278, Němčice nad Hanou * Ludmila Kopečná,
Nedomanská, Konice * Pavlína Žáková, Libušinka 6, Prostějov * Jana Brachtlová, U Parku 194, Plumlov * Miroslav Mládek, Belgická 5, Prostějov
* Dominik Plaček, Švýcarska 3, Prostějov * Jan Navrátil, Sportovní 412, Kostelec na Hané * Roman Šedek, Šárka 42, Prostějov * Marek Bouda, J.
Zrzavého 3, Prostějov. Vstupenky jsou připraveny přímo v redakci Večerníku.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ:
JAKÁ JE NEJOBLÍBENĚJŠÍ PÍSEŇ SAMOTNÉHO PETRA JANDY?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „OLYMPIC“. Můžete nám ale ovšem také volat na
známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 14. SRPNA, 14.00 hodin. Jména druhé PĚTICE výherců budeme následně kontaktovat telefonicky,
proto nezapomínejte zanechat VÁŠ TELEFONICKÝ KONTAKT.

Ze života města
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DO UZAVŘENÍ OLOMOUCKÉ ULICE ZBÝVÁ UŽ JEN TÝDEN Jak bude vypadat dopravní řešení

Jak tato skutečnost poznamená běžný provoz a život občanů? křižovatky na Poděbradově náměstí
Už jen týden zbývá do úplného uzavření
Olomoucké ulice. Na čtrnáct dní trvající komplikace se tak musí připravit nejen řidiči, ale i chodci, cyklisté a obyvatelé přilehlých ulic. Zásah do
chodu života města to bude nepochybně velký.
Večerník proto zjišťoval aktuální novinky...
Prostějov/mls
Nápor velkého množství aut čeká
jak obyvatele jinak poklidné ulice
Českobratská, tak i Slovenská,
kudy povede hlavní objízdná trasa. Jak už Večerník uvedl, nebudou moci například parkovat před

svými domy. Velké potíže se však
dají očekávat třeba i v Kostelecké
ulici. „Z tohoto důvodu jsme se
rozhodli prodloužit interval, po
který bude svítit zelená při jízdě
z Kostelecké ulice na Vápenici.
Původně to bylo čtrnáct, už na
jaře jsme to rozšířili na osmnáct

Raději se dejte doprava. Kdo nechce riskovat přechod přes staveniště, měl by se dát po cyklostezce
směrem k Místnímu nádraží.
Foto: Martin Zaoral

Radní pod palbou

sekund a nyní se to protáhlo
o dalších pět vteřin. Jde však už
o maximum,“ sdělila Alena Rašková, náměstkyně prostějovského
primátora odpovědná za dopravu.
V současné době stále zůstávají
uzavřeny ulice Sladkovského
a Barákova. Chodci a cyklisté
mířící po Olomoucké se v tomto
prostoru musí potýkat s četnými omezeními.
„Kdo si tu chce proklestit cestu,
ten to má hodně náročné... Mohli
by to tady mít určitě lépe značené, aby chodci a cyklisté věděli,
kudy se mají dát,“ postěžoval si
Večerníku Miroslav Zatloukal
z Prostějova.
„Jestliže jde člověk po Olomoucké směrem do centra města,
pak je ideální dát se po cyklostezce a za pekařstvím odbočit
doprava na ulici Za Místním nádražím k novému přechodu přes
koleje. Uvědomuji si, že je to
zacházka, ale určitě je to nejbezpečnější způsob, jak nyní koleje
překonat,“ doporučila náměstkyně primátora Statutárního města
Prostějov.
Kompletní uzavírka Olomoucké
by měla trvat dva týdny. Poté bude
frekventovaná silnice opět otevřena. „Ještě bude nějaký čas trvat,
než se signalizaci podaří seřídit
a bude fungovat na sto procent,“
upozornila Alena Rašková.
Podrobné informace najdete v letáčku Statutárního města Prostějov na straně 16 dnešního vydání.

Prostějov/red - Rada města
Prostějova na svém posledním
zasedání vydala rozhodnutí
o budoucím řešení křižovatky
na Poděbradově náměstí,
načež uložila vedoucím Odboru rozvoje a investic magistrátu pokračovat v přípravě
předmětné investiční akce
formou dvou po sobě následujících okružních křižovatek.
Následně bude zpracována
projektová dokumentace ve
stupni pro územní rozhodnutí.
Již v závěru května proběhla
veřejné jednání za účasti vedení města, dotčených orgánů
státní správy, odpovědných
odborů magistrátu a dále

I o prázdninách
dajství
aktualizované zpravo

také
vlastníků,
nájemců
a provozovatelů bytové, obchodní a obchodně-správní
infrastruktury. „Na základě
tohoto jednání byla zpracována technická zpráva,
která se zabývá všemi vznesenými otázkami, podněty
a připomínkami. Důležité
v této chvíli jsou předběžná
kladná stanoviska dotčených
orgánů,“
uvedla
Alena
Rašková, náměstkyně primátora
Statutárního
města
Prostějov.
Město chce mít připravenou
dokumentaci ve stádiu územního rozhodnutí pro možnou
realizaci investiční akce, kterou
bude provádět Olomoucký

kraj. „Tento postup se nám již
několikrát osvědčil, chceme
být dopředu připraveni na
případné rozhodnutí Kraje
o investici,“ vysvětlila Rašková.
Zároveň
zopakovala,
že
v
případě
rekonstrukcí
křižovatek na vnitřním okruhu má prioritu města křížení
Kostelecká
Přikrylovo
náměstí
Blahoslavova
(Večerník již informoval pozn.red.). „Tato lokalita je
nyní
nejfrekventovanější.
V případě Poděbradova náměstí také očekáváme, jaký
dopad bude mít dobudování
jihozápadního okruhu mezi
ulicemi V polích a Anenskou,“
doplnila Alena Rašková.

Zdroj: Magistrát města Prostějova

v.cczz
www.vecernikpv.

„Že lidé odmítli nové velké parkoviště, mě překvapilo,“ přiznala Milada Galářová
Vrahovická základní škola Majakovského otevře v září hned dvě první třídy

Vrahovice - Když se řekne název této městské
části, leckterého Prostějovana napadne jméno
předsedkyně osadního výboru ve Vrahovicích.
Milada Galářová (na snímku) je rovněž členkou
Rady statutárního města Prostějov a tudíž na
bedrech nese blaho nejen vrahovických občanů.
V dalším exkluzivním rozhovoru pro Večerník,
který vám přinášíme v rámci pravidelného seriálu
této rubriky, jsme vyzvídali, jak se mají věci s rekonstrukcí sídliště a parkováním, dotkli se citlivého
tématu odstřelu budov OP, místní školy i blížících
se komunálních voleb, v nichž bude tato sympatická dáma opět kandidovat.
Michal Kadlec
Petr Kozák
Nedávno proběhla schůzka s vrahovickými občany
ohledně rekonstrukce sídliště
Svornosti. Setkání radních
s obyvateli bylo velmi impulsivní. Myslíte, že nakonec dojde
v plánech ke vzájemné shodě?
„Cílem celé regenerace je realizovat investici, která bude vyhovovat obyvatelům sídliště. V této
lokalitě se nacházejí kromě obytné zástavby soukromých vlastníků i nájemné zahrádky drobných
pěstitelů, parkovací plochy s gaINZERCE

rážemi, nezbytné chodníky spojující sídliště s ostatními částmi
Vrahovic, nově zbudované herní
prvky pro seniory, starší dětská
herní plocha a veřejné sportovní
hřiště. Po celkové rekonstrukci
tohoto zařízení volají místní rekreační sportovci již několik let. Bylo
by tedy ku prospěchu obyvatel
sídliště i všech ostatních uživatelů
veřejného prostranství, aby došlo
k rozumné dohodě. Měla by rovněž sladit oprávněné požadavky
současných obyvatel s předpokládaným vývojem potřeb občanů za
několik let. Projekt procházel jednotlivými fázemi přípravy a vždy

zohledňoval přijaté připomínky. a dlouholetá tradice kvalitní konNedávno došlo v blízkosti
Vámi zmíněné jednání nenahra- fekční výroby, která byla svým
železničního
přejezdu
zovalo budoucí stavební řízení rozsahem ojedinělá.“
k další dopravní nehodě mezi
a uplatnění práv jeho zákonných
vozidlem a cyklistou. Je něco noúčastníků. Toto nedorozumění
vého
policií
vé o v jednání
jed á s dopravní
dop
ohledně výstavby cyklostezky?
cy
bylo možná jedním z důvodů,
„Nemám žádné nov
nové informace
proč byla diskuze tak impulsivní.“
o pozitivním vývoji
Překvapilo vás, že lidé
vývoj v této věci.
Stále však platí, že město je
z tohoto sídliště odmítli
investici uskunové velké parkoviště?
připraveno tuto in
tečnit.“
„Musím přiznat, že překvapilo...
t čn
te
č it.“
Zúčastnila jsem se všech veřejTrochu od
odbočme. Jak
se chystá Základní
ných setkání zástupců radnice
s obyvateli města Prostějova, která
škola Majakovského
Majakovsk
na nový
v tomto roce proběhla. Nevhodné
školní rok?
„Je to sice ootázka spíše
parkování a chybějící parkovací
místa byla častým i opakujícím
pro paní řředitelku, ale
vím, že šškola kromě
se požadavkem ze strany občanů.
obvyklé údržby, kteI ve Vrahovicích se majitelé vozů
rá prob
většinou potýkají s tímto nedoprobíhá během
prázdn
statkem. Bohužel, na rozdíl od
prázdnin ve všech
vzdělá
velkoryseji řešeného sídliště Svorvzdělávacích zařízení
nosti, město v problematických
řízeních,
provede
vým
místech nevlastní plochy vhodné
výměnu
některých oken na
pro vybudování parkovacího stástaré budově,
ní.“
Co říkáte na nedávný oddále hlavních
vst
střel budov Oděvního
vstupních
dveří
podniku? Nechybí teď Vrahovia ttaké dveří ve
škk
cím tato dřívější dominanta?
školní
družině
ně
„Nejde ani tak o dominantu v poně.
Rovněž
slední době již pouze chátrajících
je nezbytné
p
budov Oděvního podniku. Chybí
postarat
se
Foto: archív Večerníku
hlavně zrušená pracovní místa
o komplet-

ní vybavení nové třídy, která
vznikne přeměnou původní
odborné učebny. Důvodem
je skutečnost, že letos jsou ve
Vrahovicích otevřeny dvě první
třídy a stávající prostory by pro
výuku nestačily. Zájem rodičů
o umístění dítěte do vrahovické školy je velmi potěšující
skutečností a proto vedení na
vzniklou situaci rychle zareagovalo.“
Jak dopadla finanční kontrola na této škole, kterou
prošla i všechna ostatní zařízení
v Prostějově?
„Rada města schválila zprávu
o hospodaření školy i výrok auditora bez výhrad, připomínky vzešlé z finanční kontroly magistrátu
byly akceptovány. Více se jistě
dovím na prvním jednání školské
rady po zahájení výuky na podzim tohoto roku.“
Jak Večerník ví, v nadcházejících komunálních volbách budete opět kandidovat do
Zastupitelstva města Prostějova. Jaké sliby či přání od vás
vrahovičtí občané uslyší?
„Slibů uslyší nejen vrahovičtí,
ale i prostějovští občané od všech
subjektů, které se budou ucházet
o jejich hlasy, určitě hodně. Já ra-

ději vyslovím přání. Týká se nově
schváleného územního plánu.
Ten předpokládá v naší městské
části rozvoj zástavby pro bydlení
a přivede tak do Vrahovic nejen
potřebné investory a developery,
ale pevně doufám, že i spokojené
občany. Založí zde rodinu, vychovají děti, stráví většinu svého
produktivního života a snad se
budou ve zdraví těšit i z výhod
seniorského věku a zapojí se do
spolkového dění ve Vrahovicích.
Mnozí z nich věnují výstavbě
a údržbě rodinného domu podstatnou část svých příjmů, a proto bych si přála, aby rozhodnutí
usadit se ve Vrahovicích považovali za šťastné. Jako starousedlík
a člen osadního výboru mohu
říci, že si jejich zájmu vážíme.
Z pohledu zastupitele jsem toho
názoru, že s uvedenou filozofií
není v rozporu zachování některých důležitých normativů pro
budoucí výstavbu, které budou
zárukou bezproblémového růstu
naší městské části, a bude v nich
mimo jiné přihlédnuto k oprávněným požadavkům současných
obyvatel zachovat si kvalitu svého bydlení. Zde vidím v případě
mé účasti v komunální politice
prostor pro další práci.“

Společnost
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V SOBOTÍNĚ SE POPRVÉ PROMÍTALY FILMY S VŮNÍ ORIENTU
Desátý ročník jedinečného tábora se vydařil víc, než se vůbec čekalo...

Uplynulou středu zažil jubilejní desátý ročník
filmového tábora v Sobotíně svůj absolutní vrchol. V improvizovaném „letním kině“ pod
hvězdami zářícími na masivy blízkých Jeseníků
se vůbec poprvé promítala šestice filmů, které
vznikly během jedinečného setkání studentů
s nezaměnitelnou i nezapomenutelnou atmosférou. V půltuctu hlavních snímků mladí tvůrci
ukázali, co vše zakusili při své cestě „Napříč orientem“... A Večerník, který byl přímým účastníkem
středečního galavečera, vám přináší nejen
přímou reportáž, ale i bezprostřední ohlasy, rozsáhlou fotogalerii a na internetových stránkách
www.vecernikpv.cz najdete i exkluzivní video!
Sobotín, Prostějov/mls
Do Sobotína ležícího patnáct
kilometrů za Šumperkem se
v kouzelném středečním podvečeru sjížděli příbuzní, přátele
i kamarádi šesti desítek účastníků zdejšího filmového tábora.
Všichni se těšili nejen na setkání se svými blízkými, které
od poslední červencové neděle
neviděli, ale i na výsledek jejich
desetidenního snažení.
Z chování všech táborníků ve
věku od deseti do sedmnácti
let bylo už při přípravách závěrečného večera patrné, že se
tu sešli lidé, kteří si dokážou
navzájem vyjít vstříc. „Když
se ohlédnu za letošním roční-

kem, tak mě z toho až mrazí.
Nemělo to absolutně chybu!
Všichni vzájemně skvěle spolupracovali a absolutně nikdo
neremcal. Myslím, že se tato
skutečnost výrazně projevila
i na kvalitě výsledných snímků, která je určitě nadprůměrná,“ neskrýval nadšení jeden
z táborových lektorů Aleš Procházka, současný šéf Městské
knihovny v Prostějově, která je
spoluorganizátorem klání.
Během desetidenní mise všichni jeho svěřenci nakoukli pod
pokličku důležitých filmových
dovedností. Hledali námět, psali
scénář, vyráběli dekorace, kostýmy a masky, vybírali hudbu,
vytvářeli choreografii, hráli, natá-

čeli či stříhali. Realizovali přitom
krátké snímky dle pravidel různých filmových žánrů. Vše činili
pod vedením ostřílených lektorů.
Sobotín se za deset let své
existence stal skutečným pojmem. Nelze se vůbec divit,
že organizátoři s naplněním
kapacity rozhodně nemají
problém. Většina účastníků
se na filmový tábor totiž pravidelně vrací. „Vlastně tu letos
máme pouze jedenáct lidí, kteří
tu zatím nebyli. A co se týče nás
lektorů, tak my se už za ty roky
známe tak, že spolu někdy ani
nemusíme mluvit. Stačí mrknout a víme, o co jde,” prohlásil
Aleš Procházka.
Samotné projekci předcházela
nacvičená revuální, hudební
a taneční vystoupení v podání
odvážných studentů. Došlo také
na předání dortu, krásných
trik s logem filmového tábora
a deseti tisíc korun, které na
činnost věnoval táborníkům
jejich tradiční patron Alois
Mačák. „Původně jsem tyto
peníze chtěl nechat kolovat, ale
nakonec jsem svůj nápad zamítl. Ne, že bych vám nevěřil, ale
bude přece jen bezpečnější, pokud je propiju sám,“ vtipkoval
bezprostředně po převzetí daru
Aleš Procházka.
Po setmění se již všechny oči
soustředily směrem k plátnu,
na kterém byly promítnuty

na
video rnikpv.cz
e
c
e
.v
www

Krátce před zahájením
závěrečného večera filmového tábora v Sobotíně
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vyzpovídal také trojici
mladých tábornic. Všem
třem kamarádkám jsme
položili stejnou otázku:

JAK SE VÁM LÍBILO
V SOBOTÍNĚ A CO
JSTE TU DĚLALY?
Byla unesená. Oblíbená choreografka Pavlínka se na závěr tanečních představení ocitla nad hlavami
všech svých svěřenců. Byl to pro ni nepochybně vskutku povznášející pocit...
Foto: Martin Zaoral
snímky jednotlivých tvůrčích
týmů. Jejich názvy opět stejně
jako samotné filmy odkazovaly na podtitul letošního tábora,
který zněl „Napříč orientem“.
K vidění tak byl například snímek využívající principy stínového divadla z dílny studia
Kung-pao či japonské soudní
drama, jež natočil tým Fugu.
Obrovský aplaus pak sklidil film na motivy hry Kartáčkový vrah, která se stala
skutečným hitem letošního
tábora.

Kdo do Sobotína nedorazil, ten
si bude moci letošní filmy vychutnat v divadle Point, které
sídlí v Olomoucké ulici. „Jejich
prostějovská premiéra je naplánovaná na září případně začátek
října,“ prozradil Aleš Procházka.
Středečním večerem to však
v Sobotíně neskončilo. Už
od tohoto pondělí se rozjíždí
filmová továrna určená zkušenějším filmařům. Projektu
financovaného z prostředků
Evropské unie se letos účastní
mladí lidé ze Španělska, Itálie,

Slovinska, Finska, Slovenska
a samozřejmě i České republiky.
Vše tak nasvědčuje tomu, že
tábor v Sobotíně má skvěle našlápnuto i do druhého desetiletí
své existence. „Je to tak rozjeté,
že by byla obrovská škoda toho
nechat. Dokud budeme dýchat,
tak chceme tuto akci pořádat,“
uzavřel šéf spolupořadatele.
A tak na úplný konec nezbývá
než všem organizátorům i účastníkům ústy japonského soudce
Yamamota popřát: „Buďte zdrávi a žijte dalších deset tisíc let!“

Exkluzivní rozhovor s tradičním mecenášem sobotínského tábora

ALOIS MAČÁK: „BYL JSEM ZDE UŽ JAKO OSMILETÝ ŠKOLÁK“

Sobotín - Populární a úspěšný Dětský filmový
tábor by nemohl vzniknout bez Gymnázia Jiřího
Wolkera, které 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 (ČSSD).
Právě jeho Večerník přímo v Sobotíně vyzpovídal,
když jsme mu položili několik otázek...
těch deset let jsme zde společně
prožili tolik neuvěřitelných
Co se vám vybaví, když věcí, které by nás nečekaly ani
na té nejexotičtější dovolené.
se řekne Sobotín?
„Především skvělá parta lidí, To vše jsme shrnuli do našeho
která se tu každý rok sejde. Za hesla, které zní: ´Ať je září
Martin Zaoral

nebo leden, Sobotín je jenom
jeden!“
Coby mecenáš podporujete tábor v Sobotíně od
jeho samotného vzniku. Jak
jste se k tomu před deseti lety
dostal?
„Událo se tak v roce 2004,
kdy mě oslovil Aleš Procházka
a nabídl mi roli soudce ve hře
Divadla Point ´Čajzni škváru,
Olivere´. Tím jsem se dostal
do prostředí těchto báječných
lidí a jsem rád, že mě přijali
mezi sebe.“
Jak vznikl nápad
pořádat tábor právě
v Sobotíně?

anketa

„Jsem předsedou ZO OS Kovo
Železáren Prostějov, která
působí u deseti firem. A právě
této odborové organizaci tábor a rekreační zařízení patří,
a přestože tomu doba absolutně
nepřeje, rozhodli jsme se
tady dlouhou tradici dětských
táborů udržet.“
Vy sám jste tu někdy
byl už jako dítě?
„To víte, že ano. A to hned
několikrát. Poprvé to bylo Lolek a Lolek. Dlouholetý mecenáš tábora Alois Mačák přezdívaný
před více jak čtyřiceti lety. jako „strejda Lolek“ se stal modelem pro dva mladé kreslíře, kteří mu
Tehdy mi bylo osm roků a už během několika minut zhotovili portrét.
Foto: Martin Zaoral
z tohoto prvního tábora jsem
si odnesl zážitky na celý život. rád, že to v Sobotíně každé stoprocentně přesvědčen, že
Také z tohoto důvodu jsem léto znovu a znovu ožívá. Jsem nejinak tomu bude i příští rok!“

Adriana BOROVCOVÁ,
13 let, Prostějov
„Bylo to naprosto skvělé.
Kromě
filmů
se mi ze všeho
nejvíc líbila hra
na kartáčkového vraha. Její
princip spočíval v tom, že jste
si vylosovali jméno člověka,
kterého jste musel zezadu podřezat kartáčkem na zuby. Od
chvíle, kdy jsme ji začali hrát,
jsme nemohli věřit absolutně
nikomu!“
Alena ŠÁLKOVÁ,
12 let, Prostějov
„Nejlepší na celém táboře bylo
hlavně to, jak
si tu každý vzájemně pomáhal.
Ve svém projektu jsem pak vystupovala v roli dívky tančící
před sultánem. Přiznám se, že
jsem výsledný film ještě neviděla, takže asi budu hodně
překvapena, jak to nakonec
dopadlo... (úsměv)“
Ester VALKOVIČOVÁ,
13 let, Prostějov
„Mě tu bavilo
úplně všechno.
Ve filmu jsem
si pak zahrála
ozbrojenou strážkyni v síni japonského soudce. Bylo to pro mě opravdu
něco úplně nového. Jsem zde
letos poprvé, ale moc ráda bych
se sem příští rok opět vrátila.“

jaký
ja
aký bbyl
yl ju
jubilejní
ubillejjní ttábor
ábbor v so
sobotíně...
obootííně...
5 x foto: Martin Zaoral

Dívčí hamburger. O tom, že k sobě účastníci tábora Šokující transformace. Před promítáním filmů Jděte spát! Se svojí pedagogicky zaměřenou hud- Vyvrcholení. Na závěrečný večer do Sobotína do- Jste skvělí! Hlavní motor celé akce Aleš Promají blízko, nemůže být pochyb. Tmelení kolektivu mimo jiné vystoupila i tato kouzelnická dvojice, bou se představila i dvojice Tom a Samara, kteří ve razila více jak stovka příbuzných a přátel šedesáti cházka netajil spokojenost s prací i chováním
táborníků z celé České republiky včetně Prostějova. všech účastníků.
své scénce nabádali k poslouchání vedoucích.
která předvedla trojici magických triků.
vzala tato trojice dívek skutečně velice odpovědně.

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Biorezonance odhalí skryté příčiny nemocí
Prostějov/pr - Co umí BIOREZONANCE? Pomoci při závislostech
na nikotinu, sladkém, alkoholu,
řízené detoxikaci. Biorezonanční
metoda je speciální diagnostický
a terapeutický postup, který nahlíží na lidský organismus jako na
originál.
Pomocí přístroje BICOM OPTIMA
(světová špička v biorezonanci, používaná po celém světě) se z těla klienta díky elektronagnetickému vlně-

ní získává frekvenční vzorek všech
orgánů a tkání. Metoda je absolutně
bezbolestná a hojně ji využívají při
odvykání kouření, zablokování chuti
na sladků, či slané a při detoxikacích.
Řada klientů se na biorezonanci obrací při laergiích - potravinových, na
zvářecí srst, pyly, roztoče a kosmetické přípravky.
V mnoha případech se příčina odhalí
právě ve skryté potravinové alergii.
Výhodou biorezonance je, že je bez

drahých léků, náplastí a koktejlů.
Pomáhá právě tam, kde už západní
medicína nezabírá. Největší důraz se
klade na individuální přístup ke každému klientovi.
Jsem pro vás již několik let v Prostějově, v současné době konkrétně na
ul. Havlíčkova 3a (naproti služebny
Městské policie). Telefon pro objednání nebo jen radu je 776 329 884 .
Více se dozvíte na internetových
stránkách www.biorezonancepv.cz
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Vůdci zlodějských feťáků to soud spočítal i s úroky
Josef Přikryl dostal téměř pět let vězení, jeho kumpáni vyvázli s podmínkou
Prostějovský soud minulé úterý rozsekl případ trojice zlodějů, kteří koncem roku 2012 vykradli luxusně
zařízený byt ve Sportovní ulici. Kromě dvou velkých
televizorů a dalších věcí si z něj odnesli také půldruhého milionů korun v hotovosti! Do vězení nakonec
půjde pouze osmadvacetiletý Josef Přikryl, u něhož
také skončila většina ukradených peněz.
Prostějov/mls
Jako velký podraz vnímal průběh
a hlavně výsledek procesu s partou
zlodějských feťáků známý drogový
dealer a vůdce celé bandy Josef
Přikryl. Nejenže byl před senátem
usvědčen zejména díky svědectví
svého někdejšího kamaráda Petra
Pešky (32) a své bývalé přítelkyně
Michaely Kvapilové (22), ale jako
jediný z povedené trojice nakonec
opět poputuje za mříže...

Chtějí začít nový život
Jeho bývalí kumpáni, kteří
s Přikrylem nejen fetovali, ale
i kradli, po kajícném doznání
odcházeli od soudu s podmínkou.
A to navzdory tomu, že s nápadem na loupež jako první přišel
Petr Peška. Mladému muži zná-

mému pod přezdívkou „Fiškus“
pomohlo zejména to, že jako jediný
z uvedené trojice je zaměstnaný
a se svojí oddanou přítelkyní
se snaží vychovávat malé dítě.
S podmínkou vyvázla i Michaela Kvapilová, které určitě
neprospělo, že s ukradenými
penězi uháněla před policisty a
následně jednoho z nich napadla.
I ta se však od svého společného
života s Přikrylem u soudu snažila
všemožně distancovat. „Chci
žít normální život, uvědomila
jsem si, že tudy cesta skutečně
nevede,“ dušovala se Kvapilová.
Oba dva zloději tak byli odsouzeni k nejvyššímu možnému
podmíněnému trestu, který činí
tři roky vězení s odkladem na pět
let. Zda se jim skutečně podaří dostát jejich slibům, ukáže teprve čas.
Snadné to určitě mít nebudou...

Nové urnové hroby a kolumbárium

na hřbitově ve Vrahovicích

Prostějov/red - Na základě
požadavků občanů Vrahovic
podpořeného zdejším osadním
výborem proběhne v tomto
a příštím roce ve dvou etapách
rozsáhlá oprava hřbitova v této
městské části. S vybudováním
nových dvaatřiceti urnových
hrobů se počítá s rekonstrukcí
kolumbária, chodníků a cest.
Předpokládaná cena realizace
byla po zpracování projektové
dokumentace stanovena na 1,5 milionu korun. Ve výběrovém
řízení na zhotovitele stavby
předložila nejvýhodnější nabídku
společnost Jamastav Moravia

Vojtěchov v hodnotě 1,415.241 Kč
včetně DPH. Letos proběhne
oprava kolumbária a přístupových
chodníků, která je vyčíslena řádově
na jeden milion korun. Výstavba urnových hrobů pak bude
dokončena v roce 2015. Vzhledem k tomu, že na letošek bylo
v městském rozpočtu vyčleněno
na tuto akci 500 tisíc korun, zastupitelstvo schválilo na dokrytí investice dalšího půl milionu. Rekonstrukce vrahovického hřbitova tak
bude ze dvou třetin provedena již
v letošním roce,“ vyčíslil Zdeněk
Fišer, náměstek primátora Statutárního města Prostějov.

Do boje o posty zastupitelů

se přihlásilo tucet stran a hnutí
(dokončení ze strany 6)
„Černým koněm“ voleb se che
stát PéVéčko, jehož páteř tvoří
duo náměstků Jiří Pospíšil –
Ivana Hemerková. O ambicích,
na celostátním poli vládnoucího
hnutí ANO 2011, není třeba
diskutovat. Ostatně Hana Naiclerová se již nechala slyšet,
že chce být primátorkou. Kandidátku TOP 09 a nezávislých
Prostějovanů
povede
Aleš
Matyášek, „dvojkou“ je Marek
Moudrý. Komunisté vsadili
na Jaroslava Šlambora, jednič-

kou KDU-ČSL je Petr Kousal.
Dalším nováčkem na politické
scéně je i společný projekt Strany
zelených, České pirátské strany a
nezávislých kandidátů s názvem
Změna pro Prostějov, do voleb
jde i hnutí Úsvit, Moravané a Republikánská strana Čech, Moravy
a Slezska a také Koruna česká.
O zastupitelích obcí a měst budou
lidé rozhodovat 10. a 11. října.
Zveřejnění kandidátních listin
připravuje Večerník do příštího
vydání. Strany a hnutí je mohou
zasílat na adesu vecernik@pv.cz!

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Téměř celý lup
skončil u Přikryla
K Josefu Přikrylovi prostějovský
soud zcela pochopitelně už tak
shovívavý nebyl. „Za jedinou
polehčující okolnost v případě Josefa
Přikryla lze považovat jeho přiznání.
Naopak mu přitěžuje jak dosavadní
způsob života, tak stejně i fakt, že z
loupeže měl jednoznačně největší
profit,“ osvětlila rozhodnutí senátu
jeho předsedkyně Ivona Otrubová,
která narážela na fakt, že Přikryl po
loupeži z Pešky lstí vymámil jeho
více jak půlmilionový podíl. Řekl
mu totiž, že finance potřebuje na
uplacení policistů, kteří jim jsou
už prý na stopě...
Shodou okolností na účtu
Přikrylova otce skončila i část
podílu Michaely Kvapilové. Poslali ji tam sami policisté, kteří
je zabavili po divoké automobilové honičce. Následně se nechali
oklamat Přikrylovým tvrzením,
že peníze mu patří, neboť si je
půjčil od jednoho známého.
Na účet Přikryla staršího tak putovalo šest set tisíc korun. V současné
době na něm zůstalo už jen dvě stě

tisíc korun, o jejichž zabavení soud
rovněž rozhodl. Zbytek milionového lupu se pachatelům zřejmě už
podařilo „rozházet“.

Hospodská

Tak dlouho se chodí
se džbánem…
Loupež se časově shodovala
s Přikrylovým opakovaným
řízením bez řidičského průkazu.
Proto soud nakonec uložil souhrnný trest čtyři a půl roku vězení
nepodmíněně. Paradoxní je, že
jeho část si už Přikryl odkroutil.
Kromě toho odsouzený dostal další
Spojily je drogy. Josef Přikryl a Petr Peška bývali nerozlučnými přáteli.
čtyři měsíce „natvrdo“ za zapálení
Naštěstí se Peška už více než posluhování drogovému dealerovi věnuje
golfu v Krasicích. Neuvěřil totiž
své přítelkyni.
Foto: facebook
jeho obhajobě, že s tímto činem
nemá nic společného, naopak vzal
v potaz svědectví Petra Pešky, který padesát tisíc, musí poškozené škody, která mu byla způsobena.
Přikryla označil za žháře.
pojišťovně i po rozsudku uhradit Proto ho i pojišťovnu se zbytkem
„pouze“ 149 tisíc korun. Jak je to jejich nároků odkazuji na řízení
Poškozený ukradené
možné?
ve věcech občanskoprávních,“
peníze nežádal včas zpět
„Poškozený a jím řízená vyjádřila se soudkyně Ivona
společnost se totiž včas a řádně Otrubová.
Alespoň částečnou a zřejmě u soudu nepřipojili s nárokem Petr Peška se po rozsudku vzdal
pouze prozatímní „výhrou“ pro na náhradu škody. Navíc se práva na odvolání, Josef Přikryl,
všechny tři odsouzené je fakt, poškozený k soudu coby svědek Michaela Kvapilová i státní
že po krádeži při níž si přišli vůbec nedostavil. Je to jeho ro- zástupkyně si ponechali lhůtu
na téměř dva miliony korun zhodnutí, nicméně bez něj nebylo pro možnost odvolání. Rozsudek
a nadělali škodu za dalších sto možné stanovit přesný rozsah tak dosud nenabyl právní moci.

Propojení Olomoucké a Vrahovické ulice
Prostějov/red - Rada a následně
Zastupitelstvo města souhlasilo s
dalším výkupem pozemků řešící
zlepšení dopravního propojení
Olomoucké a Vrahovické ulice
u takzvané myší díry pod estakádou Haná (Večerník informoval
- pozn.red.). Město schválilo v
místě nepřehledné a dopravně
nebezpečné zatáčky v Říční
ulici výkup dalších pozemků. To
umožní do budoucna i možnost

vybudování cyklostezky u komunikace propojující Vrahovice s obchodní zónou na severu města.
Rada schválila výkup jednoho
pozemku na svém posledním
červnovém zasedání. „Velmi rychle
se podařilo vyjednat odkup dalších
dvou pozemků v zahrádkářské
kolonii do majetku města za stejnou cenu, tedy tři sta padesát korun
za metr čtvereční. Zbývající majitel
sice nejprve požadoval vyšší prode-

Ad.:

jní cenu, ovšem po proběhlých intenzivních jednáních vyplynulo, že
by raději preferoval směnu za jiný
pozemek využitelný jako zahrada
ve stejné lokalitě,“ vysvětlil Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora
Statutárního města Prostějov s tím,
že vzhledem k rozloze zbývajících
vykupovaných pozemků má město
prostor jeho požadavkům vyhovět.
Pro zpřehlednění dopravní situace
v předmětném úseku ulice Říční

dostačují pouze severní části dvou
pozemků s tím, že jejich jižní části
je možné v potřebné výměře využít
k požadované směně.
„Realizací výkupů těchto pozemků
otvíráme do budoucna prostor pro vybudování cyklostezky,
která by vedla pod estakádou
podél Hloučely a vyhnula se tak
dnešnímu úzkému podjezdu v
takzvané myší díře,“ přidal další
náměstek primátora Zdeněk Fišer.

rvačka
Vzhledem k tomu, že se v některých mediích objevily zkreslující informace k případu fyzického napadení v Hluchově,
uvádíme následující:
Incident, k němuž došlo v pátek
18. 7. 2014 v pozdních odpoledních hodinách v Hluchově,
prověřujeme pro podezření ze
spáchání trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví. Čtyřmi
muži, jejichž totožnost je policii
známa, měl být fyzicky napaden
jedenačtyřicetiletý muž. Při incidentu utrpěl zranění na dolní končetině a v horní polovině těla, se
kterými byl převezen do nemocnice na ošetření. Přesná doba léčení nebyla zatím stanovena. Prověřování případu nebylo zatím
ukončeno, nadále probíhá. Zatím
nebyla obviněna žádná konkrétní
osoba. Není vyloučeno, že může
dojít ke změně právní kvalifikace. Z doposud provedeného
šetření vyplývá, že důvodem incidentu byl zřejmě spor o ženu.
por. Mgr. Irena Urbánková
tisková mluvčí OTP Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

www.v
ecernik
pv.cz

Ex-šéf prostějovského fotbalu měl údajně těžit z nevýhodných obchodů slavného hokejisty

Kresta se nechal slyšet, že je to celé NESMYSL
Prostějov/mls, pk – Nejen sportovním prostředím otřásá kauza
kolem hokejového gólmana
Romana Čechnánka, jehož
podnikání skončilo fiaskem. Bývalá vsetínská hvězda nejenže
„rozfofrovala“ vydělané peníze
z NHL i Valašska, ale navíc si
popůjčovala v rodině i u kamarádů včetně těch hokejových.
Milionové dluhy u něj mají například Petr Čajánek či Miroslav Blaťák. Jedním z těch, kteří
se kolem tohoto byznysu točí, je
i Bořivoj Kresta. Bývalý majitel
fotbalového oddílu SK LerK
Prostějov a muž s jehož jménem
je spojen odchod vrcholové kopané z města.
Bývalý šéf klubu, se kterým působil ve druhé profesionální lize,
Bořivoj Kresta už má v rejstříku
trestů celkem tři záznamy. Do

vězení však zatím nemusel ani
jednou. V roce 2001 se dopustil
přestupku proti občanskému soužití, o tři roky později ho Krajský
soud v Brně za zpronevěru osmi
milionů korun odsoudil na tři roky
podmíněně. Před dvěma roky mu
pak prostějovský soud za krácení
daně napařil deset měsíců podmíněně.
Nic z toho ovšem nebránilo bývalému hokejovému brankáři
Romanu Čechmánkovi v tom,
aby Krestovi důvěřoval. Ten ho
měl dle informací Deníku Sport
údajně přesvědčit k riskantním
investicím za desítky milionů
korun v Holešově, Zlíně i v Prostějově. Když tak učinil, najal
následně Kresta stavební firmu,
která se za přemrštěné náklady
pustila do přestavby Čechmánkových nemovitostí ve Zlíně
a Holešově. Navíc si prý i půldruhého milionu korun od exbrankáře vypůjčil. Část z investic pak

skončila na účtu Krestovy společnosti KEY CZ. Vše přitom šlo
z kapsy Romana Čechmánka,
který se kvůli nákladným investicím hrozivě zadlužil. Jeho
dluhy mají nyní dosahovat až
pětaosmdesáti milionů korun. Je
přitom více než pravděpodobné,
že ani rozprodej jeho veškerého
majetku nebude na pokrytí těchto
závazků zdaleka stačit.
Bořivoje Krestu se i díky přátelství s Romanem Čechmánkem
stal jednou z hlavních hvězd serveru www.ne.poctivci.cz. Bývalého šéfa prostějovského fotbalu,
jehož rodině by měla patřit například vila v Bedihošti, Večerník
v závěru uplynulého týdne kontaktoval. V neoficiálním rozhovoru nám velmi vstřícně odpověděl,
že celou situaci považuje za holý
nesmysl. Pro Čechmánka podle
svých slov Kresta, podobně jako
řada dalších Prostějovanů, pracoval, o žádné jiné investice nešlo.

Tady je „Čechmánkovo“. Tato nemovitost ve Sportovní ulici
v těsném sousedství zchátralého fotbalového stadionu patří Romanu
Čechmánkovi. Koupi tehdy fungujícího objektu mu měl dohodit právě
Bořivoj Kresta. Dům domácí péče společnosti Sanco přitom už působí
v nových prostorách ve Vrahovicích.
Foto: Martin Zaoral
V době, kdy mu objekt ve Sportovní ulici prodával, fungovalo
v něm SANCO a vše bylo v pořádku. Ostatní už prý bylo jen na

někdejším brankáři NHL. Oficiálně ale Kresta možnost vyjádřit se
k případu odmítl. Nařčení Deníku
Sport pak bude řešit jinou cestou.

PANIČKA PSÍHO ZABIJÁKA DĚLÁ MRTVÉHO BROUKA
„Kdyby se chovala jinak, možná bych to tak neřešila...,“ říká majitelka napadeného yorkšíra

Prostějov/mls - K dalšímu útoku
nebezpečného psa, o němž Večerník poprvé informoval již před
měsícem, došlo v neděli 3. srpna
na Šárce hned naproti nechvalně
proslulého parlamentu. „Babička
s naší fenkou Viky byla ještě ve
vchodě, když v tom se přiřítil staford, chňapl pejska a začal s ním
třást jako s hadrovou panenkou.
Všude stříkala krev a vypadalo
to, že mu doslova ukousne hlavu.
To nám potvrdil i veterinář, který mu nakonec zachránil život,“
popsala hrůzné okamžiky exkluzivně pro Večerník majitelka
napadeného psa. Slečně Kateřině
a jejímu příteli, kterým pes zabiják patří, nyní hrozí pokuta až
padesát tisíc korun.
Na místě krvavé psí řeže zasahovali
i prostějovští strážníci. „K celé události došlo tak, že slečna neudržela
při venčení psa. Ten se rozběhl ke
vchodu domu a zakousnul se do
krku teriéra, kterého měla žena na
vodítku a chtěla s ním jít na procházku. Až se oběma podařilo staforda
odtrhnout, slečna odešla domů,

aniž by s poškozenou promluvila.
Strážníkům na zvonění neotevřela.
Ti dopravili paní se zraněným psem
k veterináři na ošetření,“ popsala
událost Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie v Prostějově. Záležitost bude mít zřejmě
dohru u občanskoprávního soudu.
„Majitelce agresivního psa hrozí pokuta až padesát tisíc korun a zároveň
by měla uhradit náklady spojené
s ošetřením u veterináře,“ dodala
Adámková s tím, že za přítomnosti
této mladé ženy nedošlo k napadení
psa poprvé.

Majitelka
vše zatlouká
Jak se Večerníku podařilo zjistit,
stejný pes začátkem července zakousl voříška, když ho jeho majitelka nechala volně pobíhat bez
vodítka. Tentokrát se jí dle svědků
vysmekl, když s ním vycházela ven.
Mladou majitelku se nám v pátek
podařilo telefonicky kontaktovat.
Celý incident však důrazně popřela.
„Nic takového se nestalo! V inkriminovanou dobu jsme vůbec nebyli doma. Od prvního incidentu na

Okružní ulici už pes nechodí ven,
a pokud ano, tak jen s náhubkem.
Nemám zájem se o tom více bavit,
jsem už z toho hodně unavená,“
vyjádřila se Kateřina R., která tím
jen potvrdila to, co říkali přímí svědci události a také politováníhodnou
skutečnost, že majitelka na místě
projevila nevídanou netečnost. „Vše
jsem viděla od úplného začátku.
Pes se jí vysmekl i s vodítkem a
vletěl přímo do vchodu vedlejšího
domu, odkud vyšel i se svojí obětí
v zubech. Slečna Kateřina k místu
kráčela pomalu a poněkud přitom
vrávorala. Situaci nijak zvlášť neřešila. Když vše skončilo, zmizela
i se psem. Že to byla ona, o tom
nemůže být pochyb, znám ji dobře,
vždyť jsem jí i pomáhala se stěhováním,“ vypověděla jedna z očitých
svědkyň Markéta Z.

Fenka měla
na kahánku
Na redakci Večerníku se obrátila i
majitelka napadeného psa. „Celou
věc jsem se rozhodla zveřejnit ze
dvou důvodů. Jednak bych chtěla před tímto nebezpečným psem

ostatní varovat a taky mě naštval
postoj majitelky psa, který je naprosto nehorázný. Naše fenka měla
na kahánku a ona se ze všeho chce
vyvléct, jako by se nic nestalo,“ svěřila se paní Alice, která na druhou
stranu vyjádřila poděkování zasahujícím strážníkům. „Zachovali se
skvěle, nebýt jich, tak by naše fenka
nepřežila. Utěšovali babičku, která ji
to osudné ráno venčila, a Viky okamžitě vzali k veterináři, jež jí zachránil život,“ vyjádřila se dále majitelka
zbídačeného pejska.

Co s ním
bude dál?
Agresivní a očividně velmi špatně vedený rafan tak představuje
stálé riziko pro všechny, kteří se
s ním setkají. Podle dostupných
informací ho slečna Kateřina se
svým přítelem získali už jako dospělého. Jisté je, že si s ním mladý pár neví rady. Odebrat jim ho
však je velice složité, a to obzvláště
po tom, co v platnost vstoupil nový
občanský zákoník. Lidé z okolí
Šárky by si přesto měli brzy oddechnout. Mladý pár se pod tlakem

Pozor na ni. Majitelka psa po prvním incidentu před Kauflandem zjevně kryje další napadení svým
mazlíčkem, tentokráte to odnasla fenka Viky.
Foto: Martin Zaoral
okolí bude z této lokality v dohledné Kam? „Slyšela jsem, že by se měli každý, kdo tohoto psa potká, by si
době stěhovat. Tím se samozřejmě přesunout na Krokovu ulici. Ať už na něj měl dát pořádný pozor,“ uzaproblém nevyřeší, pouze přesune. to bude kdekoliv, tak stále platí, že vřela paní Alice.

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!!!

Natálie Božena Vlková
28. 7. 2014 49 cm 3,55 kg
Prostějov

Veronika Konečná
2. 8. 2014 50 cm 3,05 kg
Hluchov

Adéla Vyroubalová
2. 8. 2014 50 cm 3,05 kg
Luká

Janek Pluskal
21. 7. 2014 49 cm 3,45 kg
Držovice

Matyáš Hrubý
28. 7. 2014 51 cm 3,65 kg
Prostějov

Matyáš Vybíral
28. 7. 2014 51 cm 3,65 kg
Prostějov

Matyáš Hrdlička
3. 8. 2014 52 cm 3,50 kg
Šternberk

Jiří Procházka
3. 8. 2014 52 cm 3,75 kg
Olomouc

Dominik Zachar
3. 8. 2014 47 cm 3,15 kg
Prostějov
INZERCE

Dung Nguyen
4. 8. 2014 49 cm 3,00 kg
Litovel

Miroslav Žanda
4. 8. 2014 54 cm 4,05 kg
Stínava

F o t o r e p o r tá
Fotoreportáž
áž

Ondřej Koutný
5. 8. 2014 51 cm 3,95 kg
Prostějov

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

jjak
akk v aaquaparku
quuaparkku řřádily
ádiily přii „W
„Water
Water GGames“
am
mes“ nnejen
ejjen dděti
ětti
4x foto: archív DS Prostějov

Vydařená akce. Předminulou neděli 3. srpna se v areálu prostějovského aquaparku uskutečnily vodní hry pro všechny generace nazvané „Water Games“, neboli Vodní hry. Několik desítek dětí se aktivně zapojilo do soutěží, mimo jiné
v plavání, skoku do vody i vědomostních soutěží, ale také na laserové střelnici pod dohledem městských strážníků. Součástí povedeného odpoledne byla i ukázka hasičského vozu a potápění s kyslíkovou bombou. Mimo sladkých odměn pro
každého byla na závěr vylosována výherkyně, která převzala z rukou jednatele Domovní správy Prostějov Vladimíra Průšu hlavní cenu - nafukovací člun.

Mateřské centrum Cipísek prožilo pohádkové prázdniny

Prostějov/red - Královský
ples, výpravu za vodníkem,
pečení dortu s pejskem a kočičkou a nejen to si užily děti
s rodiči i prarodiči v rámci
tradičního pohádkového dne
s Cipískem. Ten byl posledním
letním programem prostějovského mateřského centra.
Prázdninových programů se letos zúčastnilo kolem sedmdesátky dětí a rodičů a prožily tak dny
plné pohádek, cestování, tvořivosti, legrace i poznání. V rámci
příměstských táborů, které MC
pořádá už osmým rokem, tráví
léto s Cipískem rodiče a prarodiče s dětmi od dvou do šesti let.
Teď už Cipísek čekají přípravy
na nové programy podzimního

cyklu a samozřejmě tradiční generální úklid, aby mohl zahájit v
září už šestnáctý školní rok. Do
nového školního roku připravuje
nové programy pro celé rodiny s
dětmi od miminek po předškoláky. V nabídce mateřského centra
jsou společné programy pro rodiče s dětmi, adaptační program
pro děti před vstupem do školky,
poradenství, besedy, semináře a kurzy pro rodiče, akce pro
celou rodinu, kreativní večery a
spousta dalších aktivit. Pravidelné programy budou zahájeny v
polovině září podle přihlášených
skupin. Jestliže je některý z programů obsazen, zapisuje MC
náhradníky a v případě uvolnění
zájemce informuje.

DODATEČNÉ ZÁPISY DO
PROGRAMŮ MC CIPÍSEK
NA OBDOBÍ ZÁŘÍ-PROSINEC 2014 proběhnou 2.9. -12.
9. vždy 8.30 až 12.00 hodin. V
této době budou probíhat herny pro rodiče s dětmi bez programu a věkového omezení.

Hodně radosti. Velký kopec legrace prožili během července všichni ti, kdo mají rádi Cipíska. Tedy i vodník...

3 x foto: archív MC Cipísek

Co, kdy, kde, kam ...?
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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

VÝSTAVA
BONSAJÍ ve
dnech 16.-17. srpna 2014
v atriu lázní Slatinice, vždy od
9:00 do 16:00 hodin. Zajištěna
poradenská služba, ukázky tvarování i vámi donesených rostlin. Srdečně zvou pěstitelé z BK
Haná při ZO ČZS Prostějov 1.
Kontakt: www.bkhana.cz

MC Cipísek
V srpnu neprobíhá v MC
běžný provoz.
MC Cipísek připravuje od září
nové programy:
Mimiklub pro maminky s miminky (besedy s odborníky, pohybové a hudební aktivity,apod.)
Broučci, Zajíčci a Méďové
(programy pro rodiče s dětmi od
18 měsíců do 4 let)
Cipískova školička (adaptační
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NE- program pro děti před nástupem
DOSLÝCHAVÝCH, Svatoplu- do školky)
kova 15, Prostějov 796 01
I v tomto roce nabízíme možnost Základní organizace SPCCH
využít služeb našeho zařízení. v Prostějově poskytuje i nadále
Kromě odborného sociálního své poradenské služby každé úteporadenství také nabízíme pro- rý od 9 do 11 hodin v kanceláři na
dej baterií do sluchadel a drobné- Kostelecké 17 v Prostějově, přízeho příslušenství ke sluchadlům mí dveře číslo 109. Také v tomto
(hadičky, čistící tablety, či ušní roce pořádá ZO SPCCH v ČR
tvarovky různých velikostí).
Prostějov zájezdy: 3. září 2014 –
Zahradní galerie Děda Praděda
Lazariánský servis vás zve v Jiříkově, 1. října 2014 – zájezd
opět na ozdravný pobyt do do Polského Těšína. Přihlášky
Chorvatska v měsíci srpnu a další informace získáte na shora
2014. Pobyt je vhodný pro rodi- uvedené adrese v úřední dny.
ny s dětmi, seniory i handicapované. Přihlášky a bližší informa- Dětský domov Plumlov zve děti
ce na tel. čísle 776 054 299, pí i rodiče na zábavné odpoledZapletalová
ne KONEC PRÁZDNIN NA
BALKÁNĚ. Akce proběhne
Statutární město Prostějov,
dne 28. srpna 2014 v době od
Regionální informační centrum 15.00 - 17.00 hodin v areálu
si vás dovoluje pozvat
dětského domova. Co vás čeká:
na výstavu obrazů
skákací hrad, střelba ze vzduRadoslava Kočára nazvanou
chovky a z luku, malování na
„krajina v ročních obdobích“. obličej, „rodeo“, trampolína, zaVýstava potrvá
hradní golf a jiné aktivity. Přijďte
do pátku 29. srpna 2014
se podívat a vyzkoušet, jak tráví
v otevírací době RIC.
čas děti v dětském domově.
Městská knihovna Prostějov
středa 13. srpna od 12:00 do
13:30 hodin – Den šikulů –
knihovna pro děti a mládež
čtvrtek 14. srpna: -od 10:00 do
11:00 hodin – Čtení pohádek a
příběhů
-od 12:00 hodin – PIZZA KVÍZ
– Nejrychlejší luštitel dostane
čerstvou pizzu.

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

sobota 16.8.
neděle 17. 8.

16.30 - 18.30 hodin
16.00 - 18.00 hodin

TIP Večerníku TŘI BRATŘI
KDY:
KDE:

ČTVRTEK 14. SRPNA 2014 v 18:30 HODIN
KINO METRO 70, PROSTĚJOV

Režie: Jan Svěrák
Scénář: Zdeněk Svěrák
Hrají: Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk
Piškula, Ivana Chýlková, Oldřich Kaiser,
Zuzana Norisová, Jitka Čvančarová, Bolek
Polívka, Zděněk Svěrák a mnoho dalších…
A je to tady! Dlouho očekávaná česká filmová pohádka Zdeňka Svěráka se dostala konečně do kin.
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk
Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si
našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouzlem
vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká
mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také
láska...
Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých situací, ale také laskavého humoru. Děj filmu, včetně známých
SEMTAMTNÍK
úterý 12. srpna – Celodenní
výlet do lázní Luhačovice
- Prohlídka náměstí s fontánou, ochutnávka minerální
vody z léčivých pramenů, atd.
Odjezd z Pv vlakem v 7:00
hod., odjezd z Luhačovic
vlakem ve 14:20 hod. nebo
v 16:20 hod., příjezd do Pv
v 18:58.hod. Pojedeme pouze
v případě předem nahlášené
účasti.
neděle 17. srpna od 14:00 do
17:00 hod. - Restaurant day
v Kolářových sadech. Sraz
zájemců na zastávce U zavadily
MHD č.4 ve 13:55 hod., která
odjíždí z nádraží ze stan A ve
13:43 hod.
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Žižkovo nám. 19,
tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098
Pohřební služba Václavková a spol., s.r.o.,
Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Marta Barčíková 1950
Otaslavice
Dagmar Poulíková 1935
Prostějov
MUDr. Bohumil Dostál 1954
Kostelec na Hané
Olga Kirchnerová 1935
Prostějov
Anna Hrubanová 1945
Seloutky

Zdeněk Kadlec 1943 Prostějov
Josef Dufka 1934
Prostějov
Pavel Šup 1936
Prostějov
Ladislav Němec 1978 Prostějov
Pavel Růžička 1968
Malé Hradisko
Marie Zapletalová 1934
Mostkovice
Vladimír Kroupa 1951 Hruška
Jiřina Becková 1936 Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 11. srpna 2014
Jiřina Štolpová 1932 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 13. srpna 2014
František Menšík 1925 Služín 10.15 Obřadní síň Prostějov
Milan Gamberský 1941 Prostějov 11.00 hod. Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 14. srpna 2014
Zdeňka Bárková 1938 Smržice 10.00 kostel P+P Prostějov
Pátek 15. srpna 2014
Jan Křupka 1943 Čechovice 11.00 Obřadní síň Prostějov

pondělí 11. srpna

18:30 Letadla 2 – Hasiči
a záchranáři
americká animovaná komedie
21:00 Kouzlo měsíčního svitu
americká krimikomedie

středa 13. srpna
21:00 Babovřesky 2
pátek 15. srpna
20:30 3 dny na zabití
sobota 16. srpna
20:30 Vejška
neděle 17. srpna
20:30 Zataženo občas
trakaře

úterý 12. srpna

18:30 Letadla 2
21:00 Kouzlo měsíčního svitu

středa 13. srpna

čtvrtek 14. srpna

SVÉ TIPY

18:30 Tři bratři
česká filmová pohádka
21:00 Lucy
americko francouzský thriller

na zajímavé akce

pátek 15. srpna

Foto: internet
a oblíbených písniček, které ve filmu zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.
Všichni příznivci českých pohádek, nezapomeňte tedy již tento čtvrtek navštívit Kino Metro 70 v Prostějově a vychutnejte si tuto krásnou podívanou.

ICM Prostějov
ICM Prostějov má až do konce letních prázdnin prázdninovou otevírací dobu, tj.
každý všední den od 10:00 do
16.00 hodin.
Od 20. do 22. srpna 2014 bude
ICM Prostějov z provozních
důvodů zavřeno.
Prázdninové aktivity pro
Regionální pracoviště
malé i větší – každý čtvrtek od
TyfloCentra Olomouc
13.00 do 16:00 hodin budou
v Prostějově nadále poskytuje
pro malé i větší zájemce přislužby nevidomým
praveny v prostorách ICM hera slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Pv.
ní aktivity s našimi EDS dobrovolnicemi Lucií (z Francie)
V neděli 17. srpna 2014 se koná a Laurou (z Německa).
10. Rallye historických vozidel
„Z LÁZNÍ DO LÁZNÍ“. Start
v 10:00 hodin – Lázně Skalka.

Svaz tělesně postižených v ČR,
v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka,
ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o
rozvo. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel.. 588 000 167

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

18:30 Tři bratři
21:00 Lucy

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

sobota 16. srpna

18:30 Tři bratři
21:00 Lucy

neděle 17. srpna

18:30 Tři bratři
21:00 Tři bratři

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 11
11. DO 17
17. 88. 2014

TELEFON 582 3344 130
30

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, čtvrtek a v pátek
v 15. 00 hodin. V případě nepříznivého počasí je připraven náhradní program. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se koná v pondělí, čtvrtek a v pátek v 21. 30 hodin. V případě nepříznivého
počasí je připraven náhradní program. Vstupné 20 Kč. Pozorovatelná planeta Saturn, dvojhvězdy, hvězdokupy, Měsíc 10. 8.
v 19. 08 hodin v úplňku.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE, STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a expozici OPTIKA spatříte
na začátku výše uvedených pozorování.
Výstavu OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN půjčujeme
zdarma obcím, školám, spolkům, klubům seniorů apod.

Skanska SNÍŽILA
cenu o 8,5 milionu Blokové čištění

v Prostějově

Určickou a Brněnskou ulici

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE

18:30 Letadla 2
21:00 Kouzlo měsíčního svitu

Nová cyklostezka propojí

Prostějov/red – Magistrát urychlí výstavbu cyklostezky mezi
okružní křižovatkou v Určické ulici a Brněnskou. Zhotovitel
stavby, společnost Skanska, přistoupil na požadavek města,
aby etapu propojující trasu od Bulharské směrem na Brněnskou ulici, původně plánovanou realizovat až v příštím roce,
provedla ještě letos.
„Cyklostezka tedy bude funkční v celé své délce. Mohou ji tak
využívat cyklisté, kteří jezdí z této lokality například do nákupního
centra v Okružní ulici,“ uvedl Zdeněk Fišer, náměstek primátora
Statutárního města Prostějov.
Náklady na vybudování obou etap byly podle předpokladu
5,9 milionů korun, zhotovitel vzešlý na základě výsledků zadávacího řízení zvítězil s ekonomicky nejvýhodnější cenou 3,63 milionů korun včetně DPH.

KINO METRO 70

Zdroj: Magistrát města Prostějova
Prostějov/red - Rada města
na základě výsledků zadávacího řízení určila v souladu
s výběrem hodnotící komise
nejlepší nabídku na zhotovitele
stavby vnějšího okruhu Anglická - Brněnská v úseku mezi
ulicemi V polích a Anenskou.
Následné mimořádné zastupitel-

stvo pak schválilo znění smlouvy
o dílo s vítězným uchazečem.
Ekonomicky
nejvýhodnější
nabídku předložila společnost
Skanska. „Předpokládaná hodnota díla byla podle projektové
dokumentace ve výši šestadvaceti
milionů korun. Nabídky podalo
celkem šest uchazečů. Podle hod-

notících kritérií byla ve všech
ohledech nejvýhodnější nabídka
společnosti Skanska jak z pohledu
doby realizace, záruky, tak i ceny,“
uvedl Zdeněk Fišer, náměstek
prostějovského primátora s tím,
že vítěz zadávacího řízení snížil
předpokládanou cenu na sedmnáct a půl milionů korun.

Oznámení o vypnutí
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Březsko
Dne: 25. 8. 2014 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Březsko vč. podnikatelských subjektů a farmy ZD.
Obec: Prostějov
Dne: 26. 8. 2014 od 7:30 do
9:30 hod. Vypnutá oblast s
ulicemi: Partyzánská 34, 3335. Šafaříkova 37-49, 44-46,
Havlíčkova 2-26a, Vápenice
25 -31, Olomoucká 6-34, 543a, Vojáčkovo. nám. 2- 5
Obec: Prostějov
Dne: 26. 8. 2014 od 9:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
ulice: Floriánské nám.1, 5, 7,
6, Hliniky 4-7 vč. fa Artemon,
Jiráskovo nám.3, 4, Mlýnská
2-10, Plumlovská 3, 8, 10, 14.
Obec: Bedihošť
Dne: 26. 8. 2014 od 7:30
do 15:00 hod. Vypnutá oblast: část obce od Čehovic

ul.Osvobození vč. bufetu a masny, Prostějovská po č. 142
a 3, Tovární od kaple po č. 55
/mimo masnou výrobnu/ul.
U parku 530-155.
Obce: Unčice, Pavlovice,
Srbce, Vitčice, Vrchoslavice,
Dlouhá Ves.
Dne: 27. 8. 2014 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Unčice, Pavlovice,
Srbce, Vitčice, Vrchoslavice
Dlouhá Ves, + část obce Vrchoslavice od Dlouhé Vsi po
č.6 a 10 s postranními ulicemi,
včetně všech podnikatelských
subjektů v uvedených obcích.
Obec: Doloplazy
Dne: 27. 8. 2014 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast: od
č. 115 a 78 směr Nezamyslice
včetně postranních ulic.
Obec: Březsko
Dne: 27. 8. 2014 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Březsko vč. podnikatelských subjektů a farmy ZD.
Obec: Vojtěchov
Dne: 28. 8. 2014 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:

celá obec Vojtěchov vč. podnikatelských subjektů. Odběratelská trafostanice Vojtěchov
Dětský tábor (č. 300822)
Obec: Prostějov
Dne: 29. 8. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
Nám. T.G. Masaryka 3-11,
Žižkovo nám.1, 2.
Dne: 29. 8. 2014 od 7:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast:
Nám. T.G. Masaryka č.18-25
včetně
Obec: Unčice, Pavlovice,
Srbce, Vitčice, Vrchoslavice,
Dlouhá Ves
Dne: 29. 8. 2014 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Unčice, Pavlovice,
Srbce, Vitčice, Vrchoslavice
Dlouhá Ves, + část obce Vrchoslavice od Dlouhé Vsi po
č.6 a 10 s postranními ulicemi,
včetně všech podnikatelských
subjektů v uvedených obcích.
Obec: Doloplazy
Dne: 29. 8. 2014 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
celá ulice směr Želeč.
E.ON Česká republika, s.r.o.

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 - 8. BLOK č. 43: Česká, Šlikova, Krátká, Rostislavova, Mánesova, Máchova, Riegrova, Brandlova, Jungmanova
(Česká – Šmeralova), Mlýnská, Mlýnská – parkoviště, Plumlovská
– parkoviště (sídl. Svobody).
14. srpna 2014 - BLOK č. 44: Krasická (Drozdovice – Moravská),
V Polích, Dr. Uhra, V. Škracha, Javořičská, J. Kučery, Vícovská, Kaštila.

Nová skladba večerních

pořadů TV

(změny proběhly až po uzávěrce magazínu
TV POHODA, který byl součástí minulého vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Proto,
prosím, akceptujte tyto úpravy, které nevznikly
vinou vydavatele - vysvětlení najdete na straně 3 dnešního vydání)
Pondělí 11. 8. 2014

Středa 13. 8. 2014

20:15 - Křižovatky života
Matka brání dceru
před jejím přítelem delikventem
21:25 - TOP STAR magazín
22:25 - Obchoďák
23:45 - Pípšoubazar
00:50 - Vraždy v Kitzbühelu V
01:40 - Siska VII
02:40 - Wolffův revír II
03:30 - Autosalon

Nová skladba večerních pořadů:
20:15 - Ano, šéfe!
21:35 - Show Jana Krause
22:25 - Obchoďák
23:45 - Hawaii 5-0 III
00:45 - Sběratelé kostí VI
01:35 - Vraždy v Kitzbühelu V
02:25 - Siska VII
03:25 - Wolffův revír II
04:15 - Trní

Úterý 12. 8. 2014

Čtvrtek 14. 8. 2014

Nová skladba večerních pořadů:
20:15 - Svatby v Benátkách
Mořský vánek
Každý den je radost! Návrat Josého, otce dvojčat, zasáhne Olgu jako blesk z čistého
nebe. Lenka se pomstí Opičkové v zubařském křesle. Romeo
nadchne svými výkony klientku salonu Frýdkovou.
21:40 - Bota jménem Melichar
22:55 - Přešlapy
00:10 - Myšlenky zločince VII
01:10 - Spravedlnost v krvi III
02:05 - Vraždy v Kitzbühelu V
02:55 - Siska VII
03:55 - Wolffův revír II

Nová skladba večerních pořadů:
20:15 - Svatby v Benátkách
Tak trochu ženatý
Každý den je radost! Lola
nalezne bezvládnou Olgu. Lenka
s Davidem plánují v salonu svatbu. Ivan stále kouká do prázdna,
rodinu musí začít živit Marika.
21:30 - Rosamunde Pilcher:
Stará láska nerezaví
23:20 - Přešlapy II
00:35 - Slunečno, místy vraždy III
01:35 - Sběratelé kostí VI
02:30 - Procitnutí
03:20 - Siska VII
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Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 11. srpna 2014
Exkluzivní interview s legendou české hudební scény a frontmanem skupiny Olympic
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„USLYŠÍTE ´NADUPANEJ´ KONCERT SE SPOUSTOU ZNÁMÝCH HITŮ I NOVINEK...“
Petr Janda se těší na věrné prostějovské publikum a slibuje jedinečný zážitek. Už teď v sobotu!

Plumlov - Legendární česká bigbítová skupina Olympic se
vrací na „místo činu“! Na jejich další megakoncert se můžete
těšit již tuto sobotu 16. srpna od 20.00 hodin, a je nad slunce
jasné, že na pláži plumlovské přehrady „U Vrbiček“ byste
rozhodně neměli chybět. Už jen proto, že poslední prostějovské vystoupení Olympicu skončilo loni v září obrovským
úspěchem. Nadšené publikum tehdy zpívalo společně
s kapelou od prvních do posledních tónů a ještě pár týdnů se
vzpomínalo na skutečné mistry svého řemesla. Kytarista,
zpěvák a skladatel PETR JANDA se tak zejména kvůli skvělým fanouškům do Prostějova opětovně velmi těší.
Co všechno si kapela pro příznivce připravila, co ho osobně
v poslední době nejvíc potěšilo i kam se chystá na dovolenou, prozradil v obsáhlém rozhovoru, který poskytl exkluzivně PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku.
Petra Hežová
Pavla Vašková
Na úvod dovolte obligátní
otázku. Jak se na koncert,
který se uskuteční tuto sobotu na
plumlovské přehradě, těšíte?
„Těším se samozřejmě na všechny koncerty bez rozdílu, jsem ale vždycky rád,
když si zahrajeme na nějakém netradičním místě. A pláž ´U Vrbiček´ je prý
svým okolím přesně taková. Navíc prostějovské publikum je vždycky skvělé.“
Na co se tedy naopak mohou těšit vaši fanoušci?
„Na pořádný nářez! Uslyší ´nadupanej´ koncert se spoustou zajímavých
písní, známých hitů, ale taky několik
našich novinek.“
Na rockové scéně působíte
už půl století. Připouštíte si
vůbec nějak „stáří“?
„Není to otázka připouštění si, ale
faktického věku. Nic na tom nemění ani to, že se cítím skvěle.(úsměv)
Důležité je, že nám to všem dohromady pořád ladí a jedem dál!“
Čím to podle vás je, že kapely jako Olympic, Katapult
nebo Elán dokážou vyprodávat
velké sály už desítky let?
„O Katapultu to nevím, ale rock už
dávno není hudba jenom pro mladý,
INZERCE

a chtít českou hudbu, pak se to stane. Zdá se ale, že to našemu posluchačstvu takto vyhovuje, i když mně
osobně se to pranic nelíbí! (bezradně pokrčí rameny)“
Jak si tedy vůbec vysvětlujete onu větší oblibu zahraničních písní u tuzemských posluchačů? Co chybí současným
českým zpěvákům a skupinám?
„To je právě to, co mi není jasný. Rozhodně mámee stovky nádherných
písní, které v rádiu neuslyšíte,
ěkteré už nea naopak některé
ítit. Myslím
mohu ani cítit.
ramaturgové
si, že si to dramaturgové
jí prostě svěulehčují. Hrají
tový trend a na domácí
u. Olympicu
tvorbu kašlou.
ou píseň více
nehráli novou

„V rádiích hrají světový trend a na domácí tvorbu
prostě kašlou. Olympicu nehráli novou píseň
více jak deset let, ačkoliv jsme vydali čtyři alba.
Bohužel i jiné kapely mají podobnou zkušenost“

poslední album ´Souhvězdí šílenců´,
které bylo skvěle přijato kritikou
i fanoušky.“
V poslední době se řeší tlak
médií na známé osobnosti
showbyznysu. Jak novináře či fotografy vnímáte vy osobně? Kde
už je podle vás hranice, která by
neměla být médii překročena?
„Každý z nás si hranici dělá sám...
Já třeba do bytu novináře nepustím
a nikdy jsem jim nevolal, či
neposílal fotky z dovolené. Někdo jiný se k tomu
uchýlí, pak se ovšem nesmí divit, že jsou nejrůznější brány “
Zakusil jste nepříjemný zážitek se zástupci médií?
„Ano, jsou některé
magazíny, které
píšou doslo-

populární zpěvák a skladatel PETR JANDA
se pozastavil nad stavem tuzemské hudby v médiích
už má i své důchodce a ti to umějí
stále ještě pořádně rozjet.“
Po loňské velmi smutné
události má vaše kapela nového bubeníka. Jak zapadl do rozjetého kolektivu?
„Martin Vajgl, je prostě skvělej parťák. Do kapely zapadl, jako by tu byl
od začátku. Myslím, že jsme vybrali
správně.“
České písně vytlačují z rádií
zahraniční songy. Myslíte si,
že se situace obrátí a stál byste o takový obrat v zálibách posluchačů?
„Je to právě jen a pouze na posluchačích. Pokud budou psát do rádií

jak deset let,t,
me
ačkoliv jsme
vydali čtyři alba.
iné kaBohužel i jiné
pely mají podobnou
povzdechl si)
zkušenost...“(povzdechl
Kam
m v souosti ještě
časnosti
směřuje Olympic?
ště máte
Cítíte, že ještě
jet svoji
na to vyvíjet
rem dotvorbu směrem
předu?
om pře„Jsem o tom
svědčen. Dostatečdí je naše
nou odpovědí

va smyšlené historky. O mně třeba napsali, že jsem přišel o majetek
a nepatří mi ani dům, ani zahrada! Tak
jsem zavolal šéfredaktorovi a on mi
řekl, že se omlouvá. Prý uděláme rozhovor, v němž vše uvedeme na pravou míru. Já ale žádný rozhovor do
takových časopisů prostě nedávám,
chtěl jsem jenom veřejnou omluvu.
Nakonec jsem se na to vykašlal...“
Vraťme se k hudbě. Můžete
prozradit, zda máte v oblibě
prozrad
jiného českého zpěváka či skupinu?
„Určitě se mi líbí Petr Kolář či Honza Toužimský
Toužimský. Mám rád i Lucii, jejich písně jsou skvělý.“
Existuje nějaká píseň z vaExistuj
šeho repertoáru, kterou
nejradě a která jednoznačmáte nejraději
ch
ně nemůže chybět
na žádném konOlympi
certu Olympicu?
„Naší srdcovo
srdcovou záležitostí je určitě
Otázk
písnička Otázky.“
Je nao
naopak nějaká skladba,
které už máte takzvaně
plné zuby?
„ Za písněmi, které hrajeme, si stojíme a není tako
taková skladba, kterou už
nemě rádi.“
bychom neměli
Dáváte přednost koncertům
v sálech nebo takzvaným přípředstavením, jako nyní narodním předst
příklad na plumlovské
plu
přehradě?

„V létě raději hraji venku, pokud je
na to počasí. Tak snad nám bude přát
i tentokrát. (úsměv)“
Jestli můžeme vědět něco
z vašeho soukromí, máte už
po dovolené, nebo se na ni teprve
chystáte? A kam?
„Ještě jsme se k odpočinku nedostali, náš program je pořád dost
nabitý. Ale určitě si jeden týden
vyhradíme, letos pojedeme do
Řecka.“
Jak si představujete ideální dovolenou? Dáváte
přednost dovolené klasické nebo
pracovní? Co je pro vás ten pravý
relax?
„Už jsem si zvykl, že je mi docela
libé ležet někde u bazénu či moře
a číst si...(úsměv)“
Jakého ocenění za svou
tvorbu si nejvíc ceníte?
„Tak to vím naprosto přesně. Je to
Cena za nejúspěšnějšího skladatele
roku 2013.“
I vaši prostějovští a plumlovští fanoušci jsou vám oddaní už desítky let, co byste jim
vzkázal?
„Hlavně ať přijdou. Koncert, který
teď hrajeme, je jeden z nejlepších
v historii, navíc jsme v úžasný formě.
(smích)“

kdo je

Foto: internet

Český zpěvák, skladatel,
s
kytarista, majitel nahrávacího
studia a vydavaatelství se narodil 2. května 1942 v Praze.
Je dlouholetým
m frontmanem skupiny Olympic, pro kterou složil mnoho hitů, a je
jednou z nejvěětších legend v historii české populární hudby. První jeho působení
bylo od roku 1959 ve skupině Sputnici, následně hrál v skupině Big Beat Quintet.
Od roku 1963 zzačal vystupovat v kapele Olympic ve stejnojmenném klubu v Praze ve
Spálené ulici. V roce1964 účinkoval se skupinou v pásmu „Ondráš podotýká“ v divadle Semafor. Kapela Olympic se záhy stala velmi oblíbenou a podporovanou, měla
možnost vystuppovat i v zahraničí. Petr Janda hrál na sólovou kytaru a působil jako
skladatel, zpěváák a od druhé poloviny šedesátých let jako vedoucí skupiny. Z prvního
manželství s Jaanou Jandovou má dceru Martu (* 1974), která se proslavila jako
zpěvačka němeecké kapely Die Happy, a syna Petra, který prohrál boj s rakovinou.
Jeho druhou m
manželkou byla moderátorka Martina Jandová, se kterou má dceru
Elišku (* 19922). Jeho třetí, současnou manželkou je Alice Jandová, s níž zplodil
dcery Anežku ((* 2009) a Rozárii (* 2012).

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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sportovní menu
www.tkplus.cz
Prostějovský
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Pondělí

Číslo

11. srpna 2014

FOTBAL

TRHÁK TÝDNE

DERBY PRO KRALICE

Nováček krajského
přeboru z Klenovic
nestačil na soka

23

čtěte
na straně

BASKETBALOVÝ ROZCHOD PO ŠESTI LETECH:

FOTBAL
ŽONDRA PÁLÍ ZA ZNOJMO

Pivínský rodák se
v letní pauze přesunul
z 1.HFK na jih Moravy

KAPITÁN ORLŮ PRÁŠIL PŘESTOUPIL DO BRNA!
Prostějov/lv

25

čtěte
na straně

parašutismus
ŠAMPIONÁT SE BLÍŽÍ

K přípravě MS
dorazila na letiště
výprava Francie
čtěte
na straně

Foto: internet

DLOUHOL
DLOUHOLETÝ
KAPITÁN PROSTĚJOVSKÝCH BASKETBALISTŮ
JAROSL
JAROSLAV PRÁŠIL JIŽ NEDOSTÁVAL V ZÁPASECH UPLYNULÉ
SEZÓN
SEZÓNY TOLIK PROSTORU JAKO V MINULÝCH LETECH
AVK
KULOÁRECH SE TAK ZAČALO SPEKULOVAT O KONCI JEHO
ANG
ANGAŽMÁ V DRESU ARIETE. ZÁKULISNÍ INFORMACE POSTUPNĚ SÍLILY, ABY
SE N
NAKONEC STALY SKUTEČNOSTÍ. JAK VEČERNÍK JIŽ NĚJAKOU DOBU TUŠIL,
TAK SE I STALO. ZKUŠENÉ KŘÍDLO S REPREZENTAČNÍMI
Z
ZKUŠENOSTMI BUDE V NOVÉM SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU
H
HÁJIT BARVY BRNA! K UKONČENÍ SPOLUPRÁCE MEZI BK
P
PROSTĚJOV A PRÁŠILEM DOŠLO PO PŮLTUCTU SEZÓN...

ovily první ry
l
u
SMLOUVA
OPĚT
“
y
k
l
e
bu
„Ag

27

rozhovor

PRODLOUŽENA!

"ALBI" NEJEN O NÁROĎÁKU

Exkluzivní rozhovor
s hokejovou legendou
Robertem Reichlem
čtěte
na straně

Prostějov/son - V minulé sezóně
měly prostějovské volejbalistky
blokařský post obsazen vskutku
výborně. A v novém soutěžním
ročníku by se na tom nemělo
nic změnit. Ze dvou elitních
strážkyň sítě zůstala v kádru
mistrovského VK AGEL zkušená
Sonja Borovinšek a odcházející
Nizozemku Quintu Steenbergen
nahradila mini-málně srovnatelná
kvalita v osobě špičkové německé
plejerky Stefanie Karg!

32

ČTĚTE NA STRANĚ 30

llední hokej

ÚTERÝ 12. 8.

Foto: internet

18:30

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
SK HS TŘEBÍČ
Zimní stadion v Prostějově

basketbal
b

STŘEDA 13. 8.
ČTVRTEK 14. 8.

18:00
17:00

PŘÁTELSKÁ UTKÁNÍ

Prostějov/jim, pk - Toto jsou obě varianty
dresů, v nichž absolvují prostějovští Jestřábi
nadcházející ročník, ve kterém budou
nováčky první hokejové ligy. Nejvýraznější
novinkou je obří znak našitý na hrudi, nově
se objevuje i logo 100 let prostějovského
hokeje a šněrování u krku.
Vstup do závěrečné fáze přípravy se svěřencům
trenérské dvojice Sršeň - Zachar vydařil na

Prostějov/lv, pk - V průběhu posledního dne tenisového Mistrovství světa družstev chlapců a dívek do 14 let došlo k podpisu
nové pořadatelské smlouvy. Autogramy prezidenta mezinárodní
tenisové federace Francesca Ricciho Bittiho, ředitelky turnaje
Petry Černoškové, spolumajitele marketingové společnosti
TK PLUS Miroslava Černoška a prvního muže Českého tenisového svazu Ivo Kaderky rozhodly o tom, že nejprestižnější
mládežnická akce ITF zůstane v Prostějově také v dalších dvou
letech. V realitě to znamená, že World Junior Tennis Final završí
na Hané plnoletost v podobě osmnácti uspořádaných ročníků.
Předcházejících sedm let se klání konalo v Japonsku.
A kdo že se letos radoval z titulů? Šampionát ovládli chlapci
reprezentující Německo a dívčí výběr Ruska. České týmy nezklamaly. S výraznou pomocí členů TK Agrofert Prostějov
skončili kluci pátí a holky šesté.
Podrobné zpravodajství z průběhu celého uplynulého týdne,
exkluzivní rozhovory i přímé ohlasy účastníků včetě kompletního výsledkového servisu si můžete přečíst na stranách 28 a 29

jedničku. Na ledě hanáckého rivala v Přerově
v repete druholigového finále zvítězili vysoko
6:2, a to i přesto, že odpočinek si vybrala hned
devítka členů základního kádru.
Reportáž z utkání, ale i další novinky od ledové
plochy včetně informacím k novým dresům
najdete
j
na straně 26 dnešního vydání.

A je to! První muž mezinárodní federace ITF Francesco Ricci Bitti právě
podepisuje nový kontrakt na pořádání
WJTF v Prostějově. Vše s pocitem
spokojenosti sleduje šéfka akce Petra
Černošková.
Foto: Josef Popelka

ČESKÁ REPUBLIKA U16
POLSKO U16
Hala Sportcentra DDM Prostějov
PÁTEK 15. 8. 10:00 - 15:00
SOBOTA 16. 8. 10:00 - 15:00
19. AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA

KRÁTKÁ TRAŤ
A ŠTAFETY
Hala Sportcentra DDM Prostějov

boje na zelených trávnících aneb
POHÁR ČP OFS PV – 2. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
STŘEDA 13. 8. 2014 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

POHÁR ČP OFS PV – 2. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
FC KRALICE NA HANÉ
STŘEDA 13. 8. 2014 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

2x foto: www.lhkjestrabi.cz

KAM ZA F TBALEM
DIVIZE „E“ – 2. KOLO
TJ SOKOL URČICE
SK HRANICE
NEDĚLE 17. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

KRAJSKÝ PŘEBOR – 2. KOLO
TJ SOKOL KRALICE NA HANÉ
SK CHVÁLKOVICE
SOBOTA 16. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

KRAJSKÝ PŘEBOR – 2. KOLO
SOKOL KONICE
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
NEDĚLE 17. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 2. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
SOBOTA 16. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

I.B TŘÍDA, SK. „B“ – 2. KOLO
SK JESENEC
TJ SOKOL PROTIVANOV
NEDĚLE 17. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Jesenci

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

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

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

Správná odpověď z č. 31: na snímku byl dům z ulice
Újezd, č. 2 v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, jenž získává TŘI
MULTIPACKYPIVASDÁRKEM,kterévěnujepivovarLitovel,
se stala Jitka REMEŠOVÁ, Kostelecká 35, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi pište na e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
posílejte do redakce nebo telefonujte 582 333 433 a to
TRADIČNĚ DO ČTVRTKU 14. SRPNA, 12.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 18. SRPNA.
Dnes můžete nově zápolit o POUKAZ v hodnotě 400 Kč, který
věnovala firma SLENDER CLUB U DONY.

CHCETE DO VIZOVIC? TAK LUŠTĚTE!
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.

UŽ PŘÍŠTÍ VÍKEND! NAVŠTIVTE AREÁL
……. RUDOLF JELÍNEK VIZOVICE
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Kdo je na fotografii? Poznáte?

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

cenu, kterou je už poněkolikáté
poukázka od firmy BRUTUS
na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, celkovém součtu
již stodvaasedmdesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Ivo Zbožínka. Někdejšího kapitána prostějovských fotbalistů,
který se rozhodl přesedlat ze
zelených trávníků do lavic Zastupitelstva statutárního města,
poznala slušná plejáda fanoušků
a našich čtenářů...
Z 378 správných odpovědí,
jenž jsme zařadili do osudí,
se usmálo štěstí na výherce,
kterým se stal Petr HANÁK,
Určice 205. Prostřednictvím
Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu v podobě DVOU
PŮLMETROVÝCH ŠPIZZA PIZZ, které si poskládáte
sami z těch nejrůznějších
kousků! Cenu v HODNOTĚ
430 Kč věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do sportovních vod a graficky mírně poupravili útočnou
posilu fotbalistů, kteří se chystají
na letní šlágr proti prvoligovému
1.FC Slovácko...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze stodvaasedmdesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU 14. SRPNA,
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 BRUTUS, zveřejníme v příštím čísle, které
vychází tradičně v PONDĚLÍ
18. SRPNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

TIP

VYHRAJTE CHUTNÉ KOŘENÍ

I druhé srpnové vydání 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...
Ajelikož 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
14. SRPNA 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 5 - 9 - 5 - 2, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stojedenašedesátou výherkyní v řadě stala Helena MÜLLEROVÁ, Lesnická
471, Plumlov. I ona si tak přímo v sídle redakce může vyzvednout
POUKÁZKU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč, kterou věnoval právě obchůdek RENATY VAŠÍČKOVÉ, jež byl i tentokrát partnerem uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ 18. SRPNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit
s námi je ta správná šance!

k obrazovce

FANTOMAS
KOMEDIE, KRIMI
FRANCIE/ITÁLIE (1964)

SOBOTA 16. 8. 2014

16:35 HODIN

ALTÁNEK, AULA, AVIONY, BŘIT, DVOJKA, HRDOST, IGLÚ,
KADET, KÁRA, KARDIA, KOUMA, KVĚT, MAST, MLAT,
NÉST, OPORA, OSLÁŘ, OTOV, ROPA, RTUŤ, SOUCIT, SUKY,
ŠLIC, ŠPERK, ÚVOD, UZNAT, VOSA, ZLOMIT, ZOEA

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 14. SRPNA 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„ŠVESTKOVÝ“. Vylosovanou výherkyní se stala Ludmila
BUŘTOVÁ, Školní 445, Určice, která se tak může těšit na
PERMANENTNÍ VSTUPENKU na festival VIZOVICKÉ
TRNKOBRANÍ od partnera soutěže. Tím v minulém
dějství byla pražská agentura 4PRESS. Vstupenka v celkové
hodnotě 590 Kč je připravena přímo v redakci.
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě
naopak, nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na
další zajímavou cenu, která znovu potěší ty příznivce, jež tak rádi
obráží letní festivaly....
Partnerem dnešního kola je totiž opět pražská agentura
4PRESS, která pořádá již zmíněný letní festival VIZOVICKÉ
TRNKOBRANÍ, jež se koná od 22. do 23. srpna 2014. Vyhrát
tedy můžete další PERMANENTNÍ VSTUPENKU NA DVA
DNY KONÁNÍ FESTIVALU V CELKOVÉ HODNOTĚ 590
Kč. Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím
vydání PV Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 18. SRPNA 2014.

Režie: André Hunebelle
Hrají: Jean Marais, Louis de
Funès, M. Demongeot, J. Dynam, M. Arnaud, R. Dalban, P.
Collet, R. Lenoir, B. Musson,
P. Castelli, A. Hunebelle, M.
Duplaix.
Fantomas, záhadný netvor s ocelovou tváří terorizuje Paříž. O jeho skutečné existenci jsou však
stále pochybnosti, neboť ho dosud nikdo na vlastní oči nespat-

řil. Prvním hostem tajuplného
Fantomasova paláce se nedobrovolně stane novinář Fandor,
který napsal o netvorovi senzační článek. Fantomas potrestá
tuto troufalost osobitě: vezme
na sebe Fandorovu podobu
a spáchá fantastickou loupež.
Později si nasadí i masku komisaře Juvea, který se neúspěšně
již dlouho snaží Fantomase dopadnout.

VÍCE NEJEN O TÉTO KOMEDII
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Správné řešení z čísla 31: NA ŠKŮDCE JEDINĚ S PASTI.CZ Vylosovanou výherkyní je Jana Špičáková, Příční 40, Smržice.
POUKAZ na odběr zboží v hodnotě 400 Kč od firmy www.pasti.cz si vyzvedněte v redakci Večerníku. Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte
do čtvrtku 14. srpna 2014, 12.00 hodin.

Nabídka realit a nemovitostí

REALITY
POHODA

Kvalitní
služby
od roku
1992

Petra Sedlářová, majitelka RK
Plumlovská 64, 796 01 Prostějov
Tel.: 604 487 707
E-mail: realitynadeje@seznam.cz
Marcela Dvořáková, makléř
a hypoteční specialista
Wolkerova 31, 796 01 Prostějov
Tel: 606 352 444
realitynadeje1@seznam.cz

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

BYTY – PRODEJ:

RD Bedihošť, 3+1, vjezd, dvůr, zahrada
1.250.000,-Kč

- pohodové vyřízení realitních služeb

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

SUPERNOVINKA:

1) 1+1 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.

Stražisko – Maleny, okr. Prostějov. Prodej chaty 2+kk, chem. WC,
kamna, studna. Zast. plocha 46 m2, zahrada 752 m2. Cena: Kč 349.000,-

Prostějov, Vrahovice, u hřiště. Poslední novostavba RD 5+kk
s garáží a terasou. Nízkoenergetická stavba „B“. Obytná plocha
Cena: Kč 3.490.000,127 m2, pozemek 288 m2.

Labutice, okr. Prostějov. Zrekonstruovaná chalupa na Drahanské vrchovině, 3+1 (180 m2), garáž. Zast. plocha 282 m2, zahrada
1043 m2.
Cena: Kč 2.690.000,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,-

NOVINKA ! ! !
BYDLENÍ I PODNIKÁNÍ! PRODEJ ZAVEDENÉ RESTAURACE
S BYDLENÍM NEBO MOŽNOSTÍ
PŘEBUDOVÁNÍ NA PENZION !
VÍCE INFO V RK !

RD Kostelec na Hané, 6+kk, NOVOSTAVBA!
3.800.000,-Kč

PRONÁJMY:

GARÁŽE – PRONÁJEM:

Pv, za Mechanikou
Kč 700,-/měsíc
Pv, Žeranovská ul.
Kč 1.000,-/měsíc
Pv, C. Boudy
Kč 1.000,-/měsíc
Pv, Drozdovice (u rybníka)
Kč 1.500,-/měsíc
Kompletní nabídku najdete na:
www.jhreality.cz

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:

RD Doloplazy, 2+1, veranda, možnost půdní vestavby, vjezd, dvůr, zahrada, klidná část obce,
DOPORUČUJEME! 540.000,-Kč

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:

BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Pv, Krasická ul.
Kč 4.500,-/měsíc + inkaso (1.700)
2+1, Kralice n/H
Kč 2.000,-/měsíc + inkaso (4.000)
2+1, Biskupice
Kč 2.000,-/měsíc + inkaso (3.500)
2+kk, Olomouc, Okružní ul.Kč 8.000,-/měsíc + inkaso (2.000)
3+1, Kralice n/H
Kč 2.500,-/měsíc + inkaso (4.000)
3+1, Pv, Svatoplukova ul. Kč 8.500,-/měsíc + inkaso (2.500)
3+1, Pv, nám. Spojenců Kč 8.500,-/měsíc + inkaso (3.000)
3+1 s garáží, Pv, Brněnská ul. Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (2.500)

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

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:

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

POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY
TYPY NEMOVITOSTÍ, BYTY, DOMY,
CHATY, POZEMKY! NABÍZÍME PRODEJ,
PRONÁJEM, FINANCOVÁNÍ,
ZNALECKÉ POSUDKY, …
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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
Pronájmy - Plumlovská - plechová
u Cílu Fanderlíkova (sídl.Hloučela)

85 tis.Kč
600,- Kč/měs.,
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

REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část Hledám pronájem bytu 2+1 nebo
města. 777 602 873
3+1 na Sídl. Svobody a okolí. Tel.:
605 014 179
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 Hamry 440.000 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
Koupím byt 1+1, cihla, RK nevolat.
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+1, Moravská
890.000 Kč Tel.: 774 571 029
* RD, Přemyslovice
560.000 Kč
* RD po rek. Konice 1.350.000 Kč Koupím RD v Prostějově nebo
* RD po rek. Lešany 1.590.000 Kč okolí do 20km.Opravy nevadí. RK
* RD po rek.Cholina 1.590.000 Kč nevolejte. Tel: 732 755 910
* RD Čelechovice
1.880.000 Kč
* RD Kralice na Hané 2.350.000 Kč Koupím byt 1+1 nebo 2+1, 2+kk,
* Chata Plumlov
v RK platba ihned. Tel.: 776 460 300
* Pozemek-centrum
v RK
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: Pronajmu byt 1+1 po celkové rekonstrukci, 43m2, v přízemí, v centru
* BYT 2+1 do 900.000 Kč
města, Vodní 5. Volný ihned. Bez
* Rodinné domy v PV a okolí
psa. T.: 602 737 897
* Chaty a zahrady Plumlov, Seč
* Pozemky Prostějov-Západ, Smržice
* Pozemky Zdětín, Hamry, Vícov, Lešany Prodám RD 3+1, Vřesovice, dvůr,
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ parkování. Ne RK! Tel.: 722 583 143
Pronajmu nový nadstandardní byt 1+kk,
30 m2 + terasa 25 m2, krásná koupelna.
Cena 6 000 Kč. Tel.: 602 553 222
Pronajmu byt 3+1 v Pv (ne sídliště),
klidná lokalita, 1. poschodí, nájem
8.000 Kč vč. inkasa + kauce. Volné
ihned. Tel.: 604 185 244

Koupím byt nebo rod. dům min. 4+1
/ 80m2 v Prostějově, po rekonstrukci
nebo nový, v 1. patře nebo s výtahem
do 1.8 mil. Kč. Volejte 724 199 793
Koupím RD do 370 000 Kč. Tel.:
723 335 940
Hledáme ke koupi RD nebo byt v PV
a okolí. Nabídněte. Tel.: 605 011 310
i SMS
Pronajmu 1+kk v Pv od 1.9.2014. Cena
4 600 Kč + energie. Kauce 9 000 Kč.
Tel.: 739 058 135
Dlouhodobě pronajmu krásný, světlý byt 3+1, poblíž centra PV. Cena
8 500 Kč + inkaso. Volný ihned. Tel.:
603 503 366
Vyměním státní byt 3+1, 98 m2, v centru města za byt 1+kk. Více informací
na tel.: 608 427 302
Pronájem obchodních prostor 40
-80 m2,blízko centra, ihned volné,
6000/měs., tel.: 774 409 430
Pronajmu 1+1 s garáží. RK nevolat.
Tel.: 777 870 452

Prodám oplocený pozemek (zahradu)
v Křemenci, 753 m2, studna, nový
zahradní domek (dřevostavba 7x4m),
el. 230V. Vlak zast. 250m, cena 330
Pronajmu novou prodejnu na Újezdě tis. Kč nebo dohodou. 604 77 36 42
200 m2 s výlohou a atraktivní kancelář 130m2 s terasou, spotřebiče samo- Pronajmu novou řadovou garáž
v uzavřeném areálu. Vstupní brána na
statně. Tel.: 602 553 222
dálkové ovládání. Sídl. Hloučela, ul.
kpt. O. Jaroše. Tel.: 602 537 370
www.kancelaresadky.cz
Pronájem luxusních kancelářských
Pronajmu garáž. Tel.:737 371 479
prostor v Prostějově.
Petr Ejem 777 943 299

Koupím byt v Prostějově, platím
v hotovosti. Tel: 722 539 880
Pronajmu pěkný byt 1+kk, PV sídl.
Svornosti, 5.900 Kč/měs. vč. inkasa.
Byt 3+1 s lodžií ve skvělé lokali- Tel.: 777 219 789
tě sídl. Svobody, Panelový dům po
revitalizaci. Byt v původním udržo- Pronajmu byt 1+1 v Pv,v klidné obvaném stavu. Cena 960 000 Kč. Více lasti. Nájem 4.500 Kč + ink. Tel.:
na www.stavimesny.cz Petr Ejem 732 735 300
777 943 299
Pronajmu v centru města Pv 2 obKoupím zahradu v okolí PV. Nejlépe chody, 1. 120m2, 2. 34m2. Kontakt
přímo od majitele. RK nevolat! Cenu 777 13 55 40
respektuji. Tel.: 734 481 013
Prodám dům v Pv, Veleslavínská ul.
Hledáme větší byt 3+1, po re- Více na www.bazos.cz č.i. 376 686 94.
konstrukci, 774 409 430
Tel.: 603 525 673

D+V Investing s. r. o.

UZÁVĚRKA

Partyzánská 3, Prostìjov

Tel.: 582 330 058, 777 898 324,

e-mail: avlk55@seznam.cz

pro nabídku

Prodej řadových rodinných domů,
Wichterlova ulice, Prostějov

realitních
kanceláří

Nabízíme realizaci typových

pro následující

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

- celková plocha pozemku 260 m ,
2

užitná plocha 156 m2,
Dispozice 1. NP: Garáž, vstupní hala, WC, obytná
kuchyně,

číslo je

Jste na stejné vlně?
Osvěžte se na...

ve čtvrtek

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

14. 8. 2014
do 12.00 HODIN

2. NP: 3 x ložnice, koupelna + WC, balkon

cena 3.970.000,- celková plocha pozemku 228 m2,
užitná plocha 145 m2
Dispozice 1. NP: Garáž, vstupní hala, WC,
obytná kuchyně,
2. NP: 3 x ložnice, koupelna + WC, balkon

cena 3.400.000,Možnost provedení úprav dle požadavků klienta

Prodej bytů Havlíčkova ulice, Prostějov


Nabízíme k prodeji:
- Byt 3+1, 100 m2,
- Byt 3+1, 107 m2

Cena 2.690.000,Cena 2.878.000,-

vlastní kotel na vytápění a TUV,
možnost klientských změn.
Prodej nově budovaných podkrovních bytů Havlíčkova ulice

Prázdninová nabídka
v úseku řádkové inzerce

Speciální akce na 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
ZDARMA
PŘEDPLATNÉ ZDARMA!

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

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky

SLUŽBY
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

FINANCE

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze Příjmu kadeřnici nebo i nehtařku
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
s vl. Ž.L. T.: 605 105 727
Peníze pro všechny ihned při podpisu! Centrum regenerace v Prostějově.
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Ihned zapracujeme do různých poVolejte: 775 021 212
zic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.

Hotovostní půjčka do 10 tisíc Nabízím dlouhodobou brigádu – v cenz vlastního kapitálu. Stačí pouze OP. tru města. Vhodné i pro ČID a ZTP.
Tel.: 773 996 600
Tel.: 776 773 131

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
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
Firma KARON s.r.o. pro vás zajistí
veškeré stavební práce. Zhotovení základové desky, zateplení fasády
– polystyren, minerální izolace, dřevovláknité izolace, zateplení stropů
a půd nejlevnější a nejrychlejší foukanou izolací, akustické izolace, izolace
vzduchotěsnosti včetně ověření testem
Blower Door, dodávku a montáž vzduchotechniky – řízené větrání, dodávku
a výměnu oken a vchodových dveří,
klempířské práce – dodávku a montáž
plechové krytiny, okapového systému,
venkovních parapetů, hrubou stavbu,
rozšířenou hrubou stavbu, stavbu na
klíč, poradenství ve výstavbě, projekt
ke stavebnímu povolení, vyřízení formalit pro vydání povolení stavby. Výstavbou rodinných domů provádíme
od roku 1992, stojí za námi dlouholeté zkušenosti. Kontakt: 605 483 602,
731 418 060, e-mail: info@karon.cz

PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
Rychlá realizace – vyplácení z vlastních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace
na 739 066 462
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle
až do domu, bez poplatku předem. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
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Dne 13. srpna 2014
se dožívá krásných 70 let
paní Zdeňka KYSELÁKOVÁ
z Čelčic.
70. To jsou léta, po mládí
už bývá veta. Na tobě to,
ale není znát, dlouhá léta
se budeš ještě smát.
Nebuď smutná z těchto let,
budeš tady s námi do 100 let.
Hodně síly při vší práci, hodně
štěstí zdraví přejí Prostějováci.
Dcera Iveta, vnuci Tom a Michal.

Možnost práce z domu - montáž
výrobků. Pro zaslání informací pište
SMS s adresou na tel: 722 769 835
Tomáš Novák Dr.H.C., Nerudova
11, PV, hledá na zkrácený úvazek,
asistentku. Práce na PC a vyřizování
agendy. Nejlépe absolvent. Motivační
dopis na: jeto@seznam.cz

Úklidová firma přijme uklízečky na
Dohody o provedení práce, pracovní
Hledám přivýdělek jako uklízečka činnosti a 1/2 pracovní úvazky. Jedná
bytových domů. Bez agentury. Tel.: se o úklidy bytových domů, domácností a firem. Zájemkyně mohou vo723 903 370
lat každý den v rozmezí 14-16 hodin
na telefon 774 149 221, nebo posílat
e-maily: pemauklid@pemauklid.cz.

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).

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

Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.: Daruji tašku jednofalcovku za od778 018 269
voz. Tel.: 602 719 273

GRATULACE

Hledáme brigádně nebo na částečný úvazek účetní. Životopisy
zasílejte na technikpv@seznam.cz

* Dne
7. srpna 2014
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Dnes 11. srpna 2014
uplynulo 25. roků od smrti
mého milovaného muže
pana JUDr
Aloise GRUMLÍKA
– advokáta.
S láskou stále vzpomíná
manželka Jitka s rodinou.

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

Přijmeme řidiče mezinárodní dopravy sk. B a C. Nástup možný ihned.
Platové podmínky sdělíme osobně.
Tel.: 777 99 00 22
Studio BELLEZA přijme kadeřnice a pedikérku na ŽL. Info na tel.:
728 512 345

To, že se rána zahojí,
je jen zdání,
v srdci bolest zůstává
a vzpomínání.

Dne 14. srpna 2014
uplyne 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Alois SMOLKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcery s rodinami.

Dne 10. srpna 2014
jsme si připomenuli 3. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan Oldřich MACHAČ.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 12. srpna 2014
by se dožil 80. narozenin
pan Oto HALUZA
z Držovic.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Syn a dcera s rodinami.

KOUPÍM

Koupíme starožitný nábytek, obPřijmeme obsluhu za bar. Pá + So – razy, zbraně, vojenské předměty,
noční provoz (20.00 – 05.00 hod.). hodiny, porcelán, sklo, hračky,
Avalon music bar, tel.: 777 757 280
moto věci a jinou veteš. Vykoupíme také celé pozůstalosti a zaSTUDENTI i v srpnu vám zajistíme jišťujeme komplexní vyklízecí
práci v Pv – pomocné práce ve výro- práce. Seriózní jednánía platba
bě, na stavbě, úklid na sportovištích. hotově. Tel.: 773 113 303
Info každý den 10 – 16 hod. Personální
agentura, Kravařova 9, Pv. 602 743 362 Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy
STUDIO 365 hledá nové tváře od 17.-20. století, zlaté a stříbrné min9-27 a 28-45l. T.: 605 427 271, 9-12h ce, hodiny a hodinky, zbraně, stříwww.studio365.eu
brné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvaPřijmeme řidiče MKD sk. C, E. Skří- litní a hodnotné předměty, nejlépe
ňové kamiony, dobré platové podmín- celé sbírky či pozůstalosti. Info
René Simon, tel.: 736 127 661,
ky. Info na tel.: 777 990 022
simonrene@seznam.cz
Přijmeme řidiče se skupinou C na
vůz do 12t. Víkendy převážně volné. Koupím Haki lešení nebo trubkové. Cena dle dohody. Tel.:
Tel.: 777 797 263
734 481 013
Organizace Sociální služby Prostějov,
p. o. vyhlašuje výběrové řízení na
pozici vedoucí pečovatelské služby.
Požadavky: odborná způsobilost,
výborné komunikační schopnosti,
znalost problematiky poskytování
sociálních služeb dle zákona č.
108/2006 Sb., řídící a organizační
schopnosti, zodpovědnost a důslednost, odolnost vůči stresu, vysoké
pracovní nasazení, znalost práce na
PC. Praxe v sociálních službách výhodou. Písemnou přihlášku do výběrového řízení zasílejte do konce srpna na
adresu Sociální služby Prostějov, p. o.,
Pod Kosířem 27, 796 01 Prostějov.

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.
Malířské a natěračské práce, malba
místnosti od 15 Kč/m2, nátěr dveří
Prodám zánovní černou obývákovou od 300 Kč. Provádíme nátěry fasád,
stěnu 8 dílů + 60cm šatní skříň. Celková oken, radiátorů. Na přání i úklid. Nově
délka jde různě složit a má 3,80 m délky. provádíme malování na klíč. Tel.:
Cena 1.500 Kč. Tel.: 774 194 194
777 844 033 www.malovani-vrana.cz Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme brigádníky na manipulační
práce do 3 směnného provozu.
Info tel.: 582 302 341 kontaktní
osoba Jaromír Fiala

Dne 10. srpna 2014
uplynul 1. smutný rok od úmrtí
pana Jaromíra ŘEZNÍČKA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka
Taťjana, dcery Martina
a Dagmar s rodinou.

Hledám šikovného stolaře na ŽL.
Tel.: 608 863 532

Dne 13. srpna 2014
si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí
paní Petry PELZLOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel Marek a rodiče.

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

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

Dne 12. srpna 2014
uplyne 8 smutných roků
od chvíle, co nás navždy
opustila naše milovaná
maminka, babička
a prababička paní
Růžena MÜLLEROVÁ
z Vrbátek. (Křečková z Pěnčína)

Dne 9. září 2014
vzpomeneme 46 roků
od chvíle, co nás
po tragické nehodě
navždy opustil její syn
a můj bratr,
pan Vlastimil KŘEČEK
z Pěnčína.

Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S úctou dcera a sestra Ruža s rodinou a syn a bratr Josef s rodinou.

UZÁVĚRKA

ŘÁDKOVÉ

INZERCE

PRÁCI NABÍZÍ

www.facebook.com/
vecernikpv.cz

Dne 12. srpna 2014
uplyne 30 let od úmrtí
pana Oldřicha EŠNERA
z Křemence
a dne 14. srpna 2014
vzpomeneme jeho
nedožitých 80. narozenin.
Vzpomíná manželka, syn
a dcera s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, ale láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

PRÁCI HLEDÁ

SEZNÁMENÍ

AUTO - MOTO

Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme
do HPP obráběče kovů do třísměnného provozu. Požadujeme zkušenosti
v dané profesi nebo vyučení v oboru.
Nabízíme zázemí stabilní společnosti, dobré platové podmínky, závodní
stravování, uchazečům s bydlištěm
mimo okres PV nabízíme příspěvek na ubytování v ubytovně. Tel:
582 302 341 Životopisy zasílejte na
hanakov@hanakov.cz

Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734. Hledáme zaměstnance do ženského kolektivu (i brigádně), manuPracuji pro více věřitelů.
ální práce, požadovaná zručnost.
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Tel.: 582 330 341
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů. Firma HANAKOV spol. s r.o. přijme do HPP obsluhu CNC strojů do
Potřebujete penízky? Půjčíme skoro třísměnného provozu. Požadujeme
každému. Pracuji pro jednoho věřitele. zkušenosti v dané profesi nebo vyučení v oboru. Nabízíme zázemí stabilTel.: 607 275 496
ní společnosti, dobré platové podmínky, závodní stravování, uchazečům
0'8;i.#8/8º2.#6#"
s bydlištěm mimo okres PV nabízíme
2Č,èª/'8/-é
příspěvek na ubytování v ubytovně.
6GN
Tel: 582 302 341. Životopisy zasílejte
8;iiª2Č,è-;1&6+5ª%
na hanakov@hanakov.cz

Opravy střech, klempířské práce, montáž hromosvodů opravy vazby a sádrokartony – provádíme včetně zateplení
budov. A-stavby.plumlov@seznam.cz
Tel.: 608 780 615

Žena /56/160, nekuřačka hledá přítele nekuřáka, upřím., spoleh., tolerant.,
Pv, Ol, Př a okolí. 608 630 784

VZPOMÍNÁME

PRÁCI NABÍZÍ

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

MAČKALSTAV S.R.O.
provádíme stavební práce, obklady
a dlažby, rekonstrukce, zateplení budov a RD. 774 655 459, 608 538 035
www.mackalstav.cz
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Jste na stejné vlně?
Osvěžte se na...

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

pro další číslo je
v PÁTEK 15. srpna

v 10.00 hodin

Fotbal
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DO PROSTĚJOVA OPĚT ZAVÍTÁ PRVOLIGOVÝ TÝM
V cestě postupu do třetího kola Poháru České pošty stojí „eskáčku“ 1.FC Slovácko

Hned první týden nové sezóny je pro prostějovské
„eskáčko“ mimořádně náročný. Po sobotní úspěšné premiéře v třetí lize čeká Jurovu družinu už zítra,
tj. v úterý 12. srpna od 16:30 hodin prestižní utkání
druhého kola Poháru České pošty. A nebude to ledajaký souboj. Na stadion areálu SCM Za Místním
nádražím dorazí prvoligové 1.FC Slovácko v čele s členem Klubu ligových kanonýrů Liborem
Doškem.
Prostějov/tok, pk
Prvoligové týmy mají kromě kvalitativních dispozic
i výhodu větší rozehranosti,
mistrovská soutěž jim začala
už koncem července. V obou
odehraných kolech měl tým
z Uherského Hradiště výhodu
domácího prostředí, kterou až
ve druhém případě přetavil
v bodový zisk. Vedení v zápase
se Slávií totiž Slovácko neudrželo, přestože mělo více ze hry
a zřejmě přišlo i o výhodu pokutového kopu. To ve druhém

duelu proti pražskému soupeři,
tentokrát Bohemce, nenechalo nikoho na pochybách, kdo
je doma pánem, o polovinu
brankového přídělu se postaral
kapitán Došek a opět se trefil
benjamínek základní sestavy
Trávník. Remízu v Jablonci,
kterou si Slovácko přivezlo
v rámci třetího kola, pak zajistila dorážka Jaroslava Diviše.
Spolu s makedonským navrátilcem Šumulikoskim představuje právě toto kvarteto
největší nebezpečí pro branku soupeře. Podle vyjádření

trenéra Slovácka Svatopluka
Habance přijede jeho tým
v nejsilnějším složení. „Je ale
samozřejmě otázka, nakolik jednotlivé hráče v průběhu utkání vytížíme,“ nechal
prostor spekulacím o nasazení
Libora Doška. Ten navíc nedohrál poslední prvoligové utkání
v Jablonci, kde musel střídat už
v prvním poločase.
Jak upozornil, ani v jejich klubu nedostatkem herní zátěže
v těchto dnech také zrovna
netrpí. I tak ale jedou svěřenci kouče Habance na Hanou
s cílem uspět. „Nechceme si
pošramotit naše fotbalové
uvažování. Cílem je v tomto
kole postup,“ nepřipouštěl populární lodivod jinou variantu
i přesto, že pohárovou prestiž
pro jeho tým mají až jarní kola.
Zkušenost s oběma úterními
soupeři má prostějovský rodák
Martin Pácl, který do dorostenecké kategorie nakoukl ještě
v Prostějově, aby následně

v mladších dorostencích přešel do Fotbalové akademie
Slovácka. „Zápas očekávám
každopádně zajímavý nejen
pro fanoušky, ale i pro samotné mladé hráče Prostějova,
kterým taková konfrontace
poskytne cenné zkušenosti,“
vzkázal do Prostějova ze své
zkušenosti, že netřeba dopředu
házet flintu do žita.
Trenér František Jura už
před utkáním prvního kola
ve Vyškově stanovil priority
svého týmu, mezi které patří
především úspěšný vstup do
ligové sezóny. „Splnili jsme
cíl, který se od nás očekával,
ve druhém kole proti soupeři
ze soutěže o dvě úrovně výš
můžeme pouze příjemně překvapit,“ konstatoval s tím, že
složení týmu pro pohárové
utkání se bude odvíjet od sobotní premiéry s Hlučínem.
Trenér hostí Habanec samozřejmě počítá s účastí zbrojovácké posily. „Karel Kroupa je

Na Slovácko. Tým prostějovského 1.SK je připraven zítra zaskočit prvoligového favorita a postoupit do třetího
kola Poháru České pošty. Podaří se mu to? Zápas začíná v 16.30 hodin, buďte u toho!
Foto: Josef Popelka
ligový fotbalista a Prostějovu
jistě pomůže, je to jeden z hráčů, na které budu naši obranu
upozorňovat, protože v šestnáctce dokáže být nebezpečný,“ vyjádřil se k nejnovější
akvizici „eskáčka“.

Jak to nakonec na zeleném pažitu
dopadne, se dozvíte už v úterý večer
z přímo reportáže na www.vecernikpv.cz,
kde najdete také fotogalerii
a videoreportáž!

Martin Pácl: „Bude to obrovská STŘET DVOU BÝVALÝCH
zkušenost pro mladé hráče“
„ZBROJOVÁKŮ“
Podle rodáka z Prostějova, který jídal fotbalový chlebíček
na Slovácku, čeká fanoušky hodně zajímavý zápas

Prostějov - Sedmadvacetiletý záložník propojuje
svou fotbalovou kariérou oba kluby, které se utkají
v rámci druhého kola Poháru FAČR. Večerník proto odchovance Prostějova, následně člena 1.FC
Slovácko a nynějšího hráče Hulína oslovil s žádostí
o rozhovor. Zajímali jsme se o jeho názory coby
nyní nestranného pozorovatele.
Tomáš Kaláb
Můžete krátce rekapitulovat svoji fotbalovou kariéru?
„Začínal jsem v žákovských
kategoriích v rodném Prostějově, kde jsem absolvoval i první
ročník v dorostu. Ve ´druháku´ na střední jsem odešel do
Uherského Hradiště, tam jsem
prošel mládežnickými katego-

riemi a v juniorce ve třetí lize
získal první kontakt s mužským fotbalem. Dostal jsem se
i do širšího kádru, v „A“ týmu
jsem si ale nikdy nezahrál, a po
třech čtyřech letech v rezervě
jsem zamířil na různá hostování.
Kde působíte teď?
„Jsem hráčem Hulína,
letos před startem jarní sezóny jsem si ale zlomil zánártní

kůstku a od té doby jsem bohužel zraněný...“
Přesto, že je Slovácko
nesporným favoritem,
očekáváte zajímavý zápas?
„Zápas očekávám každopádně
zajímavý nejen pro fanoušky,
ale i pro samotné mladé hráče Prostějova, kterým taková
konfrontace poskytne cenné
zkušenosti. Navíc nikdy není
nic dopředu jisté, když jsem
hostoval v Břeclavi, taky jsme
hráli v poháru proti Slovácku
a na penalty ho vyřadili. V každém ročníku nastane nějaké
překvapení na úkor favorita
z vyšší soutěže.“
Jak hodnotíte současný kádr Prostějova?
„Pokud vím, tak všichni zku-

Předčí žák svého učitele, nebo budou mít navrch
ostřílené kvality člena Klubu ligových kanonýrů?

Prostějov/tok - Nastávající pohárový duel mezi Prostějovem a Slováckem bude pikantní i z hlediska některých aktérů. Na opačných stranách se totiž potkají dva odchovanci Zbrojovky Brno
- Karel Kroupa v dresu domácích a Libor Došek, opora 1.FC Slovácko. Přestože druhý jmenovaný dosáhl přece jen výraznějších fotbalových úspěchů, i nositel slavného fotbalového rodu,
jenž v létě přišel do Prostějova, už toho má v profi fotbale hodně za sebou. Obzvlášť zajímavé
pak je, že právě Došek byl Kroupův vzor v počátcích jeho angažmá v mužském fotbale!
Podívejme se tedy na oba protagonisty trochu podrobněji...
Foto: internet
šení hráči, kteří v Prostějově
byli a jsou, nemají problém se
začlenit do týmu. Mladí hráči
potřebují vzor, který je bude
provázet dalším fotbalovým
životem, a pokud je šance na
bezprostřední předání vlastních zkušeností mladé generaci, je to jistě ku prospěchu
celého týmu.“

Karel Kroupa
1. SK Prostìjov

18
útočník
34
192 cm, 84 kg
FC Brno, FK Mladá Boleslav,
1.FK Drnovice, FK Teplice,
Denizlispor (Turecko),
FC Zlín, MFK Ružomberok,
FK Senica, FC Nitra
soubojový útočník, hlavičkář
223
28
-

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Kritérium
riuum

Libor Došek
1. FC Slovácko

číslo dresu
čísl
pozice
věk
výška, váha
předchozí kluby

7
útočník
36
199 cm, 93 kg
FC Brno, Slovan Liberec,
Sparta Praha, Škoda Xanthi
(Řecko), FK Teplice

silné herní stránky
počet ligových zápasů
počet vstřelených branek
reprezentační zkušenosti

hlavičkář
402
116
ME U21, OH Sydney

Funkcionářská změna v realizačním týmu 1. SK Prostějov, novým vedoucím mužstva se stal MARTIN MUSIL

„Nabídka Františka Jury nešla odmítnout,“ usmál se
Prostějov - Jestliže jsme v nedávné době sledovali především hráčské výměny v prostějovském
„eskáčku“, nelze vynechat ani ty méně viditelné, zato pro dění okolo týmu neméně důležité. Po půlročním intermezzu, kdy se funkce vedoucího mužstva
ujal bezpečnostní manažer 1. SK Prostějov Pavel
Hloch, nastoupil na tento post před startem sezóny Martin Musil (na snímku). Večerník se zajímal o
jeho vztah k prostějovskému fotbalu a skloubení
nevšední profese a sportu.
Tomáš Kaláb
Jak došlo k tomu, že
jste od nové sezóny převzal post vedoucího mužstva
mužů v 1. SK Prostějov?
„Asi před třemi týdny se mi
ozval generální sportovní manažer František Jura a funkci
vedoucího mužstva mi nabídl.
K prvnímu kontaktu ohledně
práce v 1. SK mezi námi došlo

již počátkem tohoto roku, kdy
ukončil činnost tehdejší vedoucí mužstva Honza Jura. Tehdy
jsem však měl trenérské povinnosti ve Vícově a k dohodě
tudíž nedošlo. Teď jsem ve
Vícově po sezóně jako trenér
skončil. Původně jsem si chtěl
po mnohaletém účinkování
v okresních soutěžích od fotbalu odpočinout, ale dopadlo
to jinak. (úsměv)“

Tak to asi teď zrovna
nehrozí, že by se vám
předsevzetí vyplnilo...
„Nabídka Františka Jury nešla odmítnout. Jsem fotbalový
živočich a fotbal mám hrozně
rád. Stačilo nasát atmosféru
okolo mužstva, zúčastnit se několika tréninků a zápasů. Frantu znám velmi dobře skoro
pětadvacet let. Vím, co pro fotbal v Prostějově udělal a dělá,
i jaký je to člověk. Nesmírně
si jeho nabídky pracovat ve
třetiligovém mužstvu vážím
a doufám, že jeho důvěru nezklamu.“
Měl jste už v minulosti
nějaké vazby na prostějovský fotbal?
„Ano, měl. V letech 1996 až
1999 jsem vozil svého staršího
syna do fotbalové přípravky
tehdejšího LeRKu Prostějov.
Samozřejmě jako fotbalový
fanoušek prostějovský fotbal

sleduji v médiích a několik
zápasů každou sezónu vidím
na vlastní oči. Myslím, že díky
Frantovi Jurovi mám celkem
dobrý přehled.“
Jaká byla vaše fotbalová kariéra?
„Já se celou svoji fotbalovou
kariéru motal v „zakletém“ trojúhelníku Vícov, Ptení, Plumlov.
Jako žáček jsem začal ve Vícově, dorostem si prošel Ptení
i Plumlov. V Plumlově jsem si
také přičichl k I. A třídě. V Ptení,
kde jsem hrál s Frantou Jurou,
byla zase báječná parta kluků,
kterou tehdy senzačně řídil bývalý šéf Besedy Jarda Knejp. No
a Vícov, to je srdeční záležitost.
Každý rok postup až do I. B třídy, po výměně generací propad
do současné třetí třídy. Kvůli
několika operacím kolen jsem se
musel aktivního fotbalu vzdát.
Začal jsem trénovat v Ptení
a později přešel do Vícova.“

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

Co vůbec patří mezi
povinnosti vedoucího
fotbalového mužstva?
„Především postarat se o veškeré materiální vybavení mužstva,
zápisy o utkání, komunikaci
s rozhodčími a ostatními fotbalovými oddíly prostřednictvím
jejich vedoucích mužstev, dokonalý servis na soustředěních
a podobně. Vedoucí mužstva by
měl být také nositelem pozitivní
nálady uvnitř mužstva.“
Máte náročné povolání
profesionálního vojáka,
dává vám pro fotbal dostatek
prostoru?
„Máte pravdu. Sloužím jako
profesionál tady v Prostějově.
Byl jsem už na pěti zahraničních operacích, na Balkáně,
v Iráku a Afghánistánu. Bude
časově náročné skloubit službu
v armádě a funkci vedoucího
mužstva, ale věřím, že to dokážu zvládnout.“

Foto: Josef Popelka
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V úvodním kole nového ročníku MSFL porazili fotbalisté 1. SK Prostějov Hlučín

KRÁSNÉ AKCE, UTĚŠENÉ GÓLY KROUPY A SKVĚLÝ KOUDELKA
1. SK Prostějov
FC Hlučín

3:2
(2:1)

Branky: 17. Koudelka, 31. a 66. Kroupa - 25 Hanus, 73. Foltýn.
Rozhodčí: : Dresler – Z. Kneisel, L. Kneisel. Žluté karty: 84. Pančochář – 48. Ondrušík, 81. Váňa, 88. Limanovský. Diváků: 410.

Sestava 1. SK Prostějov:
Bureš – Krejčíř (87. Rus), Soušek, Hloch, Hirsch – Pančochář,
Zelenka, Langer, Koudelka (71. Machálek) – Zatloukal (81. Šteigl), Kroupa. Trenér: František Jura.
Sestava FC Hlučín:
Hlaváč - Hejník, Mac, Žižka – Limanovský, Mucha (61. Malcharek), Váňa, Dostál, Ondrušík (61. Grygar) - Foltýn, Hanus
(78. Badalyan). Trenér: Milan Valachovič

Prostějov/tok – Nový ročník
MSFL konečně začal! Prostějovští fotbalisté hostili na úvod
silný celek Hlučína, přesto vybojovali zejména po psychické
stránce velmi cenné vítězství.
Na první Koudelkův gól ještě
hosté odpověděli, pak se dostal dvakrát ke slovu Kroupa
a získal rozhodující náskok.
Hlučín po kontaktním gólu
dokázal ještě udělat ze závěru
drama, tři body ale zůstávají

na Hané. Už zítra přijede na
stadion Za Místním nádražím prvoligové Slovácko na
druhé kolo domácího poháru,
v sobotu zajíždí „eskáčko“
po několika týdnech opět do
Vyškova.
Trenér František Jura poslal na
úvodní zápas celé sezóny prakticky identickou sestavu z generálky proti Hodonínu, jen místo
Milana Machálka se na pravém
kraji zálohy představil Koudel-

ka a nalevo Pančochář. Šteigl
s Rusem byli už připraveni na
střídání, takže jediným zcela nedoléčeným hráčem zůstal Fládr.
Hosté dávali od prvních minut
najevo, že domácím nedají nic
zadarmo, o čemž se už po šesti
minutách přesvědčil Krejčíř,
který dostal „naloženo“ na záda.
Po deseti minutách se dostal do
slibné pozice před hlučínským
gólmanem Hlaváčem Zatloukal,
nepotkal se ale s míčem. O chvíli
později servíroval Langer balón
spoluhráčům do šestnáctky, nikdo na něj však nedosáhl. Až
v 17. minutě se po Krejčířově
vhazování přes Kroupu a Zatloukala dostal balón k Zelenkovi, ten vybídl k postupu po
pravé straně Koudelku, který
křížnou střelou nedal Hlaváčovi šanci – 1:0.
Přestože domácí měli více ze hry
a Hlučín se kromě náznaků rychlých kontrů prakticky k ničemu
nedostal, bylo o osm minut později srovnáno. Dostál zprava odcentroval na bližší tyč a hlučínský
střelec a kapitán v jedné osobě
Hanus tečoval míč za Burešova záda – 1:1. Celkem náhodný
gól ale Prostějovské nezaskočil
a po půlhodině hry šli opět do

vedení. To zafungovala spolupráce dvou „mazáků“ Zelenky
s Kroupou: prvně jmenovaný
poslal balón do klasické uličky,
Kroupa se neukvapil a podél
nerozhodného Hlaváče zavěsil
– 2:1. Ještě do poločasu putoval
míč po trase Zelenka – Koudelka – Langer – Hirsch, ten zprava
prověřil Hlaváčovu pozornost,
hlučínský gólman se tentokrát
nenechal nachytat.
Po přestávce se dostali nejprve
do slibné příležitosti hosté. Ondrušík přihrál do dobré pozice
Foltýnovi, ten trefil přesně doprostřed brány, kde číhal Bureš.
Po hodině hry opět zaúřadovala
dvojice Zelenka – Kroupa, který potáhl míč po pravé straně a
v šestnáctce hledal Zatloukala,
jehož hostující obránci dobře
přikryli a odvrátili na roh. O tři
minuty později hledal pro změnu Kroupu před brankou hostí
Koudelka, i tentokrát byl výsledkem pouze rohový kop. Po jeho
rozehrání se pěknou hlavičkou
prezentoval Soušek.
V 66. minutě přišla nejhezčí
akce utkání. Koudelka velmi
přesnou přihrávkou vybídl ke
sprintu po pravé straně Hirsche, ten zprava odcentroval

a Kroupa na malém vápně
uklidil míč do branky – 3:1!
Za pět minut už někteří diváci
oslavovali tříbrankový náskok,
jenže Hirsch po Pančochářově
přihrávce těsně minul pravou
tyč hlučínské svatyně. Místo
toho, jak už to tak bývá, uhodilo
na druhé straně – Limanovský
našel centrem Foltýna, který
z poměrně ostrého úhlu překonal Bureše – 3:2.
Do slibné pozice se třináct minut
před koncem dostával vystřídavší Machálek, hostující obrana
měla k míči přece jen blíž. V 86.
minutě předvedl Kroupa, jak
nebezpečné může být nečekané
rychlé vhazování – Machálek
málem překvapil Hlaváče, balón skončil těsně nad břevnem.
Minutu před koncem zachránil
vítězství Bureš, když zneškodnil
pokus Limanovského, na druhé
straně se ještě do dobré příležitosti dostal Machálek.
Ze zamračené letní oblohy tentokrát pršelo štěstí pro domácí;
na rozdíl od loňska vykročili do
ligového maratonu tou správnou nohou. Jestli se bude dařit
i venku, předvedou v sobotu
na hřišti loni ještě divizního
Vyškova.

Roman POPELKA - 1. SK Prostějov
„Podařil se nám dobrý vstup do sezóny, jak výsledkově tak výkonem,
byť jsme se nevyvarovali chybiček a určitých zaváhání. Hlučín je těžký
soupeř, který body jednoduše rozdávat nebude. Všechny naše góly ale
padly po krásných akcích, dokázali jsme do praxe převést prvky z tréninku, na kterých jsme poslední týden pracovali. Škoda samozřejmě
dvou obdržených branek.“
Milan VALACHOVIČ - FC Hlučín
„Utkání se mi nehodnotí lehce. Věděli jsme, jak bude Prostějov hrát, a
první gól jsme dostali ze situace, na kterou jsme se zaměřili na včerejším
tréninku. Druhý gól jsme obdrželi po chybě brankáře, třetí bohužel taky,
tohle by se nemělo zkušenému gólmanovi stávat. V tom vidím dnes
příčinu neúspěchu, mladí kluci v poli potřebují podržet, což se dnes
bohužel nestalo. Za stavu 0:0 a 0:1 jsme šli několikrát do přečíslení,
slibné situace jsme ale nevyužili, což je obrovská chyba.“

Jan Koudelka: Důležité je pomoci týmu Ve Vyškově pozor na Čtvrtníčka!
Prostějov - První konkrétní „produkt“ nově definované spolupráce prostějovského a boskovického
fotbalu si přišel po různých předešlých peripetiích vybojovat místo v základní sestavě týmu třetí
ligy. Hned v prvním mistrovském utkání patřil mezi
nejlepší hráče na hřišti. „Odpracoval si svoje, zjednodušil hru a myslím, že se mu to vyplatilo. Jeden
gól dal a na druhý nahrál, takže z jeho strany určitě dobrá práce a osvědčil, že je platným hráčem
sestavy,“ zhodnotil jeho výkon asistent trenéra
Roman Popelka.
Tomáš Kaláb
Vypadalo to, že první
utkání v prostějovském
dresu jste odehrál ve velké pohodě?
„Hrálo se mi opravdu dobře a
jsem rád, že se mi obnovená premiéra ve třetí lize vcelku vydařila. V závěru už trochu docházely
síly, to se pak běhá tak trochu ze
setrvačnosti.“
Otevřel jste gólový účet
tohoto ročníku, jak moc
je to pro vás důležité?

„Každého fotbalistu samozřejmě potěší, když dá gól, mnohem důležitější je ale to, že jsem
pomohl týmu, z toho mám největší radost. Vítězství v prvním
zápase dlouhodobé soutěže je
nesmírně psychicky důležité a je
fajn, že se nám to podařilo.“
Překvapil vás něčím
Hlučín?
„Byli jsme připraveni na rozestavení, v jakém jsou zvyklí hrát,
snažili jsme se ale soustředit na
sebe a předvádět to, co jsme
v uplynulých týdnech natréno-

Foto: Josef Popelka
vali. Oba góly do naší sítě padly
po nenápadných akcích, kterých
si soupeř moc nevytvořil, právě
takové góly ale rozhodují utkání.
Naštěstí jsme dali jeden navíc.“
Jak se těšíte na pohárový duel se Slováckem?

Okénko Tomáše Machálka do FNL...
Jak už Večerník informoval, podařilo se bývalému
prostějovskému forvardovi Tomáši Machálkovi přesvědčit během letní přípravy v Opavě trenéra Baránka
o svých kvalitách, takže získal ve Slezském FC tříletou smlouvu. Není to všední záležitost, aby se zdejší
odchovanec uplatnil v profesionální fotbalové soutěži.
Rozhodli jsme se toho využít a přinést vám, čtenářům
Večerníku, každý týden krátkou sondu do druhé ligy
pohledem Tomáše Machálka. Po úvodním rozhovoru
v minulém čísle se tedy v této rubrice dočtete, jak se
mu osobně a potažmo jeho týmu ve FNL daří. A soudě
podle zpráv z druhého kola v Mostě, je na co se těšit!

Dnes z Mostu...
„Můj první gól za Opavu“

www.
vecernikpv.cz

Výsledkový servis msfl
1. kolo: FC Fastav Zlín B – FK Slavia Orlová - Lutyně 1:0 (0:0).
Diváků: 138 * HFK Třebíč – SK Sigma Olomouc B 0:0 (0:0).
Diváků: 175 * MSK Břeclav – MFK Vyškov 2:5 (1:2). Diváků:
225 * 1. SK Prostějov – FC Hlučín 3:2 (2:1). Diváků: 410 * SK
Líšeň – SK Spartak Hulín 1:5 (0:2). Diváků: 265 * SK Uničov
- 1.FC Slovácko B 0:4 (0:2). Diváků: 210 * FK SULKO Zábřeh
- SFC Opava B 3:1 (1:1). Diváků: 360 * SK Hanácká Slavia
Kroměříž - 1.HFK Olomouc 1:0 (0:0). Diváků: 349.

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
2. kolo, sobota 16. srpna 2014, 16.30 hodin: Vyškov - Prostějov,
HFK Olomouc - Břeclav, Hulín - Uničov, Orlová - Líšeň, Sigma Olomouc B - Kroměříž (17.8., 10:15), Slovácko B - Třebíč (17.8., 10:15),
Hlučín - Opava B (17.8., 10:30), Zábřeh - Zlín B (17.8., 16:30)

Prostějovský basketbalista bojuje o ME

„Cestu na druhý konec republiky jsem zažil poprvé, v MSFL jsou vzdálenosti o dost kratší.
Přesun z Opavy do Mostu trvá sedm hodin, což je opravdu hodně náročné. V takovém případě
samozřejmě musíme cestovat den předem, abychom se stihli adaptovat před zápasem. Bezprostředně po něm odjíždíme zpět do Opavy, kam se dostaneme spíše nad ránem.
Samotné utkání mělo do jisté míry podobný průběh jako duel prvního kola ve Frýdku-Místku.
První poločas byl hodně opatrný, hrálo se především mezi oběma šestnáctkami a příliš fotbalové
krásy k vidění nebylo. Spoluhráči ale dobře naskočili do druhé půle a už po několika minutách
jsme mohli jít do vedení. To se nám nakonec po několika dalších příležitostech podařilo ze standardní situace – přímého kopu. Branka nás uklidnila a zbytek zápasu se dohrál v naší režii, byť
mostečtí ještě nastřelili tyč.
Na hřiště jsem se tentokrát dostal čtvrt hodiny před koncem, chvíli poté jsme zvýšili z penalty na
2:0. V nastavení jsme rozehrávali rohový kop, Metelka mi posunul balón na hranici našeho vápna, a jelikož jsem měl odkrytý prostor, přesprintoval jsem celé hřiště až k soupeřově šestnáctce
a prostřelil gólmana!
Mám samozřejmě několikanásobnou radost: z výsledku, z většího počtu odehraných minut, které
jsem strávil na hřišti, i vstřelené branky. Bilance šesti bodů je úžasná, ale je třeba přiznat, že na
oba zápasy jsme si věřili a šli do nich se zdravým odhodláním. Musím poděkovat opavským fanouškům, kteří vážili dalekou cestu a vytvořili nám takřka domácí prostředí, protože Mostečáků
z těch sedmi stovek byla slabá polovina.“

Aktuální informace
hledejte na

„Zápas si chceme hlavně užít,
protože v něm nemáme co ztratit. Každá konfrontace s prvoligovým týmem je pro nás velmi
cenná, máme možnost sbírat
zkušenosti. Řekl bych, že se na
to všichni těšíme.“

Prostějov/tok - Právě na
Josefa Čtvrtníčka, který
ukončil v Zábřehu hostování
ze Slovácka a zakotvil ve
Vyškově, si budou muset
dát v nadcházejícím duelu
druhého kola MSFL velký
pozor zadáci 1. SK Prostějov.
Své o tom vědí v Břeclavi,
kde od tohoto hráče inkasovali hned čtyři branky!
Nováček MSFL se po úspěšné
přípravě, kdy získal mj.
skalpy Uničova, Kroměříže
či ambiciózního Přerova,
v prvním kole představil na
hřišti předposledního celku
minulého ročníku. Tam, kde
Břeclavští skončili, jako by
v nové sezóně začali. Přestože
se dostali záhy do vedení,
Čtvrtníčkovi stačilo pouhých

www.
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Švrdlík v úvodu kvalifikace

odehrál jedenáct minut
Tbilisi, Prostějov/lv – Ani jedenáctiminutový příspěvek prostějovského pivota Kamila Švrdlíka
nepomohl basketbalové reprezentaci k vítězství v úvodním duelu evropské kvalifikace v Gruzii.
Česká republika prohrála 62:73,
i když sedm minut před koncem
ztrácela jediný bod.
„Je to nepříjemné, ale šlo o začátek
kvalifikace. V dalším průběhu budeme hrát třikrát doma a věřím, že tyto
zápasy zvládneme a podaří se nám
na evropský šampionát postoupit,“
řekl po zápase jediný Orel v reprezentačním dresu.
Švrdlík měl především defenzivní

úkoly. Hlavně v prvním poločase sváděl ostré souboje s domácí
hvězdou Zazou Pachuljou. Na útočné polovině se prosadil pouze z trestných hodů a zaznamenal dva body.
V obraně během deseti minut první
půle dostal tři osobní chyby a po té
poslední šel střídat. Ve druhé půli se
dostal do utkání pouze na několik
okamžiků a připsal si další faul.
Pro prostějovského podkošového
hráče a celý národní tým bude kvalifikace pokračovat už ve středu duelem proti Portugalsku. Následovat
bude další domácí utkání 17. srpna
proti Maďarsku a o tři dny později
odveta s Gruzií.

dvacet minut na přelomu obou
poločasů, aby získal svému
novému týmu rozhodující
třígólový náskok. Přispěl tak
k asi největšímu překvapení
úvodního kola třetí nejvyšší
fotbalové soutěže.
Přitom ještě po vzájemném utkání v rámci 1. kola domácího
poháru tvrdil prostějovský
kouč ve službách Miloslav
Machálek na přímý dotaz
Večerníku, že zvěsti o příchodu
Čtvrtníčka jsou pouhým
informačním šumem. Jak je
vidět, stal se tento forvard
nejplatnější posilou Vyškova.
Na soupisce MFK se objevili
také dva borci oblékající
nedávno dres Prostějova.
Prvním z nich je Jakub
Klimeš, ještě loni jednička

mezi tyčemi výběru starších
dorostenců. Druhým je pak
obránce Filip Studený, který
po nepřesvědčivých výkonech
o loňském podzimu odešel
v zimě nečekaně do juniorky
brněnské Zbrojovky. Teď se
tedy vrací pod taktovku trenéra
Machálka, s nímž se potkal už
v Sigmě Olomouc.
„Věřím, že podáme herně
lepší výkon a budeme schopni proměňovat vypracované
šance, potom se nemáme
čeho bát. Vyškov je určitě
kvalitní mužstvo, ale my se
soustředíme pouze na sebe,“
řekl k repríze klání s tímto
soupeřem trenér Jura.
Utkání začíná na trávníku
vyškovského klubu v sobotu
16. srpna od 16:30 hodin.

Turnaji v Čechovicích vládli

nohejbalisté Ostravy

Čechovice/jim – Nohejbalový
turnaj neregistrovaných hráčů se v Čechovicích těší velké
tradici i popularitě. Svědčí o
tom i fakt, že již čtrnáct dní
před zahájením desátého ročníku se pořadatelům podařilo
naplnit kapacitu dvaceti trojic.
Přihlásilo se celkově osmnáct
týmů z regionu a dva přespolní - Ostrava a Strážnice.
Všechna mužstva byla následně rozdělena do čtyř skupin po
pěti, pouze v sobotu ráno se
nečekaně odhlásilo družstvo z
Němčic, takže do celého klání
nakonec zasáhlo jen devatenáct výběrů.
Za úporného vedra probíhaly od
deváté hodiny ranní líté boje ve
skupinách, z nichž do vyřazovacích bojů postupovala vždy čtyři
mužstva z každé skupiny. Ta se
již v klasickém pavouku utkala
o čtvrtfinále a konečná umístění.
Z postupu mezi čtyři nejlepší se
mohly radovat Ptení, ostravský
Skudra Team, domácí Čechovice „A“ a Šárka. V úvodním
semifinále se mezi sebou utkaly
první dva jmenované celky a Seveřané vyhráli poměrně hladce

2:0. To druhé semifinále mělo
daleko dramatičtější průběh, po
urputném boji a velmi pohledném utkání se nakonec radovala
z vítězství Šárka. Ta po výhře
2:1 na sety a nejtěsnějším rozdílu jednoho míče v rozhodujícím
setu - 10:9 - postoupila do bitvy
o zlato.
Domácím stupně vítězů souzeny
nebyly a nestačily ani v boji o
bronz na Ptení. To lépe zvládlo
oba sety a mohlo se těšit z konečné třetí pozice. Ani finále ale
nebylo příliš napínavé. Skudra
Team zvítězil rovněž 2:0 na sety
a obhájil tak loňské vítězství.
Nejlepším hráčem turnaje tak
byl celkem logicky zvolen Jiří
Skudřík z Ostravy.
Všichni účastníci obdrželi díky
sponzorům věcné ceny. Pro třetího to byl nohejbalový míč, pro
druhého sud piva a pro vítěze
víkendový pobyt pro tři osoby
v Bešeňové na Slovensku. Nechyběly ani krásné poháry a jiné
dary, o všechny hráče a návštěvníky se staral tým pořadatelů,
který zajistil bohaté občerstvení
včetně vepřového na rožni a
dobrot z udírny.

výsledkový servis
nohejbalového turnaje v Čechovicích
Čechovice „A“ – Čechy pod Kosířem 2:0, Čechovice „B“ – Okresní přebor 0:2, Imbaque – Víceměřice 0:2, Čechovice „C“ – Šárka
0:2, Sokol Ptení – Bedihošť 2:0, Strážnice – Hrobaři 0:2, Sokol II
– V.S.O.P. 0:2, Kelčice – Skudra Team 0:2.
Čtvrtfinále: Čechovice „A“ – Okresní přebor 2:0, Imbaque – Šárka
1:2, Sokol Ptení – Hrobaři 2:0, V.S.O.P. – Skudra Team 0:2.
Semifinále: Skudra Team – Sokol Ptení 2:0, Šárka – Čechovice
„A“ 2:1.
O 3. místo: Ptení – Čechovice „A“ 2:0.
Finále: Skudra Team – Šárka 2:0.
Konečné pořadí v nejlepší desítce: 1. Skudra Team (Ostrava), 2.
Šárka PV, 3. Sokol Ptení, 4. Čechovice „A“, 5. Imbaque, 6. Okresní
přebor, 7. V.S.O.P., 8. Hrobaři, 9. Víceměřice, 10. Čechovice „B“.
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Hned úvodní kolo nového ročníku krajského přeboru nabídlo fanoušky velice očekávané derby

KLENOVIČTÍ SE VÝHRY NEDOČKALI, BODY BRALY KRALICE
Domácí premiéru v nové soutěži si nenechala ujít zaplněná tribuna, radost měli hosté

Přesně tři sta padesát dva diváků napočítali pořadatelé duelu prvního kola krajského přeboru
mezi Klenovicemi na Hané a Kralicemi na Hané.
Na pátou nejvyšší domácí soutěž neuvěřitelnou
návštěvu měla na svědomí historická premiéra
jarního vítěze „B“ skupiny I. A třídy Olomouckého
KFS ve vyšších patrech, navíc se jednalo o utkání s nedalekými Kralicemi, odkud pocházejí trenér Klenovic Petr Navrátil i manažer týmu Jan
Kubalák. Na bezezbytku vydařené sobotní odpoledne ovšem z domácí strany nedošlo, o jedinou branku se totiž postaral hostující kanonýr
Jaroslav Lehký.

video na pv.cz
ernik
www.vec

PETR NAVRÁTIL – TJ Sokol Klenovice na Hané:

Plný dům. Na konci první půlhodiny dorazila do Klenovic průtrž, která na hřišti zanechala pětadvacet
vodníků, naopak všech 352 diváků zůstalo díky kryté tribuně v suchu.
Foto: Jiří Možný
hrávce z pravé strany zpracoval míč
až příliš do běhu a z úhlu napálil jen
boční síť.
omácí zabrali až v závěrečné
půlhodině. Prvním náznakem
bylo přenesení na Pekaře, jemuž
ještě po lajně nabíhal Liška, dvacetiletý záložník to ale vzal na sebe
a přes obránce vypálil hodně nepřesně. Chvíli nato následoval po
zblokované střele roh, na nějž si naskočil Tomáš Cetkovský, na rozdíl
od jarního duelu s Opatovicemi ale
hlavičkoval nad. K přímému kopu
z poloviny hřiště se sice Krejčí příliš
nedostal a přes hradbu těl vyboxoval míč jen na kraj vápna, hosté mu
ho ale do brány nevrátili.
v závěrečné šanci hostitelů
neuspěl střídající Borovský,
jemuž se skluzem na přední tyči

nepodařilo účinně změnit dráhu
stříleného centru z levé strany.
Ke konci honby za vyrovnáním
se ještě po druhé žluté kartě nechal vyloučit Matěj Hatle a domácím už nepomohlo ani nasazení stopera Tomáš Cetkovského
na hrot.
aopak pojistku mohli hosté
přidat v nastaveném čase,
kdy unikali po pravé straně tři

na jednoho. Po vykombinování
a kličce se dostali ke střele, s níž si
Polák poradil, na dorážku již díky
včasnému odkopu bránícího se
týmu nedošlo.
e druhém kole soutěže zajíždějí Klenovičtí v neděli
odpoledne do Konice, Kraličtí
přesně o den dříve přivítají ve
svém areálu dalšího nováčka
z Chválkovic.

přesném pasu za obranu to zkusil
na vzdálenější tyč, o pár centimetrů se mu však vychýlila muška
trnáct střetnutí čítala nepo- a míč skončil jen za koncovou
razitelnost Klenovic v I. A čarou. Zničehonic tak propukla ratřídě, s přechodem o patro výš dost v kralickém táboře. Lehký dose tuto sérii prodloužit nepoda- stal potřebný míč, a než se obrana
řilo. Domácí v prvním soutěžním vzpamatovala, už byl ve vápně před
střetnutí nového ročníku představili brankářem, jemuž udělal kličku
Tomáše Krče, Luďka Jahla i na po- vpravo a z úhlu poslal míč do sítě.
slední chvíli přivedeného Davida Po fotbalové stránce to na dlouhé
Pekaře, aktivní v představení no- minuty byla poslední pohledná
vých tváří byli i hosté. Do středu a nebezpečná akce. Vzápětí se totiž
obrany vedle Martinky se postavil k sílícímu větru přidal i hustý liják,
Jan Hlačík, Neoral se tedy postavil který vydatně zkrápěl trávník až
na pravý kraj defenzivy, střed zálo- do konce prvního poločasu. Akce
hy patřil Janu Dočkalovi, na jejím obou týmů tak končily zejména
pravém kraji operoval kapitán Pa- v autu a v ofsajdu, takže se neustále
MIA REALITY KRAJSKÝ PŘEBOR - 1. KOLO
vel Valtr, v roli střídajícího hráče na- rozehrávalo, ale každý ofenzivní
skočil Lukáš Troneček a zatím jen
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 16. V první velké šanci se ocitl Všianský, z hranice šestnáctky ale vyslal
slabý pokus do středu brány.
 17. Na opačné straně to z otočky zkusil Lehký, s jeho přízemním pokusem si Polák poradil.
 18. Luděk Jahl dostal míč za obranu a z pravé strany vypálil na zadní
tyč, jeho střele chyběly jen centimetry.
 22. HOKEJOVÝ BLAFÁK. Míč mířící do nezformované obrany
našel Lehkého, jenž se uvolnil, obešel vybíhajícího gólmana a poslal míč
do volné brány - 0:1.
 57. Dostál si zpracoval míč do běhu, brankář ho ale vystínoval a bylo
z toho jen střela do boční sítě.
 67. Na rohový kop z pravé strany si naskočil Tomáš Cetkovský, jehož
hlavička proletěla nad břevnem.
 71. Ke klenovickému centru od poloviny hřiště se Krejčí dostal jen částečně, domácí ale jeho nejistý zákrok nepotrestali.
 76. Překvapený Pekař se po centu zprava ocitl sám před brankářem, po
zpracování zády k bráně se ale dostal do ostrého úhlu a střílenou přihrávku
Borovský do sítě neumístil.
 83. Matěj Hatle dostal druhou žlutou kartu a musel ze hřiště, Klenovice
dohrávaly v oslabení.
 90. Hosté podnikli brejk tři na jednoho a dostali se i do zakončení, Polák
ale střelu vytěsnil a v dorážce zabránil odkop obránce.
zaznamenal Jiří Možný

DOKONALÝ POČIN
JJAROSLAV
A S L AV LLEHKÝ
EHKÝ

FC KRALICE NA HANÉ
Naposledy se devětadvacetiletý fotbalista předvedl v netradiční roli
gólmana a vychytal v prvním kole okresního poháru čisté konto.
V sobotu už se nový hrající asistent Kralic vrátil na své tradiční
místo hrotového útočníka. A dařilo se mu i tentokrát, správně vystihl moment, kdy se odpoutat od obránců, pohlídal si ofsajdovou
situaci a po přesné přízemní přihrávce s přehledem nasadil kličku
brankáři a uklidil míč do odkryté brány. Postaral se tak o jedinou
branku utkání a navázal tak na svých deset zásahů z uplynulého
ročníku, kdy byl druhým nejlepším kanonýrem mužstva. Když pět
minut před koncem střídal, vyprovázel ho ze hřiště potlesk. „Chtěl
jsem jít opět do brány, ale před zápasem jsem si něco udělal s rukou, tak jsem šel do útoku,“ usmíval se po utkání spokojený střelec.

„Derby nemá favorita, což se opět potvrdilo. Myslím si, že
jako nováček jsme ostudu neudělali. Kluci byli dobře připraveni na to, co nás v této soutěži čeká a nemine. Nemůžu jim
nic vytknout, pouze červená karta nás v závěru oslabila a pravděpodobně za ni Mates Hatle dostane dvě tři utkání. Byla to
klukovina, asi něco řekl rozhodčímu, stalo se tak ale v zápalu
boje. Budeme za něj muset hledat náhradu, teď nás čeká duel
v Konici, to bude další těžké derby. Los si s námi zahrál, ale
musíme brát, co je, a hrát, na co máme. Je to pro nás nová
zkušenost, někteří hráči to nikdy nehráli a je to pro ně zážitek.
Dvacet pětadvacet minut jsme hráli nervózně, odvíjelo se to
i od toho, že hosté měli více míč u nohou, přehrávali nás, ke
všemu jsme chodili pozdě. Udělali jeden brejk a dostali jsme
gól, mys jsme bohužel měli dvě tři tutovky a nedali jsme ani
jednu. Herně jsem ale spokojen a stále je před námi ještě plno
zápasů. Věřím, že nějaké body uděláme... (úsměv)“

PETR GOTTWALD - FC Kralice na Hané:

„S výkonem jsem spokojen zcela maximálně, kluci splnili to, co jsem
od nich očekával a co jsme si nastolili před zápasem. Výkon jsme potvrdili třemi body. Kluci vnímali, že jde o derby, já jsem je ale nabádal
k tomu, že situaci nebudeme nijak hrotit a přistoupíme k tomu jako ke
každému jinému zápasu, byť mě vítězství o to víc těší. V první půli
nás domácí dvakrát vykombinovali středem, na což jsem kluky upozorňoval, že se to nesmí stávat. Individuálně jsou na tom někteří hráči
z Klenovic velice dobře, jako kolektiv ale ještě musí hodně krajíců
sníst. Do druhého poločasu jsme se ještě více semkli, hráli jsme agresivněji a nepouštěli domácí do šestnáctky. Jedinou výtkou tak je, že
jsme ve druhé půle uhrávali málo míčů vepředu, nedařilo se nám tak
mít hru pod kontrolu, musíme více pracovat na soupeřově polovině.
Déšť byl v první půli v náš prospěch, protože foukalo od naší brány
a veškeré nákopy končily v půlce obranné poloviny. Také to pomohlo
hřišti, které bylo před začátkem strašně tvrdé a suché. Rádi bychom
zdolali i Chválkovice, domácí vítězství by nám prospělo a navázali
bychom na tři body, které jsme získali tady.“

„Představovali jsme si to
úplně jinak...,“ přiznal bek
Klenovic Marek Liška

Klenovice na Hané - Jako jeden
z mála současných hráčů Klenovic zažil atmosféru vyšší soutěže,
když tehdejšímu 1.FK Prostějov
pomáhal k postupu z divize do
Moravskoslezské fotbalové ligy,
ovšem ani zkušenosti Marka
Lišky (na snímku J. Možného)
nepomohli domácím k tomu,
aby
ab se jim hned v prvním vystoupení
v krajském přeboru
stoup
podařilo
podařil bodovat. Z odpovědí
třicetiletého
obránce je tak jasně
třicetile
patrné, jaké zklamání na domácí straně
stran po souboji s tradičním
účastníkem
soutěže zavládlo.
účastní

Jiří M
Možný
M za sebou první utkáMáte
ní v krajském přeboru,
n
jak
j jste
j si ho představovali?
„Úplně jinak! Chtěli jsme vyhrát,
ale bohužel.
Nevyšlo nám počasí
boh
a jedna chyba rozhodla o tom, že
jsme prohráli.
V prvním poločase
pr
jsme tam měli dvě tři šance, nedali
jsme je ale a z blbého brejku jsme
dostali ggól. Snažili jsme se, ale byla
křeč.“
to už kř
Kde nastala chyba u obdrK
žené branky?
„Šlo o odražený balon odhlavičkovaný od naší obrany. Naši stopeři
vybíhali, Jarda to ale bohužel odhadl, byl před nimi a dal to. Udělal to
mazácky a jediná chyba rozhodla.“
Vy osobně máte zkušenosti i z vyšších soutěží, mohla
být ale na týmu znát nervozita?
„Neřekl bych. Musíme mít ale
hodně šancí, abychom dali gól, to
tady bohužel bude rozhodovat. Oni
měli jednu šanci a dali gól, teprve
na konci měli druhou, když jsme to
už otevřeli. Co se dá dělat, musíme
bodovat venku a pak zase doma.“
Jak moc vás oslabilo vyloučení v samém závěru?
„To už bylo jen pár minut do konce
a my jsme stejně nakopávali, takže
nijak. Ale zbytečná žlutá, Matěj
Hatle nám bude chybět na další
zápasy, to pro nás bude oslabení.“
Dlouhou část druhého poločasu vám chyběla mezi-

hra, směrem dopředu se vám
nedařilo prakticky nic...
„Chtěli jsme skóre vyrovnat, byli
jsme ale v křeči. A když to nejde,
tak to nejde... Do toho ještě takové
počasí. Potřebovali bychom více
štěstíčka.“
Co naopak pozitivního si
můžete vzít do dalších
utkání?
„Byl to náš první zápas, byli jsme
Kralicím dobrým soupeřem a myslím si, že se budeme zápas od zápasu zlepšovat. Jakmile se nějaké zápasy vyhrají, tak přijde i větší klid.“
Taková návštěva do Klenovic asi ještě nepřišla, jak
se před ní hrálo?
„Ani jsem to příliš nevnímal, ale
bylo to dobře, že tolik lidí přišlo,
chtěli bychom jim poděkovat. Trochu se to dalo čekat, první zápas
v nové soutěži, navíc hned derby.
Doufám, že to tak bude pokračovat
i dál.“
Příští víkend vás čeká další
derby, co od něj očekáváte?
„Tam mám strach jedině z toho,
že se bude hrát na umělé trávě, to
by bylo opět něco jiného. Z venku
musíme vozit aspoň po bodu za remízky, a doma když se vyhraje, tak
se zachráníme.“
Váš bratr Jiří pronesl
před pár týdny přání zahrát si společně v jednom týmu,
kdy k tomu dojde?
„Já už dám asi jen půl roku a končím, takže si myslím, že k tomuto
už nedojde. Je to jeho i moje velké
přání, ale on je na druhé straně republiky a já tady, jedině pak nějaký
srandamač za staré pány... (úsměv)“
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a další...
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SENIORSKÉ SOUTÌŽE
DIVIZE, skupina „E“

1. kolo: Kozlovice - Přerov 2:3(2:1),
Velké Karlovice - Vítkovice
0:1(0:0), Rýmařov - Havířov
6:1(4:0), Valašské Meziříčí Brumov 1:3(1:1), Slavičín - Určice
5:1 (1:0), Hranice - Mohelnice 0:0,
Lískovec - Dolní Benešov 0:0,
Nový Jičín - Petrovice 2:3(1:0).

Mia reality krajský přebor
Olomouckého KFS
1. kolo: Medlov - Želatovice 2 : 3
(0:2). Branky: Klabačka,Skopal –
Matušík,Liška,Fabián. Šumperk Hněvotín nehlášeno. Mohelnice
“B” - Konice 0:2 (0:1). Branky:
Kameníček 2x. Klenovice - Kralice
0:1 (0:1). Branka: Lehký.
Chválkovice - Šternberk 2:1
(1:0). Branky: Kvapil,Toman –
Zifčák. Litovel - 1. HFK “B” 0:0.
Dolany - Velké Losiny 2:1 (1:0).
Branky: Holásek 2x – Uvízl.
Kojetín-Koválovice “A” - Nové
Sady 0:1 (0:0).

SMOOS I.A třída,
skupina „B“
1. kolo: Štěpánov - Mostkovice 5:2
(5:0). Branky: Rak 2x, Hladiš,
Olšanský, Smrček – Bureš, Pospíšil.
Dub nad Mor. - Opatovice 1:3
(0:2). Branky: Šálek – Sigmund,
Strnadel, Číhal. Bělotín - Ústí “A”
1:3 (1:0). Branky: Celnar – Smolka,
Vladík, Holoubek. Čechovice Slatinice 6:0 (2:0). Branky:
Halouzka 2x, Klimeš, Drmola,
Haluza, Jano. Lipník - Hlubočky 2:2
(1:1). Branky: Šindler, Janíček –
Dulin, Ferenčík. Lipová - Náměšť
na Hané 5:3 (4:1). Branky: Petržela
2x, Koudelka Z., Spáčil, Burget Kvapil, Zajíček, Šoupal V.. Troubky
- Beňov 0:5 (0:2). Branky: Zbořilák
2x,Novosad,Machač,Schlehr

I.B třída skupina „A“
1. kolo: Ústí “B” - Brodek u Př. 6:1
(2:0). Branky: Škařupa 4x, Staněk,
Hladík – Omelka. Vrchoslavice
- Všechovice 2:1 (0:0). Branky:
Konupka, Horák ml. – Kuchař.
Tovačov - 1.FC Vikt. Přerov “B”
3:1 (2:0). Branky: Martinka, Zajíc,
Bukovec – Kratochvíl. KojetínKoválovice “B” - Otinoves 2:0 (2:0).
Branky: Polách M., Zezula. Pivín
- Kostelec 1:0 (0:0). Branka: Filka.
Hor. Moštěnice – Radslavice 3:1
(0:1). Branky: Suchánek 2x,Karas –
Matyáš. Čekyně - Plumlov 3:1 (1:1).
Branky: Navrátil,Tvrdoň,Pučala Frýbort.

a ukázal nám naše slabiny. Pozitivnní sice je, že Skopalík stále kluky
bburcoval a snažil se, sám toho ale
(1:0)
moc nezmůže. Důležité je, aby
m
kkluci předvedli zcela jiný přístup
v tréninku i zápase a pořádně se na
Branky: 30. Matůš, 54. a 79. Kříž, 84. T. Švach, 90. P. Švach - 86. Skopalík.
další utkání připravili,“ neskrýval
Rozhodčí: Lakomý – Drápal, Částečka .
své zklamání krátce po návratu z jihhovýchodní Moravy Evžen Kučera,
Sestava Určic:
hhlavní trenér určického výběru.
Nejezchleb – Zelina (46. Walter), Zbožínek, Skopalík, Bokůvka – Vaněk,
Výsledek hovoří zcela jednoV
Novák – T. Zapletal (46. Vasiljev), Svozil, Hochman – Los. Trenér: Evžen
zznačně, přesto je podle lodivoda
Kučera.
Určic skóre trochu zkreslující.
U
Domácí totiž kralovali zejména v
D
Slavičín, Prostějov/jim - Jak fot- 1:5! Přání regionálního zástupce prvním poločase, kdy se prosadili
balisté Určic sezonu 2013/2014 o pevné obraně se tedy zatím ne- jen jednou, naopak v tom druhém
zakončily, tak také ročník naplnila... I tak se mužstvo ne- se snažili hrát hosté a soupeř cho2014/2015 zahájili. Domácí utká- propadlo na úplně poslední místo. dil do smrtících brejků. „Zpočátku
ní s Brumovem a venkovní na Havířov usilující na jaře dlouho nás domácí přehrávali a byli lepší,
půdě Slavičína sice dělí přesně o prvenství, totiž senzačně pro- z toho pramenil gól zhruba po půlosm týdnů, přesto se v obou hrál u nováčka z Rýmařova 1:6. hodině hry i další dvě nebezpečné
střetnutích zrodilo stejné skóre „Slavičín je velice kvalitní mužstvo situace, zatímco my jsme neměli nic

5:1

FC TVD Slavičín
TJ Sokol Určice

Krajský přebor, sk. A
- starší dorost:
1. kolo: Němčice nad H. - Náměšť
na Hané 3:3 (1:2). Branky: Horák,
Mrkva, Dvořák – Dostál M. 2x,
Nevěřil. Šternberk “B” - Brodek
u Př. 1:7 (0:3). Branky: Kořenek
– Baďura 4x, Kudlička, Odstrčil,
Krejčiřík. Kojetín-Koválovice Tovačov 1:2 (1:2). Branky: Židlík
– Špalek, Kořínek. Hustopeče
- Želatovice 0:1 (0:1). Branka:
Pekař. Lipník - Slatinice 4:3 (3:2).
Branky: Vasiljev 2x,Šanta,Bureš –
Kurfürst 2x,Gerzina. Chomoutov
- Protivanov 8:1 (4:0). Střelci
nehlášeni. Doloplazy - Smržice
odloženo

a jen jsme se bránili. Po přestávce to
však bylo zcela naopak a za prvních
deset minut jsme byli hodně nebezpeční,“ upozornil Kučera na obrat
značený držením míče, střelami,
standardními situacemi i dorážkou
z malého vápna v podání jeho hráčů.
Na 1:1 se však Určicím vyrovnat
nepodařilo, naopak přišel průnik

DIVIZE, sk. E
a odskok domácích na dvoubrankový rozdíl, po němž následovaly
další dva zásahy do brány za Miroslavem Nejezchlebem. „Vyučili nás
v efektivitě, v podstatě co útok, to
gól. Při druhé brance prošel jejich
stoper od brankové čáry až k rohovému praporku, odkud odcentroval.

I nadále jsme se snažili, ale z dalších
nebezpečných brejků jsme dostali
na 3:0 a 4:0,“ popisoval Kučera.
Nespokojen byl zejména s hrou
obou krajů sestavy, i proto hned
o poločase stáhl Zelinu s Tomášem Zapletalem, které nahradili
Walter s Vasiljevem. „Věřil jsem,
že ti starší a zkušenější hráči se po
přestávce zvednou, proto jsem vyměnil pravou stranu. Bohužel se to
ale nepodařilo a všechny branky šly
po naší levé straně, ta hrála velice
špatně. Budeme mít o čem přemýšlet,“ konstatoval ustaraně.
Do útočné fáze posléze k Losovi
vysunul Skopalíka a právě určický
kapitán zařídil snížení na 4:1. Stejný
hráč šel ještě poté sám na gólmana
a mohl zařídit další korekci, ale
nedal. Hosté nicméně nepřestávali
útočit a hráli vabank, v nastaveném

čase tak popáté inkasovali, když šli
hned čtyři fotbalisté Slavičína sami
na brankáře.
„Přístup k zápasu nebyl ideální,
věřím ale, že se to zlepší stejně tak,
jako se v létě zvyšoval počet hráčů
v přípravě. Času ovšem moc není,
a když nám tři čtyři zápasy utečou,
můžeme to pak dohánět až na poslední chvíli, což nechceme. Snad
to byl náš úlet a vzpamatujeme se
z toho,“ přeje si rychlý obrat.
Domácí premiéru si Určice odbudou v neděli odpoledne, kdy
od 16.30 hodin hostí Hranice.
Ty dokázaly v prvním kole obrat
o body Mohelnici, když s ní doma
remizovaly 0:0. „Soutěž to bude
nevyzpytatelná a teprve po třech
čtyřech kolech bude patrné, jak jsou
na tom jednotlivé kluby,“ nechtěl
Evžen Kučera předbíhat.

Konice zahájila na jedničku - výhrou v Mohelnici
0:2

FK Mohelnice „B“
Sokol Konice

(0:1)

Branky Konice: Kamený 2. Rozhodčí: Juřátek – Zelík, Vojáček.

Sestava Konice:
Rec – Bílý, Řehák, Růžička, F. Drešr – Vogl (90. M. Drešr), Kořenovský (80. Burget), T. Sedláček, Antl – Blaha (46. Čižmar), Kamený.
Trenér: Roman Jedlička.

Mohelnice, Prostějov/jim – Na podobný okamžik čekal Sokol Konice téměř dva roky. Výhrou 2:0 na

půdě mohelnického „béčka“ se
díky příznivému vývoji dalších sedmi zápasů dostal právě tento oddíl

na první místo krajského přeboru,
to se mu naposledy podařilo na
konci srpna 2012, když se po třetím
kole o vedoucí pozici s Kozlovicemi.
„Po sobotě jsem v to tajně doufal.
Soupeře jsem viděl před týdnem a
chtěl jsem vyhrát, vítězství se rodilo
tíž, než jsem očekával. Bylo to ale
dáno naší nemohoucností, domácí mě
ničím nepřekvapili,“ sálaly po utkání
příjemné pocity z hlavního kouče Konice Romana Jedličky.
Hned v samotném úvodu nevyužili
jeho hráči dvou velkých šancí a na
první branku si museli počkat až na
počátek druhé půlhodiny, kdy se po-

prvé prosadila nová akvizice Roman
Kamený. Ten stejný hráč pak po hodině hry náskok pojistil, to už byla na
hřišti i staronová tvář Milan Čižmar.
„Od Milana očekáváme, že do našeho
mladého mužstva přinese zkušenost a
fotbalovost, naopak Roman vyšel z
dorostu a přináší živelnost,“ charakterizoval nové tváře.
Trenér vítězů neskrýval spokojenost,
že se hráčům podařilo aplikovat, co
po nich chtěl, čisté konto bylo prakticky ohroženo pouze jednou. „Domácí
se dostali do jediné gólovky, když šel
sám na brankáře Kloss, Mira ho ale
vychytal,“ těšilo Jedličku.

Starosti mu naopak přidělal zdravotní stav Jakuba Kořenovského.
„Kuba se zranil, má něco s vazy v
kotníku, bohužel se mu to zase vrátilo,“ posteskl si.

Přebor

Olomouckého KFS
Ve druhém kole zavítá do Konice
další nováček soutěže a vítěz druhé
skupiny I.A třídy Klenovice na Hané.
Ty nedokázaly využít domácího prostředí a podlehly Kralicím 0:1. „Zápas

jsem sledoval, jakmile ale začal liják,
fotbal šel stranou. Nějaké poznatky o
hře i standardkách mi to ale dalo, do té
doby měly Klenovice dvě šance, které
kdyby proměnily, tak by se to vyvíjelo
jinak,“ podělil se o postřehy.
Ze strany Klenovic trochu zazněly
obavy, zda se bude hrát na přírodní,
nebo umělé trávě, následující věty je
ale mohou uklidnit. „Jestli se dobře
vyspím, poseču to a nalajnuju, tak se
bude hrát na přírodní, jestli ne, tak na
umělé. Dělám si legraci, odehrajeme
to na přírodní trávě. Té umělé se sice
všichni bojí, je to na ní ale rychlejší,“
poukázal konický lodivod.

I.A třída: Čechovice šly do čela, pálila i Lipová
Prostějovsko/jim – Celkem třináct branek nabídla
svým příznivcům trojice okresních zástupců v I.A třídě
Olomouckého krajského fotbalového svazu. O téměř
plnou polovinu z nich se zasloužily Čechovice, které
doma půltuctem deklasovaly Slatinice, hned pětkrát
dopravili míč do sítě fotbalisté Lipové. I nováček soutěže tak prožil úspěšný start, na domácí půdě si poradil s
Náměšti a usadil se na čtvrtém místě. Opačné starosti
naopak zatím mají v Mostkovicích, které do přestávky
přesně pětkrát inkasovaly a po pauze se jim podařilo
už jen korigovat na přijatelnější výsledek.

Branky Lipové: Z. Petržela 2,
Burget, Z. Koudelka, Spáčil. Rozhodčí: Lepka – Straka, Molík.
Sestava Lipové: Števula – Takáč,
Ohlídal, Spáčil (60. Macourek),
Žilka – Burget (75. Barák), Růžička (70. P. Koudelka), Vybíhal, Z.
Koudelka – Liška (80. Barták), Z.
Petržela (60. Bross). Trenér: Pavel
Růžička.

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“:
2. kolo, neděle 17. srpna, 16.30: Kostelec na
FOTBALOVÁ LIGA:
2. kolo: Vyškov – 1.SK Prostějov (sobota 16.8., Hané – Ústí „B“, Otinoves – Pivín, Plumlov
– Vrchoslavice (sobota 16.8., 16.30).
16.30, rozhodčí: Nováček – K. Hájek, Petr).
FGP STUDIO I.B TŘÍDA,
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE,
SKUPINA „B“:
SKUPINA „E“:
2. kolo: Určice – Hranice (neděle 17.8., 2. kolo, neděle 17. srpna, 16.30: Hvozd –
Velký Týnec, Jesenec – Protivanov.
16.30, Mikula – Kozubík, Růžička).
RELAX CENTRUM
MIA REALITY
KRAJSKÝ PŘEBOR – dorost:
KRAJSKÝ PŘEBOR:
2. kolo: Mohelnice - Konice (neděle 17.8.,
2. kolo: Kralice na Hané – Chválkovice (so10.00), Určice - Chválkovice (neděle 17.8.,
bota 16. srpna, 16.30), Konice – Klenovice
10.00), Kostelec n. H. - Šternberk (neděle
na Hané (neděle 17. srpna, 16.30).
17.8., 11.00).
SMOOS I.A TŘÍDA,
LION SPORT KRAJSKÁ
SKUPINA „B“:
SOUTĚŽ – dorost:
2. kolo (neděle 17. srpna, 16.30): Mostkovi- 2. kolo: Protivanov - Hustopeče (neděle 17.8.,
ce – Dub nad Moravou, Hlubočky – Čecho- 11.00), Němčice - Kojetín (sobota 16.8., 10.00),
vice (sobota 16.8., 16.30), Lipová – Lipník.
Smržice - Chomoutov (sobota 16.8., 10.45).

sport@vecernikpv.cz

Prostějovsko/jim, tok - Nejlépe vstoupily do nové sezony „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS
fotbalisté Ústí „B“, kteří šesti brankami rozcupovali
Brodek u Přerova. Z regionálních zástupců se nejlépe vedlo Vrchoslavicím, ty si díky gólům po změně stran dokráčely pro výhru nad Všechovicemi.
Třech bodů se dále dočkal už jen Pivín, když jediná branka rozhodla derby s Kostelcem v jeho
prospěch. Naopak již zmíněný Pivín, nováček
z Otinovsi i ambiciózní Plumlov vyšel na prázdno a na premiérový zisk si musí minimálně týden počkat. Nyní jede například Pivín do Otinovsi
a Vrchoslavice do Plumlova.
TJ Sokol v Pivíně
TJ FC Kostelec na Hané
1:0 (0:0)

Branka: Filka. Rozhodčí: Odstrčil – Menšík, Navrátil. Sestava Pivína: V. Svozil – Vláčilík,
Martinec, Zbožínek – R. Švéda,
Tydlačka, J. Svozil ml. (85. Žondra), Šišma – M. Sedlák (80.
Bartoník), Hýbl – Filka. Trenér:
Jaroslav Svozil st. Sestava Kostelce na Hané: Drčka – Synek,
Zatloukal, Baláš, Chytil – Vařeka, Móri, Grepl, T. Menšík,
Vyhlídal (75. Lužný) – Preisler.
Trenér: Ivo Vykopal.

„Nejsem tu zatím tak dlouho,
abych mohl srovnávat s Holicí, nemůžu si ale na nic stěžovat, město
i spoluhráči jsou super. Vydařila se
mi i příprava, vše jsem odtrénoval
i dával góly, snad to tak bude pokračovat,“ dělil se o své dojmy muž,
jenž se jednou brankou podílel na
výhře 4:0 v Kolíně, která Jihomoravany posunula na první místo o
skóre před Opavu.

nepředpokládám, že to takto půjde
i dál, kdybychom ale proměňovali
jen polovinu šancí, budu spokojen. Bylo to ale první utkání, takže
po dovolených a horkém počasí
ještě nejsme v optimální fyzické
pohodě, pět střídání jsme tedy
využili plně. Teď nás doma čeká
Lipník a vyhrát opět by bylo příjemné.“

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Z utkání jsem měl strach, protože
naše tréninková morálka není valná a výsledky v přípravě nebyly
dobré. Připravovali jsme se na to,
že Kostelec bude herně asi lepší
než my. Rozhodli jsme se tedy
poctivě bránit, bojovat a hrozit ze
standardních situací a protiútoků,
to se nám dařilo. Hosté sice měli
herní převahu, nepouštěli jsme je
ale do zakončení. Bylo tam sice
plno chyb, ale vyhrálo se a jde se
dál. Vítězství si cením, jak kluci
netrénují, tak do toho dali srdíčko.

www.vecernikpv.cz

Gól dal Filka poté, co mu posadil
míč na hlavu čtyřicetimetrovým
pasem Svozil. Rozhodli jsme se,
že už nebudeme nikoho přemlouvat, a jdeme do sezony vyloženě
s vlastními kluky, za tento výkon
chválím zejména Hýbla, Filku a
Tydlačku.“

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Ivo Vykopala:
„Byl to oboustranně nepěkný
zápas se spoustou chyb a bez šťávy. Po dovolených byla na hráčích
vidět velká bázeň nic nepokazit a
bylo to pomalé, šance nebyly ani
na jedné straně. Asi jsme hráli
lépe v poli, domácí ale vsadili na
jiné karty, a sice dvanáctého hráče, dávám panu Svozilovi za pravdu, že rozhodčí z Přerovska jsou
špatní. Nepochopitelně za stavu
0:0 neodpískali penaltu, více je
nebudu komentovat. Gól jsme
dostali po obrovské chybě méně
zkušeného dorostence, jenž předtím pětasedmdesát minut podával
velice dobrý výkon, je to velká
škoda. Potřebujeme zlepšit rychlost přechodu do útoku, za přístup
a chuť vyhrát nicméně patří klukům poděkování.“

TJ Sokol Čekyně
TJ Sokol Plumlov
3:1 (1:1)

Branka Plumlova: Frýbort.
Rozhodčí: Svačina – Pumprla,
Odstrčil. ČK: Ullmann (P). Sestava Plumlova: Simandl – Plajner, Ullmann, Kutný, Bureš (75.
Gryglák) – Křupka, Zabloudil,
Ševcůj, Fabiánek – Frýbort (86.
Vrána), Hladký. Trenér: Jan Pešek.

Hodnocení trenéra Plumlova
Jana Peška:
„O soupeři jsme toho moc nevěděli, jen to, že suverénně vyhrál
okresní přebor. Po vcelku slušném vstupu do utkání jsme se zaslouženě brankou Frýborta ujali
vedení, poté gólové střely Ševcůje a Fabiánka zlikvidoval gólman
soupeře. Postupem času se ovšem
začala projevovat větší agresivita
a silovost soupeře, jenž po našich
chybách do poločasu vyrovnal.
Ve druhé půli nás několikrát podržel brankář Simandl, ale přesto
jsme po našich chybách ještě
dvakrát inkasovali a do naší jediné šance se dostal Frýbort. Náš
výkon byl hodně špatný, hra plná
nepřesností, nedokázali jsme
vyhrávat ani dohrávat souboje.
Projevila se také špatná fyzická
připravenost i psychická labilita
některých hráčů, z čehož vyplynula červená karta pro Ullmanna.
Čeká nás ještě hodně práce, takto

bychom o vyšší patra bojovat nemohli. V sobotu se utkáme doma
s Vrchoslavicemi, budu ale postrádat Ullmanna i další tři hráče,
takže si budeme muset vypomoci
z ‚béčka‘ a dorostu.“

TJ Sokol Vrchoslavice
Tatran Všechovice
2:1 (0:0)
Branky Vrchoslavic: Konupka,
P. Horák ml. Rozhodčí: Milar
– Nezhyba, Majer. Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Matoušek
(46. Jiříček), Šmíd, Zatloukal,
Spiller – Holub, Polášek, Hradil,
P. Horák ml. – Konupka, Lacina.
Trenér: Roman Šmíd.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Všechovice mají velice kvalitní tým, v létě omladily a mají i
nového trenéra. Podaly dobrý
výkon a v první půli nás dvěma šťastnými zákroky podržel
brankář, my jsme také měli dvě
šance a Lacina šel dokonce sám
na gólmana. Po přestávce hosté
snad pětkrát vystřídali a my jen
jednou, přesto jsme už dominovali a vytvořili si řadu vyložených šancí. Konupka šel dvakrát
sám, ale byl vychytán, nicméně
dvakrát jsme se prosadili a sami

I.B třída, skupina B: Protivanov zdolal Hvozd, Jesenec má bod
Prostějovsko/jim, tok - Ve šlépějích Maletína, který v uplynulé sezoně jasně kraloval „B“ skupině I.B
třídy Olomouckého KFS, se vydal Sokol Doloplazy.
Jeho hráči uštědřili „kanára“ Velké Bystřici a o jednu branku jsou před Paseka, ta si bez problémů
poradila se sestupujícím Šumvaldem. Zadařilo se
i Protivanovu, vicemistr posledního vydání okresního přeboru zdolal v regionálním derby Hvozd
3:1, spokojenost zavládla rovněž v Jesenci, tomu
se na úvod podařilo udržet čisté konto proti dalšímu nováčkovi v podobě rezervy Nových Sadů.
A na derby dojde i o následujícím víkendu, to zajíždí Protivanov do Jesence.

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Byl to pro nás křest ohněm a dostali jsme nařezáno, výsledek je
to ale krutý. Náš výkon byl sice
nesourodý, ale kluci si to nezasloužili, nicméně domácím se
hody vydařily. Spravedlivější by
byl výsledek 3:2, brzy jsme totiž
TJ Sokol Protivanov
mohli vést 2:0, místo toho to po
FC Hvozd
půlhodině bylo 0:3. Celkově měl
3:1 (1:1)
TJ Štěpánov
Štěpánov snad šest střel a dal pět
Hodnocení hrajícího trenéra
Branky: 9., 87. Kropáč, 50. GrTJ Sokol Mostkovice
gólů, ve druhé půli jsme ho již
Lipové Pavla Růžičky:
mela – 31. V. Bílý. Rozhodčí:
5:2 (5:0)
nepustili k ničemu a měli jsme
„Byl to těžký zápas, od začátku se
Pivoňka – Janků, Lizna. Sestapro nás ale vyvíjel příznivě. Rych- Branky Mostkovic: Bureš, Pospí- převahu, jenže netrefujeme bránu.
va Protivanova: R. Vybíhal –
le jsme dali gól a šance jsme sto- šil. Rozhodčí: Štětka – P. Pospíšil, Naše chyby byly tvrdě potrestány,
M. Bílek, J. Vybíhal, Dvořák, J.
procentně proměňovali. Hostům Zaoral. Sestava Mostkovic: Lukáš musíme se s tím srovnat a dodrse sice podařilo vyrovnat, brzy to – Všetička (85. Lexa), Milar, R. žovat disciplínu. Teď ve středu
ale bylo 2:1 a po půli jsme vedli Hanák, V. Vojtíšek – Šlambor (46. máme Kralice a pak v neděli Dub,
již 5:1. Soupeř byl kvalitní, na- Bureš), Pořízka (80. Chmelař), Ja- věřím, že to bude lepší. Herně se
štěstí jsme se čtyřikrát trefili hned mrich – Musil (46. Pospíšil), M. tým bude ještě chvíli hledat, do
do poločasu, to nás uklidnilo, pátá Vojtíšek – J. Kamenov ml. Trenér: středu tabulky bychom ale patřit
Prostějovsko/jim - S týdenním
měli.“
branka až moc. Jsem ale spokojen, Jiří Kamenov st.
zpožděním způsobeným klimatickými podmínkami jsou známí
všichni účastníci druhého kola
Poháru České pošty v rámci OFS
Prostějov. V úterý večer si na neutrálním kosteleckém hřišti poradily
Čechovice s Plumlovem a v semifinále vyzvou Klenovice na Hané,
Klenovice na Hané/jim – Brankář dlouho pořádně nehrál a spíše jen o den později „vyrabovaly“ MostBronislav Podešva, obránce Tomáš střídal, přesto věří, že bude velkou kovice Hvozd a po roce se opět
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
Krč, útočník Luděk Jahl a nako- posilou. „Potřebuje více příležitostí utkají s Kralicemi na Hané. Stane
- SPORTIKA II. TŘÍDA:
nec i záložník David Pekař posílili a stane se platným hráčem týmu. se tak již uprostřed tohoto týdne
2. kolo, sobota 16. srpna, 16.30: Haná během letní přestávky fotbalisty Na podzim to byla poslední změna na půdě týmů z nižších soutěží.
Prostějov – Vrahovice, Olšany – Smržice, Klenovic na cestě vstříc prvním v kádru. Jaké jsem měl požadavky,
Skalka – Nezamyslice (hřiště Klenovice na týmovým zkušenostem v krajském takové typy mi manažer sehnal. TJ Sokol Plumlov
Hané), Kralice na Hané „B“ – Určice „B“ přeboru mužů. Dvacetiletý středo- Hodně teď budeme stavět na mla(neděle 17.8., 16.30), Držovice – Přemyslo- polař přichází na hostování z 1.SK dých,“ poděkoval Navrátil oddílo- TJ Sokol Čechovice (0:1)
vice, Zdětín – Čechovice „B“ (neděle 17.8., Prostějov, přičemž uplynulou sezo- vému vedení za úspěšnou práci.
Branky: Varga, J. Klváček.
16.30), Horní Štěpánov – Brodek u Prostějo- nu strávil v divizních Určicích.
S novým působištěm nedávného
Sestava Plumlova:
„Má už něco odtrénováno i odehráno dorostence je spokojen i trenér Urva (neděle 17.8., 16.30).
Simandl
– Plajner, Ševcůj, Kutve vyšší soutěži, je dobrý do kombi- čic Evžen Kučera, jenž ho měl ve
nace a má pořádnou levačku, přesně svém kádru celý rok. „Je to dobrý ný, Bureš – Křupka (60. Ježek),
III. TŘÍDA:
2. kolo, neděle 17. srpna, 16.30: Bedihošť takového střelce jsem potřeboval,“ fotbalista, potřebuje ale pravidel- Zabloudil, Matula, Fabiánek –
– Čechy pod Kosířem (sobota 16.8., 16.30), mohl si mnout ruce trenér Klenovic ně hrát a na levé straně měl vel- Hladký, Frýbort. Zastupující
kou konkurenci v podobě Patrika trenér: Petr Kiška.
Kladky – Ptení, Tištín – Nezamyslice „B“, Petr Navrátil.
Na
svém
novém
svěřenci
sice
poHochmana. Je pro něj dobře, že šel
Sestava Čechovic:
Mostkovice „B“ – Vícov (sobota 16.8.,
Zelinka – Jano, Vinklárek, A.
16.30), Dobromilice – Výšovice, Otaslavice zoroval herní výpadek daný tím, že do Klenovic,“ konstatoval Kučera.
Prášil, Ostratický (60. Spálov– Pivín „B“ (sobota 16.8., 16.30), Němčice
ský) – Drmola, Kolečkář, F.
nad Hanou – Protivanov „B“.
Čech (46. Vlach), Varga (46.
Chmelík) – Halouzka, J. Klvá!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na
ček. Trenér: Jaroslav Klimeš.
vaši návštěvu!
-jim-

těže je vždy důležitý, takže mohu být
spokojen, šancí ovšem bylo ještě víc.
Soupeře rozhodily dva rychlé góly,
když už ve čtrnácté minutě to bylo
2:0, poté se hra vyrovnala a nákopy
FGP Studio I.B třída
nám dělaly problémy. Ve druhém
skupina „B“
poločase jsme přidali třetí gól a bylo
po zápase, hráli jsme, co chceme
1. kolo: Jesenec - Nové Sady “B” 0 : 0.
hrát a bylo to i pro diváky. Říká se,
Protivanov - Hvozd 3:1 (1:1). Branky:
že první tři góly bývají upracované,
Kropáč 2x, Grmela – Bílý V. Velký
pak už je to o tom bavit lidi, to se do
Týnec - Babice 2:4 (0:2). Branky:
puntíku potvrdilo a předvedli jsme
Ehrenberger, Pospíšil – Dušek,
vykombinované akce. Pozitivní byla
Mejzlík, Coufal, Seyfried. Haňovice
i možnost více střídání, hráčů mám
- Zvole 2:3 (0:3). Branky: Přikryl T.,
totiž dostatek. Teď to musíme potvrVilímec – Nejedlý 2x, Ospálek L..
– Varga (65. Chmelík), Kolečkář,
TJ Sokol Čechovice
dit v Hlubočkách a následně v derby
Doloplazy - Velká Bystřice 6:0 (4:0).
M. Klimeš, Drmola – Halouzka
SK Slatinice
s Lipovou. Je třeba brzdit přílišnou
Branky: Jurčík 3x, Drábek 2 x,
(75. Ostratický), Klváček (46. Ha6:0 (2:0)
euforii, vždy se totiž začíná od nuly a
Tomíček. Slavonín - Lutín 0:3 (0:2). Branky: Halouzka 2, M. Klimeš, luza). Trenér: Jaroslav Klimeš.
nesmíme přestat tvrdě pracovat.“
Branky: Vanke 2x, Körner. Paseka - Drmola, Haluza, Jano. Rozhodčí:
Šumvald 5:0 (3:0). Branky: Vojtášek
Hodnocení
trenéra
Čechovic
Krpec – Machala, Reich. Sestava
SK Lipová
J. 3x, Vojtášek P., Geier.
Jaroslava Klimeše:
Čechovic: D. Klimeš – Jano, VinSK Náměšť na Hané
klárek, A. Prášil, Zacpal (70. Frys) „Splnili jsme pětigólový limit, přesto
5:3 (4:1)
Krajský přebor
tam nějaké chyby byly. Vstup do sou- starší dorost:
1. kolo: Konice - Opatovice 3:5 (2:2).
Branky: Kováč, Sedláček, Olejníček –
Rolinc 2x, Šindelek, Walach, vlastní.
Velké Losiny – Litovel 10:2 (7:0).
Branky: Hilbert 2x, Bartel 2x, Zrník
2x, Bureš O., Maňka, Kobza, Kubíček
– Skvortsov, Štýbnar. Šternberk “A”
- Určice 0:4 (0:2). Branky: Zapletal
2x, Gábor, Němčík. Chválkovice Mohelnice 2:0 (1:0). Branky: Němec,
Janů. KMK Zubr Přerov - Černovír
3:2 (1:1). Branky: Goldemund 2x,
Struška – Plachetka 2x. Velký Týnec
- Kostelec odloženo. Nové Sady Nemilany 2:4 (2:1). Branky: Novotný,
Popelka – Hořava 4x

Znojmo, Prostějov/jim - Pětadvacetiletý vytáhlý útočník Libor
Žondra
změnil v
předsezónní pauze dres a po několik letech strávených v 1.HFK
Olomouc přestoupil do Znojma.
Rodák z Pivína se tak vrací zpátky do druhé ligy, navíc přechází
do týmu, jenž ještě před několika
měsíci bojoval o body do tabulky
nejvyšší domácí soutěže.

Oddílu 1.SC Znojmo FK se upsal
na dva roky a opcí o další sezonu,
i díky právě začínající opravě stadionu je přesvědčen, že to bude
úspěšné angažmá. „Druhou ligu
jsem již v minulosti hrál, takže jsem
věděl, do čeho jdu. Chtěli bychom
se pohybovat v horních patrech tabulky a myslím si, že případnému
postupu bychom se nebránili,“ těší
se na úspěšné starty.

Fotbalové
zpravodajství
Už brzy
brzy......
I.B
třída,
skupina
A:
Pivín
si
poradil
s
Kostelcem,
vyhrály
i
Vrchoslavice
Určice se vrátily ze Slovácka s búrem

* rubrik , nové soutěže
, ještě více reportů
Víkend v číslech

Libor ŽONDRA už pálí za Znojmo

Muzikant, (78. O. Procházka),
Vánský, D. Grulich, Vydržel – L.
Poles, V. Bílý (55. Vrba). Trenér:
Karel Procházka.

Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
„S výsledkem jsem spokojený o
to víc, že jsme v minulé sezóně
na domácím hřišti ztráceli hodně
bodů, takže jsem byl před dnešním zápasem docela nervózní.
Kluci bojovali, především za
vyrovnaného stavu bylo patrné,
že jdou za vítězstvím. Za stavu
2:1 hrál soupeř v závěru utkání
velice odvážně na čtyři útočníky,
naštěstí jsme z protiútoku pečetili
skóre. Byl to napínavý zápas, výSedlák – Kropáč (88. Nejedlý), hru jsme si zasloužili.“
D. Sedlák, M. Pospíšil (55. Šindelka), R. Pospíšil – T. Pospíšil
Hodnocení trenéra Hvozdu
(40. F. Pospíšil), Grmela (71. KoKarla Procházky:
línský). Trenér: Josef Pospíšil. „Pokračujeme v nevýrazných výSestava Hvozdu: Koutný – F. konech, které jsme předvedli už v
Bílý, Coufal (45. J. Bílý), Z. Po- přípravě. Dali jsme sice konečně
les (58. P. Grulich), Vyroubal – P. gól, ale na lépe hrajícího soupeře,

hra vyrovnala, remíza je asi spravedlivá, i na šance to bylo vyrovnané utkání. Přestože se sešli
dva nováčci postupující z okresních přeborů, jednalo se o velice
kvalitní utkání na I.B třídu, jen
zakončení se tolik nedařilo. Nyní
SK Jesenec
jedeme do Protivanova, ale nenaFK Nové Sady „B“
zýval bych to derby, máme spolu
0:0
dobré vztahy a nebývá to vyheRozhodčí: Lizna – Vachutka, cované. Těším se ale na kvalitní
Nezhyba. Sestava Jesence: Kýr fotbálek, oni také hrají na vysoké
– Horák, Burian, Žouželka, Za- úrovni.“
jíček – T. Kořenovský (46. Burget), Čížek, P. Tichý ml., Továrek, M. Laštůvka (90. Z. Tichý)
– J. Tichý . Trenér: Petr Tichý
starší.

který byl v lepší fyzické kondici,
to nestačilo. Protivanov nás předčil v pohybu i v osobních soubojích, měli větší hlad po vítězství.“

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:
„Myslím si, že i bod můžeme považovat za úspěch, střetli jsme se
s jedním z mančaftů, který může
útočit na postup, základnu na to
mají. Prvních dvacet minut obou
poločasů byl soupeř lepší, pak se

fotbalové
aktuality na

www.
vecernikpv.cz

jsme si to zbytečným penaltovým
faulem zkomplikovali. Soupeře
jsme už ale do ničeho nepustili
a zaslouženě jsme zvítězili, hráči makali a nevynechali jediný
souboj. Kvalitní výkon podali
rovněž rozhodčí.“

FK Slavoj Kojetín „B“
TJ Otinoves
2:0 (2:0)
Rozhodčí: Valouch – Ženožička,
Vojtek. Trenér Otinovsi Tomáš
Hrdlovič se z taktických důvodů
odmítl podělit o sestavu.
Hodnocení trenéra Otinovsi
Tomáše Hrdloviče:
„Zaplatili jsme nováčkovskou
daň a udělali několik chyb, které
nás stály slušný výsledek. První
gól jsme dostali po standardní
situaci hlavou na zadní tyči, kde
byl úplně volný protihráč. Za tohoto stavu jsme nastřelili břevno
a měli i několik dalších nadějných příležitostí, bohužel naše
produktivita byla špatná. Další
hrubka na půlící čáře, kdy jsme
mezi třemi hráči ztratili balón a
soupeř nás přečíslil, znamenala
vedení domácích 2:0. Ve druhém
poločase jsme hráli vyrovnanou
partii, ale neproměnění šancí znamenalo zaslouženou porážku.“

Poslední posilou Klenovic

se stal David Pekař

0:2
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jsme ale lepší pohyb bez míče,“
povšiml si Klimeš s tím, že má na
začátku sezony díky širokému kádru příjemné starosti, koho nasadit a
koho nechat mimo sestavu.
Na opačné lavičce už tolik spokojenosti nepanovalo. „Kluci se snažili
a fotbalově jsme na tom byli dobře,
naše fyzička je ale špatná. Již od třicáté minuty nemohli hráči dělat, co
jsme po nich chtěli, projevilo se, že
v létě dovolenými, turnaji i menší
účastí moc tréninků nebylo, poukazoval Petr Kiška, jenž na lavičce
Plumlova zastupoval dovolenkujícího hlavního kouče Jana Peška.
Hra podle něj byla relativně vyrovnaná, rozdíl byl v nebezpečnosti
uvnitř šestnáctky. „Kontrola míče
mohla být tak půl na půl, lepší jsme
ale nebyli a Čechovice nedaly ještě
další dvě tři stoprocentní šance. Z
naší strany se do nebezpečných situací dostali jen Zabloudil a Hladký,
jenž ustál zákrok ve vápně, z úhlu ale
netrefil bránu,“ popsal možnosti na
korekci skóre.
Kvůli zranění postrádal Antonína Klváčka s Gryglákem a Jiřím Kiškou, k
dispozici nebyl ani Ullmann. I proto
je přesvědčen, výkony časem půjdou
nahoru. „Kluci totiž nejsou zvyklí na
sobě pracovat sami a je to poznat...,“
postesk si závěrem Petr Kiška.

FC Hvozd
TJ Sokol Mostkovicee

0:5
(0:5)

Branky: Pospíšil 3, Šlambor,
b JJ.
Kamenov ml.

Sestava Hvozdu:
Koutný – O. Procházka, J. Bílý,
Deutsch, Vyroubal – P. Muzikant, Vánský, Vydržel, V. Bílý
– Beňa, P. Grulich. Střídal: L.
Poles. Trenér: Karel Procházka.

Sestava Mostkovic:
Lukáš – Všetička, Milar, R. Hanák, V. Vojtíšek – Šlambor, M.
Vojtíšek, Musil, Jamrich – J.
Kamenov ml., Pospíšil. Střídali:
Bureš, Kapounek, R. Karafiát,
Chmelař, J. Hanák. Trenér: Jiří
Kamenov st.

Závěrečný duel prvního pohárového kola se proměnil v biblické
vraždění neviňátek. Hvozdu sice
vyšla předešlá sezona, kterou zahájil nečekanou domácí výhrou
nad Konicí, o rok později už proti celku z vyšší soutěže neuspěl a
nováčkovi I.A třídy Mostkovicím
nekladl velký odpor.
Na zápas se domácí sešli pouze v
jedenácti a ze sestavy navíc pro zra-

nění brzy vypadla posila z Přemyslovic Lukáš Deutsch. Téměř celý
první poločas tak odehráli pouze o
desíti, než se dostavil alespoň jeden
náhradník. A hosté nabídnuté výhody využili, do pětačtyřicáté minuty
to bylo 0:5.
„Z naší strany to byla katastrofa,
zápas byl naprosto jednoznačný. Na
straně soupeře byla kvalita na všech
postech i trénovanost, zaslouženě
nás deklasoval. Hlavní rozdíl byl v
produktivitě, každá jejich střela na
bránu skončila gólem,“ posmutněle hodnotil kouč poražených Karel
Procházka.
Vyrovnanější byl až druhý poločas,
to už ale bylo o vítězi de facto rozhodnuto. „Myslel jsem, že budeme
kvalitnější, je ale vidět, že bez tréninku to nejde, a ze soutěže mám
obavy. Musíme být důraznější, důslednější, navíc nám chybělo sebevědomí. Hráči netrénují a jako příklad mohu uvést Zbyňka Polese. Je
přímo ze Hvozdu a obrovský talent,
nyní ale upadá,“ posteskl si.
Ani v táboře soupeře nepanovala
naprostá spokojenost, byť tam bylo
pochopitelně mnohem veseleji.
„První poločas byl jednoznačný,
domácí kluci nestíhali, dostávali
jsme se do šancí a na tři přihrávky
jsme na malém hřišti šli do brány.

1. kolo: Horní Štěpánov-Haná
Prostějov 3:1 (2:1), branky: Matuška,
Pitner, Trulič - Nejedlý, Sokol Brodek u
PV-Sokol Zdětín 1:3 (1:1), branky:
Fedytnyk - Řehulka 2, Zdráhal, Sokol
Čechovice B-Sokol Držovice 6:2 (1:1),
branky: Nakládal 2, Hodulák,
Spálovský, Čech, vlastní - Koutný,
Popelka, Sokol Přemyslovice-Sokol
Určice B 2:2 (1:2), PK 2:3, branky:
Slavíček, Tyl - Javořík, Mlčoch, FC
Kralice B-Skalka 2011 4:0 (1:0),
branky: Horák, Novotný, Novák,
Přidálek, Haná Nezamyslice-Sokol
Olšany 5:1 (3:1), branky: Oulehla 2,
Král, Lakomý, Mariánek - Šmíd,
Smržice-Sokol Vrahovice 4:4 (2:2),PK
4:5, branky: Cetkovský 2, Kalandřík,
Studený - Doležel, Kratochvíl, Kučera,
Tomeček.
Kanonýři: 2 - Cetkovský (Smržice),
Nakládal (Sokol Čechovice B), Oulehla
(Haná Nezamyslice), Řehulka (Sokol
Zdětín), 1 - Doležel (Sokol Vrahovice),
Fedytnyk (Sokol Brodek u PV),
Hodulák (Sokol Čechovice B), Horák
(FC Kralice B), Javořík (Sokol Určice
B), Kalandřík (Smržice), Popelka (Sokol
Držovice), Král (Haná Nezamyslice).

III. třída OFS Prostějov
1. kolo: FK Němčice-Sokol Bedihošť
1:1 (0:1),PK 8:7, Sokol Protivanov
B-Sokol Otaslavice 2:1 (1:1), Sokol
v Pivíně B-FC Dobromilice 0:2 (1:1),
FK Výšovice-Sokol Mostkovice B 0:0
(0:0),PK 2:0, Sokol Vicov-Sokol Tištín
5:2 (1:1), Haná Nezamyslice B-Sokol
Kladky 1:7 (1:3), FC Ptení-Sokol
Čechy pod Kosířem 3:3 (1:1).PK 3:1

Vrchoslavice i Jesenec
se pochlubily posilami

Prostějovsko/jim – Úvod mistrovských utkání nové fotbalové sezony napověděl, že na poslední chvíli nedoplňovaly své kádry pouze celky z krajského přeboru a I.A třídy, nýbrž že to stejné platí
rovněž pro I.B třídu.
Důkazem může být situace v Jesenci a Vrchoslavicích. V prvně jmenovaném týmu se na hostování z Konice objevil dorostenec Tomáš
Kořenovský, zástupce z jihu okresu doplnila hned trojice Matoušek,
Hradil, Konupka.
„Tomáš přichází na půlroční hostování a ještě vedeme jednání s Konicí
o dalších hráčích. Mezi dorosteneckou a mužskou kopanou je to sice
obrovský skok, navíc I.B třída je rychlejší než okresní přebor, pere se
s tím ale,“ radoval se z nové tváře v sestavě trenér Jesence Petr Tichý.
Radost měl i jeho kolega z vrchoslavické lavičky Roman Šmíd. „Michal Hradil je mladý kluk, prošel dorostem Vyškova, odkud k nám
přichází na hostování. Bydlí v Mořicích a bude posila. Matoušek je
již trochu starší a nejlepší střelec III. třídy Konupka bude také přínosem, přichází do útoku, odkud jsem teď do zálohy stáhl Aleše Holuba,“
představil doplnění kádru.
K mírným změnám došlo i v Pivíně, pracovně vytíženého Jaroslava
Nováka nahradil na brankářském postu Vladimír Svozil, ve velice příjemném světle se ukázal i František Hýbl. Ten ovšem odchází do dorostu 1.SK Prostějov. „Na první zápas jsme ho ještě udrželi, nechceme
mu ale bránit v rozvoji. Loni hrál ještě za žáky, letos už I.B třídu mužů
a byl jedním z našich nejlepších hráčů. Věříme, že se bude dále zdokonalovat,“ vyjádřil své přání kouč Jaroslav Svozil.

Do semifinále poháru OFS prošly i Čechovice a Mostkovice
Fotbalisté Plumlova a Čechovic se
dlouhé roky střetávali v I. A třídě
Olomouckého KFS, po sestupu
týmu z okolí přehrady se tak ale děje
už jen v přátelácích či pohárových
duelech. Coby dlouhodobě jeden
z nejlepších celků druhé nejvyšší
krajské soutěže byly favoritem Čechovice a tuto pozice také potvrdily.
V závěru první půle vypálil z otočky hostující Petr Halouzka a míč do
brány dorazil Tomáš Varga, deset
minut před koncem pak výsledek
pojistil úspěšným lobem Josef Klváček. Této brance předcházelo
přenesení Radka Jana na Drmolu
a úspěšná kombinace s Halouzkou.
„Stále to není ideální, postupně se
ale sehráváme, hrajeme po zemi a
chodíme do kombinace. Nesplnili
jsme
náš pětigólový limit, šance
j
na to ale byly, takže jsem i trochu
nespokojen. Stále je tak na čem pracovat, nemůžeme si dovolit to zahazovat,“ všímal si i nedostatků kouč
Čechovic Jaroslav Klimeš. O další
branky se mohli postarat Klváček
v první půli a Kolečkář po změně
stran, oba ale nastřelili pouze tyčku.
„Dlouho to bylo jen o gól, Plumlov
toho mohl využít a vyrovnat, naštěstí se tak nestalo. Je potřeba ještě více
zrychlit, mít co nejméně dotyků s
míčem, chodit do koncovky. Měli

SPORTIKA II. třída
Přebor OFS Prostějov

Malinkým problémem byla naše
komunikace, byla to ale smršť a
již do třicáté minuty jsme vedli
3:0,“ ohlížel se trenér postupujícího mančaftu Jiří Kamenov. V
sestavě mu sice chyběli Pořízka
s Lexou, přesto měl dostatečně
početný kádr, jenž byl ve všech
směrech lepší. „Využil jsem všech
pěti střídání a jako generálka na sobotní zápas mi první poločas dobře
posloužil. Po přestávce jsem byl
ale zklamán z přístupu některých,
prostě vypnuli baterky. Ukázalo se
ale, kdo má na základní sestavu a
kdo na střídání,“ postřehl.
Nyní se již těší na Kralice a souboj proti účastníkovi krajského
přeboru mužů. „Je to fotbalový
tým, to by nám mohlo vyhovovat.
Jsem zvědavý, co mi tato konfrontace ukáže, s Chropyní i Konicí to
dopadlo dobře a naši Kraličáci se
budou chtít ukázat. Věřím, že dopadneme lépe než loni, kdy jsme
prohráli 1:5,“ přeje si před středeční bitvou začínající v 17.00 hodin
Jiří Kamenov, jenž ale pohár bere
jako součást přípravy.
Reportáž z utkání
najdete ihned na
www.vecernikpv.cz

Mostkovice

mají

„skauta“ v Keni
Mostkovice/jim - Účast nejlepšího kanonýra týmu v uplynulém
ročníku I. B třídy Olomouckého
KFS musí ještě několik měsíců
oželet kouč Mostkovic Jiří Kamenov. Naposledy čtrnáctigólový
Václav Dadák je totiž pracovně
v zahraničí a zpět domů se vrátí
nejdříve v závěru podzimní části.
„Venca je už zhruba měsíc v Keni,
staví tam letištní terminál. Bude tam
minimálně tři měsíce, pak se uvidí.
Průběžně ho informujeme a on nám
drží palce,“ vysvětlil Kamenov
důvod absence dvaatřicetiletého
útočníka.
Mimo pracovního poslání plní
Dadák v téměř čtyřicetimilionové
rovníkové zemi i fotbalové úkoly.
„Povýšil jsem ho na pozici svého
asistenta a vyhledávače talentů.
Vyzvídali jsme také, jaké to tam
je, zatím se nám ale moc nesvěřil.
Ženu má totiž tady a nebyl konkrétní, zda se mu líbí Afričanky,“
pojal Kamenov celé téma humorně
a s nadsázkou.

Lední hokej

Jestřáby hned dvakrát
prověří Třebíč. Doma
se hraje v úterý od 18.30
Prostějov/jim - Znovu po téměř čtyřech měsících budou
mít prostějovští fanoušci možnost vidět v domácím střetnutí „A“-tým Jestřábů. Stane se tak v úterý o půl sedmé večer,
na kdy je naplánováno úvodní buly proti jednomu z účastníků první ligy Horácké Slavii Třebíč. O dva dny později se
pak na soupeřově ledě uskuteční odvetné střetnutí.
Prostějovští trenéři nechali proti Přerovu odpočívat hned několik loňských opor i letních posil, dá se tedy předpokládat, že
nyní nastane chvíle, aby poprvé mimo trénink prokázali, že si
zaslouží nosit nový jestřábí dres.
V bráně tak zřejmě od úvodní sekundy nastoupí Juraj Šimboch,
do obrany se postaví Robin Malý, David Roupec a Lubomír
Vosátko, v útoku se představí Vladimír Stejskal, Lukáš Luňák,
René Kajaba i Marek Indra.
„Do utkání nezasáhnou Venkrbec s Kneslem, kteří za sebou
mají větší zatížení a nyní trochu klidnější režim. Dále asi nebudou hrát ani junioři Liška s Maškem a přemýšlíme ještě nad
jedním útočníkem. Chtěli bychom se ale s Třebíčí domluvit,
že by mohlo nastoupit více hráčů, tedy devět obránců a třináct
útočníků,“ odtajnil plány nejbližší dvě zápasové prověrky loňský hlavní trenér a nynější asistent Petr Zachar.
Loňský semifinalista první ligy má za sebou již tři utkání, nejprve i díky novému logu a brankám Jana Pohla, Romana Erata
a dvakrát Milana Přibyla porazil extraligového nováčka z Olomouce 4:3, poté si po gólech exprostějovského Jakuba Čuříka
a Beneše poradil s Kometou Brno 2:1, naposledy na domácím
ledě padl s francouzskou reprezentací do třiadvaceti let 1:2 po
nájezdech. Jedinou branku domácích vsítil Martin Čech.
„Není pro nás důležitý výsledek, ale herní projev mužstva.
Možná tedy sestava zůstane stejná, možná se bude měnit. Třeba proti Přerovu jsme hráli jinak do třicáté minuty a od třicáté
minuty,“ netroufal si Zachar odhadnout.

Předpokládané sestavy obou týmů
LHK Jestřábi:
Šimboch – Malý, Roupec, Skřivánek,
Kaluža, Kolibár, Švaříček, Jedlička,
D. Brančík, Vosátko – Stejskal, Luňák,
Coufal – Haluza, Belay, Kuchta – Kajaba, Procházka, Indra –
T. Sršeň ml., Duba, Kučera – Černý.
Trenéři: Tomáš Sršeň starší a Petr Zachar.
SK HS Třebíč:
Dusík – Čejka, Šaur, Jaroš, Přibyl, Peroutka, Šidák, Pohl, Bilčík – Wasserbauer,
Křivohlávek, Čuřík – Čech, Kadela, Paták –
Vlašín, Juráň, Horký – Erat, Beneš, Novotný.
Trenéři: Jiří Mička a Radek Novák.

Šebek s Polákem
už válí za Přerov

Přerov, Prostějov/jim - Aktéry
prvního přípravného utkání
Jestřábů před začátkem nové
sezony byli i dva hráči, kteří
na jaře dopomohli k návratu
prostějovského oddílu zpět do
první ligy. Do obrany Zubrů
se postavil Jiří Polák, jenž za
dvaačtyřicet utkání v Prostějově
stihl čtyři branky, sedmnáct
asistencí a zejména pětačtyřicet
plusových bodů, což mezi obránci překonal jen Robin Malý,
v útoku soupeře o sobě dával
vědět David Šebek, jenž v posledním ročníku odehrál pětačtyřicet
zápasů s bilancí třinácti branek
a šestnácti přihrávek.
„Legrácky samozřejmě byly,
ale ne nijak extrémní a kluci nás
přijali. Všechny z nich jsem znal
minimálně od vidění, s některými
jsem hrál za žáčky, takže kamarády
jsem v Přerově měl,“ popisoval
Šebek svůj vynucený přechod na
opačnou stranu barikády.
Devětadvacetiletý útočník se hned
mohl prostějovským fandům
připomenout brankou, jeho střelu

ale zastavilo břevno. „Dostal jsem se
do úniku, vystřelil jsem, ale nepadlo
to tam. Bylo to takové zvláštní hrát
proti klubu, v němž jsem poslední
čtyři roky působil a v němž jsme
udělali postup, snažil jsem se to ale
brát jako normální zápas,“ dělil se
wo své dojmy.
Pro Jestřáby šlo o vůbec první
střetnutí, také Zubři na ledě teprve
začínají a za sebou měli pouze duel
se Vsetínem. I proto bylo hlavním
Šebkovým přáním nezranit se.
„Osobně bych se nechtěl hodnotit,
úvodní utkání bývají všelijaká.
Nová výstroj, nové hokejky, na ledě
po třech čtyřech měsících, kdy se nehraje, takže důležité je, aby se hlavně
nic nestalo,“ přiznal Šebek.
V týmu je zatím spokojen, tvořící se
parta vypadá dobře, před blížícím
se ročníkem je tedy optimistou. „Je
to něco jiného, nijak se to nehrotí.
Vedení chce být nahoře a dělá pro
to maximum, myslím si, že i finále
by se nám mohlo podařit zopakovat.
Posilují ale ve Vsetíně a Porubě,
navíc sezona bude dlouhá, věřím
ale, že to bude úspěšné,“ těší se.

Na dresech přibyla zlatá,
výroční logo a šněrování u krku
Prostějov/jim - V duchu
červené, bílé a nově i zlaté
barvy se nesou dresy „A“týmu hokejových Jestřábů
určených pro nadcházející
sezonu
2014/2015.
Nejvýraznější novinkou je
obří znak našitý na hrudi,
kromě změn vyobrazených
partnerů se na zápasové
uniformě nově objevuje
i logo 100 let prostějovského
hokeje a šněrování u krku.
„Je pěkný, příjemný. Nejvíce
se mi líbí znak obšitý zlatými nitěmi, lemování rukávů
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a u krku. Hokej je sice tvrdý
sport, věřím ale, že tento dres
vydrží vše,“ svěřil se Lubomír
Vosátko, jenž se společně
s Vladimírem Stejskalem ujal
role modela.
Zápasovou premiéru si nové
oblečení odbylo v pátek večer
na ledě Přerova, Jestřábům
dopomohlo k výhře 6:2. „Šlo
o náš první zápas v sezoně,
nejprve je nutné se po létě sehrát a zvyknout si na sebe, je ale
hezké, že jsme vyhráli,“ podělil
se o dojmy zkušený obránce,
jenž duel sledoval v roli diváka.
„Trenéři se rozhodli, že někteří
hrát nebudou a nastoupí až
v úterý proti Třebíči, tam si zřejmě
odbudu premiéru já,“ dodal.

JESTŘÁBI UŽ JSOU NA LEDĚ, POSÍLIL JE INDRA
Hokejisté mají za sebou první přátelák i víkendové tréninky

Patnáct týdnů uteklo jak rozmražená voda
a prostějovští hokejisté se už opět prohánějí po
ledové ploše. Na jaře se tak naposledy stalo při
barážovém utkání v Mostě, k němuž došlo ve
středu 23. dubna, více než tříměsíční období pauzy
pak skončilo na počátku tohoto týdne. V pondělí
4. srpna se Jestřábi poprvé sklouzli po čerstvě
namrazené vrstvě, od úterý již makají dvoufázově.
Prostějov/jim
„Splnili jsme, co jsme si
předsevzali, tedy abychom
byli hned čtvrtého na ledě,
odtrénovali toho co nejvíce
a smazali čtrnáctidenní manko.
I proto jsme trénovali rovněž
v sobotu a neděli,“ potěšilo
první týden finální fáze přípravy
asistenta Petra Zachara.
Vedle trojlístku Tomáš Sršeň,
Petr Zachar, Jiří Vykoukal
a zbytku realizačního týmu
se tak na ploše či střídačkách
zimního stadionu objevilo
i na třicet hokejistů ve
výstroji. Nebyli mezi nimi

jen jistí smluvně vázaní hráči
pro nejbližší sezonu, ale
i hráči na zkoušku jako Petr
Haluza, Radek Procházka,
David Skřivánek či Patrik
Kuchta. „Teď je nutné zjistit,
jak na tom mužstvo je a z kádru šestadvaceti lidí jich vybrat
plus mínus dvacet,“ je si Zachar vědom úkolu pro nejbližší
týdny.
Něco už naznačil páteční zápas na půdě druholigového
Přerova. „Nechtěl bych to příliš
hodnotit, my i Přerov jsme byli
čtyři dny na ledě a byl tu rozdíl
v celkové přípravě. Spíše nám
šlo o to vidět jednotlivé hráče,

vypovídající to bude až po pátém zápase,“ nechtěl se pouštět
do detailnějšího rozboru.
Jisté
naopak
je,
že
v Prostějově zůstane Marek
Indra,
pětadvacetiletého
útočníka získal oddíl na
přestup z Chomutova. „Loni
nám ukázal, že je to důrazný
hráč do osobních soubojů,
stejně tak se ale hned třikrát zranil. Snad to teď v tomto směru
bude lepší a prokáže, proč
jsme si ho vzali,“ věří Zachar
v naplnění vložené důvěry.
„Jsem rád, že se povedlo dotáhnout můj přestup. Minulá
sezóna byla úspěšná, sešla se
tu výborná parta a chtěl jsem
setrvat. Zároveň mě trošku
potěšilo, že už nejsem chomutovským hráčem. Tam to nebylo moc dobré,“ komentoval
na klubových stránkách svůj
přesun ze severozápadních
Čech na Hanou samotný hráč.
A na prostějovském ledě se
představila i dvojice známých
tváří, u nichž to ale na brzký

Jako ve škole. Hlavní trenér Tomáš Sršeň kreslí na tabuli tréninkové varianty, hráči pozorně naslouchají.
Foto: Jiří Možný
návrat do barev zdejšího
oddílu nevypadá. Tmavě modrý tréninkový dres oblékl
Lubomír Korhoň, tedy hráč,
jenž za poslední dva ročníky
stihl za Sheffield Steeldogs sedmaosmdesát utkání
s bilancí sedmdesát branek
a šestasedmdesát asistencí.

No a světle modrý dres patřil
dvojnásobnému
českému
reprezentantovi
Antonínu
Honejskovi, jenž se vrací po
zranění z konce zlaté sezony.
Třiadvacetiletý útočník tak
právě doma zahájil přípravu
na premiérovou sezonu ve finském Blues Espoo.

Jestřábi zahájili přáteláky vítězným derby v Přerově
HC Z P
LHK Pv
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Přerov, Prostějov/jim – Stejně jako před rokem, i letos
začali novou hokejovou sezonu hráči LHK Jestřábi
Prostějov vítězně. Ke svému
prvnímu přátelskému utkání zavítali na led hanáckého
rivala z Přerova a v repríze
jarního finále play off druhé ligy nezaváhali. Nově se
rodící tým se gólově prosadil v každé třetině a vedl již
6:0, teprve pak se domácím
podařilo výsledek aspoň trochu zkorigovat.
V hostující brance dostal
příležitost Ondřej Kocián,
v obraně se poprvé ukázali David Skřivánek, David
Brančík a junior Patrik Liška,
do útočných formací naskočili rovněž Radek Procházka,
Petr Haluza, Patrik Kuchta
a Šimon Mašek. Naopak
v sestavě scházela hned devítka borců základního kádru

včetně opor: Malý, Roupec,
Vosátko, Knesl, Stejskal,
Luňák, Venkrbec, Indra,
Kajaba.
Do prvních šancí se hnali právě Jestřábi, ale Haluza s Procházkou své akce nezakončili
gólově. To se podařilo až Michalu Černému, jenž bekhendem načal večer dvougólových střelců.
Ještě na konci úvodní třetiny
inkasoval přerovský Tomeček
za faul kolenem trest na pět minut a do konce utkání, dlouhou
přesilovku se Prostějovu v jejím samotném závěru podařilo
využít. A byl u toho opět Černý, jenž zakončoval do odkryté
brány – 0:2.
Uplynulo jen pár desítek
sekund a už to bylo o tři branky, radoval se Coufal. Poté
se poprvé výrazněji předvedl
Kocián a vzápětí provedli Jestřábi brejk tři na jednoho. Akci
uzavíral svou střelou Haluzu,
neuspěl však.
Krátce před polovinou střetnutí dostali domácí možnost
půlminutové početní výhody
o dva hráče, rady si s ní ale ne-

věděli a Tomáš Sršeň zvýšil na
4:0. A vedení mohlo být ještě
výraznější, jenže Haluza neměl
svůj den a opět puk za brankovou čáru nedostal. Na opačné
straně se nastřeleným břevnem
připomenul David Šebek, ani
mu ale nebylo souzeno.
O pátý gól se tak postaral až
Viktor Coufal, jemuž nevadilo, že spoluhráč Procházka
dokončuje svůj dvouminutový trest – 0:5. Poté se přiostřilo a během tří minut roz-

dali rozhodčí tři menší tresty
a k tomu pět minut plus do
konce střetnutí pro Tomáše
Vlčka, v pokračující přesilovce toho využil Tomáš Sršeň
a zvýraznil náskok na 6:0.
Domácí se dočkali až v čase
49:29, to se v oslabení mezi
střelce zapsal Sedlák. Čtyři
minuty po něm se zadařilo
i bývalému Jestřábovi Michaelu Janotovi a bylo to 2:6. Tímto
tenisovým skóre celý duel také
skončil.

DANIEL FALTÝNEK – asistent HC ZUBR Přerov:
„Měli jsme dnes obrovský chaos v obranné činnosti, dokonce i za
jediné střídání jsme dokázali vyrobit několik hrubých chyb. Je to ale
samozřejmě příprava, spíše je to teď o nabírání kondice, žádné taktické
věci jsme ještě netrénovali. Prostějov nás jasně přehrával ve všech situacích, takže nás v následujících dnech a týdnech čeká dost práce, abychom všechno postupně do začátku soutěže co nejlépe vyladili“
PETR ZACHAR – asistent LHK Jestřábi Prostějov:
„Musíme to trošku brát s nadhledem, přece jenom je to jiný soupeř, než
se kterými budeme v první lize hrát. V útočné fázi jsme sice dali šest
branek, ale několik dalších vyložených příležitostí jsme neproměnili.
V obraně to také nebylo dobré, zaměříme se na to.“

HC ZUBR Přerov
LHK Jestřábi Prostějov
2:6 (0:1, 0:3, 2:2)
Branky a nahrávky: 50. Sedlák
(Škumát), 54. Janota (Š. Kratochvíl) – 12. Černý (Coufal), 21.
Černý (Belay), 24. Coufal, 31.
Sršeň (Kučera), 44. Coufal (Švaříček), 49. Sršeň (Kučera). Rozhodčí: Kika – Navrátil, Řezáč.
Vyloučení: 4:9, navíc Tomeček
(Přerov) 5 + osobní trest do konce
utkání, Vlček (Přerov) 5 + osobní
trest do konce utkání. Využití:
1:2. Oslabení: 1:1. Diváků: 768.
Sestava Přerova:
Sklenář – Pala, Polák, Vlček, Janota, Kudělka, Tomeček, R. Šťastný
– Goiš, Sedlák, Š. Kratochvíl –
Skoumal, Šebek, Škumát – Školoud, M. Kratochvíl, Kundrátek
– Sprušil, Kolář, Málek. Trenéři:
Petr Dočkal a Daniel Faltýnek.
Sestava Jestřábů:
Kocián – Skřivánek, Kaluža,
Kolibár, Švaříček, Jedlička, D.
Brančík, Liška – Černý, Belay,
Coufal – T. Sršeň ml., Duba,
Kučera – Haluza, Procházka,
Kuchta – Mašek. Trenéři: Tomáš Sršeň starší a Petr Zachar.

Na novou sezónu se už připravují i mládežníci

Prostějov/jim - Nejen „A“-tým prostějovských hokejistů, ale rovněž všechny
mládežnické týmy LHK Jestřábi Prostějov jsou již na
ledové ploše. Od juniorky,
přes oba dorosty až po samotné žákovské kategorie.
Například starší dorostenci
mají před začátkem sezony
2014/2015 nabitý program,
v přípravě by rádi sehrá-

li hned osm přátelských
zápasů.
„Se společným celkem Valašského Meziříčí a Nového
Jičína se stejně jako s Třebíčí
a Přerovem střetneme systémem doma-venku, dále nás
doma prověří Warriors Brno
a hledáme ještě jednoho soupeře,“ nastínil zápasový plán
hlavní kouč výběru Filip
Smejkal.

Všechny mládežnické kategorie
Jestřábů hrají druhou nejvyšší
soutěž, konkrétně starší dorost
se připravuje na C.E.B. ligu staršího dorostu, skupinu Východ.
Tu hraje celkem 30 týmů, rozdělených geograficky do tří skupin
po deseti klubech.
„Nečeká nás jednoduchá sezóna, velice důležitý bude začátek
ligy. Loni se podařilo projít do
finálové skupiny o první až

šesté místo, stejný cíl máme
i letos,“ věří v úspěšný ročník.
Někdejšího útočníka a naposledy hlavního kouče prostějovského mladšího dorostu následuje i na této štaci jeho asistent
Lukáš Majer, společně mají
k dispozici osmnáctku hráčů, se
kterými musejí pečlivě pracovat. „Hráčů není moc, de facto
je nás šestnáct, dva jsou v juniorce a dva máme z mladšího

dorostu, jeden hráč je ještě na
odchodu do extraligy. Podobné
starosti mají ale i v ostatních oddílech,“ poznamenal Majer.
Soutěž začíná staršímu dorostu 19. září, přátelské zápasy
se tedy uskuteční během srpna a první poloviny září, tím
nejbližším je středeční utkání
s Warriors Brno, Válečníci
na poslední chvíli nahradili
Opavu.

Honejsek se již chystá do Finska
Prostějov/jim – V závěru posledního extraligového ročníku
ozdobeného ziskem domácího
titulu doprovázelo Antonína
Honejska skrývané zranění
nohy, kvůli němuž vynechal
prostějovský rodák a odchovanec zdejšího hokeje podstatnou
část letní přípravy včetně nedávného reprezentačního kempu, nyní se však dvaadvacetiletý
útočník cítí opět zcela fit. I proto
využil možnosti a po celý týden
na ledě pilně trénoval s Jestřáby.

„Už je to naštěstí dobré. Pět týdnů jsem ale jen ležel a moc jsem
toho zatím nenatrénoval, musím
to tedy dohánět. Tady na ledě je to
jiný pohyb než běhání a posilovna, navíc se tu cítím doma,“ potěšila Honejska možnost sklouznout se na prostějovském ledě.
Důležitá je pro něj samotná účast
na zmrzlé hmotě, na sever Evropy se totiž nechtěl vydat s vědomím, že na ní vůbec nebyl. „Kluci jsou tu výborní, mají skvělou
partu a není mezi nimi nikdo,
kdo by se tam nehodil. I tréninky
mají dobrou úroveň,“ stihl odpozorovat.
Mrzelo ho naopak to, že musel
odříci pozvání hlavního kouče
české reprezentace Vladimíra
Růžičky na několikadenní soustředění do pražského Edenu, je

ovšem přesvědčen, že to směrem
do budoucna nic neznamená.
„Trenér to pochopil, byla to
rychlá domluva a na další kemp
bych už měl jet. Od doktora jsem
měl navíc zakázáno trénovat na
sto procent a byl jsem také bez
kondice, takže by to nemělo význam,“ vysvětlil.
Za týden se již Antonín Honejsek
vydává do finského Blues Espoo,
od nadcházejícího ročníku očekává minimálně účast v play
off. „Kádr bude hodně odlišný
oproti tomu loňskému, hráči se
tam hodně točí a někteří odešli
do Jokeritu Helsinki, jenž bude
nově hrát KHL. Jsme tam asi
jen dva Češi, tři Kanaďané, dva
Estonci s finským pasem a jinak
samí Finové,“ přestavil své nové
působiště.

Foto: www.lhkjestrabi.cz
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Parašutistické mistrovství světa startuje již za dva týdny

Francie chce na Hané potvrdit pozici světové velmoci
Prostějov - Velký parašutistický svátek nejen
pro Prostějov, ale i celé okolí, je již za dveřmi
a s ubývajícími dny zbývajícími do začátku celé
akce přibývá i družstev, které finišují se svou přípravou. Například uplynulý týden tak na prostějovském letišti patřil francouzským družstvům věnujícím se akrobatickým disciplínám, dennodenně se dvě „čtyřky“ a jedna „osmička“ připravovaly
nejprve na zemi, následně se v letadle vydaly do
oblak a absolvovaly vždy dvouciferný počet skoků. O dojmech, ambicích a přáních pak krátce
před víkendem pohovořil Večerník s vedoucím
francouzské delegace Geremym.

Jde se na věc. Nebe i doskočiště patřilo minulý týden šestnácti
perfomerům a třem kamerananům ze země Galského kohouta.
Foto: Jiří Možný

Jiří Možný
Zanedlouho se na Hané
uskuteční světový šampionát a Světový pohár v parašutismu. Jak se v Prostějově cítíte?
„Není to poprvé, co jsme tu přijeli
kvůli tréninku a závodění, mimo
jiné jsme se tu účastnili již mistrovství Evropy před dvěma lety.
Cítíme se tu výborně, je tu velice
dobré doskočiště a chceme tu za
dva týdny udělat dobrý výsledek.“
O víkendu (uplynulou sobotu 9. srpna – pozn. autora)
odjíždíte, kdy se opět vrátíte?
„Za dva dny sice odjíždíme, ale
za dalších deset dní se vracíme na
finální část přípravy. Líbí se nám,
že Prostějov je velice pěkné město.
A klidné, líbí se nám tu. Po celý týden tu navíc panovalo velmi dobré
počasí, každá skupina udělala celkem šedesát seskoků, to je velice
dobrá příprava pro šampionát.“
Jaké jsou tedy na nadcházejícím mistrovství světa
vaše ambice?
„V akrobatickém parašutismu
čtyřčlenných týmů očekáváme
mezi ženami vítězství, jako tomu
bylo v letech 2010 a 2012. S druhým týmem bychom se chtěli
vměstnat do nejlepší trojky a mezi

osmičkami zaútočit na zlato, byť
to bude ale těžké. Ve formation
skydiving máme tedy celkem tři
družstva, ale pak jsou tu ještě umělecké a další disciplíny, ve všech má
Francie své zastoupení. Například
očekáváme zlato ve vertikálním
parašutismu i uměleckých kategoriích, jsme nejúspěšnější zemí za
poslední roky.“
Koho považujete za své
největší soupeře?
„Ve všech třech kategoriích to jsou
Spojené státy, dále Belgie, Rusko,
Kanada a Itálie.“
A s jakým výkonem byste
byli spokojeni?
„Očekáváme, že uděláme při
každém seskoku pětadvacet šestadvacet bodů, rozhodně ne méně.
A pokud chceme útočit na nejvyšší mety, chtělo by to atakovat
i sedmadvacetibodovou hranici.“
Kde dále vás mohou fanoušci parašutistického
sportu vidět?
„Náš hlavní trénink probíhá ve
Francii, dále se připravujeme
ve Spojených státech a v zimě
v Dubaji. Protože ale u nás
nemáme takový druh letadla
s těmito dveřmi, jako je tady, tak
jsme se vydali do Prostějova, abychom získali větší sebedůvěru.“

SOUTĚŽ O HODNOTNÉ CENY!

Vyhrajte tandemový seskok
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
probíhá 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...
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 kšiltovky. 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. Hlavním rozhodčím pro soutěže ve skupinové akrobacii je Doris Merz. Z autorů správných odpovědí jsme vylosovali
jednoho výherce. Tím se stává Alena SOLDÁNOVÁ, Plumlov 240.
Cenu v podobě propagačních předmětů si může vyzvednout v redakci (Olomoucká ulice 10, Prostějov) od pondělí 11. srpna.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ČÍSLO 5 ZNÍ:
DOKÁŽETE VYJMENOVAT ALESPOŇ ČTYŘI
STÁTY, KTERÉ SE PŘIHLÁSILY DO SOUTĚŽE
VERTIKÁLNÍCH FORMACÍ?

Šéf. Geremy věří, že Francie získá kupu medailí. Foto: Jiří Možný

PARTNEŘI MISTROVSTVÍ SVĚTA V PARAŠUTISMU 2014

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 14. 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
5. KOLA A OTÁZKU PRO ŠESTÉ DĚJSTVÍ NAJDETE
OPĚT V PŘÍŠTÍM VEČERNÍKU!

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
MEMORIÁL OTMARA MALEČKA

BUDE LETOS DVOUDENNÍ
Prostějov/oš, jim - Do startu vrcholného podniku české dráhové cyklistiky zbývají
ají
u dorazí
o
už jen necelé tři týdny..
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srpna a vyvrcholí v tradičadič- Arg
ním čase i termínu v pátek
átek
„vojáci“ budou
29. srpna. A mítink dostal
stal
chtít udržet dominantní postavepro letošní rok nový kabát,
bát
fanoušci cyklistiky dostanou na- ní ve svých disciplínách.
servírovánu hned dvojitou dávku Na závody se pilně připravují rovněž členové domácího týmu SKC
prvotřídní dráhové cyklistiky.
Stejně jako v posledních dvou TUFO Prostějov, kteří nebudou
letech jsou závody zařazeny do chtít zůstat stranou boje o pódium.
kategorie UCI Class I., podařilo Poprvé se ve žluto-modrých barse tedy udržet světovou úroveň vách představí polský in- ternacimítinku. Rozšíření závodů na dva onál Wojciech Pszczolar- ski, ale
dny, zachování první kategorie UCI prostějovský fanoušek se může těšit
i zvýšení prize money na více než sto i na návrat Jakuba Filipa, jenž loňdvacet tisíc korun zvyšuje atraktivitu ský ročník kvůli zdravotním patáliakce, díky těmto parametrům se daří ím vynechal, nebo Viktora Vrážela.
do Prostějova přilákat opravdovou „Od loňského ročníku jsou prostějovské závody pořádány pouze
špičku dráhové cyklistiky.
I letos se mohou návštěvníci těšit kluby Ricardo racing team a SKC
na silnou ekipu Italů, kteří přijedou TUFO Prostějov. Ačkoliv spolupráobhajovat umístění na pódiu, už sa- ce s Duklou Praha byla přínosná,
mozřejmostí je start silného reprezen- myslím si, že jsme to v loňském roce
tačního výběru Polska. Vyjma dal- zvládli, a i to je důvod, proč jsme se
ších tradičních účastníků, jako jsou letos odhodlali k rozšíření celého míRakušané, Maďaři a Slováci podali tinku na dva dny,“ doplnil informace
přihlášku rovněž Řekové. Opravdo- ředitel celého klání Michal Mráček.
vou lahůdkou pak bude již potvrzená Na pořádání závodů se již tradičúčast reprezentací Íránu, Ázerbájdžá- ně významně podílejí Český svaz
cyklistiky, Olomoucký kraj a také
nu a závodníků z Argentiny.
Reprezentace Íránu již v Prostějově Statutární město Prostějov. Výtěžek
trénuje v těchto dnech, start na pro- z dobrovolného vstupného a tombostějovském memoriálu bude pro ně ly bude i letos věnován onkologicznamená také přípravu na Mistrov- kému oddělení Fakultní nemocnice
ství Asie. A samozřejmostí je i účast Olomouc, záštitu nad závody předomácí špičky včetně závodníků vzal první náměstek hejtmana Oloz řad obou Dukel. Brněnští i pražští mouckého kraje Alois Mačák.

V Prostějově odstartovalo akademické mistrovství světa v orientačním běhu
Medaile navrhla olympijská medailistka v biatlonu Gabriela Soukalová

Prostějov/jim – Prologem na prostějovském Sídlišti Svobody začal
včera odpoledne vysokoškolský
světový šampionát v orientačním
běhu. V pořadí devatenácté akademické mistrovství světa hostí
střední Morava a více než tři stovky běžců z dvaatřiceti zemí celého
světa tak v boji o co nejlepší umístění zavítají mimo jiné do Protivanova i Nectavského údolí.
„Poslední dny byly sice nesmírně
hektické, ale vše jsme stihli připravit,
takže se těším. Bude to vyvrcholení
tříletého období příprav, ve kterém
jsme se snažili nachystat vše na nejvyšší možné sportovní i společenské
úrovni,“ zmínil práce na mapách
i tratích, zajištění ubytování, dopravy, stravování a dalších nezbytných
věcí ředitel závodů Dušan Vystavěl.
Tato akce se v České republice
koná již potřetí v historii, poprvé
se tak stalo již v roce 1982 v okolí České Lípy, podruhé přesně
před deseti lety v Plzni. „Na organizaci se podílí na sto padesát
dobrovolníků a vzhledem k tomu,
že pořadatelem tohoto šampionátu není Mezinárodní federace
orientačního běhu, tak jak to bylo
při světovém šampionátu na Olomoucku v roce 2008, ale Meziná-

rodní asociace univerzitního sportu,
která sdružuje stošedesát členských
zemí, jedná se vlastně o nejvýznamnější akci na našem území,
která je pořádána multisportovní
organizací, za posledních deset let,“
upozornil předseda řídícího výboru.
Právě Česko a někdejší Československo je medailově nejúspěšnější
zemí historie, znamená to tak, že
ambice domácích zástupců nebudou ani letos malé. „Na startu budeme mít maximální počet závodníků,
který povolují pravidla, tedy šest
žen a šest mužů. Jsem velice rád, že
v nominaci jsou i zástupci našeho
regionu, jsou to olomoucké závodnice Vendula Horčičková a Adéla
Indráková a v mužské kategorii
patří k hlavním favoritům celého
mistrovství Vojtěch Král ze Severky
Šumperk,“ vyjmenoval hlavní opory s tím, že velkým soupeřem bude
mezi muži Švýcar Matthias Kybutz,
jenž již třikrát vyhrál Světové hry.
Za obrovskou finanční i organizační podporu děkují organizátoři
Olomouckému kraji, Statutárnímu
městu Prostějovu a také spoustě
dalších drobnějších sponzorů a institucí. Zajímavostí je, že medaile
pro nejlepší závodníky byly vyrobeny podle návrhu nejlepší české

Záverečná dekorace. Generálkou na boj o medaile, který vypukne v úterý, byl včerejší prolog na
Sidlišti Svobody O pohár primátora.
Foto: Josef Popelka
biatlonistky Gabriely Soukalové,
která vystudovala právě rytectví
a medailerství.
Samotné slavnostní zahájení
se uskuteční dnes, tj. v pondělí
11. srpna od 20.30 hodin v areálu
Zbrojnice na Biskupském náměstí v Olomouci, poté už přijde
na řadu hned pět finálových disciplín. V úterý to od půl čtvrté do
pěti odpoledne budou v Kroměříži
smíšené štafety, ve středu od de-

víti do patnácti hodin klasická trať
procházející Nectavským údolím.
Ve čtvrtek od půl čtvrté do sedmi
večer bude na pořadu sprint před bazilikou na Svatém Kopečku u Olomouce, páteční desátá až patnáctá
hodina bude v Protivanově patřit
krátké trati. A na stejném místě se
přesně o den později utkají o poslední cenné kovy štafety, poté již
přijde na řadu slavnostní zakončení.
„K nejatraktivnějším disciplínám

pravidelně patří sprinty a sprintové
štafety, naopak lesní disciplíny zase
patří k technicky velmi náročným.
Čtenáři vašeho periodika tak rozhodně neprohloupí, součástí mistrovství jsou navíc i doprovodné
závody WUOC TOUR, na kterých
budou každý den vypsány i tratě
pro příchozí, takže se může aktivně
zapojit i kdokoliv z veřejnosti,“ pozval na tuto významnou akci Dušan
Vystavěl.

Od radnice odstartuje první městský běh
První zářijovou neděli zažije Prostějov velkou premiéru

Prostějov/mls - Běh se stal pro
mnohé vášní. Umí lidi spojovat
jako kamarády a rozdělovat
jako soupeře. Všední dny se díky
němu stávají nevšedními. Dává
pocit síly, že jsme schopni překonat sami sebe a díky tomu lépe
zvládat i všechny ostatní nástrahy. Zažít tohle vše může úplně
každý z nás. První zářijovou neděli bude připraven premiérový
ročník Prostějovského městského
běhu na deset kilometrů. A Večerník je jeho exkluzivním mediálním partnerem!
Celé běžecké odpoledne začne
v neděli 7. září prezentací již druhého ročníku aktovkového běhu.
Ten odstartuje v 14.00 hodin. „Jde
o štafetový běh, kdy místo kolíku
si budou závodníci předávat prázdné školní aktovky. Střídavě poběží
děti a rodiče. Na závodníky čeká asi
čtyři sta metrů dlouhý okruh kolem
náměstí T. G. Masaryka. Děti jej

poběží jednou a rodiče dvakrát,“
vysvětlil Martin Plachý z pořádajícího Maratonského klubu Prostějov.
Už ve 14.30 hodin by se na start
před prostějovskou radnicí měli
postavit účastníci hlavního závodu,
který se bude konat pod záštitou
prostějovského primátora M. Pišťáka. „Závodníky čeká desetikilometrová trať složená ze čtyř okruhů
po 2 500 metrech. V každém kole
budou mít běžci možnost občerstvení. Cíl bude opět před radnicí,“
prozradil Večerníku Luděk Coufal
z L. A. RUN, který akci pořádá. Tři
nejrychlejší běžci i běžkyně se mohou těšit na věcné ceny. „Vylosovaný závodník, který bude přihlášen
prostřednictvím online přihlášky na
stránkách závodu, od nás obdrží poukaz na nákup sportovního oblečení
nebo běžecké obuvi,“ dodal Coufal.
Při registraci na aktovkovou štafetu či do hlavního závodu zaplatíte
přímo na místě shodně po stovce.

Organizátoři však doporučují se
již nyní zaregistrovat na webových
stránkách www.mkprostejov.cz
(aktovkový běh) či na www.bezeckezavody.cz (hlavní závod). Na
těchto webových stránkách se také
dozvíte více informací o akci.
V době konání závodu proběhne
také „Sčítání kočárků“. „Půjde o vytvoření rekordu v počtu cvičících rodičů s kočárky v daném čase a místě.
Předcvičovat bude zkušená cvičitelka „FIT MAMI”. „Společně se sčítáním kočárků proběhne také tipovací
soutěž o mobilní telefon. Každý, kdo
pošle svůj tip na počet sečtených
kočárků, má možnost výhry. „Své
tipy zasílejte s uvedením telefonického kontaktu, mailu a jména na
info@bezeckezavody.cz,“ vyzval
čtenáře Večerníku Luděk Coufal
s tím, že telefon bude předán přímo
na místě. O hudební doprovod se
během celého odpoledne postará
oblíbená hudební skupina Dojem.

Tudy se poběží. Organizátoři Prostějovského městského běhu
zveřejnili trasu desetikilometrového závodu. Sportovci absolvují
celkem čtyři okruhy vedoucí centrem města, poběží se převážně po
asfaltu a kostkách.
Foto: www.bezeckezavody.cz.
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SVĚTOVÉ TITULY PUTUJÍ Z HANÉ DO NĚMECKA A RUSKA
Na 23. ročníku World Junior Tennis Final nepropadli ani Češi...

Vítězstvím chlapeckého výběru Německa a dívčí
sestavy Ruska skončilo v Prostějově mistrovství
světa družstev do 14 let. V konkurenci nejlepších tenisových nadějí se neztratily ani tuzemské
týmy. Chlapci skončili s jedinou porážkou z pěti
zápasů na kontě pátí, dívky České republiky obsadily šesté místo.
pily do sobotního finále týmy
Německa a Kanady. Napínavou
a vyrovnanou bitvu rozhodovala až závěrečná čtyřhra. První bod získala Kanada, mladí
Němci ale dokázali vyrovnat
a nepoložili se ani po prohrané
úvodní sadě v deblu. Zápas nakonec trval rovných sto minut
a na jeho konci se radovali zástupci evropského tenisu z celkového vítězství 2:1. Třetí příčku obsadilo po výhře 2:0 nad

Prostějov/lv
„Můžeme být spokojeni, výkony českých tenistek a tenistů byly opravdu dobré. Navíc
šampionát nabídl řadu opravdu vyrovnaných a kvalitních
zápasů. Na kurtech se představili hráči a hráčky, o kterých
v budoucnosti hodně uslyšíme,“
hodnotila průběh mistrovství
jeho ředitelka Petra Černošková.
V chlapecké kategorii postou-

Medailisté. Na stupně vítězů vystoupala při sobotním slavnostním ceremoniálu trojice nejlepších
týmů v každé kategorii. Mezi chlapci (viz. horní snímek) triumfovalo Německo, které tak naplnilo
roli nasazeného celku číslo jedna. Na druhém místě skončila Kanada a třetí příčka patřila Rusku. Jejich souputnice z "velké země" ovládly dívčí klání a poprávu se tak radovaly z poháru pro
mistryně světa. I další pozice ovládly evropské výběry. Stříbro míří do Ukrajiny, bronz pro sebe
urvaly mladé tenistky z Rumunska. Přestože česká družstva zůstala pod medailovými piedestaly,
výkony a výsledky určitě nezklamala. To zcela jistě ocenila i generalita turnaje doplněná krajským
hejtmanem Jiřím Rozbořilem a primátorem Statutárního města Prostějov Miroslavem Pišťákem
(viz. snímek vlevo z vyhlášení turnaje dívek).
2 x foto: TK PLUS/Radek Váňa

Výsledky

ČESKÝCH TÝMŮ

v ZÁKLADNÍCH SKUPINÁCH
Polsko - Česko 1:2

Su - Holiš 5:7, 2:6, Ho - Jiroušek 4:6, 6:7, Yu,Ho - Swiateková - Beránková 4:6, 6:4, 6:4, Hertelová Holiš, Štyler 6:7, 3:6.
Kaňková 5:7, 4:6, Hertelová, Rutkowská - Kaňková, Kynčlová 4:6, 4:6.
Česko - Polsko 3:0
Holiš - Marek 6:2, 6:3, Jiroušek - Dudek 6:4, 6:7,
Česko - Peru 3:0
6:1, Holiš, Štyler - Dudek, Marek 7:5, 6:3.
Beránková - Bozaová 6:2, 6:1, Kaňková - Iamachkineová 6:3, 6:2, Kaňková, Kynčlová - Bozaová,
Kanada - Česko 2:1
Auger-Aliassime - Holiš 6:3, 6:3, Muamba - Jiroušek Iamachkineová 6:1, 6:2.

obsáhlou fotogalerii
a videoreportáže
najdete na www.vecernikpv.cz

mistrovství světa družstev

do 14 let v tenisu 2014

CHLAPCI
Německo
Kanada
Rusko
Brazílie
Česko
Argentina
USA
Jižní Korea
Polsko
Nový Zéland
Kolumbie
Thajsko
Tchaj-wan
Maroko
Španělsko
Portugalsko

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

Brazílií Rusko. „Finále bylo
opravdu napínavé a přineslo
skvělou podívanou,“ poznamenala Černošková.
Dívčí boj o zlaté medaile mezi
Ruskem a Ukrajinou byl rozhodnutý už po dvouhrách a ze
zlata se radovaly nástupkyně
Marie Šarapovové. Z bronzu se
po výhře nad Austrálií 2:1 mohly těšit Rumunky.
„Ze šesti medailí zůstalo rovných pět cenných kovů v Evropě. Ukazuje se, že právě
na tomto kontinentu stále vyrůstají nadějní tenisté. Jsme
pochopitelně rádi, že se v této
konkurenci neztratily ani naše
týmy. Doufám, že to bude platit
i v dalších letech,“ prohlásila
po ukončení mistrovství Černošková

Tchaj-wan - Česko 0:3

KONEČNÉ POŘADÍ

Austrálie - Česko 2:1
3:6, 3:6, Auger-Alissiame, Muamba - Holiš, Jiroušek
6:2,, 6:0.
Linová - Beránková 6:3, 6:2, Aiavová - Kaňková 6:2,
6:0, Aiavová, Ruffelsová - Kaňková, Kynčlová
www.vecernikpv.cz
.cz 3:6,
6:7, 6:4, 4:6

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

DÍVKY
Rusko
Ukrajina
Rumunsko
Austrálie
USA
Česko
Kanada
Kolumbie
Polsko
Tchaj-wan
Čína
Španělsko
Egypt
Maroko
Indie
Peru

INZERCE

Výsledkový servis

WORLD JUNIOR
TENNIS FINAL 2014

Dívky


Skupina A

2.
1.
3.
4.

USA
Rusko
Španělsko
Indie

1.
3.
2.
4.

Austrálie
Polsko
Česko
Peru

Body Skóre

X

3:0
0:3
0:3

0:3

X

0:3
0:3

3:0
3:0

X

3:0
3:0
3:0

X

0:3

Skupina C



2
3
1
0

Body Skóre

X

1:2
1:2
0:3

2:1

X

2:1
0:3

2:1
1:2

X

3:0
3:0
3:0

X

0:3

3
1
2
0

7:2
5:4
6:3
0:9

Skupina B



3.
2.
1.
4.

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


Tchaj-wan
Kolumbie
Rumunsko
Maroko

Body Skóre

X

2:1

X

1:2
3:0
0:3

1:2
0:3

X

2:1

0:3
2:1

X

0:3

3:0
3:0
3:0

X

Skupina D

1. Ukrajina
2. Kanada
4. Egypt
3.
Čína

2
2
2
0

5:4
6:3
7:2
0:9

Body Skóre

1:2
0:3
0:3

X

0:3
0:3

3:0
3:0

X

2:1

3:0
3:0
1:2

X

3
2
0
1

8:1
7:2
1:8
2:7

Chlapci
Skupina A



1.
2.
3.
4.

Německo
Argentina
Thajsko
Maroko

1.
2.
4.
3.

Rusko
Jižní Korea
Portugalsko
Kolumbie

Body Skóre

X

1:2
0:3
0:3

2:1

X

0:3
0:3

3:0
3:0

X

3:0
3:0
2:1

X

1:2

Skupina C



3
2
1
0

Body Skóre

X

1:2
0:3
0:3

2:1

X

0:3
1:2

3:0
3:0

X

3:0
2:1
1:2

X

2:1

3
2
0
1



8:1
6:3
1:8
3:6

Skupina B

2. USA
X
2:1
1. Brazílie
4. Španělsko 0:3
3. Nový Zéland 1:2

8:1
7:2
2:7
1:8


Body Skóre

1:2

X

2:1
0:3

3:0
1:2

X

2:1

2:1
3:0
1:2

X

Skupina D

1. Kanada
4. Tchaj-wan
2. Česko
3. Polsko

2
2
1
1

6:3
6:3
3:6
3:6

Body Skóre

X

0:3
1:2
0:3

3:0

X

3:0
2:1

2:1
0:3

X

0:3

3:0
1:2
3:0

X

3
0
2
1
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Vyřazovací boje World Junior Tennis Final 2014
O 13. až 16. místo:
Španělsko – Maroko 1:2,
Portugalsko – Tchaj-wan 0:3.

15. místo:
Španělsko – Portugalsko 2:1.

O 13. místo:
Maroko – Tchaj-wan 0:2.

O 9. až 12. místo:
Thajsko – Nový Zéland 1:2,
Kolumbie – Polsko 1:2.

O 11. místo:

roušek 6:3, 6:4, Baez, Tirante
O 13. až 16. místo:
- Holiš, Štyler 5:7, 7:6, 2:6). Indie – Maroko 1:2,
Semifinále:
Peru – Egypt 1:2.
Rusko - Kanada 1:2 (Vy15. místo:
legzhanin - Auger-Aliassime
1:6, 2:6), Avidzba - Muamba Indie - Peru 2:0.
2:6, 7:6, 6:4, Avidzba, ZakhaO 13. místo:
rov - Auger-Aliassime, MuMaroko – Egypt 0:2.
amba 3:6, 6:2, 0:6),
Německo - Brazílie 3:0 (Kuhn
O 9. až 12. místo:
- Reis 6:2, 6:3, Molleker - Wild
6:0, 6:1, Kuhn,Molleker - Gi- Španělsko – Tchaj-wan 1:2,
Polsko – Čína 2:1.
menez, Reis 6:1, 6:1).

O 3. místo:

Thajsko – Kolumbie 1:2.

O 9. místo:
Nový Zéland – Polsko 0:2.

O 5. až 8. místo:
Jižní Korea – Česko 1:2 (Jeong – Štyler 4:6, 1:6, Park – Jiroušek 3:6, 6:3, 6:4, Han, Park
– Holiš, Štyler 6:1, 2:6, 4:6),
Argentina – USA 2:1.

O 7. místo:

Finále:

O 5. až 8. místo:

Německo – Kanada 2:1
(Kuhn - Auger-Aliassime
6:7,5:7, Molleker - Muamba
6:1, 6:2, Kuhn,Molleker - Huang, Muamba 3:6, 6:2, 6:2).

USA - Kolumbie 3:0,
Česko – Kanada 2:1 (Kynčlová - Ramasamyová 5:7, 3:6,
Kaňková - Andreescuová 6:3,
4:6, 6:4, Kaňková,Kynčlová Andreescuová, Tanasescuová
6:7, 6:1, 7:6).

Jižní Korea - USA 1:2.
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O 5. místo:
Argentina – Česko 1:2 (Franze - Holiš 0:6, 4:6, Baez - Ji-

O 11. místo:

Brazílie – Rusko 0:2 (Reis - Španělsko – Čína 1:2.
Vylegzhanin 6:7, 4:6, Wild O 9. místo:
Avidzba 6:4, 3:6, 6:7), čtyřhra
Tchaj-wan – Polsko 1:2.
nehrána.

w

O 7. místo:
Kolumbie - Kanada 0:2.

O 5. místo:
USA – Česko 2:1 (Limová
- Beránková 6:3, 3:6, 6:4,
Liuová - Kynčlová 6:3, 6:2,
Boltonová, Limová - Kaňková, Kynčlová 6:3, 1:6, 6:7).
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Semifinále:
Austrálie - Ukrajina 0:2 (Linová - Zavatská 6:7, 2:6, Aiavaová - Yastremská 6:7, 2:6).
Rusko - Rumunsko 3:0
(Makarovová - Marculescuová 6:1, 6:2, Pervushinaová Cadarová 6:1, 6:0, Makarovová, Pervushinaová - Cadarová,
Prisacariuová 6:2, 6:3).

O 3. místo:
Austrálie – Rumunsko 1:2
(Linová - Marculescuová 1:6,
3:6, Aiavaová - Cadarová
6:0, 6:1, Aiavaová, Ruffelsová - Cadarová, Prisacariuová
4:6, 1:6).

Finále:
Rusko – Ukrajina 2:0 (Pervushinová - Zavatská 6:3,
4:6, 6:3, Potapová - Yastremská 2:6, 6:4, 6:2).

A U D I O - V I D E O - S H O W
akciová spoleènost

www.zdravotniobuv.cz
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Mistrovství světa zůstane
Chlapecký tým ČR prohrál jediný zápas, dívky dva v Prostějově další dva roky

Prostějov/lv - Pěkné páté a šesté
místo obsadily domácí tenisové
výběry na mistrovství světa
družstev do 14 let. Chlapci během šampionátu prohráli jediné z pěti odehraných utkání a i
dívky ukončili soutěž s příznivým poměrem tří výher a dvou
porážek.
Mladí tenisté České republiky
nejprve základní skupině porazili
Tchaj-wan a pak dokázali přehrát
i Polsko. Evžen Holiš a Tomáš
Jiroušek zvládli své dvouhry a
nakonec Češi své protivníky i po
výhrách v deblu porazili jednoznačně 3:0. V utkání o vítězství
ve skupině čekala domácí naděje
favorizovaná Kanada. Nejprve
Holiš prohrál s Augerem, o vyrovnání se postaral Jiroušek po
vítězství nad Muambou. Postupujícího do zápasů o medaile určila
až čtyřhra, v níž česká dvojice na
protivníky nestačila.
Postavení v horní polovině star-

tovního pole si již v předstihu
zajistily také dívky. Po vítězství
nad Polskem a výběrem Peru
nastoupily proti Austrálii a v tomto utkání se již musely smířit
s porážkou. Karolína Beránková
ani Lucie Kaňková na soupeřky
nestačily. Češky se radovaly až
v deblu, porážka 1:2 je však poslala do zápasů o 5. až 8. místo.
Z porážek v závěru úvodní části šampionátu se výběry České republiky rychle otřepaly.
Chlapci vyzvali Koreu a nepříjemného asijského soupeře porazili. V silnou se poprvé představil
Ondřel Styler a získal úvodní
bod, když si poradil s Jeongem si
poradil 6:4, 6:1. Na kurt pak nastoupil Tomáš Jiroušek. Domácí
jednička v utkání s Parkem sice
vyhrála první sadu, přesto prohrála 6:3, 3:6, 4:6. Celkového vítěze
určila čtyřhra, v níž pár Holiš Styler porazil dvojici Han, Park
1:6, 6:2, 6:4.

Budoucí hvězdy. Barvy České republiky hájily v uplynulém týdnu i tři naděje TK Agrofert Tomáš
Jiroušek, Evžen Holiš a Anna Kynčlová.
3x foto: Josef Popelka
Úspěšné byly i dívky. Kanadu porazily také 2:1. Kynčlová nestačila
na Ramasamyovou a prohrála 5:7,
3:6. První český bod pak získala
Kaňková, když porazila Andreescuovou 6:3, 4:6, 6:4. Vzápětí
uspěla dvojice Kaňková, Kynčlo-

vá. Andreescuovou a Tanasescuovou domácí tenistky porazily po
velké bitvě 6:7, 6:1, 7:6.
Do posledního duelu proti Argentině vstoupili chlapci výhrou Holiše nad Franzem 6:0, 6:4. Následně
Jiroušek prohrál ve dvou setech s

Baezem a pátý tým celkového pořadí určila čtyřhra, kterou pro sebe
opět získal pár Holiš - Styler.
Dívky prohrály s USA 1:2 a jediný
bod získaly už za rozhodnutého
stavu. Jejich šesté místo přesto
není žádným zklamáním.

Nehrající kapitán dívčího týmu Lubomír Štych:

„Divokou kartu jsme výborně využili...“
Prostějov - Na poslední úspěch v podobě bronzové
medaile z loňského ročníku sice dívčí výběr České republiky nedosáhl, přesto může být šesté místo z prostějovské antuky považováno za úspěch. Letošní sestava
totiž na mistrovství světa startovala pouze díky pořadatelské divoké kartě. „Holky nabídnutou možnost výborně využily,“ hodnotil konečný výsledek v rozhovoru pro
Večerník nehrající kapitán Lubomír Štych (na snímku).
v jeho silách! Dívky odvedly dobré výkony. Předvedly hru, kterou
Druhé místo ve skupině - prezentovaly v individuálních
tři výhry a dvě porážky. soutěžích. Zahrály víceméně, co
jsme očekávali, možná i něco naCo říkáte této bilanci?
„Družstvo odehrálo, co bylo víc (úsměv).“

Ladislav Valný

úvodní vítězství nad Polskem?
„Týmu tento počáteční úspěch
dodal klid. Byl to klíč ke druhému
místu ve skupině. Očekávali jsme,
že náš druhý soupeř z Peru nebude
příliš silný, což se potvrdilo. Až
Austrálie tedy byla nad naše síly,
ale s tím jsme počítali.“
V zápasech o umístnění
jste pak porazili Kanadu
a nestačili na USA. Jak jste byl
spokojený s výsledky v play off?
„Bilance byla vyrovnaná a víc se
Foto: Josef Popelka
opravdu čekat nedalo. Musíme
Souhlasíte, že základem vycházet z toho, že družstvo na
konečného výsledku bylo mistrovství světa startovalo díky

divoké kartě. Kdyby se šampionát
nehrál v České republice, tak by se
holky na šampionát ani nekvalifikovaly.“
y
Díky nové smlouvě s Mezinárodní tenisovou federací
ITF zůstane mistrovství v Prostějově také v dalších dvou letech. Je
to pro český tenis dobrá zpráva?
„Rozhodně ano. Už kvůli tomu, že
naše družstva díky tomu mají garantovaný start bez ohledu na výsledky
v evropském mistrovství. Další ročníky tak budou mít možnost zahrát
si proti nejsilnějším soupeřům a to je
vždy dobré pro jejich vývoj.“

Prostějov/lv - Marketingová společnost TK PLUS má
opět důvod k radosti. To, co se
proslýchalo již nějaký čas, se
v závěru světového šampionátu
potvrdilo. World Junior Tennis
Final zůstane v Prostějově minimálně do roku 2016.
„Prostějov je velká výjimka. Jiné
podniky, které pořádáme, se stěhují se země do země. Mistrovství čtrnáctiletých je jiné, protože
jsme v tomto areálu našli ideální
prostředí. Důkazem je nová pořadatelská smlouva,“ prohlásil
prezident Mezinárodní tenisové
federace ITF Francesco Ricci
Bitti.
Pro český tenis je pořádání mistrovství prestižní záležitostí.
V této věkové kategorii proti
sobě naposledy nastupují nejlepší vrstevníci. Už na podnicích
šestnáctiletých a osmnáctiletých
to neplatí. „Jsme rádi, že nám
Mezinárodní tenisová federace
opakovaně dává důvěru. Bereme to současně jako potvrzení

faktu, že jsme opravdu tenisovou zemí. A jsme rádi, že nás
čekají další dva tenisové svátky,“ uvedl prezident Českého
tenisového svazu Ivo Kaderka.
Prodloužení smlouvy o pořádání šampionátu těší také majitele
TK PLUS Miroslava Černoška.
„Před lety jsem snil o tom, že
v Prostějově vybudujeme nejlepší tenisový klub v České republice. Dnes jsme společností, která
nejdéle marketingově spolupracuje s Mezinárodní tenisovou federací. Něco takového mě v roce
1990 nenapadlo,“ poznamenal
s hrdostí Černošek. „Opravdu si
toho hodně vážím. Je to pro nás
všechny velká čest,“ dodal uznávaný sportovní manažer.
Udržení mistrovství na Hané si
pochvaluje pochopitelně i ředitelka Petra Černošková, podle níž
je hlavním důvodem prodloužení
smlouvy dokonalá organizace celého podniku. „Ohlasy vedoucích
výprav jsou vesměs pozitivní. Líbí
se jim areál i doprovodný program s oblíbeným oddechovým
večerem na Plumlově. Během
předcházejících let jsme získali
v tenisovém světě dobré jméno
a respekt,“ míní Černošková.

Generalita. setrvání WJTF v Prostějově oznámili novinářům
(zepředu) M. Černošek, T. Cibulec, F. R. Bitti, P. Černošková, I.
Kaderka.
Foto: Josef Popelka

Šafářová potrápila
„Cením si hlavně výher proti Koreji a Argentině,“
světovou
jedničku
uvedl po zisku pátého místa chlapců Jiří Kulich

Prostějov - Jediné utkání prohrál v průběhu šampionátu chlapecký
výběr České republiky a v konečném účtování tak obsadil slušivé
páté místo. Mladé naděje nestačily pouze na Kanadu, která nakonec
získala stříbrnou medaili. „Bylo to povedené vystoupení. S výkony
i konečným výsledkem jsme spokojeni,“ prohlásil v rozhovoru pro
Večerník nehrající kapitán úspěšného týmu Jiří Kulich (na snímku).

Které zápasy byly z vašeho pohledu nejvydařenější?
Před startem šampionátu jste si
přál umístnění v horní polovině „Zřejmě duely s Koreou a Argentinou.
startovního pole. Je tedy pátá příčka V těchto soubojích se nám podařilo porazit opravdu silné týmy, které měly k disještě lepší, než jste doufal?
„Vycházeli jsme z výsledků kluků v prů- pozici kvalitní hráče.“
Mezi prvními pěti týmy byly
běhu sezony a vyšlo nám, že můžeme
hned tři evropské. Je to reálný
bojovat ve skupině o druhé místo. To
se potvrdilo. A v play off se podařilo odraz kvality tenistů v této věkové kana dobré výkony navázat. Konečného tegorii?
umístění, ale i předvedených výkonů si „Zřejmě to tak bude. Ukazuje se, že
Evropa rozhodně nevyklízí své pozice.
hodně cením.“

Ladislav Valný

Když to vezmu z našeho pohledu, tak
při evropských turnajích v zimě i na jaře
jsme vždy skončili hned za Německem
a Ruskem. Na mistrovství světa se to
zopakovalo. Takže je to tak asi spravedlivé.“
V čem může start na mistrovství
vašem svěřencům pomoci v další
kariéře?
„Určitě je to pro ně dobrá zkušenost. Měli
možnost hrát s týmy z Asie i Ameriky
a takovou příležitost měli zatím pouze
výjimečně. Určitě je to posune dopředu.“
Ukázalo vám letošní mistrovství,
v čem mají hráči nějaké rezervy?
„Řekl bych se především v agresivitě
a také na servisu. Někteří soupeři mají
v tomto směru proti nám náskok. Souvisí
to ale s větší vyspělostí některých chlapců. To se dá rozhodně dohnat.“

Foto: Josef Popelka

Rozhovor s prezidentem Mezinárodní tenisové federace ITF

Prostějov, Montreal/lv - Na životní výsledek ve Wimbledonu
se snaží v zámoří navázat tenistka TK Agrofert Prostějov Lucie
Šafářová a její výkony mají vzestupnou tendenci. Ve Washingtonu sice vypadla hned na začátku
turnaje, v Montrealu to už ale
dotáhla do osmifinále, v němž
hodně potrápila Serenu Williamsovou. Světová jednička postoupila až po velkém boji a výsledku
5:7, 4:6. „Bylo to jen o pár míčů,“
posteskla si Šafářová.
Ve vyrovnaném duelu Williamsová získala pouze o čtyři míčky
více a právě to rozhodlo o vítězce.
„Obě jsme zahrály hodně vítězných míčů z podání a bylo těžké
se dostat do rytmu. Soupeřka neuvěřitelně servírovala,“ ocenila

českou hráčku světová jednička.
Šafářová v Montrealu nejdříve
porazila Rumunku Soranu Cirsteaovou 6:4, 6:2 a pak vyřadila Slovenku Magdalénu Rybárikovou
naprosto totožným výsledkem.
„Moje výkony jdou nahoru,“ těší
Šafářovou
Petra Kvitová sehrála první zápas od
vítězství ve Wimbledonu a přejela
Casey Dellacquavou z Austrálie 6:3,
6:2. Bohužel hned ve třetím kole se
její cesta zastavila, když Rusce Jekatěrině Makarovové podlehla 4:6, 6:1
2:6. „Většinu zápasu mě nepodržel
servis. Občas vyšel, ale většinu času
nebylo podání dobré. Ani nohy neběhaly, jak bych potřebovala,“ konstatovala Kvitová. „Alespoň vím, na
co se musíme v tréninku zaměřit,“
dodala nejlepší česká hráčka.

Tomáše Berdycha podruhé

Francesco Ricci Bitti: „Klub jako je Prostějov, jinde ve světě není!“ v sezoně zastavil López

Prostějov - Poprvé přijel Francesco Ricci Bitti do
Prostějova v roce 1999 krátce po svém zvolení prezidentem Mezinárodní tenisové federace ITF. Od té
doby byl na Hané několikrát. Naposledy se tak tradičně stalo v průběhu mistrovství světa družstev do
14 let. Během této návštěvy s českou stranou uzavřel novou smlouvu o pořádání prestižního podniku
v areálu TK Agrofert také v dalších dvou letech. „Pro
Mezinárodní tenisovou federaci jde o vynikající volbu. S mistrovstvím v Prostějově jsme totiž maximálně spokojeni. Nebyl důvod něco měnit,“ okomentoval
rozhodnutí ITF její šéf F. Ricci Bitti. Co dále na tiskové
konferenci prozradil?
Ladislav Valný
Prozraďte, byla ve hře
i změna pořadatelské

země?
„Mistrovství světa do čtrnácti let
je prestižní akce, kterou chce pořádat řada států. Obecně platí, že
o její získání usilují především
země z Asie a Jižní Ameriky.
Osobně však zastávám názor, že
pokud něco funguje bezchybně
jako v Prostějově, není důvod nic
měnit. Právě zde jsme nalezli špičkové prostředí a skvěle fungující
tým pod vedením ředitelky Petry
Černoškové. Získal jsem zde také
řadu přátel, mezi něž patří především Miroslav Černošek, kterého
si velmi vážím.“
Vzpomenete si ještě vůbec na vaši první cestu do
Prostějova?

„Ano. Byla totiž moje první po
zvolení prezidentem ITF, na což se
nezapomíná. Od první chvíle jsem
se v Prostějově cítil dobře a to platí
stále. I proto se rád vracím.“
* Mistrovství světa do 14 let proběhlo v Prostějově pošestnácté
a bude se hrát další dva roky.
Dohromady půjde o osmnáct
ročníků. Není ale dvacítka lepší
číslo?
„Vím, kam míříte...(úsměv) Osobně bych další prodloužení smlouvy každému doporučil. Teď je
na světě nová dvouletá smlouva.
A rozhodně není vyloučeno, že na
ni naváže další!“
Jak Mezinárodní tenisová
federace vnímá Českou
republiku?
„Jste špičková tenisová země.
Máte velké úspěchy světového
charakteru. Petra Kvitová nedáv-

„Mistrovství světa do čtrnácti let
je prestižní akce, kterou chce pořádat
řada států. Obecně platí, že o její získání
usilují nejvíc země z Asie a Jižní Ameriky.“

První muž ITF Francesco Ricci Bitti o tom,
že Prostějov odolává velkým zákulisním tlakům
cestách po světě na podobný
klub, ve kterém by bylo tolik
špičkových tenistů?
„Opravdu jsem ve své funkci procestoval celý svět a poznal řadu
míst. Musím přiznat, že v soustředění velkých hvězd v jednom
klubu, jako je tomu v Prostějově,
je unikátní. Na nico podobného
jsem skutečně nenarazil. I to je potvrzením faktu, že v tomto klubu
dělají svoji práci skvěle. Jinak by
zde takoví hráči jistě nebyli.“

Foto: TK PLUS/Radek Váňa
no podruhé vyhrála Wimbledon,
národní týmy vyhrávají Davis
Cup a Fed Cup. Takové úspěchy
se nedají přehlédnout. Domácí
zápasy soutěží družstev jsou navíc
skvěle organizované a toho si také
ITF patřičně cení. Už teď se těším

na finále Fed Cupu v Praze proti
Německu. Tento zápas si nenechám ujít.“
Opory českých národních týmů jsou většinou
členy prostějovského tenisového klubu. Narazil jste při svých

Aktualizované
zpravodajství
najdete denně
na www.vecernikpv.cz

Prostějov, Toronto/lv - Nejlepší
český tenista Tomáš Berdych
neprožívá úplně vydařené týdny. Po turnaji ve Washingtonu,
kde byl nejvýše nasazeným
hráčem, nepřešel ani v Torontu přes třetí kolo. Na vylepšení
formy před US Open má ještě
dva týdny.
Na turnaji kategorie Masters čtvrtý
nasazený přešel přes Lu Yen-Hsuna z Tchaj-wanu po výsledku 6:7,
6:4, 6:4. Poprvé v kariéře sice se
třiačtyřicátým hráčem žebříčku
ATP ztratil set, v těch dalších

ale vždy dokázal využít jeden
brejkbol a to stačilo na postup.
Třísetové utkání si Berdych zahrál rovněž Felicianem Lópezem.
Tentokrát se ale radoval španělský
tenista, kterému prostějovský hráč
nedokázal oplatit letošní porážku
v Queen´s Clubu. Česká jednička
prohrála 6:3, 3:6, 4:6. „Chtěl jsem
pochopitelně v turnaji vydržet
déle. Porážka docela bolela. Ve
druhém setu jsem měl pět brejkbolů. Stačilo jeden využít a všechno
mohlo být jinak,“ litoval nevyužitých šancí pátý hráč světa.

Jarda Pospíšil ZAZÁŘIL

na pražském challengeru

Praha/lv – Až do semifinále
challengeru v Praze postoupil
Jaroslav Pospíšil z TK Agrofert
Prostějov. Dobrými výkony získal devětadvacet bodů do světového žebříčku ATP a prohrál až
po třísetové bitvě s nejvýše nasazeným Argentincem Diegem
Schwartzmanem 7:5, 2:6, 6:7.
Na cestě do závěrečných kol postupně porazil Francouze Laurenta Lokoliho 6:3, 6:3, Australana
Alexe Bolta 2:6, 6:3, 6:3 a ve čtvrtfinále i nasazenou trojku Michala
Przysiezného z Polska 6:2, 6:7,

6:3. Až v boji o finále narazil. Se
Schwartzmanem sice v tie-breaku
závěrečné sady vedl 5:3, přesto po
necelých třech hodinách odešel
poražený.
Už ve druhém kole se naopak s turnajem rozloučil další prostějovský
hráč Jan Hájek, když nestačil na
Przysiezného. „Chtěl jsem vyhrát,
abych poskočil na žebříčku, ale
co se dá dělat. Přijde další týden
a další šance. Když budu zdravý,
tak šance uspět určitě mám,“ věří
člen širšího daviscupového výběru
České republiky v lepší zítřky.
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Vojelbalistky Prostějova skládají tým dle původních plánů

„AGELKY“ ZAHÁJILY PŘÍPRAVU NA NOVOU SEZÓNU
Minulé pondělí se po letní pauze sešly jen v pěti hráčkách,
další se budou postupně přidávat. Kádr se ještě formuje

Přesně podle plánu bylo pondělí 4. srpna dnem,
kdy volejbalistkám VK AGEL Prostějov začala společná příprava na nový soutěžní ročník 2014/2015.
Přesnou podobou tréninků pod vedením koučů
Miroslava Čady, Ľubomíra Petráše a kondiční trenérky Michaely Jelínkové se zabýváme na jiném
místě této strany, zde rovnou pojďme k tématu, jež
nejen fanoušky hanáckého týmu zajímá ze všeho
nejvíc. Ano, jde o složení hráčského kádru...
Prostějov/son
První základní informací v tomto směru je, že „Agelky“ zatím
makají v počtu pěti žen. Jsou
jimi nahrávačka Michaela
Zatloukalová, blokařka Sonja
Borovinšek, smečařka Barbora Gambová, univerzálka
Solange Soares a libero Julie
Kovářová (za svobodna Jášová), tedy vše členky loňské soupisky našeho družstva. „Zatím
je děvčat méně, ale další budou
v následujících týdnech postupně přibývat,“ podotkl s úsměvem Miroslav Čada, hlavní lodivod úřadujícího tuzemského
šampiona a opětovného účastníka Ligy mistryň.
Na mysli měl například běloruskou smečařku Tatsianu
Markevich, která by se po finálním dovyřízení nutných pobytových víz měla k mančaftu
připojit hned během příštího
týdne. O něco později se po své
reprezentační misi zapojí nahrávačka Pavla Vincourová se
smečařkou Andreou Kossányiovou a také nové posily. Měly
by být celkem čtyři, přičemž
k prozrazení konkrétního jména

zatím došlo u jediné akvizice.
„Smlouvu už jsme podepsali
s výbornou německou blokařkou Stefanií Karg, jež se v
posledních letech podílela na
stříbrných medailových úspěších svého národního výběru při
mistrovstvích Evropy a momentálně se jí daří ve World Grand
Prix. Poté ji ještě čeká světový
šampionát, tudíž do Prostějova
dorazí až po jeho skončení okolo poloviny října. Každopádně
je to na blokařském postu mezinárodní extratřída s vyváženou
hrou v útoku i obraně, která naší
hře určitě moc pomůže,“ představil Čada uznávanou Němku.
Co další tři posily? „S těmi
dosud kontrakty uzavřené nemáme, ale jednání jsou ve finální fázi a v dohledné době je
hodláme dotáhnout do zdárného
konce. Dvě z těchto námi vytipovaných volejbalistek jsou
přitom stejně jako Karg v reprezentacích a tým tak doplní až
v půlce října, naopak jedna hráčka
naskočí do přípravy hned po podpisu smlouvy. Jména teď samozřejmě ještě neprozradím, v tomto směru počkáme na definitivní
uzavření daných jednání,“ pra-

Příprava VK začala. Pokyny kondiční trenérky Michaely Jelínkové (vpravo) poslouchají Michaela Zatloukalová,
Barbora Gambová, Julie Kovářová, Solange Soares a hlavní kouč Miroslav Čada.
Foto: Marek Sonnevend
vil prostějovský kormidelník.
Z kádru, jenž měl k dispozici
v minulé sezóně, odešly nahrávačka Lucia Růžičková,
blokařky Quinta Steenbergen
a Sara Hutinski, smečařky
Tijana Malesevic i Klára Melicharová a univerzálka Katie
Carter. „Jak už padlo dříve,
některé se vydaly za jiným, pro
ně lákavějším angažmá, zatímco v jiných případech jsme pro
změnu nejevili o další spolupráci
zájem my. Tak to v kolektivních
sportech chodí a celkově se naše
družstvo obmění zhruba z poloviny. Což je sice víc, než jsme
původně předpokládali, ale zůstává to v rozumných mezích,“
zauvažoval Čada.
Největší radost má z faktu, že
v součtu by „vékáčko“ rozhodně
nemělo být slabší, než v uplynulém ročníku 2013/2014. „Po
sezóně jsme se s vedením klubu
shodli, že zkusíme postavit v

rámci možností co nejkvalitnější mančaft. Nesmírně těžký los
základní skupiny Champions
League však tenhle záměr poněkud přibrzdil a vedení za dané
situace zvažovalo, jestli opravdu
má význam kádr posilovat. Já si
velmi cením toho, že nakonec
zůstal v platnosti původní plán
a skutečně dáváme dohromady kolektiv na nejvyšší možné
úrovni, kterou si s naším oddílovým rozpočtem můžeme dovolit. Zvlášť když všichni víme,
jak strašně složité je v dnešní době shánět peníze na vrcholový sport,“ upozornil Čada.
Až budou ženské „Agelky“
z Prostějova kompletní, vytvoří
jejich letošní celek jedenáct základních plejerek doplněných
o tři mladé odchovankyně, které
budou využívány dle aktuálních
potřeb a situace. „Jde o Kristýnu
Adamčíkovou, Evu Lakomou
a Pavlu Meidlovou, jež se místy

zapojí i do naší přípravy vedle
zápasového a tréninkového vytížení ve svých mládežnických
týmech VK. Více prostoru v užším kádru dostane Míša Zatloukalová,“ připojil Miroslav Čada
na vysvětlenou.

KÁDR OPUSTILO ŠEST

HRÁČEK. KAM ZAMÍŘILY?
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poty. Zajímavé je, že u obou „Obecně se dá říct, že některé
hráček vedení prostějovského hráčky z loňského kádru se vyoddílu stejně samo zvažovalo daly za jinou, pro ně lákavější
jejich další působení na Hané, nabídkou, zatímco v jiných přítudíž se odchodu nakonec ani padech jsme pro změnu nejevili
tolik nebránilo.
o další spolupráci zájem my na
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u dvou blokařek, jimž se v Pro- úplně podle našich představ.
stějově hodně dařilo. Jak Quin- Proto se složení družstva opět
tu Steenbergen z Nizozemska, přibližně z poloviny mění, což
tak Saru Hutinski ze Slovinska je sice oproti původním předchtěla naše klubová generalita stavám více, ale takhle to někdy
udržet, jenže obě cizinky daly v kolektivních sportech prostě
přednost finančně lákavějším chodí,“ okomentoval exodus
nabídkám odjinud. Výborná sexteta volejbalistek Miroslav
Holanďanka tak přestoupila do Čada, hlavní trenér „Agelek“.

Koncentrace. Jeden ze cviků
svědomitě provádí Sonja Borovinšek. Foto: Marek Sonnevend.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Přikrčit a mírně předklonit. Skoro jako ve filmu Vrchní, prchni si
při jednom cvičení mohly připadat Julie Kovářová a spol.
Foto: Marek Sonnevend.

Ivana Bramborová opět v Prostějově bodovala! První nová posila volejbalistek VK Stefanie Karg

Prostějov/jaz, son - Asi každý
z nás zná večerníček O Kubovi a Stázině i jeho pravidelné
poselství krásně znějící z úst
Václava Postráneckého: „Ale
každá voda nakonec stejně
steče dolů a Stázina se Kubovi
dostane za ženu.“ Třeba něco
podobně pohádkového bude
platit rovněž o případném návratu dřívější levoruké opory
prostějovských volejbalistek
Ivě Bramborové, která opět
po letech vyzkoušela skákání
na prostějovské půdě.
Dopady na palubovku však zatím vyměnila za dopad na zem,
a to z pekelné výšky. Jejím přáním bylo vyzkoušet si tandemový seskok a teprve po dvou letech se toto přání naplnilo. Život
sportovce v produktivní fázi, to
je pořádný kolotoč a nekončící
fičák. Sportovní vytížení a někdy i přísná pravidla chlebodárců neumožní splnit si to, o čemž
by si nezasvěcení mysleli, že pro
úspěšného sportovce lze dosáhnout lusknutím prstů.
Ale konec sportovního teoretizování. Dnes vám předkládáme
unikátní video Ivčina seskoku
realizovaného u prostějovského
Dropzone. Bývalá univerzálka
VK AGEL se svěřila těm nejpovolanějším: otci a synovi Miloši a Kubovi Sklenkovým. Což
jsou ostřílení hoši, žádný produkt rekvalifikačních kurzů ani
nákupčí karabin z čínské oce-

z Německa je na bloku mezinárodní extratřídou!

Jdu na to! Ivana Bramborová byla před svým tandemovým seskokem plna odhodlání i pohody, což jí vydrželo také přímo ve
vzduchu.
Foto: Miloš Sklenka.
li... Pokud zvážíme, že takový
seskok je druh dopravy, zatím
se jejich bezpečnost dá vyjádřit stovkou procent. Dropzone
ostatně na konci srpna hostí
samotné mistrovství světa v parašutismu!
Musíme ovšem dodat, že Ivča
v této disciplíně nebyla ani volejbalovou průkopnicí. Těmi, co si
v Prostějově skočily a ve svých
tělech přitom měly zapíchnuté třísky z palubovky zdejšího
Sportcentra DDM, už bylo víc.
Například Milada Spalová, Monika Kučerová, Šárka Kubínová

či Marina Miletič. Každé bylo
na videích rozumět, která slova
znějí, případně jakými výrazy si
pomáhají před odvážným krokem do prázdna. Jen v případě
Bramborové jak kamera, tak
i letový záznam z kabiny selhaly,
a tak nevíme, co za zvuku burácejících turbodmychadlových
motorů Ivča slíbila. Jistě bylo
slyšet něco o vytouženém návratu, ale myslela tím návrat do
letadla, aby si skok ještě jednou
vyzkoušela? Nebo myslela jiný
návrat? No uvidíme. Třeba se
někdy dočkáme obojího...

Videozáznam tandemového seskoku Ivany Bramborové najdete na
https://www.youtube.com/watch?v=_5nljW48DRY

Prostějov/son - Nová posila
VK AGEL Prostějov se jmenuje Stefanie Kang a narodila
se 22. října 1986 v Hoyerswerdě (bývalá NDR), má tedy
sedmadvacet let. Měří 189
centimetrů, váží 70 kilogramů a její dosahy na síti jsou
320 centimetrů při smečování, respektive 305 centimetrů
při blokování. S volejbalem
začínala v oddílu VfBW
Hoyerswerda, odkud v roce
2002 zamířila do Olympie
Drážďany. Tam však zůstala pouze jednu sezónu, aby
v létě 2003 přestoupila do SC
Drážďany a v tomto profesionálním klubu, jednom z nejlepších v Německu, setrvala
dlouhých jedenáct let až do
svého aktuálního odchodu na
Hanou.
Právě s drážďanským SC získala řadu týmových úspěchů: dva
tituly v bundeslize (2007, 2014)
a čtyři finálové účasti v nejvyšší národní soutěži (2008,
2011, 2012, 2013), vítězství
v Německém poháru (2010)
a dvě stříbra tamtéž (2007,
2009) plus triumf v evropském
Challenge Cupu 2010 a postup
do semifinále CEV Cupu 2014.

Karg navíc ještě před dvacátými narozeninami začala pravidelně reprezentovat svou zem
v dospělém výběru Německa
a s národním týmem žen dosáhla na dvě stříbrné medaile
z posledních dvou Mistrovství
Evropy! V současnosti pevně
patří do základní sestavy německé reprezentace a například
v probíhající World Grand Prix
zaznamenala 4 body proti Srbsku, 14 bodů proti Jižní Koreji
a 9 bodů proti Thajsku.
„Poté, co byl jasný odchod
Quinty Steenbergen do Ázerbájdžánu, jsme sháněli pokud
možno podobně kvalitní blokařku nejvyšší mezinárodní
úrovně. Samozřejmě to nebylo
jednoduché, ale výsledek naprosto splnil naše představy
a troufám si říct, že na bloku
budeme minimálně stejně silní
jako v uplynulé sezóně. Stefanie
Karg je totiž opravdová světová
extratřída, má vyvážený útok
i obranu a se Sonjou Borovinšek
by na síti měla vytvořit skvělou
dvojici. Tahle posila mi udělala
velkou radost,“ spokojeně pravil
kouč Agelek Miroslav Čada.
Prostějovští fandové si na sličnou novou hráčku (viz foto)
budou muset počkat do poloviny října, kdy se po skončení
letošního Mistrovství světa
připojí k družstvu VK.

Je to kus. Stefanie Karg by měla být velkou posilou Agelek na
hřišti a kromě toho jistě potěší mužskou část fanoušků i svým
atraktivním vzhledem
Foto: internet.

Volejbal, basketbal
Jak vypadal první tréninkový týden
prostějovských volejbalistek?

Basketbalová reprezentace ČR se

Kondiční příprava v hale, v posilovně, v Prostějově dvakrát utká s Polskem
při výbězích po okolí a také v bazénu
Prostějov/son - Volejbalistky
mají za sebou úvodní týden
přípravy na novou sezónu
2014/2015. Úplně zpočátku se
možná nesla v trochu volnějším
rozjížděcím tempu, ale ženy
VK AGEL rychle nabraly vyšší
tréninkovou rychlost a záhy už
makaly jaksepatří.
Sraz po dovolené byl v pondělí
4. srpna. Vše tradičně odstartovalo
společným obědem v Hotelu Tennis Club, kde se sešli hlavní kouč
Miroslav Čada, asistent Ľubomír
Petráš, kondiční trenérka Michaela Jelínková, masér Jan Müller,
statistik Lukáš Miček a pět hráček
Solange Soares, Julie Kovářová,
Sonja Borovinšek, Barbora Gambová a Michaela Zatloukalová.
Týž den odpoledne všichni absolvovali vstupní seznamovací trénink,
od kterého se odpíchli do celého
prvního týdne. Významné slovo
během něj měla a ještě dalších pět

týdnů bude mít někdejší plejerka
VK a nyní kondiční specialistka hanáckého klubu Michaela Jelínková
ordinující „Agelkám“ na míru šitou
fyzickou zátěž. Hodně jsou přitom
využívány cviky s vahou vlastního těla, svůj prostor však dostávají
i různé tréninkové pomůcky jako
míče, kužely a podobně.
Volejbalová příprava pod taktovkou lodivoda Miroslava Čady je
zatím v menšině, ovšem bude jí po
částech přibývat. „Úvodních šest
týdnů ale věnujeme převážně kondici,“ zopakoval zkušený stratég.
V jednotlivých uplynulých dnech
vystřídaly jeho svěřenky při fyzické
námaze prostředí haly Sportcentra
DDM, zdejší posilovny, blízkého
okolí k výběhům a také jednou
zapluly do bazénu prostějovských
Městských lázní.
V příštím vydání Večerníku přineseme exkluzivní rozhovor
s Michaelou Jelínkovou.

Prostějov/jim - Možnost vidět
budoucí české basketbalové naděje se v příštím týdnu
naskytne prostějovským fanouškům. V hale Sportcentra
DDM se totiž ve středu a ve
čtvrtek střetne český národní
tým do šestnácti let se stejně starým výběrem Polska.
A v nominaci trenéra Petera
Bálinta jsou i dva prostějovští Orli - rozehrávač Martin
Nábělek a křídlo František
Váňa. (na snímku)
„Měli by patřit k našim klíčovým hráčům a zatím ukázali,
že mezi ně patří. Družstvo se
o ně zřejmě bude hodně opírat,“ sdělil úspěšný kouč prostějovských juniorů i kadetů
Večerníku v telefonickém rozhovoru z Itálie, kde na konci
uplynulého týdne absolvoval
s týmem dva přáteláky.
První střetnutí je v plánu ve
středu 13. srpna od 18 hodin,
odveta se odehraje o den později od 17 hodin. „Bude to pro
nás poslední prověrka před

Chorvatsko 3:1, hladce si poradily
s Austrálií 3:0 a přes dílčí potíže porazily i domácí tým 3:1. Následoval
druhý turnaj na vlastní palubovce
v Brně a rovněž tam svěřenky italského kouče Carla Parisiho dominovaly. Alžírsko, Mexiko i Kazachstán
přejely jasně 3:0, čímž suverénním
způsobem vyhrály celou skupinu
3 a z prvního místa postoupily do
jejího závěrečného Final Four. To je
na programu o nejbližším víkendu,
tedy 16. a 17. srpna v bulharském
Samokovu, kde dalšími účastníky
budou domácí kolektiv, Chorvatsko
a Kazachstán.
Co se prostějovských „Agelek“
týče, v šesti odehraných duelech
obě střídavě nastupovaly či zůstávaly na lavičce. Jejich zápasové
statistiky najdete níže.

Basketbalisté Prostějova zahájili přípravu:

Orly nyní čeká kondiční soustředění
Nakonec hned půltucet hráčů opustilo po uplynulé
sezoně kabinu prostějovských basketbalistů. Kromě
již dříve známých odchodů v podobě opor Jaromíra
Bohačíka, Dušana Panduly a Ondřeje Kohouta zamířil na jinou adresu i kapitán Jaroslav Prášil. Vedení
klubu neobnovilo smlouvy ani s Janem Kratochvílem
a Rudolfem Poláškem. Do příštího ročníku Mattoni
NBL tak půjde vlastně nový tým! „Mužstvo se prakticky rozpadlo...,“ uvědomuje si trenér Zbyněk Choleva.
Prostějov/lv

Archív BK Prostějov
mistrovstvím Evropy kategorie 'B' a těšíme se, že zavítáme
i do Prostějova. Původně jsme
měli odehrát tři zápasy, dohodli
jsme se ale, že ten páteční zrušíme, protože toho za sebou
máme už hodně,“ vysvětlil
s tím, že na vrcholu sezony by
rád zaútočil na postup do elitní
skupiny.

Kossányiová a Vincourová se podílely na postupu ČR
do Final Four nižší skupiny World Grand Prix 2014

Prostějov/son - Stejně jako loni
hrají volejbalistky České republiky prestižní celosvětovou soutěž
World Grand Prix. A totožně
jako před rokem při tehdejší
premiéře v tomto mezinárodním
podniku jsou u toho i členky VK
AGEL Prostějov, tentokrát dvě:
nahrávačka Pavla Vincourová
a smečařka Andrea Kossányiová.
Ve svém aktuálním ročníku 2014
je ženská Grand Prix rozdělena do
dvou výkonnostních kategorií, přičemž výběr ČR patří do té druhé.
A daří se mu v ní skvěle, když během dvou turnajů základní části vyhrál všech šest svých utkání, aniž by
ztratil jediný bod!
Češky nejprve letěly k úvodnímu
klání do hlavního města Kazachstánu Almaty, kde přemohly silné
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World Grand Prix žen 2014 – základní skupina 3
První turnaj (Kazachstán, Almaty)
Chorvatsko – Česká republika 1:3 (-30, -21, 19, -20): Pavla Vincourová střídala (0 bodů), Andrea Kossányiová nenastoupila.
Austrálie – Česká republika 0:3 (-21, -14, -20): Pavla Vincourová
nenastoupila, Andrea Kossányiová nenastoupila.
Kazachstán – Česká republika 1:3 (-16, -24, 25, -16): Pavla Vincourová střídala (0 bodů), Andrea Kossányiová nenastoupila.

Druhý turnaj (Česko, Brno)
Česká republika – Alžírsko 3:0 (8, 7, 17): Pavla Vincourová v základní sestavě (1 bod), Andrea Kossányiová v základní sestavě (11 bodů).
Česká republika – Mexiko 3:0 (14, 18, 19): Pavla Vincourová střídala (0 bodů), Andrea Kossányiová nenastoupila.
Česká republika – Kazachstán 3:0 (15, 20, 21): Pavla Vincourová
nenastoupila, Andrea Kossányiová nenastoupila.

Další komplikací je zdravotní stav
Vojtěcha Bratčenkova, který musí
na operaci s kolenem. Přitom právě
tento křídelník měl dostat mnohem
větší prostor a také větší díl zodpovědnosti za výsledky týmu. „Namísto toho se mu podstatně zkrátí
sezona,“ lituje Choleva.
Do kádru Ariete přišel Slovák
Mrviš z Handlové, duo Peterka - Sehnal ze Svitav a Novák
z Jindřichova Hradce. Největší
posilou je ale poslední příchozí,
jímž se stal pivot Tomanec. Ten
se vrací se zahraničního angažmá.
„Většinou jde o mladé hráče. Zkušenosti budeme muset nahradit
bojovností,“ uvědomuje si kor-

tu do Prostějova. Do přípravy zatím kvůli reprezentačním povinnostem doposud nezasáhli Nečas,
Švrdlík a Mrviš.
Páteř nového týmu budou tvořit
zmínění pivoti Nečas se Švrdlíkem
a rozehrávači Slezák a Marko. Další
hráče musí Choleva teprve zapasovat do sestavy. „Čeká nás hodně
práce. Budeme potřebovat čas, než
si kluci na sebe zvyknou,“ upozormidelník prostějovského Ariete. ňuje kouč.
Hráči mají za sebou první tý- První přípravné utkání sehraje Ariete
den přípravy, v následujících na půdě „bronzové“ Opavy v úterý
dnech je čeká kondiční sou- 26. srpna. Domácím příznivcům se
středění v Novém Jičíně. Po- Orli premiérově představí následulovinu času zabere atletická pří- jící pátek 29. srpna v utkání proti
prava. Větší prostor pro sehrání slovenským Levicím. Celkem odea nacvičování kombinací v obraně hrají Orli deset zápasů v přípravě na
i útoku nastane především po návra- Mattoni NBL.

Soupis přípravných utkání pro sezonu 2014-2015:
26. 8. Opava - Prostějov; 29. 8. Prostějov - Levice; 2. 9. Ostrava - Prostějov; 6. 9. Prostějov
- Prievidza; 8. 9. Prostějov - Kolín; 9. 9. Prostějov - Kolín; 13. 9. Prostějov - Paks (Maďarsko); 16. 9. Prostějov - Opava; 19. 9. Prostějov
- Handlová; 22. 9. Prostějov - Ostrava
tučně vytištěné zápasy sehrají Ariete na domácí půdě haly Sportcentra DDM v Prostějově

PŘÍCHODY

ODCHODY

Jan Tomanec - Norrköping
(Švédsko)
Tomáš Mrviš - Handlová, Levice
(Slovensko)
Ondřej Peterka - Pardubice,
Svitavy
Marek Sehnal - Svitavy,
junioři Prostějov
Martin Novák - Jindřichův Hradec
Adam Goga - z juniorů
František Váňa - z juniorů
Daniel Žemlička - z juniorů

Jaromír Bohačík - Leuven (Belgie)
Dušan Pandula - Pardubice
Ondřej Kohout - Pardubice
Jan Kratochvíl - Komárno (Slovensko)
Rudolf Polášek - Olomouc
Jaroslav Prášil - Brno

riete Prostějov
Změny v A

Y
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O
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Konečné pořadí základní skupiny 3

„Nabídka Prostějova se mi od začátku
Beachvolejbalistka Kristýna Adamčíková zůstala líbila,“ přiznal nový pivot Jan Tomanec
na MS „U19“ krůček od medailové fantazie...
1. Česká republika 18 bodů (skóre 18:2), 2. Bulharsko 16 (18:7), 3.
Chorvatsko 12 (14:8), 4. Kazachstán 9 (11:9), 5. Keňa 9 (12:12), 6.
Mexiko 6 (8:13), 7. Austrálie 1 (3:18), 8. Alžírsko 1 (3:18).

Prostějov/lv - Ze čtyř nabídek
českých týmů si vybíral nové angažmá podkošový basketbalista
Jan Tomanec. V předcházejícím
působišti ve švédském NorrköPorto, Prostějov/son - Parádním utkání vůbec nepovedl, když první
pingu se podílem na zisku střízpůsobem se vydařilo beachvo- set prohrály hladce 12:21, jenže
brné medaile v nejvyšší soutěži,
lejbalové mistrovství světa do pak zabraly a perfektním obratem
kvůli rodině se však rozhodl
19 let dívčí dvojici reprezentují- dospěly k nesmírně důležitému vík návratu na domácí palubovky
cí Českou republiku. Kristýna tězství 2:1. Stěžejní bylo proto, že
a nakonec se dohodl na spoluAdamčíková (VK AGEL Prostě- se Týna s Katkou následně rozjely
práci s hanáckým vicemistrem.
jov) a Kateřina Valková (TJ Os- na plné obrátky a další čtyři sku„Nabídka Prostějova se mi od zatrava) se v portugalském Portu pinové zápasy ovládly naprosto
čátku líbila. Po Nymburku je to nejdokázaly skvělými výkony pro- suverénně beze ztráty jediné sady!
lepší tým u nás a ambice má vždy
bojovat až do závěrečných bitev A to včetně jiného klíčového skoleSkvělá práce! Mladá hráčka VK AGEL Kristýna Adamčíková vysoké. A je vždy lepší hrát o titul
o medaile a byť nakonec zůstaly ní nizozemského dua Stubbe, Wou(vpravo) odvedla v Portu společně s Kateřinou Valkovou perfektní než o záchranu,“ vysvětlil důvody
těsně pod stupni vítězů na čtvr- ters 21:18, 21:17.
výkony.
Foto: internet. svého rozhodnutí nová prostějovté pozici, tak i tento výsledek je Tím pádem Adamčíková s Valská posila.
vskutku výborný!
kovou přesvědčivě vyhrály svou 21:14, 21:12. Pak přišlo na řadu v plážovém volejbalu do 19 let tak Tomanec mohl být se svým půPár z ČR vstupoval do šampionátu grupu, čímž postoupily přímo do čtvrtfinále a ani tam Češky nezavá- byla na světě, což již samo o sobě sobením ve Švédské lize docela
jako devátý nasazený v základní osmifinále. A navíc si do play off haly už mnohem náročnějším, ale znamenalo fantastický úspěch!
spokojený. Nebyl sice pravidelným
skupině D. Měl v ní celkem pět přenesly vynikající formu ze zá- tím cennějším přemožením sedmé K vysněnému zisku cenného kovu členem základní sestavy, přesto
soupeřů a hned na úvod toho nej- kladní části. Ve 2. kole vyřazovací nasazené rakouské dvojice Geslba- zbývalo zvítězit alespoň v jednom v průměru odehrál slušných osmtěžšího: turnajové číslo 4 Muno, fáze to odnesly Michelle a Erika uer, Radl 21:18, 24:22. Účast mezi ze dvou zbývajících duelů, jenže náct minut v každém zápase. „CelJones z USA. Holkám se vstup do z Paraguaye, které děvčata smetla kvartetem nejlepších týmů planety poslední dva protivníci už byli nad kově jsem plnil roli velice kvalitnímomentální síly prostějovsko-os- ho náhradníka, trenér mi věřil, že
Výsledky dvojice Adamčíková - Valková na MS „U19“ v Portu
travského dua. Nejprve Kristýna na hřišti nic nezkazím a měl jsem
Základní skupina „D“: Muno, Jones (4, USA) 2:1 (-12, 19, 12), Mastikova, Novikova (33, Rus- s Kateřinou podlehly v semifinále
ko) 2:0 (16, 12), Stubbe, Wouters (16, Nizozemsko) 2:0 (18, 17), Skye, Noel (21, Svatá Lucie) brazilskému číslu 2 celého turnaje
a pozdějším triumfátorkám Eduar2:0 (8, 8), Cetin, Yurtsever (28, Turecko) 2:0 (19, 14).
da, Andressa 14:21, 12:21 a poté
Osmifinále: Michelle, Erika (23, Paraguay) 2:0 (14, 12).
nestačily ani ve střetnutí o bronz
Čtvrtfinále: Geslbauer, Radl (7, Rakousko) 2:0 (18, 22).
na nasazené třináctky z Kanady
Semifinále: Eduarda, Andressa (2, Brazílie) 0:2 (-14, -12).
sestry McNamarovy 16:21, 12:21.
O 3. Místo: M. McNamara, N. McNamara (13, Kanada) 0:2 (-16, -12).
Přesto i za čtvrtou příčku zaslouží
Konečné pořadí beachvolejbalového MS U19 v Portu:
holky absolutorium a zvlášť pro Prostějov/lv, pk - Prosadil se
1. Eduarda, Andressa (Brazílie), 2. Schneider, Arnholdt (Německo), 3. M. McNamara, N. Mc- teprve sedmnáctiletou „Agelku“ v konkurenci zahraničních
Namara (Kanada), 4. Adamčíková, Valková (Česko), 5. až 8. Rohrer, Gerson (Švýcarsko), Gesl- Adamčíkovou jde o ukázku jejího hvězd, které tvořily páteř úspěšbauer, Radl (Rakousko), Rudych, Makroguzova (Rusko) a Muno, Jones (USA) atd. Celkem se nesmírně slibného volejbalového ného týmu na konci první dekády jedenadvacátého století, kdy
šampionátu zúčastnilo 36 kvalifikovaných párů.
potenciálu do budoucna.
si prostějovský basketbal vydobyl postavení korunního prince
za králem z Nymburku. Ustál
i nedávnou těžkou krizi, kterou si
klub prošel a jenž přinesla nemalé finanční strasti včetně opožděných výplat. Když už myslel, že
na Hané ukončí vrcholovou kariProstějov/son – Reprezentač- vnárodnímtýmunatomtostěžejéru, přišel zlom. S vedením Ariezápasy
ČR
v
základní
skupině
ME
juniorek
2014
ní výběr volejbalistek Čes- ním mezinárodním podniku do
te se totiž dohodl na předčasném
Sobota 16. srpna: Řecko (14.00 hodin)
ké republiky „U19“ čeká od 19 let hned dvojnásobné hráčukončení kontraktu, do jehož
Neděle
17.
srpna:
Bulharsko
(14.00
hodin)
16. do 24. srpna vrchol aktuální ské zastoupení. Do konečné novypršení chyběl ještě rok. Řeč je
Pondělí 18. srpna: Nizozemsko (16.30 hodin)
sezóny v podobě juniorského minace se totiž dostaly blokařka
o Jaroslavu Prášilovou, dnes již
Středa
20.
srpna:
Estonsko
(19.00
hodin)
Mistrovství Evropy v Eston- Eva Lakomá a smečařka Pavla
bývalém kapitánovi Orlů...
Čtvrtek
21.
srpna:
Srbsko
(16.30
hodin)
sku a Finsku. A je skvělé, že Meidlová.
Více jak dlouhých šest let hájil
VK AGEL Prostějov bude mít Hanácký klub přitom na šampi- onát mohl vyslat dokonce tři své základní skupina, v níž počínaje basketbalista Jaroslav Prášil barvy
zástupkyně, jenže libero Adéla sobotou 16. srpna postupně narazí úspěšného prostějovského celku.
Stavinohová figurovala mezi pě- na Řecko, Bulharsko, Nizozem- Nyní přichází do Brna, kde má do
ticí plejerek, jež kouč Ondřej Ma- sko, Estonsko a Srbsko. První dva
Nahrávačky: Marie Kurková (KP Brno), Tiziana Baumruková rek před odletem na sever starého celky v tabulce postoupí do semi(Olymp Praha).
kontinentu musel z početně širšího finále, další dva si zahrají o 5. až
Blokařky: Eva Lakomá (VK AGEL Prostějov), Lucie Nová (České kolektivu vyřadit. „Všechny tyto 8. místo. A cílem je kvalitními
min
Budějovice), Pavlína Šimáňová (Olymp Praha).
holky však musím pochválit za výkony dosáhnout takových výCelkem 12621.1
Smečařky: Pavla Meidlová (VK AGEL Prostějov), Michaela jejich přístup i odvedenou práci,“ sledků, aby pouť našeho nároďá24.5
Průměr
Mlejnková (Olymp Praha), Veronika Hrazdirová (KP Brno), Lucie utěšoval trenér děvčata, na která se ku mistrovstvím neskončila právě
Bl
Kalhousová (Olymp Praha).
ve finální nominaci nedostalo.
už po základní grupě. Medaile by
Celkem
Univerzálky: Anna Suchá (KP Brno), Marika Tesařová (KP Brno). Juniorky ČR včetně dvou „Age- přitom znamenala velký úspěch,
98
Průměr
Libero: Klára Uhlířová (KP Brno).
0.2
lek“ čeká v Tartu poměrně silná který ale rozhodně není nereálný.

i volnost ke střelbě. A ještě víc mě
využívali na centru, pod košem,
protože pivoti byli všude spíš menší,“ ohlédl se za poslední sezonou
předloňský nejlepší střelec Mattoni
NBL, který ve švédské lize zaznamenal mimo jiné úctyhodných
osmatřicet(!) trojek. „Měl jsem
otevřené pozice, někdy to byla dokonce součást taktiky,“ pousmál se
nad touto skvělou bilancí Tomanec.
Norrköping se po špatném ročníku 2012/2013 vrátil mezi nejlepší týmy a postoupil až do finále.
V závěrečném souboji dokonce nad Södertälje vedl už 3:2 na
zápasy a měl výhodu domácího
prostředí. Přesto na titul nedosáhl.
„Šesté utkání nám vůbec nevyšlo.
V nejméně vhodný okamžik jsme
si vybrali slabší chvilku a nakonec
nezvládli ani sedmý duel. Stříbro se přesto bralo jako úspěch,
vlastně ani vedení klubu s finále
nepočítalo,“ poznamenal pivot.
Podle Tomance je švédská liga
slušná soutěž a týmy mají podob-

Foto: internet
nou kvalitu jako Prostějov, Pardubice nebo Děčín. Současně mají
v kádrech technické hráče. A třeba
americké posily vybírají velice pečlivě. „Prostředí ale není nijak bouřlivé, Švédové jsou přece jen chladnější. Ale hala v Norrköpingu byla
vážně pěkná. Hraje se v ní pouze
basket, je jedna z nejhezčích, jakou
jsem poznal,“ uzavřel ohlédnutí za
švédským angažmá Jan Tomanec,
dnes již hráč Ariete Prostějov.

Vedení pro Prášila plánuje oficiální rozlučku

Eva Lakomá a Pavla Meidlová budou od soboty
bojovat na Mistrovství Evropy juniorek do 19 let

Nominace ČR na ME juniorek 2014

týmu plného nadějných mladíků
vnést potřebnou zkušenost. „Můj
osobní cíl, se kterým do Brna jdu,
je pomoct klubu hrát v tabulce výš
než minulou sezonu, kdy skončil
poslední,“ okomentoval svůj přesun
čtyřiatřicetiletý bývalý reprezentant,
který může hrát jak na křídle, tak na
pivotu. „V Prostějově jsem dostával
čím dál méně minut. Mám chuť si
ještě pořádně zahrát, proto jsem
se rozhodl pro změnu. Doufám,
že Brnu pomůžu, aby na tom bylo
v tabulce lépe než v minulé sezoně,“
uvedl ex-lídr Ariete Prostějov.
Prášil se po zranění v předminulém soutěžním ročníku vrátil na
palubovku až v 17. kole Mattoni NBL 2013/2014 a v průměru
odehrál dvanáct minut. Nastupoval na postu křídla i na pivotu,
přednost přesto často dostávali jiní
hráči. „Jarda toho za náš tým odehrál strašně moc. Po zranění se ale
nedostal do formy, jakou bychom si
představovali,“ poznamenal k od-

chodu jedné z legend novodobé
historie prostějovského basketbalu
současný trenér Zbyněk Choleva.
Basketbalový sympaťák před lety
v roli hostujícího hráče pomohl
Prostějovu k postupu do nejvyšší domácí soutěže a po dalších
čtyřech letech na Hanou přestoupil.
Nejprve počítal, že si zkusí zahraniční angažmá, nakonec zůstal dlouhých šest let a přístupem
k zápasům i otevřeností si získal
přízeň fanoušků. I kvůli tomu se
chce klub se svým kapitánem náležitě rozloučit. „Předběžně jsme
s Jardou domluveni, že přijede
na náš domácí zápas s USK Praha, který se hraje osmadvacátého
září. Chceme mu poděkovat, protože pro klub toho odvedl opravdu
hodně,“ prozradil generální manažer Prostějova Petr Fridrich.
V jednom z příštích čísel Večerníku pak najdete obsáhlé exkluzivní interview s Jaroslavem
Prášilem.
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Exkluzivní interview s českou hokejovou legendou, která nyní šéfuje reprezentaci do 17 let

ROBERT REICHEL: „KARIÉRA BYLA DLOUHÁ, NIČEHO NELITUJI“
Trojnásobný kapitán mistrů světa věří, že se český hokej vydal ve výchově mládeže správným směrem

Prostějov - Ve výčtu trofejí mu chybí pouze prsten
za zisk Stanley Cupu a domácí titul s Litvínovem,
jinak je jeho sbírka přebohatá. Letos třiačtyřicetiletý
Robert Reichel byl totiž členem a jedním z vůdců
poslední a v historickém měřítku i nejúspěšnější
zlaté generace českého, potažmo československého hokeje. A své umění a nabrané zkušenosti se nyní snaží předávat i dál. Společně s dalším
někdejším reprezentantem Patrikem Augustou
a Radkem Jirátkem tvoří „Alby“ trenérský triumviněkdejší špičkový útočník ROBERT REICHEL
rát národního týmu do 17 let. Jejich úkolem je tedy
o tom, zda ho to neláká zpátky na led
sledování a zkoušení mladších dorostenců, pro
Trenérský
tandem.
Na
lavičce
českého
národního
týmu
do
17
let
něž je následně vrcholem světový šampionát do se potkali dva bývalí reprezentanti - Robert Reichel (vpravo) a syn
A trénování vám přináší vás rozcupují novináři. Kanada „Pozice určitě nejsou takové jako
osmnácti let. V době prostějovské kempu s tímto někdejšího trenéra mistrů světa Patrik Augusta. Foto: Jiří Možný
všechny ty příjemné po- je taková hokejová, Amerika je dříve. Dříve jsme vozili medaile
tuzemským výběrem, který se konal na konci uply- lování mezi oběma týmy. To si
Vaše jméno je pevně spo- city?
zase trochu jiná. Ale New York z mládežnických šampionátů, ať
nulé sezóny, jej PROSTĚJOVSKÝ Večerník po myslím,
že hráčům nepomáhá.“
jeno s litvínovským ho- „Trénování je něco jiného. Je da- nádherné město, v Phoenixu už ´osmnáctek´, tak i ´dvacítek´.
y
V čem je hlavní pro- kejem. Jak jste prožíval neúspěš- leko náročnější na čas i zodpo- poušť, každá štace měla oo- Dnes jsme holt na ústupu a snažíjednom z tréninků exkluzivně vyzpovídal...

„Kdybych věděl, že chci pokračovat,
tak hokej stále ještě hraju. Ale prostě
tělo bylo už unavené, hlavně psychicky.“

Jiří Možný
Máte za sebou dlouhou
a úspěšnou hráčskou
kariéru, jste prozatím spokojen
i s tou trenérskou?
„Zatím jo...(úsměv) To, co dělám,
mě baví. Práce s mládeží není
špatná, ale je hodně o tom, aby
trenér klukům neustále a opakovaně ukazoval, co přesně mají
dělat, co po nich chcete. A také
je nutné, předávat hráčské zkušenosti, ukazovat mladým hráčům
ty věci, které vás dostaly do velkého hokeje. Pak už je na nich,
aby si z toho něco vzali, a pokud
možno se přiblížili tomu, co po
ch
nich chceme.“
Dovolí si dnešní hráči
více než třeba vy v jejich
věku?
„Drzejší můžou být, pokud to nepřesahuje nějaké meze. Reprezentace je ale výběr, a pokud tam hráč
nedělá na ledě i mimo led vše, co
po něm chcete, nemáte problém
ho vyměnit. Každý je nahraditelný, a když se nechová, jak by měl,
tom družstvu vzápětí není...“
tak v to
Musel jste již něco takového řešit?
„Vždycky jsou nějaké problémy...
Pamatuji si, ještě když jsem byl
u reprezentace před třemi roky, tak
jsme řešili, že hráči nedodržovali
večerku. Tak prostě odjeli. Letos
se nám něco takového zatím nestalo a doufám, že hráči si uvědomují, proč i s jakým cílem jsou
INZERCE

tady. Byla by to pro ně jen škoda,
aby něco
něc porušovali.“
Jak jste spokojen s kvalitou a celkově základnou, jíž můžete využívat?
„Základna určitě není taková jako
v Rusku nebo v zámoří. Hráčů
pro mezinárodní hokej není tolik, ale v sezoně jsme měli řadu
srazů, kempů a mezinárodních
utkání a snažili jsme se vytipovat
si kluky, kteří by připadali v úvahu pro reprezentaci této věkové
kategorie. Nevím přesně z hlavy,
ale viděli jsme za sezonu kolem
stovky hráčů. Výběr tedy máme,
někteří mohou jít nahoru, někteří
dolů. Je to stále o tom, abychom
charakterově složili a připravili
mužstvo na mistrovství světa do
osmnácti let.“
V jednom rozhovoru
jsem se dočetl, že nejste zastáncem toho, aby hráči
příliš brzy přecházeli do vyšší
kategorie. Jste tedy proti
„ostaršování“?
„Jako problém to vidím hlavně
u mladšího dorostu. Ti hráči,
aniž by nastoupili za něj, tak
hrají za starší dorost. Obzvláště v této věkové kategorii by
si hráč měl na ledě dovolit co
nejvíc, měl by dělat to, co ho do
hokeje vůbec dovedlo. Mladší
dorostenci a tento ročník 1998
klidně ať hrají za svou kategorii
do prosince. Pokud pak někteří
na to budou mít, tak ať jdou do
starších. Ale aby nešlo o pend-

blém?
„Někdy se stane, že za čtrnáct dní
odehrají třeba dvanáct zápasům,
což jim neprospívá. Měli by zejména trénovat a vědět, v jakém
mužstvu jsou. Pokud jsou v mladším dorostu, tak ať hrají za mladší,
pokud jsou ve starším, tak ať zůstanou ve starším. V této věkové
kategorii by systém měl takto fungovat. Jestliže budeme příští rok
u sedmnáctky a hráč bude mít na
to, aby hrál v juniorce, tak nejsme
proti, ale ať tam hraje stále. S tím
nemám problém. Není ale dobré, aby hráči chodili nahoru-dolů
obrác
a obráceně.“
Takže se rozhodnout
a dát ho do jedné kategorie...
„Ano. Pokud má hráč na vyšší
kategorii, a to po všech stránkách. Ale když na to nemá, tak
by se jeho přechod neměl uspěchat. A když se podíváme na
statistiky, za prvních deset kol
mladšího dorostu nastoupilo
přes padesát hráčů ročníku 1998
za starší. Tady si myslím, že je
fakt ně
něco špatně...“
Jaké je dle vás ideální
zápasové vytížení za týden?
„Mladší dorost má vesměs neděli
a vložený čtvrtek, starší hraje pátek, sobota plus vložené pondělí.
Myslím si, že je to dostačující.
Plus kluci by se měli připravovat
na ledě i mimo led, což od pondělí do čtvrtku mohou v pohodě
zvládat.“

nou cestu „áčka“ do play off?
„Vcelku jsem nebyl nervózní. Věděl jsem, že to může dopadnout
tak i tak. Člověk musí mít i štěstí,
bohužel se odvrátilo. Jsem jen rád
poté, jaký jsme měli začátek sezony, kdy jsme byli suverénně poslední, že to mužstvo se odlepilo
od dna. Škoda, že se mužstvo nedostalo do play off, ale na druhou
stranu bylo jasné, že nepůjde do
baráže, takže po tom zpackaném
rozjezdu
rozjezd to dobře dopadlo.“
Rozhodovalo se ale právě až v nájezdech, vaší
parádní disciplíně...
„I Litvínovští měli během sezony
asi nejlepší nájezdy, ale bohužel
někdy to vyjde tak, že se vám to
nepovede. Je to o jednom gólu.
Škoda, ale na druhou stranu to
mohlo dopadnout i hůř.“
Další litvínovská ikona
Jiří Šlégr se vrátil na led,
Jaromír Jágr ještě hraje, nelákalo to i vás nazout zpátky brusle?
„Kdybych věděl, že chci pokračovat, tak hokej stále ještě hraju...
(úsměv) Ale prostě tělo bylo už
unavené, vlastně i psychika. Připravit se na zápas pro mě bylo
poslední roky to nejtěžší, co jsem
prožíval. Proto jsem nechtěl dělat
něco, na co se už nemůžu připravit. Pak už to děláte jen tak ze setrvačnosti, ne s tou pravou láskou.
Usoudil jsem tak, že to již nemá
význam. Věděl jsem, že jednou to
přijde. Když jsem končil, bylo mi
osmatřicet, takže si myslím, že kariéra byla dlouhá. Ničeho nelituji.“

vědnost, musíte vymýšlet různé
taktiky, tréninky a de facto jste
celý den na zimním stadionu.
Dříve jako hráč jste si odtrénoval a měl jste hlavu čistou. Je to
každop
každopádně něco jiného.“
Trénoval jste zprvu
muže a nyní vedete mládež. Je to výrazně odlišné?
„Ano. De facto jsem skončil jako
hráč a šel jsem trénovat ‚áčko‘.
Nevím, jestli to nebyla chyba,
ale na druhou stranu to také byla
zkušenost. Je to úplně něco jiného, když hrajete a jakmile trénujete celý tým. Hodně jsem se
toho ale naučil. Jak u mužů, tak
u mládeže, nebo nyní u reprezentace. Jako trenér jsem se posunul
někam jinam. Dodělal jsem si
školu, licenci mám taky. Všechno jsem přesměroval na to, abych
byl daleko lepší kouč než v době,
j
kdyy jsem
začínal.“
V NHL jste si za deset let
prošel jak americkými,
tak kanadskými týmy, kde jste
se cítil nejlépe?
„Mně se líbilo všude. Každý
úsek kariéry, jak Calgary, kde
jsem byl šest let, tak New York,
v němž jsem tři roky, nebo
i Phoenix, za který jsem hrál
dva tři měsíce, nebo Toronto,
kde jsem také působil. Všechna mužstva měla svou pointu
a historii. Toronto patří mezi top
šest klubů v NHL a v Kanadě je
hokej strašně populární. Média,
televize se o to zajímají, musí se
vám dařit, když hrajete, jinak

pravdu své.“
Získal jste spoustu zlatých medailí, co vám ale
ve sbírce nejvíce chybí?
„Nezískal jsem Stanley Cup. Toho
je škoda. S Torontem jsme byli jednou v semifinále a bylo to blízko.
To člověka mrzí. Mohli jsme jít
do finále, měli jsme mužstvo i na,
abychom celou soutěž vyhráli. To
samé bylo v Calgary. Tři roky po
sobě jsme vyhrávali skupiny, jenže jsme pak vypadávali v prvním
kole. Play off je o něčem jiném
a bohužel mi nebylo souzeno.“
Jak vidíte budoucnost
českého hokeje?

me se, aby se hokej vrátil tam, kde
byl. Vše začíná od toho, aby se
v klubech pracovalo. Tam musí
být základ, aby hráči byli připraveni na situaci, kdy přijedou
na reprezentační sraz, kde musí
porážet Švédsko, Finsko i Rusko. Musíme v klubech pracovat
a vytvářet podmínky pro hráče,
od toho se to všechno odvíjí.
Věřím, že jsme na správné cestě.
V mužstvech, která mají akademie, se veškerý proces hodně
posunul. Potřebujeme ale, aby se
vše zlepšilo i u těch, kde akademie nemají. Pak si myslím, že se
český hokej vrátí tam, kde byl.“

kdo je
robert reichel

Tři č ři il ý rodák
Třiačtyřicetiletý
dák z Litvínova
Li í
se svými
ý i
výkony i výčtem úspěchů zařadil mezi největší legendy českého hokeje. Společně například s Jiřím Vykoukalem či Romanem
Turkem se v roce 1988 stal mistrem Evropy
do osmnácti let, vlastní rovněž dva bronzy
z mistrovství světa do dvaceti let a v roce 1990 začala i jjeho sbírka
cenných kovů z vrcholných akcí dospělých - bronzem ze Švýcarska.
Coby kapitán přivedl národní tým k třem titulům mistra světa, podílel se i na zlaté medaili z olympiády v Naganu. Tehdy mimo jiné
svým proměněným nájezdem rozhodl semifinálovou bitvu s Kanadou. Díky celkem 286 gólům v nejvyšší domácí soutěži a reprezentaci je členem Klubu hokejových střelců deníku Sport. Kromě
Litvínova oblékal rovněž dresy německého Frankfurtu a celkem
čtyř klubů NHL - Calgary Flames, New Yorku Islanders, Phoenixu Coyotes a Toronta Maple Leafs. Po skončení hráčské kariéry
působil nejprve jako trenér litvínovského „áčka“, nyní je hlavním
koučem reprezentace do sedmnácti let.

