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AKCE ČERVENEC !!
Při výměně čelního skla
v naší provozovně, Vám
ZDARMA VYLEŠTÍME
SVĚTLA U VOZIDLA.
montujeme kvalitní autoskla

Alena Rašková: „Někteří Romové si dělají
DĚTI NA KŠEFT a žijí jenom proto,
že prostě nastaví ruku, a státe: plať!“

PROSTĚJOV: Drozdovice 87 (u SV. Anny)
Tel.: 776 71 78 73, 582 331 753
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Majitelka realitní kanceláře ZMIZELA!

DLUHY
a RAKOVINA

Smutné
svědectví:

Pivín, Prostějov/mik - Šok své vlastní rodině, ale i přátelům, kolegům
m a obchodním partnerům připravila minulý čtvrtek majitelka prostějovské kanceláře
eláře Reality Naděje se sídlem v Plumlovské ulici. Petra Sedlářová totiž zmizela
la způp
sobem, jakoby se po ní doslova slehla zem! Policie České republiky po
o ženě
okamžitě vyhlásila celostátní pátrání, avšak veškeré akce se do uzávěrky
ěrky
tohoto vydání minuly účinkem. Dáma zůstává i nadále pohřešovaná....
Večerník o uplynulém víkendu zjistil některá závažná svědectví a výpopovědi, z nichž vyplývá, že Petra Sedlářová neprožívá zrovna nejšťastnější
ější
období. Zákeřná nemoc a finanční potíže. To jsou aspekty, které mohou
ou
(ale také nemusí) hrát v jejím zmizení hlavní roli. „Nemám vám k tomu
mu
co říct, po mé ženě pátrá policie. Až ji najde, pak se můžete ptát,“ svěřil
řil
se exkluzivně Večerníku manžel pohřešované Jaromír Sedlář. Ten obýývá s manželkou nově postavený dům v Pivíně. „O tom, že má finanční
níí
problémy, nevím nic, ale paní Petra měla obrovské zdravotní patálie.
e.
Ale myslím, že nad rakovinou zvítězila,“ prozradila Večerníku jedna
z obyvatelek Pivína.
Kde tedy může Petra Sedlářová být? Zmizela z vlastní vůle, nebo
se snad stala, nedejbože,
obětí trestného činu?
j

více se dočtete na straně 6
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Poslední stopa. Naposledy byla Petra Sedlářová viděna, jak z tohoto domu v Pivíně odjela ve
čtvrtek ráno do Klenovic na Hané. Kde je dnes?
Foto: Michal Kadlec a Policie ČR

INZERCE

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

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

PÍSKU,
ŠTÌRKU

• Recyklace Urèická ul. 104,
• Písky
Prostìjov
• Štìrky Tel.: 730 516 053

DYNAMICKÉ UKÁZKY:
od 10.00 počínaje slavnostním
zahájením
PREZENTACE VOJENSKÉ TECHNIKY:
od 14.00
Výzbroj a výstroj:
Vojenská policie - pyrotechnici a výzbroj
STATICKÉ UKÁZKY:
- Vojenská ležení - Římský tábor, Středověký tábor,
tábor Napoleonských vojsk, tábor Rudé armády
a Wehrmachtu
- Prezentace vojenské techniky - např. Tank T34, BVP-1,
obrněný vůz BA 64, OT810...

Víceooakci
akcinanajdete
naKDY,
straně
15KAM...
- Tip Večerníku
Více
straně CO,
KDE,
Kulturní tip

9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Nezakopal kočku

Předminulou sobotu 9. srpna
v dopoledních hodinách bylo
přijato sdělení o muži, který
na svém pozemku nezakopal
uhynulou kočku dostatečně
hluboko. Strážníci dotyčnému
vysvětlili, za jakých podmínek je zmíněný úkon možno
provést. Veterinární zákon totiž stanoví minimální hloubku
osmdesát centimetrů a použití
desinfekčního prostředku, například vápna. Pokud jsou tyto
podmínky porušeny, Krajská
veterinární správa má možnost
uložit přestupci pokutu do výše
deseti tisíc korun. Pokud by byl
přestupek spáchán opakovaně,
lze uložit pokutu až do výše
dvojnásobku.

Napil se Ferneta
přímo z regálu

Taktéž předminulou sobotu
9. srpna vyjížděla hlídka odpoledne na základě oznámení do
nákupního střediska, kde muž
vzal z regálu půllitrovou láhev
Fernetu a částečně ji zkonzumoval přímo na prodejně. Poté
ji vrátil zpět do regálu a prošel
přes pokladní zónu, kde byl pracovníkem bezpečnostní agentury zastaven. Strážníkům svůj
čin vysvětloval tím, že je alkoholik a potřebuje si držet hladinu. Peníze na zaplacení neměl. Den předtím byl přistižen
v prodejně na Dukelské bráně při krádeži Becherovky
v hodnotě stoosmdesáti korun.
V obou případech je sedmatřicetiletý občan s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji
podezřelý z přestupku proti majetku. Událost byla postoupena
příslušnému správnímu orgánu.

Krade se ostošest!

V uplynulých dnech, a to
v době od soboty 8. srpna do
úterý 12. srpna, byl zaznamenán zvýšený počet drobných
krádeží v prostějovských
prodejnách. Celkem v patnácti případech byli strážníci
přivoláni k osobám (tři ženy,
deset mužů a dva mladiství),
kteří si bez zaplacení přisvojili
nejrůznější artikl v hodnotě od
12 do 1 174 korun. Ve třech
případech se jednalo o drogistické zboží, dále šlo o nejrůznější potraviny, alkohol
a pochutiny. Dvěma pachatelům byly uloženy na místě blokové pokuty, u ostatních případů rozhodne správní orgán.
Ten má možnost udělit pokutu
až patnáct tisíc korun.

Roztržitý řidič

Minulé úterý 12. srpna po
osmnácté hodině bylo přijato
sdělení na linku 156 o zaparkovaném vozidle před panelovým domem s klíčky ve dveřích u řidiče. Hlídka na místě
vůz uzamkla a klíče převezla
na služebnu. Na vůz umístila
lístek se vzkazem. Až na druhý den se na služebnu dostavil
muž, který se prokázal, že je
majitelem vozu. Poděkování
určitě patří všímavému oznamovateli, neboť nezabezpečené vozidlo přímo nabádá
pachatele k nekalé činnosti.
Strážníci se v poslední době
s roztržitými řidiči setkávají
poměrně často...

Papoušek uletěl

V odpoledních hodinách ve
čtvrtek 14. srpna byla vyslána
hlídka na základě telefonátu
k nálezu ptáka. Jednalo se
o papouška, který se nacházel
u obchodního domu v Plumlovské ulici. Pro jeho plachost se ho však strážníkům
nepodařilo
odchytit,
p
y , ztratil
se v zahradách Čechovické
ulice...
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NEUVĚŘITELNÉ: Další napadení ochránců zákona

OPILÝ VÝTRŽNÍK KOPL POLICISTU DO KOLENE!
Neurvalé chování opilého násilníka pocítil na svém
těle další z prostějovských ochránců zákona.
Tentokrát šlo o státního policistu, který předminulou sobotu 9. srpna zasahoval společně s kolegou
proti muži, jenž na jedné z prostějovských ulic hrubě napadal obyvatelku domu. Opilý raubíř však neměl žádné pochopení pro to, aby něco s policisty
řešil a jednoho z nich bez bázně a hany neurvale
zkopal! O žádné úctě či respektu k mužům zákona
tak nemohla být vůbec řeč...
Prostějov/mik
„V sobotu devátého srpna krátce
po jedenadvacáté hodině přijali
policisté oznámení o nevhodném
chování muže na jedné z ulic
v Prostějově. Hrubým jednáním
obtěžoval obyvatelku jednoho
z bytů. Neustále na ni zvonil,
bouchal na dveře a vykřikoval. Na místo vyslaní policisté
jej vyzvali, aby prokázal svoji
totožnost a zanechal svého jednání. Muž však na jejich výzvu

nereagoval, odmítl je následovat
na policejní služebnu a kladl jim
aktivní odpor. Policisté využili svého zákonného oprávnění
a proti muži použili donucovací
prostředky, hmaty a chvaty,“ pustila se do popisu horkých chvilek
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Neurvalý chlapík ale stále neměl dost a dal průchod další
vlně své agresivity. Jednoho
z policistů dokonce kopl do ko-

komplikacím. Vzápětí ale řádně
přituhlo! „Muže při obcházení
vozidla, chystajíc se ho zaparkovat na své místo, si vyzyvatel nevšiml a při couvání svým vozem
ho pravým zadním světlem porazil na zem. Poté vystoupil a šel
povalenému pomoci. Ten ovšem
vstal ze země, chytil ho za oděv
a udeřil oběma rukama do hrudníku,“ uvedla dále tisková mluvčí
prostějovských strážníků.
Krátká šarvátka nakonec
skončila smírem, oba muži odmítli lékařské vyšetření. Přesto
bude mít celá záležitost dohru.
„Hlídka na místo přivolala policisty ze skupiny dopravních
nehod. Pro fyzické napadení je
mladý muž ve věku pětadvaceti
let podezřelý z přestupku proti
občanskému soužití. Věc byla
postoupena správnímu orgánu,
který má možnost udělit pokutu
do výše dvaceti tisíc korun,“ dodala Jana Adámková.

ze soudní síně...

lene. Následně byl předveden
na policejní služebnu a byla
zjištěna i jeho totožnost. „Jedná
se o čtyřiadvacetiletého muže
z Prostějovska. Provedenou dechovou zkouškou mu policisté
naměřili 0,94 promile alkoholu
v dechu. Ke škodě na majetku

nedošlo. Policista utrpěl zranění
kolene s blíže neustanovenou
dobou léčení. Mladý muž je
nyní podezřelý ze spáchání přečinu násilí proti úřední osobě, za
který mu, v případě prokázání
viny a odsouzení, hrozí trest
odnětí svobody až na čtyři léta.

Incident, kterého se dopustil na
jedné z ulic v Prostějově, je šetřen samostatně jako přestupek
proti občanskému soužití, který bude po zadokumentování
zaslán příslušnému správnímu
orgánu k projednání,“ dodala
mluvčí krajské policie.

čínají činit, když se uprostřed
minulého týdne hned ve
čtyřech případech po rozbití
okna dostali na různých místech ve městě do zaparkovaných vozidel, ze kterých kradli
především peněženky. Ty majitelé aut uvnitř trestuhodně
nechali i přes noc.
„V průběhu středy třináctého
srpna přijali prostějovští policisté skutečně hned čtyři oznámení
o krádežích věcí z vozidel,“
potvrdila Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
K první krádeži vloupáním došlo
ještě v noci z úterý dvanáctého
na středu třináctého na parkovišti
v Krasické ulici. „Zatím neznámý
pachatel rozbil jedno z oken na
vozidle Škoda Fabia a z vnitřních
prostor odcizil zde ponechanou
ledvinku s celým obsahem. Poškozený v ní měl peněženku s

eřili
zloději ud
YŘIKRÁT
hned ČT

osobními doklady a platební kartou, kterou zloděj pohodil vedle
vozidla. Celková škoda byla vyčíslena na čtyři tisíce korun,“ popsala mluvčí krajské policie první
případ.
Následovaly ovšem další. „Ke
druhému vloupání do vozidla došlo rovněž v noci z úterý na středu, tentokrát na ulici Brněnské
v Prostějově. Neznámý pachatel
na vozidle Renault Trafic rozbil
okno a z kabiny odcizil peněženku. Kromě osobních dokladů
a platebních karet v ní byly i čtyři
tisíce korun. Celková škoda byla
vyčíslena na osm tisíc. Od půlnoci do brzkých středečních ranních hodin došlo ke vloupání do
vozidla Škoda Felicia, které bylo
zaparkované na ulici Tylově. Ne-

ženku s celým obsahem. Kromě
peněz v ní byly i osobní doklady
a platební karty. Škoda odcizením
byla vyčíslena na pět tisíc čtyřista
korun, poškozením na dalších
patnáct stovek. Posledním vozidlem, které mělo ve středu
v odpoledních hodinách nezvaného hosta, je vozidlo Avia zaparkované na náměstí Svatopluka
Čecha a pravděpodobně bylo neuzamčené. Neznámému pachateli
stačilo pouhých deset minut na
to, aby z auta ukradl ledvinku,
ve které byly osobní doklady
s hotovostí šest a půl tisíce korun,“ uvedla Irena Urbánková.
Ve třech případech zahájili policisté úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání přečinů
krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Ve čtvrtém
případě byly zahájeny úkony
pro podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Osmatřicetiletý Rom Richard Stojka je buď zavřený, nebo krade...
jka má v osmatřiceti letech
v rejstříku trestů už osmnáct
záznamů. Z vězení naposledy
vyšel v prosinci 2012. Pro
peněženky
Prostějovanů
představovalo jeho propuštění
zvýšené nebezpečí. Stojka byl
opět zatčen a vzat do vazby
letos na jaře. Počet krádeží,
které mezitím stihl, je skutečně
hojný. Díky nim si přišel na
desítky tisíc korun. Opakovaně
kradl například ve Zlaté bráně.
„Peněženku mi vzal z kočárku
ani nevím jak,“ vypověděla při
úterním stání u Okresního soudu v Prostějově jedna z okradených návštěvnic moder-

ního obchodního centra. V tomto případě,stejně jako v řadě mnoha dalších, pomohl
Richarda Stojku odhalit záznam z kamerového systému.
Jestliže jej někdo načapal
přímo při krádeži, býval dosti
agresivní. To se stalo například
v prostějovském Albertu, jehož
zaměstnanci jej rovněž velmi
dobře znají. „Na vlastní oči jsem
viděl, jak vzal peněženku mojí
přítelkyni a strčil si ji do kapsy.
Pak vyšel ven, pronásledoval
jsem ho až k nádraží, chtěl jsem,
aby mi peněženku vrátil, ale on
se choval agresivně. Šel z něho
strach, a tak jsem ho nechal jít,“

pronesl mladík v pozici svědka.
Osmatřicetiletý Rom se však
neomezoval pouze na supermarkety, kradl například i
v restauraci U Tří bříz či po
barech. Za četné krádeže
jej prostějovský soud poslal do vězení celkem na
34 měsíců. „Náprava už
v případě obžalovaného není
pravděpodobně možná,“ konstatoval státní zástupce Jaroslav
Miklenda.
Na obhajobu svého klienta
pak mohl Stojkův advokát
zmínit snad jen jeho přiznání
a omluvu poškozeným. Bylo
pokání notorického zloděje

skutečně upřímné? O tom si
zřejmě nikdo u soudu nedělal
vůbec žádné iluze...
„Obžalovaný je usvědčován
jak výpověďmi jednotlivých
svědků, tak i kamerovými záznamy. Počet krádeží je v jeho
případě více než výmluvný. Na
místě je proto uložit mu trest
takřka na samé horní hranici
trestní sazby, která pro krádež
stanovuje trest až šestatřicet
měsíců vězení,“ vyjádřila se
soudkyně Ivona Otrubová.
Rozsudek dosud nenabyl
právní moci, obě procesní
strany si ponechaly lhůtu pro
možnost odvolání.

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.

Zadržen při činu

Předminulý pátek 8. srpna
v časných ranních hodinách
došlo ke vloupání do objektu jedné ze sběrných surovin
v Prostějově. Tehdy neznámý pachatel vnikl do objektu
poté, co v plotě vytvořil otvor
a z kontejneru odcizil litinový
odpad. Při svém nekalém jednání byl přistižen majitelem
provozovny, který ho zadržel
a předal přivolaným policistům. Ti zjistili, že se jedná
o čtyřiadvacetiletého muže
z Prostějovska. Celková škoda odcizením a poškozením
byla vyčíslena na šest set korun. Ke skutku se muž doznal
a za krádež mu hrozí dva roky
vězení.

Vykradl plnou kasu

V přesně nezjištěném čase
během pátku 8. srpna došlo
v jedné z prodejen s bazény
v Prostějově ke krádeži peněz.
Zatím neznámý pachatel v nestřeženém okamžiku odcizil
z pokladny 161 tisíc korun.
Případ policie prověřuje pro
podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který pachateli
hrozí trest odnětí svobody
v rozmezí od jednoho roku do
pěti let.

Nemilé zjištění

POSTRACH SUPERMARKETŮ SKONČIL V BASE
Prostějov/mls - Okradl
maminky s batolety v kočárku, obtížně se pohybující důchodce, nakupující a prodavačky v obchodech, hosty v restauracích
i po barech. Velice dobře ho
znají zaměstnanci ostrah
supermarketů po celém
městě. A to vše navzdory
tomu, že prostějovský cikán
Richard
Stojka
strávil
většinu svého dospělého
života za mřížemi. Po
úterním soudu tam poputuje opět, tentokrát na
čtyřiatřicet měsíců.
Relativně mladý Richard Sto-

FFeťák
ťák v bbavoráku
ák

Uplynulý čtvrtek 14. srpna
kolem půl druhé v noci kontrolovali policisté na ulici Marie
Pujmanové v Prostějově vozidlo BMW. U šestadvacetiletého řidiče provedli dechovou
zkoušku na alkohol, která byla
negativní. Zato test na návykové látky byl pozitivní na marihuanu a pervitin, řidič se k jejich užití doznal. Po poučení se
podrobil lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici.
Policisté mu na místě zadrželi
řidičský průkaz a zakázali další
jízdu.

Na hrubý pytel hrubá záplata. Policisté měli napilno, ale násilníka zpacifikovali i přesto, že jednoho
z nich zranil.
Ilustrační foto

Mladý muž ZMLÁTIL šoféra, Množí se případy vykradených vozidel
Prostějov/mik-Čtyřikrát,apodznámý pachatel do něho vnikl po
úplně stejného scénáře. Vyrozbití okna a z vnitřních prostor
u
který ho na náměstí SRAZIL lekradači
d
e
stř
aut se v Prostějově zaodcizil zde ponechanou peněMinulou
Prostějov/mik - Ke kurióznímu
případudošlopředminulýpátek
8. srpna ve večerních hodinách
na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově. Při couvání srazil
řidič muže, který si šel přeparkovat vlastní automobil. Chlapíka srážka natolik rozlítila,
že se okamžitě zvedl ze země
a nešťastníka za volantem počastoval dvěma tvrdými direkty
do hrudníku!
„K celé události došlo přímo
v centru města, kdy oznamovatel
zjistil své parkovací místo obsazené, mu neznámým vozidlem.
Situaci si chtěl sám vyřešit, a proto
navštívil blízkou restauraci. Řidiče zmíněného vozu se mu tady
skutečně podařilo nalézt. Oslovený jeho žádosti vyhověl a šel
přeparkovat,“ popsala situaci Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
V tu chvíli nic nenasvědčovalo
tomu, že by mělo dojít k nějakým

ČERNÁ KRONIKA

Předminulou neděli 10. srpna
krátce po třetí hodině odpoledne zaparkoval své osobní
vozidlo na ulici Sebastiniho
v Prostějově jeho pětatřicetiletý majitel. Když se k němu
za půlhodinku vrátil, zjistil, že
mu někdo na autě rozbil jedno
z oken a z vnitřních prostor
odcizil zde ponechanou tašku
s písemnostmi. Na vozidle byl
také poškozen lak a promáčknuty jedny z dveří. Předběžně
byla škoda poškozením vyčíslena na osm tisíc, odcizením na
dalších sto korun.

Peněženka fuč

O peněženku s celým obsahem
přišel uplynulé pondělí 11. srpna v odpoledních hodinách
osmatřicetiletý muž. Neznámý
pachatel v jednom z prostějovských restauračních zařízení
využil jeho chvilkové nepozornosti a v nestřeženém okamžiku mu odcizil peněženku
s celým obsahem, odloženou
v prostoru za barem. Chlapík
v ní měl nejen osobní doklady,
ale také finanční hotovost, platební kartu a slevovou nákupní
kartu. Neznámý pachatel mu
způsobil škodu za pět tisíc čtyřista korun.

Další kapsář se činil

MARTIN VOJTEK

DAVID KUČERA

MAREK KEJÍK

STANISLAV NOVOTNÝ

se narodil 3. února 1980 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní pátrání dne 16. července 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 34
do 35 let, měří 185 centimetrů, má
střední postavu, hnědé oči a hnědé
rovné vlasy.

se narodil 11. dubna 1989 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 22. července
2014. Jeho zdánlivé stáří je 25 let
a měří 176 centimetrů. Další
údaje k popisu osoby se v policejní databázi nevyskytují.

se narodil 28. července 1978 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 23. května 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35
do 36 let a měří mezi 180 až 185
centimetry. Bližší údaje k osobě
nejsou známy.

se narodil 16. ledna 1964 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 27. ledna 2014. Jeho
zdánlivé stáří je 50 let, měří 178
centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé vlasy. Nosí
prošedivělou bradku.

Podobně přišel o peněženku
s celým obsahem v jedné prostějovské restauraci v úterý
12. srpna v časných ranních
hodinách pětadvacetiletý muž.
Zatím neznámý pachatel mu
v nestřeženém okamžiku odcizil z tašky, kterou měl přes rameno, peněženku. Měl v ní peníze,, osobní doklady
y a pplatební
kartu. Škoda byla vyčíslena na
tři tisíce třista korun.

Zpravodajství
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VSTUPENKY NA CALLEJU: třenice

Desítky Prostějovanů trčí na dovolené...

jako o banány za minulého režimu Cestovka Hellas-nejen Řecko ZKRACHOVALA!

Antonín Sprinz si naběhl k OSTUDĚ...
Prostějov/mik, pk- Zbytečná
a navýsost prázdná bouře
ve sklenici vody, která chtě
nechtě má politický zápach.
I takto by se dala charakterizovat kauza kolem volných
vstupenek na blížící se koncert světového tenora z Malty Josepha Calleji. Ten přijede na Hanou již příští neděli,
aby završil oslavy „Sto let
prostějovské radnice“. Na
co se však bude vzpomínat
víc, jestli na skvělý zážitek,
nebo nechutnou předehru
ve stylu „Nemám si kam sednout, pusťte mě!“, to je ve
hvězdách...
Je až neuvěřitelné, jak se někteří Prostějované v touze
zviditelnit za každou cenu
před blížícími se komunálními
volbami vystavují fatální ostudě. Přesně takto se zachoval
Antonín Sprinz, jenž kandiduje za Změnu pro Prostějov.
V první řadě, stejně jako drtivá většina lidí z Prostějova,
prokázal svoji bohužel typickou hanáckou hamižnost, kdy

o vstupenky na prestižní událost projevil zájem až poté, co
byly dány do oběhu zdarma.
A ještě ke všemu si v souvislosti s rozdáváním lístků na
blížící se fenomenální koncert
operního tenoristy Josepha
Calleji postěžoval na jejich
údajně špatnou distribuci, což
vyvrcholilo podáním trestního
oznámení na vedení města,
jemuž rozumí zřejmě jen on...
„Nechápu, co tím pan Sprinz
cílí. Tedy vlastně chápu...,“
znělo napříč politickým spektrem.
Vše vzniklo poté, co Prostějované, jakmile se dozvěděli, že
lístky na operního pěvce jsou
zadarmo, vzali útokem Informační centrum magistrátu.
Jenže tři stovky vstupenek, co
zůstaly po rezervaci hromadných objednávek, byly během
pár minut rozebrány! Nejhorší
na celém „pseudoproblému“
je, že při špetce zdravého selského rozumu se dalo vše kolem distribuce vstupenekv klidu vysvětlit. Ono totiž k tomu,

abyste věhlasného umělce
z Malty viděli a slyšeli naživo,
ani žádný lístek nepotřebujete.
A že byla dotace dvou miliónů
korun přiklepnuta TK PLUS
až poté, co selhal předprodej?
Tuto spekulaci vyvrací schválení částky z mimořádného
rozpočtového opatření již
v dubnu letošního roku, tedy
dříve, než se k podobnému
kroku dát vstupenky zdarma,
jenž měl být směrem k Prostějovanům výrazem vstřícnosti,
magistrát odhodlal.
Vše tak kromě malomyslnosti,
závisti, úmyslu poškodit druhé
a sobě pomoci silně připomíná dobu, kdy Češi museli stát
dlouhé fronty na banány a ještě
je vyrvat sousedovi z ruky...
Proč je kritika Antonína
Sprinze naprosto nesmyslná a nekorektní? Reakci vedení radnice i organizátorů
koncertu Josepha Calleji
i další podrobnosti až neuvěřitelné a zbytečné kauzy
najdete na straně 7 dnešního vydání!

Konec, vyklizeno! Kancelář Hellasu v ulici Újezd je prázdná, na dveřích jsou vyvěšena upozornění, že cestovka je řádně pojištěna...
Na pláž tak již musíte vycestovat jinak.
Koláž Večerníku
Prostějov/mik

Přišlo to jako blesk z čistého nebe! Zpráva ze středečního dopoledne šokovala jak klienty prostějovské
Cestovní kanceláře Hellas-nejen Řecko, tak de facto všechny občany. A není se co divit, zmíněná cestovka působila na trhu jedenadvacet let, přičemž za tu dobu si získala řadu přívrženců a díky štědrému
sponzoringu byla i všeobecně známá. Majitelka Šárka Trunečková však přesto musela ohlásit úpadek
a z ekonomických důvodů s okamžitou platností ukončit svoji činnost. Problémy už se nedaly dál táhnout
před sebou. Z krachu cestovky vstávaly hrůzou vlasy na hlavě především sto dvaceti klientům,, kteří se
v tu chvíli ocitli na dovolené v Řecku v obrovské nejistotě. A jejich příbuzní se
čtěte na straně 6
mohli strachy zbláznit...

Kontaktní centrum vydá ročně UŽIVATELŮM DROG OSMADVACET TISÍC JEHEL!
„Jednu třetinu závislých klientů tvoří ženy,“ podotýká jeho vedoucí Jana Kučerová

Občané Vrahovic si zvykli. Přes počáteční nevraživost, či spíše nedůvěru, berou už přítomnost Kontaktního centra pro drogově závislé
v místním domu služeb jako běžnou součást denního života. To je zařazeno do programu Divize
odborných sociálních služeb Olomouckého
a Zlínského kraje, své služby poskytuje v prostějovském regionu od roku 2001. Jeho provozovatel, společnost Podané ruce, je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb, především v oblasti drogové problematiky, na Moravě.
A Večerníku se nyní díky vedoucí tohoto centra
Janě Kučerové podařilo proniknout pod pokličku
celého systému uvedených služeb...
Prostějov/mls
Kontaktní centrum se sídlem ve
Vrahovicích svým rozsahem a výkony představuje základní článek
v síti služeb Olomouckého kraje.
Přímo v Prostějově je jediným
zařízením určeným pro skupinu
aktivních uživatelů drog, ale řeší
také problémy gamblerů či jinak
závislých lidí. Nabídka služeb
pro cílovou skupinu vychází
z pojetí harm reduction a nízkoprahového přístupu. V rámci služeb se odráží přístup zaměřený
na individuální práci s klientem.
A co je hodně důležité, služby
jsou všem klientům poskytovány anonymně a bezplatně.

Jak se Večerník dozvěděl, pro
žádného uživatele drogy není
lehké najít cestu zpět do života,
stejně jako požádat odborníky
o pomoc. „Podle našich zkušeností můžeme říci, že pro
mnoho klientů bylo skutečně
obtížné překonat počáteční
ostych a navštívit nás, svěřit se
nám se svou situací. Ale i díky
terénní práci se nám daří je
kontaktovat a přesvědčit,“ potvrzuje Jana Kučerová, vedoucí
Kontaktního centra v Prostějově, které provozuje společnost
Podané ruce.
Ne vždy, ale zhruba v pětině
případů řešení problémů klientů
oslovují pracovníci centra i ro-

statistika činnosti Kontaktního centra v Prostějově za rok 2013

Zdroj: KC Prostějov
diče drogově závislých jedinců.
Nebo naopak rodiče uživatelů
drog se na centrum obracejí
i sami, protože jejich blízký by
k tomu odvahu nenašel. „Rodiče a osoby blízké jsou velmi
specifickou skupinou osob, které vyhledávají pomoc v našem
centru. Při práci s nimi se zaměřujeme na předávání informací,
zmapování problému a podpory
v nelehké situaci,“ přitakává
Kučerová.
Prioritou Kontaktního centra v Prostějově je určitě pomoc drogově závislým. Jeho

* Celkový počet uživatelů drog - 223
* Počet rodičů, osob blízkých - 50
* Počet mužů – 182
* Počet žen - 91
* Počet kontaktů – 2 470
* Provedené testy (HIV, HCV, HBV) - 109
* Vydané jehly - 28 048
* Individuální poradenství, sociální práce - 834
* Telefonické a internetové poradenství - 662
* Informační servis 1 308
pracovníci ale dokáží pomoci
i gamblerům závislým na
výherních automatech. „Společnost Podané ruce provozuje
v rámci prostor kontaktního
centra i ambulanci adiktologie,
zaměřenou na práci s patologickými hráči a jejich blízkými.
Pracujeme s nimi formou psychoterapeutické pomoci. Zatím
služba funguje pouze jeden den
v týdnu a pozorujeme o ni velký zájem,“ konstatuje vedoucí
centra.
V roce 2013 byla v Kontaktním centru ve Vrahovicích po-

skytnuta služba 273 osobám,
z čehož 223 lidí bylo závislých
na drogách. „Pro tyto naše klienty je primární drogou pervitin,
osmdesát procent z nich si ho
aplikuje nitrožilně. Vloni jsme
našim klientům mimo jiného
vyměnili přes osmadvacet tisíc
jehel,“ vypočítává statistické
údaje Jana Kučerová. Jak dodává, třetinu klientů KC tvoří
ženy, nejmladším je sedmnáctiletý chlapec a naopak
nejstarším třiapadesátiletý
muž. „Struktura naší klientely
je různorodá, jedná se o lidi ze

Najdou se finance? Vedoucí Kontaktního centra pro drogově závislé
ve Vrahovicích Jana Kučerová si pochvaluje pomoc magistrátu, peněz
by ale centrum potřebovalo mnohem víc.
Foto: Koláž Večerníku
všech sociálních vrstev. Zdaleka
se však nejedná jen o osoby bez
vzdělání, stále častěji vyhledávají naši pomoc i vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří propadli
drogám,“ prozrazuje možná na
první pohled překvapivou informaci šéfka kontaktního centra.
Existence tolik důležitého subjektu by byla zřejmě nemyslitelná bez finanční podpory
Statutárního města Prostějova,
Olomouckého kraje, ale i dalších institucí. „Velmi si vážíme podpory ze strany zdejšího
magistrátu. Finanční podpora
je dlouhodobě kvalitní, nicméně stačí na pokrytí základního
provozu a nikoli k výraznějšímu

rozvoji služby. Provoz Kontaktního centra v Prostějově-Vrahovicích stojí ročně okolo půldruhého milionu korun, přičemž
ideální rozpočet by byl o devět
set tisíc korun vyšší. Mohli bychom své služby rozšířit, navýšit
úvazky, pokrýt svými terénními
aktivitami další potřebná místa
v okrese, o nichž víme, že se zde
uživatelé drog vyskytují,“ podotkla na závěr Jana Kučerová.
Dodejme, že Statutární město
Prostějov přispívá Kontaktnímu centru ve Vrahovicích na
jeho činnost každoročně částkou v rozmezí od 250 do 350
tisíc korun v rámci veřejné
finanční podpory.

Obchodníky trápí GANG Španělé chtějí NOVOU CHROMOVNU. Bude riziková? Senior spadl do rybníka,

VYKRADAČŮ prodejen

Firma M
aier CZ
už stav
nezíska
í, ač
la všec
hna po
volení.
..

žena ho ZACHRÁNILA

Prostějov/mik - Šestaosmdesátiletý muž měl minulý týden velmi slabou chvilku se
šťastným koncem. Důchodci
se při poklidné a ničím nerušené chůzi zamotala hlava,
přičemž sklouzl až do vody
drozdovického rybníka. JeV Tovární ulici. Maier CZ je dceřinnou společností španělské firmy Maier Group. Její hlavní činností je diné štěstí bylo, že opodál
výroba plastových komponentů pro automobilový průmysl. Nyní zaměstnává něco přes stovku lidí, svůj stály dvě ženy, které seniora
provoz chce rozšiřovat.
Foto: Martin Zaoral zachránily!
„Ve středu třináctého srpna
Prostějov/mls - Ve městě vy- je čilý stavební ruch. Jak je to schválit. „Souhlasné stanovisko před desátou hodinou dopoledroste brzy nová továrna pra- možné? „Firma získala stavební vydáme v případě, že zátěž pro ní se obrátila žena na linku 156
cující s jedy. Španělská firma povolení na objekty související životní prostředí bude odpovídat s žádostí o pomoc. OznamovaMaier už totiž začala se stav- se stávající výrobou,“ vysvětlil předepsaným normám a celý
bou, přestože, jak Večerník Jan Košťál.
záměr bude v souladu s naší lezjistil, patřičná povolení na Je přitom velice pravděpo- gislativou,“ dodala Cetkovská.
provoz dosud nemá. Její zá- dobné, že právě v prostorách, Vše tedy nasvědčuje tomu, že
stupci s námi i přes opakované které se už nyní budují, bude účel už nyní budované haly se
v budoucnu fungovat provoz před jejím dokončením ještě
výzvy nekomunikují...
Fabrika na povrchovou úpravu pracující s nebezpečnými lát- změní. Proč společnost Maier
kovů by měla vyrůst v Tovární kami. Celá záležitost ovšem CZ svůj projekt pracující s neulici v prostějovské průmyslo- stále zůstává zahalena tajem- bezpečnými látkami oficiálně
vé zóně. „Společnost Maier CZ stvím.
nezveřejnila ještě před samotchce ve svém areálu vybudovat „O záměru společnosti Maier ným zahájením stavby? Na tuto
novou chromovnu. Na tuto stav- vím, nicméně konkrétní pro- otázku se nám odpověď získat
bu ale dosud nebylo vydáno sta- jekt na chromovnu jsem dosud nepodařilo, a to i přesto, že jsme
vební povolení,“ zareagoval na neviděla,“ potvrdila Večerníku zástupce uvedené firmy opakodotazy Jan Košťál, šéf prostějov- Martina Cetkovská, vedoucí od- vaně kontaktovali...
ského stavebního úřadu. Přesto boru životního prostředí, který Večerník bude vše nadále bedliv areálu společnosti už panu- musí všechny podobné provozy vě sledovat!

telka si povšimla muže spadlého do rybníka v Drozdovicích.
Společně s druhou ženou mu
pomohly vylézt z vody na břeh
a zavolaly sanitku. Strážníci
seniora, který byl prochladlý, zakryli termofólií. Vzápětí
dorazila na místo i záchranná
služba s lékařem. Šestaosmdesátiletý pán se při pádu poranil
na hlavě. Po prvotním ošetření
byl převezen do nemocnice,“
popsala Večerníku událost Jana
Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.

OLOMOUCKOU ULICÍ

Po nájezdu zlodějů. V prodejně v Martinákově ulici už podruhé
v krátké době zasklívají rozbitou výlohu. Podaří se policii vykradače obchodů už konečně chytit?
Foto: Tomáš Veselý
Prostějov/mik - Dokud policie nedopadne zřejmě dobře
organizovaný gang vykradačů prodejen potravin, majitelé
obchodů se budou jen marně vztekat při obavě o svůj majetek. V posledním období totiž rapidně přibývá případů,
kdy až trojice zatím neznámých pachatelů poměrně brutálním způsobem po rozbití výloh pronikne do provozoven
a odnáší si z nich zboží nebo cokoliv, co jde vzápětí zpeněžit. Jen za uplynulý týden došlo po Prostějově ke třem
dalším vloupáním...
podrobnosti najdete na straně 6

UŽ NEPROJEDETE!
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Barometr

Číslo týdne

+

1 340

Více jak milion! Internetové stránky
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku slaví. A mají
Náběh na svěk tomu pořádný důvod, neboť překročily
tovou ostudu.
hranici jednoho milionu čtenářů, což
Místo radosti z blíje za dvouletou historii vskutku
žícího se koncertu hvězdúctyhodný počet. Za úspěch
ného tenora Josepha Calleji se
www.vecernikpv.cz
v těchto dnech řeší nesmyslná kritika
vám děkujeme!
ohledně distribuce vstupenek. Bohužel, nelze se zbavit pocitu, že jde jen o předvolební plácnutí do vody od malomyslných lidí...

Osobnost týdne
PETR JANDA

Nejvyšší návštěva od roku
2012, kdy do Prostějova zavítali
v rámci Poháru České pošty fotbalisté Sigmy Olomouc, se sešla
na stadionu SCM. Na pohárový
duel proti 1.FC Slovácko dorazilo takřka patnáct stovek příznivců. Škoda, že domácí 1.SK
nedotlačili k překvapení...

-

čených pecek, ale i spousty novinek. Nebylo divu, že legendární
kapelu nechtěli pustit domů!

Výrok týdne
„PŘI TOM ÚPLŇKU
SE NEDALO ANI
POMILOVAT
MANŽELKU!“
Jeden z našich kolegů
se svěřil se svým malým
problémem při nedělním
superúplňku. A co vy?

SRPNOVÉ HISTORICKÉ POSTŘEHY ANEB POJĎME SE SCHOVAT DO MINULOSTI PŘED ZUŘIVOU SOUČASNOSTÍ...
Máme tady druhý prázdninový
měsíc, přičemž ten první byl z mezinárodního hlediska pěkně horký
a ukázal v plné nahotě, jak je demokratický svět zranitelný před
Analýza
A
nalýza teroristy a diktátory. Raději se tedy
obraťme do minulosti a zalistujme zase prostějovskými archiváliemi i vzpomínkami...
Martin Mokroš
Se zděšením sledujeme velmi
často předpovědi meteorologů
a jsme krmeni neustále zprávami
o extrémním počasí, ale budete
se divit, počasí v Prostějově škodilo i v dobách minulých. Tak
například 22. srpna 1954 silná
větrná smršť přerušila telefonní spojení a dokonce i dopravu
ve městě. A upozorňuji, že v roce
1984 se městem dokonce prohnalo krupobití a vichřice také
se značnými škodami, sice se tak
stalo již v červenci, ale chci tím
naznačit, že holt vrtochy přírody se pravidelně opakují, a měli

fejeton
Petra Hežová
Začátek léta se pro mě nese
především ve znamení nákupu
všech možných odpuzovačů
a usmrcovačů hmyzu. Mouchy
jsou totiž rok od roku větší, vosy
- velké jako sršni - jsou tak krotké, že se člověka vůbec nebojí
a komáři se vesele prohánějí po
ložnicích prosycených vůní Raidu, který má zřejmě účinnější
odpuzující účinky na člověka
než na hmyz...

bychom s tím, ač neradi, počítat.
Srpen 1959 byl významný pro
prostějovské letiště, neboť se stalo
na určitou dobu domovem 1. dopravního výsadkového leteckého pluku, který vykonával různé
úkoly přepravního charakteru.
Snad i proto se v Prostějově
29. a 30. srpna 1959 uskutečnily
letecké dny. Pluk ve městě ovšem
dlouho nevydržel, a již za rok se
stěhoval do Mošnova, kde zůstal
až do svého zrušení v roce 1993.
A dostáváme se do srpna 1969. Je
rok po okupaci Československa,
normalizace se rozlezla po celém státě, ale lidé nezapomněli,
a tak se ve městě objevily letáky

vyzývající ke stávce především
zaměstnance velkých podniků
Železárny, Agrostroj a Minerva.
Na mnoha místech se objevila
protisovětská hesla, a dokonce
mělo dojít k demonstraci na
hlavním náměstí. Té však zabránila bezpečnost a došlo i k zatýkání! Komunisté již předem přijímali opatření, aby nedocházelo
ke krizovým situacím a snažili se
přehlušit „výročí srpna“ velkými
oslavami pětadvacátého výročí
Slovenského národního povstání.
Po „srpnu“ pak konstatovali, že
pořádek nebyl vážněji narušen
a ani stávky nebyly nějak pro hospodářství města a okresu devastující... Přesto ale také došlo ve městě
v srpnu 1969 k velkému výbuchu
a to přesně dvanáctého, kdy byla
odpálena historická zástavba, aby
uvolnila místo pro nově vznikající
obchodní dům PRIOR.
Před čtyřiceti lety bylo posíleno
o novou budovu prostějovské základní školství, konkrétně došlo
k otevření ZŠ J. V. Choráze, jejíž
výstavba přišla na takřka třiadvacet milionů tehdejších korun čes-

Hmyzí mutanti
Jsem alergik a jako malá jsem tak
ani neuměla trávit léto jinak, než
se ob týden povalovat v lékařské
ordinaci v důsledku bodnutí toho
či onoho otravného hmyzu. Po
jednom z takových píchnutí mi
noha otekla snad na šestinásobek
normální velikosti, takže jsem asi
dva týdny chodila jen s obtížemi
a zásadně v tátových botách, které měly naštěstí tu správnou velikost. Od té doby jsem se poučila
a pravidelně před prvními letními dny proto drancuji drogerie
v širokém okolí.
Při jedné takové návštěvě mi padl
do oka akčně zlevněný nafukovací bazén s rozměry tak akorát pro
mou maličkost a já si už cestou
k pokladně stačila představit celou
řadu příjemných chvilek strávených v tomhle nafukovacím zázra-

ku. Ráchání se v chladivé vodě mě
ale rázem omrzelo ve chvíli, kdy
jsem v ní zpozorovala první várku
komářích larev. Poučená z reklam
jsem lupla do bazénku hned několik odměrek Sava a doufala, že to
všechny zárodky pokojně usmrtí.
Doufala jsem dlouho a zcela zbytečně. I na druhý den se to v bazénku hemžilo komářími zárodky
přesto, že jsem tam nalila tolik
dezinfekce, až se bála do bazénku
byť jen vstoupit, aby mi čistič spolu s bakteriemi a hmyzími larvami
nezlikvidoval i kůži a maso na nohou. Z obavy, co by se vyklubalo
z larev, které přežijí žíravinový
útok, jsem bazének vypustila, a raději si koupila moskytiéru. Ta sice
neosvěží tolik jako bazén s vodou,
ale snad účinně ochrání před nenadálým hmyzím útokem.

Konstelace hvězd Prostějova
Chladnější minulý týden zanechá stopy na náladě většiny Prostějovanů i v nadcházejících dnech. Co naplat, všichni se musí smířit
s tím, že léto má pomalu na kahánku. Doporučujeme okamžitě si
vybrat poslední zbytky dovolené.

Berani - 20.3. až 18.4. Uprostřed týdne dojde na
slova vašich rodičů, kteří vás varovali před následky neuvážených činů. Navštíví vás exekutor a ten
vám to spočítá! Bohužel, kvůli dluhům se budete
muset ve svých plánech uskromnit.
Býci - 19.4.až 19.5. Nebuďte neslušní k těm,
kteří to s vámi myslí dobře. Nejste sice zvyklí
poslouchat cizí rady, ale tento týden budete muset
sklapnout podpatky a nechat se řídit. Jinak než za
pomoci druhých své akutní problémy nevyřešíte.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Kávu už svým spolupracovníkům nevařte, nedá se pít! V soukromém životě dojde během těchto dní k převratným událostem, ženám rozhodně „hrozí“ těhotenství. Budete
mnohem nervóznější a na druhé drzejší.
Raci - 20.6. až 21.7. V tomto týdnu vás bude
hodně tlačit čas, nestihnete toho tolik, kolik jste si
původně naplánovali. Hektické tempo se snažte
zklidnit, vždyť se nejedná o poslední týden tohoto
roku! Uspořený čas věnujte partnerovi.
Lvi - 22.7. až 21.8. Dostanete se do sporu se
sousedy, kterým už lezete pořádně na nervy. Jde
především o bujaré večírky ve vašem bytě, které
v poslední době pořádáte. Možná dojde i na rány
pěstí, takže buďte v maximálním pozoru.
Panny - 22.8. až 21.9. Konečně vás někdo pozve
na kulturní akci nebo přinejmenším na procházku
přírodou. Nějaký vztah vám už pořádně chybí,
takže nabízenou šanci chytněte pevně za pačesy.
Určitě se vám výrazně zlepší nálada.
...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Nepodceňujte se, nepochybně máte na to, abyste si poradili i s těmi nejvážnějšími problémy. A ty v nejbližších dnech
přijdou, tím si buďte jistí. Začne to tím, že vaši
nadřízení přijdou na malér, který jste zakrývali.
Štíři - 22.10. až 20.11. Určitě máte tento týden naději na povýšení v zaměstnání. Situaci vám ulehčí
jeden z kolegů, který se nečekaně rozhodne dát
výpověď. Vy mu to zcela jistě rozmlouvat nebudete a pochopitelně uděláte dobře.
Střelci - 21.11. až 20.12. Dovolenou si užijete plnými doušky a opět najdete svoji životní rovnováhu. Jenom proboha nechoďte do lesa, kde by
se na vás lepilo jedno klíště za druhým! Naopak
doma to klidně rozbalte a užijte si erotiky.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Nelíbejte se na veřejnosti, plno lidí okolo by vám lásku závidělo. Záříte štěstím a optimismus vás neopustí ani v tomto
týdnu. Malý mráček na obloze vašeho romantického vztahu se ale přesto objeví.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Starší ročníky budou mít
už v těchto plnou hlavu příprav svých ratolestí na
nový školní rok. Náladu tak trochu pokazí skutečnost, že budete muset sáhnout hodně hluboko do
svých šrajtoflí. Na zábavu tak už nezbude.
Ryby - 19.2. až 19.3. Nestyďte se a požádejte
o půjčku. Vaše finanční hospodaření se nachází
v těžké krizi a jinak než rychlými penězi ho nevylepšíte. Hlavně si ale neberte úvěr u lichvářů,
oslovte spíše někoho z rodinného kruhu.

koslovenských. Zároveň však byla
zrušena ZŠ na ulici Komenského.
Dnešním pokračovatelem „Chorázky“ je Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova na
ulici Studentská.
Jak známo, za minulého režimu
hrozil mírumilovnému socialistickému společenství neustále nějaký ten útok od „zlých imperialistů“ a situace se tu a tam opravdu
vyostřovala. Ovšem většinou šlo
o výsledek mocenských hrátek
dvou velmocí, tedy SSSR a USA.
A tak i v srpnu 1979 se situace
vyostřila až tak, že i v Prostějově propukla nákupní horečka
a zmizela většina základních
potravin, hlavně mouka a cukr.
Je pravdou, že v Iránu tehdy došlo
k pádu šáha a k moci se dostaly
radikální muslimské bojůvky.
Svět následně zasáhla opravdu
ropná krize takzvaný druhý. ropný šok, ale vzhledem k tomu, že
zmizel zrovna cukr a mouka, lze
z dnešního hlediska konstatovat,
že se spíše mohutně zavařovalo
právě zrající ovoce a pekly se
i buchty z téhož, nikoliv že by „zlý

imperialista“ na hranicích vážně
nestrašil. Spíše se již tehdy ukázalo, jak nestabilní je arabský svět.
Před třiceti lety v roce 1984 právě v srpnových dnech doslova
řvala z oken americká hymna.
Jak je to možné? Konaly se totiž
olympijské hry v Los Angeles,
které komunistické režimy bojkotovaly v čele s tím sovětským
a pochopitelně naším. Občanstvo
ovšem přenosy houfně sledovalo
na rakouské či německé televizi
a vzhledem k tomu, že američtí
sportovci vítězili, kde se dalo, zněla jejich hymna prakticky pořád.
Srpen 1989 byl velmi žhavým,
neboť připomínka okupace byla
tentokrát velmi drsná a pražské
Václavské náměstí zažívalo tentokrát tvrdé střety demonstrantů a tzv. „Helmutů“, což byla
přezdívka pro zásahové jednotky
VB v bílých přilbách, kteří řezali
do nevinných svými bílými obušky. V Prostějově bylo také „veselo“, došlo na vyšetřování skupiny
jedinců - šiřitelů výzvy „Několik
vět“ a zasedal dokonce celookresní
aktiv místní KSČ, který konstato-

val, stručně řečeno, že: „Přestavbu
si rozvracet nedáme!“ A ejhle, za
pár měsíců bylo po přestavbě i po
celookresních aktivech...
Na závěr připomínka smutného výročí pro hokejové fandy.
Přesně vím, že 16. srpna 2004
jsem byl v jednom z obchodů na
Žižkově náměstí a zaslechl jsem
z rádia, že trenér hokejové reprezentace Ivan Hlinka měl vážnou
dopravní nehodu. Bohužel večer
již média oznámila Hlinkovu
smrt. Ano, je to již deset let, co
odešel slavný hráč a trenér, který propotil pár triček i na prostějovských tenisových kurtech,
aby pak poseděl večer u něčeho
dobrého. Měl jedno radikální
heslo: „Hlavně se z toho nepos…“ A toho se držel zřejmě
i v den své smrti, když měl před
sebou jako hlavní reprezentační
trenér Světový pohár v Kanadě. Jen pro úplnost. Hráči pak
bojovali v tomto turnaji i za něj
a v památném úžasném semifinále právě s Kanadou prohráli až
v prodloužení. Ivan se tam odněkud z nebes jistě díval.

NĚKDO MÁ HOUBY V KOŠÍKU...

Martin Zaoral
Valí se to na nás ze všech stran.
Kdo prý letos v lese nenašel plný
koš hub, ten je buď slepý, nebo
v lese vůbec nebyl. Tento rok
stále patřím k těm druhým.
Pokud se týká trávení dovolené, vždy jsem před pobytem
v lese dával přednost starobylým
městům, kulturním zajímavostem a dobře chlazenému bílému.
Samozřejmě, že občas jsem se
o prázdninách ocitl i v lese. Ne,
že by mi to vyloženě vadilo, ale
nikdy jsem se v něm nedokázal
zbavit dojmu, že je v našich le-

sích zbytečně moc stejných stromů a trestuhodně málo kaváren.
Abyste mě špatně nepochopili.
Proti přírodě jako takové nic
nemám. A to i přesto, že při letmém pohledu do zrcadla mívám
pocit, že příroda má něco proti
mně. Navzdory tomu nemůžu
vyloučit, že se (pod přímým vlivem své shluky stromů milující
partnerky) do lesa na houby přece jen vypravím.
Právě ona byla tím, kdo mě asi
před třemi lety poprvé vytáhl
„na houby“. Společné pátrání
po nich od té doby vnímám jako
dobrou příležitost, jak si na čerstvém vzduchu provětrat hlavu
a ztratit se. Na druhou stranu
samotný sběr mě vždy velice
znepříjemňoval fakt, že houby
nejsou v lese označeny jasně
viditelnými značkami. Naopak
jejich zbarvení je obvykle velice mdlé a nápadně podobné
barvě suchého jehličí. A zatím-

glosa týdne

co suchého jehličí najdu v lese
poměrně dost, tak hub, které se
v něm zákeřně skrývají, naopak
velice málo.
Zejména díky své výrazné
červenobílé kombinaci se tak
mojí jednoznačně nejoblíbenější houbou stala muchomůrka
červená. Nic přitom nedám na
názory některých komunistů
a ekologických aktivistů, že
tuto jedovatou muchomůrku
v tuzemských lesích za účelem
propagace rozsévají imperialisté
placení nadnárodním koncernem Coca-Cola.
A tak mi na závěr nezbývá, než
parafrázovat text písně z filmové
pohádky Princové jsou na draka: „Někdo má houby v košíku,
jiný to stejné v hlavě. Berme ten
rozdíl vesele, berme ten rozdíl
hravě...“

Agentura

Místo koupaliště protiatomový kryt!

Pro ty Prostějovany, kteří do poslední chvíle věřili v obnovu zašlé
slávy koupaliště za Kosteleckou
ulicí, má Agentura Hóser bohužel velmi nepříznivou zprávu. Už
současný pohled na těžkou technikou vytrhaný betonový bazén
a zbouranou terasu na opalování
je velice smutný. Ale protože jsou
naši investigativní redaktoři vždy
o dva až tři kroky vepředu, můžeme našinci přinést alespoň jednu
pozitivní zprávu. Na koupání
u velodromu zapomeňte, běžte
do aquaparku nebo si skočte do
brčálově zelené přehrady. Uvolněný plac ve sportovním areálu
za Kosteleckou ulicí bude využit
k jiným účelům!
Agentura Hóser to zjistila na
ministerstvu obrany, které celý
prostor zakoupilo! „Tuto informaci mohu potvrdit, pozemek
v Prostějově mezi tenisovými
kurty a velodromem považujeme
za strategický pro válečné účely
a obranu našeho státu,“ řekl jakoby mimochodem ministr obra-

ny Martin Kriminálka Andělič.
Hóserovi pak trvalo nějakou
chvíli, než z herce, který převeksloval na roli prvního muže
obrany státu, vytáhl to nejpodstatnější. „Po dohodě s vedením
prostějovského magistrátu jsme
došli k závěru, že bývalé koupaliště přeměníme na protiatomový
kryt. Není kam couvnout, jaderný úder hrozí z Ukrajiny, Ruska,
Iráku a dokonce z Pobřeží slonoviny a Madagaskaru. Chceme,
aby občané Prostějova v případě
atomové války byli v bezpečí.
Protiatomový kryt bude vybaven
i tenisovým kurtem. A to pro případ, že by místní klub pořádal
turnaj v době jaderného úderu
nepřítele,“ poskytl další nezbytné
informace ministr obrany.
Jeho slova Agentuře Hóser potvrdili i členové vedení města.
„Rekonstrukci koupaliště jsme
měli sice ve volebním programu,
ale myslím si, že bezpečnost je
důležitější. Horší než nemožnost
koupání je být ozářený, ostatně

já sám toho mám od Černobylu
ještě dost. Dodnes v noci svítím,“
nechal se slyšet Zdeněk Fišerák,
náměstek primátora pro stavební
investice. Protiatomový kryt s tenisovým kurtem nebude podle
jeho slov stát městskou pokladnu
ani kačku. „Všechno platí stát,
kryt bude mít kapacitu pro padesát tisíc lidí a dalších deset tisíc
tenisových fanoušků v případě
nějakého turnaje,“ dodal Fišerák. „Ani já v žádném případě
nepodceňuji nebezpečí jaderné
války, zvlášť když mi Putin do
telefonu říkal, že nejprve udeří na
Prostějov. Osobně jsem sice chtěl
vybudovat protiatomový kryt pod
radnicí, abych se stihl schovat,
ale co už teď,“ podotkl primátor
města Miroslav Nakaseseděl.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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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
trojici nejzajímavějších, které
vám nyní předkládáme...

Posílat strážníky na děti?

Nedá mi to, a po dnešní opětovné návštěvě strážníků městské
policie před naším domem si
vám dovoluji napsat. Bydlím na
sídlišti na Plumlovské, kde jsou
domy postaveny většinou do tvaru U s poměrně malým travnatým prostorem uprostřed. Někde
je upraven prostor pro menší děti.
A na té trávě uprostřed si hrají ti
větší obvykle s míčem. No, ale to
je pro většinu obyvatel okolních
domů dost obtěžující - rány, křik,
obvykle celé odpoledne.
A hlavně teď o prázdninách. Já
bydlím v přízemí a tento ruch
poslouchám již několik let. A protože jsem kvůli nemoci a potom
ztrátě zaměstnání již tři roky
doma, poslouchám to tu denně již
od rána. Bohužel mám také syna
v tomto věku a také zde bývá,
nikdy by mě nenapadlo na ty děti
posílat strážníky, protože tu dělají
ve dne kravál. Nebo nadávat na
psy, že štěkají a vyhrožovat jejich
zabitím. A že jich je tu také hodně!
No, a v poslední době zde byli již
třikrát strážníci kvůli dětem a jejich křiku. Ale copak oni můžou
za to, že někdo chytrý postavil
takové sídliště a mezi tyto domy
vložil dům s pečovatelskou službou, kde jsou převážně staří lidé?
Proč se jim nepostaví nějaký
prostor, kde by se vyřádili někde
poblíž? Ano, jsou jim k dispozici
školní hřiště, ale ta jsou k dispozici buď omezeně, nebo se na
nich pořádně hrát nedá. A kdyby se tam sešlo velké množství
puberťáků ve stejný čas, tak tam
bude policie jistě jezdit také.
Takže? Co například volný
prostor po zrušeném obchodě
v Anglické ulici vedle Lidlu?
Proč se tato budova nevyužije
pro sport a kulturu teenegerů? Ale pokud se projdete po
našem městě, kolik prostoru
pro „řádění“ mladých najdete?
Revitalizují se sídliště, staví se
hřiště pro malé děti, a co dál?
Kam mají jít, když povyrostou?
Ester Zapletalová, Prostějov

Kam s odpadky?

Chtěl bych podotknout můj názor ohledně odpadkových košů
v centru města a jejich nedostatečném počtu mimo toto centrum města, tedy v okrajových
částech Prostějova. Vím, že
někteří lidé odhodí věci na zem
a vůbec je to netrápí, někteří jsou
nepoučitelní v tomhle směru.
Ale jsou lidé, kteří nosí odpadky
raději po kapsách, přičemž marně hledají nějaký ten odpadkový
koš... David Horkel, Prostějov

Všechno je o kontrole

Musím reagovat na reportáž
Večerníku o napadení bulteriéra, který málem zakousl
dalšího pejska. Z přiložených
fotografií jsem nabyl dojmu,
že jinak určitě pohledná blonďatá slečna nemá o výchově
psů absolutně ponětí, natož
aby toto bojové plemeno dokázala bezpečně vyvenčit na
veřejném místě. Všechno je
ale o kontrole! Jestliže strážníci nebo policisté tuto blondýnu
nedokáží upozornit na to, že
takový pes se nesmí nechat
běhat po městě na volno, tak
bude k podobným zvířecím
tragédiím docházet často. Já
osobně vlastním vlčáka,
a když ho venčím, nedovolím si
sundat mu náhubek a pouštím
ho proběhnout jen takzvaně
na dlouhé vodítko. Je to prostě
o ochotě dodržovat předpisy.
Jan Dvořák, Prostějov

...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Již příští neděli 31. srpna se na prostějovském náměstí objeví jeden
z nejvyhledávanějších a nejuznávanějších tenoristů světa Joseph
Calleja. Šestatřicetiletý maltský operní pěvec vystupuje na předních
světových scénách včetně newyorské Metropolitní opery, Vídeňské
státní opery, londýnské Covent Garden a nyní tedy bude ozdobou
i našeho města. V samotném závěru letošních prázdnin bude tento
koncert vrcholem oslav stého výročí naší krásné radnice. A co vy,
už se těšíte na tento operní zážitek? Na to se Večerník v uplynulém
týdnu ptal našich spoluobčanů...

CHYSTÁTE SE NA KONCERT SVĚTOVÉHO
TENORISTY JOSEPHA CALLEJI?
Lucie ŠUBOVÁ
Prostějov

Lenka SPIELMANOVÁ
Prostějov

ANO

ANO

Dočkáme se

v Prostějově
aneb pořiďte si Blumensteina
za „ŠESTISTOVKU“!

NOVÉ MĚNY?

Šest set korun, jeden Blumenstein.
Nový originální předvolební billboard se
objevil poblíž severní
obslužné komunikace. Foto: redakce
Večerníku

Že by se blýskalo na lepší časy? K prostějovským občanům má již brzy
doputovat zbrusu nová bankovka v hodnotě šesti set korun, která by měla
každému z nás doslova odlehčit peněženku. Stát se tak může po podzimních komunálních volbách! V rámci své předvolební kampaně do Zastupitelstva statutárního města Prostějova to slibuje Tomáš Blumenstein, prezident
Mensy a kandidující na prvním místě za Občanskou demokratickou stranu.
„Na koncert Josepha Calleji se
chystáme a vezmeme s sebou
i naše malé děti. Snad to chvíli vydrží, alespoň se obohatí
o hudbu, která se dnes v rádiu
zrovna nehraje (úsměv). Lístky sice nemáme, ale půjdeme
si buďto sednout na lavičku
nebo někam do cukrárny. Bude
to určitě příjemné zpestření.
Je dobré, že se město snaží
jít i tímto způsobem kultury,
akcí tohoto typu by mohlo být
více.“

„Na koncert Josepha Calleji
se určitě chystám, ačkoliv
jsem se na něj chtěla jít podívat, budu ho patrně jen
poslouchat v některé ze zahrádek na náměstí. Nezbyly
totiž na mě lístky k sezení, Je
to škoda, těšila jsem se. Ale
z mého pohledu výdej lístků
postrádal v tomto případě
smysl. Přesto půjde zcela jistě
o nádhernou akci a skvělý zážitek vynikajícího tenora,a to
je hlavní.“

Prostějov/mls, mik
Billboard, který se objevil u severní obslužné komunikace
v Prostějově, zaujal projíždějící řidiče i procházející chodce
daleko víc než Putinova hrozba zastavení dodávek ropy do
České republiky. „Je to pravda,
co se na billboardu tvrdí?“, ptali se mnozí. Podle kandidáta
ODS byl totiž v našem městě
už stanoven kurz nové měny!
Jeden Blumenstein by měl
být nabízen za šest set korun

prostějovských, přičemž ta je
k té české v kurzu jedna ku
jedné.
Na rozdíl od běžných „kaček“
ji však všichni Prostějované
obdrží každý rok. Tomáš Blumenstein totiž před volbami
slíbil, že se zasadí o zrušení
poplatku za odpad v Prostějově. Každý z nás tudíž včetně
důchodců a nemluvňat by díky
tomu mohl ušetřit právě šest
stovek, které je nyní povinen
za popelnice platit.
„Poplatek za odpad je vlastně

taková městská daň, kterou
chceme zrušit, aniž by to zasáhlo rozpočet a investice do potřebných věcí,“ vysvětlil Večerníku současný prostějovský zastupitel a šéf organizace Mensa
sdružující lidi s vysokým IQ.
Zda se ovšem nová bankovka v hodnotě šesti set korun prostějovských k lidem
z města skutečně dostane, to
se ukáže už příští rok. Rozhodnout o tom můžete i vy
při podzimních komunálních volbách...

jak šel čas Prostějovem ...

Návrat ke

„starým” případům

Na Spidermany z Arkády
JE POLICIE KRÁTKÁ
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 19. SRPNA 2013

ulice Újezd
Jedna z nejstarších prostějovských ulic. První doložená písemná
zmínka o této ulici pochází z roku 1442. Pojmenování se přitom několikrát měnilo. Nejdříve to byl Oujezd, v letech 1881-1893 Markrabská ulice
(Markgrafen-Gasse) a poté až do roku 1940 Újezd. Během druhé světové
války se vrátil název Markgrafen-Gasse a od července do prosince 1945
to byla ulice Josefa Winklera. Od té doby platí současný název. Na začátku osmdesátých let minulého století byla asanována západní část ulice,
část východní strany byla zbourána nedávno. V původním rohovém domě
č. 2 (na snímku částečně před kostelem sv. Jana Nepomuckého) bývala
dříve soukenická továrna Víta Ehrenstamma, později továrna a cukrovar Bernarda Backa a do roku 1908 pak krejčovská továrna firmy Madl.
Současný rohový dům byl postaven ve třicátých letech dvacátého století.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Mathonova ulice

Přes den nestíháte a večer jste unaveni? Sex ihned po
probuzení je nejlepší rozcvičkou před pracovním dnem.
Hormony štěstí nás příjemně naladí a ochrání před stresem.
Podle nové studie harvardské univerzity mají ženy trochu
jiné biorytmy než muži. Večer je přepadá únava, zatímco
ráno jsou čipernější. Sex po ránu si proto teoreticky užijí
více, než když se milování oddávají pozdě večer. Přitom
to jsou paradoxně dámy, které se ranním milostným hrátkám většinou brání. Nechtějí se partnerovi vystavovat ještě před ranní kontrolou v zrcadle a ukázat mu rozšmudlané zbytky make-upu a nově vyrašené beďary v obličeji.
Navíc se mohou cítit pod časovým tlakem a obávat se,
že nestihnou všechny ranní přípravy před odchodem do
práce. Mužům je to, když jde o sex, obvykle jedno.
Pokud není sobota a nic vás nevyhání z postele, nemusíte s milováním pospíchat. Ve všední den je ale vhodnější
rychlovka bez zdlouhavé předehry. Pánové mají po ránu
zvýšenou hladinu testosteronu a vyvrcholení přichází
snáze i rychleji.

INZERCE

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

Klenotnictví v prostějovském OC Arkáda bylo vykradeno.
V onu inkriminovanou noc ze středy na čtvrtek pachatelé
uloupili diamanty, náhrdelníky, prsteny a další cennosti. Zloději,
kteří zcela jistě patří mezi mistry svého řemesla a zřejmě prošli
i horolezeckým výcvikem, vyřezali na střeše Arkády otvor
a slanili se do obchůdku s oděvy hned vedle klenotnictví. „Museli
to tady dobře znát a vědět, že prodejna s oděvy není vybavena
bezpečnostním zařízením. Odtud se pak stěnou probourali
do sousedního klenotnictví. Jenomže nevstoupili dovnitř,
rukama jen vybrali šperky uložené v regálech. Mistrně se tak
vyhnuli nastaveným snímačům pohybu, které jsou napojeny na
alarm,“ sdělil tehdy exkluzivně Večerníku Jiří Netušil, jednatel
Bezpečnostní agentury SIDA, jejímž bezpečnostním systémem
je klenotnictví Aleše Buráně vybaveno.

SRPEN 2014

Ani rok od krádeže šperků v Arkádě se policistům pachatele
bezvadně provedené krádeže dopadnout nepodařilo. „Uvedený
případ byl loni v listopadu odložen, neboť se nepodařilo zjistit
skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání,“ reagovala na
dotaz Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR
Olomouckého kraje. Jedním dechem však zcela nevyloučila, že
trestní stíhání v tomto případě bude někdy v budoucnu zahájeno.
V každém případě dosavadním faktem je, že zmiňovaní „profíci“
si tak zcela beztrestně odnesli z Arkády klenoty za půl milionu
korun. Otázkou zůstává, kdy se pustí do další akce. Podle policie
se tak zatím nestalo. „Krádež obdobného rozsahu za uplynulý
rok neevidujeme,“ prozradila Irena Urbánková.

Lesbička chtěla

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Vybíráme pro vás „půltucet“

ZNÁSILNIT přítelkyni

... tentokrát ze sortimentu:

NĚCO NA ZUB...

napsáno
před

Kaštany ledové
50 g

Deli
35 g

Kofila
35 g

Fidorka
30 g

Big 3 Bit
51 g

Schogetten
100 g

Naše RESUMÉ

10,90

8,80

10,90

9,90

9,90

-

10,90

8,90

10,90

8,90

11,90

15,90

10,90

9,50

10,90

9,90

13,50

19,90

10,90

9,90

10,90

8,90

11,90

15,90

7,90

6,50

7,90

8,90

8,90

20,90

Kdo by neměl rád nějakou
sladkost, která potěší naše
chuťové buňky? Proto Večerník tentokrát vyrazil k regálům, kam okamžitě míří
především děti... A zjistili jsme,
že tradiční ledové kaštany, Deli
, Kofilu, ale i Big 3Bit nabízí
nejlevněji shodně Tesco. Fidorku koupíte nejvýhodněji
hned na třech místech - vedle
Teska také v Lidlu a Kauflandu, pro čokoládu Schogetten si
zajeďte do Lidlu či Kauflandu.

10,90

9,90

12,90

9,90

12,90

25,90

Ať vám chutná!

Průzkum proveden
ve středu 13. srpna 2014
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Tak tohle zde ještě opravdu nebylo! Policisté
vyšetřují ostrý fyzický konflikt mezi dvěma
ženami z Prostějovska, které se setkaly v jednom olomouckém bytě. Jednačtyřicetiletá žena
z Prostějova čelí obvinění, že chtěla znásilnit
o šest let mladší známou z Kostelce na Hané.

„Mohu to potvrdit, oznamovatelka nám přišla nahlásit,
že po ní jedna dáma středního
věku vyžadovala opakovaný
lesbický styk,“ sdělila mluvčí
severomoravské krajské policie Dagmar Bednarčíková.
Jak se Večerník dozvěděl,
útočnice povalila svoji známou na postel, tahala ji za
vlasy a na chodbě jí dokonce
tloukla hlavou o zeď. „Vyhrožovala ženě zabitím, pokud
se jejím choutkám nepodvolí.
Využívala své fyzické vyspělosti a převahy nad poškoze-

nou. Ta navíc byla oslabena
po nemoci a nebyla schopna
se bránit,“ dodala mluvčí krajské policie Dagmar Bednarčíková.
Jednačtyřicetiletou ženu z Prostějova už policie obvinila
z pokusu o znásilnění, za což
u soudu může dostat trest vězením až na osm let. „Na Prostějovsku jsme podobný případ
ještě nezaznamenali. Tuto
kauzu však šetří naši olomoučtí kolegové,“ doplnila Alena
Slavotínková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.

Zpravodajství
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ŘIDIČI, PŘIPRAVTE SE NA HOROR: OLOMOUCKÁ JE UZAVŘENA! A UŽ DNES
Na jak dlouho? Podle toho, jak si „sedne“ spolupráce Českých drah a silničářů

Můžeme si v Prostějově představit větší dopravní kalamitu, než jaká nás čeká právě od dnešního
dne? Jistě, v posledních letech jsme zažili rozsáhlé
rekonstrukce Svatoplukovy ulice, Palackého, Dolní
a jiných frekventovaných ulicí. A vždycky jsme jako
řidiči lamentovali nad zdlouhavými objízdnými trasami a ucpanými okolními ulicemi. Ovšem uzavřít
vůbec nejpoužívanější komunikaci v Prostějově,
po které denně projede až patnáct tisíc aut?! Tak to
bude masakr! Nebo jsou obavy zbytečné a město
veškeré patálie ustojí?
Prostějov/mik
Už během uplynulého týdne se na
mnoha ukazatelích směru poblíž
centra města objevovaly oranžové směrové tabule vyznačující
objízdné trasy, které budou po
dobu tří týdnů maximálně vytížené. Oficiálně dochází k úplnému
uzavření Olomoucké ulice v prostoru železničního přejezdu dnes,
tedy v pondělí 18. srpna. Rekonstrukce přejezdu a kompletního
povrchu silniční komunikace
má byt dokončena 8. září. Tento
termín je ale ve hvězdách.

„Bude strašně záležet na tom, jak
bude probíhat spolupráce dělníků
z Českých drah a silničářů. Zkumulovat totiž dvě náročné rekonstrukce, aby jeden nepřekážel druhému a veškeré opravy probíhaly
plynule bez zbytečných zdržení, a
to i po technologické stránce, bude
neuvěřitelně náročné. Jsem ale
přesvědčený, že všechno klapne a
k žádným komplikacím nedojde.
Termín dokončení osmého září
by měl být dodržen. Jinak ani já
sám si nedokáži představit, co by
další prodlužování uzavírky tolik
frekventované Olomoucké ulice

znamenalo pro celou dopravu v
Prostějově,“ vyjádřil se exkluzivně
Večerníku Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějova.
O tom, že obavy z třítýdenní
uzavírky tu skutečně jsou a prostějovští radní je nepodceňují,
svědčí i vyjádření náměstkyně
primátora pro dopravu Aleny
Raškové. „Prosím všechny řidiče o shovívavost a trpělivost.
Jsme si dobře vědomi, jak vytížená je Olomoucká ulice a kolik
trpělivosti ze strany veřejnosti
bude v nadcházejících dnech
zapotřebí. Jsme však přesvědčeni, že rekonstrukce komunikace
je nutná a výsledek prací bude
prospěšný všem. Předem děkuji
občanům za pochopení,“ vzkázala náměstkyně primátora Alena Rašková.
Právě zahájená celková uzavírka
Olomoucké ulice v lokalitě okolo
železničního přejezdu je specifická v tom, že na drtivé většině
objízdných tras bude až do 8.
září zákaz parkování. To pochopitelně nelibě nesou majitelé aut,
kteří jsou zvyklí mít své vozidlo
zaparkováno přímo před domem.
„Nejsem žádný hlupák a vím, že

oprava Olomoucké je navýsost
potřebná. A nejsem ani líný, abych
nemohl jít od auta z nějaké vzdálenější ulice domů pěšky. Ale řekne nám někdo, kde máme vůbec
zaparkovat? Zákaz zastavení je
pěkná věc, ale chybí nám to druhé,
nařízení nebo alespoň rada, kam
s desítkami nebo dokonce stovkami aut,“ ptá se prostřednictvím
Večerníku Jiří Zapletal ze Slovenské ulice, kudy rovněž povede objížďka kvůli uzavření Olomoucké.
„Naprosto chápu někdy až zděšení těchto majitelů aut. Obecně
řečeno, parkovacích míst je v Prostějově katastrofální nedostatek.
A v tomto konkrétním případě je
zmíněný problém ještě citelnější. Moc prosím všechny občany,
především ty motorizované, aby
to nějakým způsobem vyřešili a
hlavně vydrželi. Jedná se o investiční akci, která se koná snad
jednou za třicet let. Vím, že po tři
týdny budou jak prostějovští řidiči,
tak i ti přespolní, vystaveni velkému tlaku,“ dodává prostějovský
primátor M. Pišťák.
Večerník v této souvislosti zajímala ještě jedna věc. Vloni při
rekonstrukcích Svatoplukovy a

Přetahované s Držovicemi o miliony

korun JE DEFINITIVNÍ KONEC

Prostějov, Držovice/mik - Letitý spor města Prostějova se
sousedními Držovicemi po
jejich odtržení v roce 2006 o
majetkové vyrovnání je definitivně ukončen. Krajský soud
v Brně poslal prostějovskému
magistrátu usnesení o zastavení procesu, ve kterém sousedé
z Držovic žalovali město o doplatek necelých deseti milio-

nů korun. Mezitím se vedení
radnice se starostkou Držovic
Blankou Kolečkářovou dohodlo na mimosoudním vyrovnání ve výši 2,9 milionu korun.
„Jsme rádi, že soudní řízení bylo
zastaveno a žaloba vyhodnocena
jako bezdůvodná. Stažení žaloby bylo ostatně naší podmínkou
k mimosoudnímu vyrovnání
s Držovicemi, které prostějovští

zastupitelé schválili už v závěru
roku 2011. Dopis z Krajského
soudu v Brně je pro nás impulsem k tomu, abychom na účet
Držovic převedli částku ve výši
2,9 milionu korun. Tímto bude
letitý spor s našimi sousedy definitivně ukončen,“ poskytl v pátek Večerníku exkluzivní vyjádření Miroslav Pišťák, primátor
Statutárního města Prostějova.

Jeho držovický protějšek, starostka Blanka Kolečkářová, zatím odmítá cokoliv komentovat.
Z prostého důvodu. „Bohužel,
v tuto chvíli nemám jako pan
primátor Pišťák k dispozici písemné vyjádření krajského soudu. Jakmile ho obdržím, určitě
se k celé záležitosti Večerníku
vyjádřím,“ sdělila nám o víkendu Blanka Kolečkářová.

Palackého ulice občané hodně kritizovali přístup dopravní policie,
která ani ve chvílích nepřehledných situací, dopravních zácp a
podobných problémů, neobsadila
důležité a ucpané křižovatky, aby
je řídila ručně. „Děláme všechno
pro to, abychom vyznačili objízdné trasy srozumitelně pro všechny. Pracujeme na tom již několik
dní, rozmístění nejdůležitějších
dopravních značek proběhne až o
víkendu. Prostějovským řidičům
směřujícím do obchodní zóny
v Držovicích nebo do Olomouce
bych jednoznačně doporučil, aby
vůbec z centra města nevjížděli
směrem na Olomouckou ulici a
objeli ji přes Dolní a dálniční estakádu Haná,“ přidal své vyjádření
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy Prostějovského magistrátu. „V případě aktuální uzavírky
Olomoucké ulice budu první, kdo
v případě problémů dopravní policisty zkontaktuje a požádá je o
součinnost při řešení dopravních
problémů,“ ujišťuje na závěr primátor Pišťák.
Večerník bude situaci okolo uzavřené Olomoucké ulice po celé
tři týdny pečlivě sledovat.

Na tři týdny. Až do 8. září neprojede přes přejezd v Olomoucké
ulici ani kolo!
Foto: Michal Kadlec
Magistrát vydal podrobnou mapku s vyznačenými
objízdnými trasami. Najdete ji na www.vecernipv.cz!

OBJÍZDNÉ TRASY
Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny je vedena po ulicích E. Valenty,
Sportovní, Pod Kosířem. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny je vedena
přes Držovice, Smržice do Prostějova ulicí Kosteleckou a Vápenice, druhá
větev ulicí Vrahovická, Čs. odboje, Držovice a zpět ulicí Olomouckou.
Autobusy MHD budou vedeny přes ulice Lužická, náměstí Spojenců,
Slovenská, náměstí Odboje, ulice Zborov, Arbesovo náměstí a V. Outraty,
autobusy příměstské budou vedeny ulicemi Šafaříkovou, Havlíčkovou na
ulici Sladkovského. V těchto ulicích bude dopravním značením z důvodu
jejich průjezdnosti zakázáno stání vozidel, a to minimálně jednostranně.

V azyláku zemřel nečekaně muž

Prostějov/mls - K náhlému
úmrtí došlo v prostějovském
azylovém centru, kde byl ve
čtvrtek 7. srpna nalezen mrtvý muž ve středním věku. O
případu informoval jako první server novinkypv.cz.
Pro více informací se Večerník
vypravil přímo do Azylového
centra v Určické ulici. „Ano,
jeden chlap tu minulý týden
zemřel. Kolik mu bylo nevím,
znal jsem ho jenom od vidění,

ale byl celkem mladý, padesát
let podle mě ještě neměl. Proč
zemřel nevím, co jsem slyšel,
tak prý měl slabé srdce,“ prozradil nám v sobotu jeden z
klientů „azyláku“.
Smutnou událost potvrdila
i policisté, který celý případ
vyšetřují. „Lékař na místě neshledal známky cizího zavinění. K přesnému určení příčin
smrti byla nařízena pitva,“
uvedla Irena Urbánková, tis-

ková mluvčí Policie ČR Olomouckého kraje.
Avšak ani podle ředitele „azyláku“ se nestalo nic nestandardního. „Jeden z našich
klientů zemřel na následky
zdravotních problémů. Více
vám toho říct nemůžu, protože kvůli zákonu o sociálních
službách jsem vázán mlčenlivostí,“ vyjádřil se pro Večerník ředitel Azylového centra
Jan Kalla.

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na... Policie už zasahovala v Martinákově

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

POHŘEŠOVANOU Petru Sedlářovou
údajně sužovaly dluhy a zákeřná nemoc
Pivín, Prostějov/mik - Pokud
se ukáží tvrzení některých osob
z okolí majitelky realitní kanceláře Reality Naděje Petry Sedlářové jako pravdivá, pak leccos
vysvětluje její zmizení. Na pravdu si ale musíme ještě nějaký
čas počkat. Večerník vyhodnocuje všechna získaná svědectví
a nehodlá zveřejňovat unáhlené
verdikty. Faktem zůstává, že po
majitelce realitky od čtvrtečního
dne pátrá policie.
Územní odbor Policie ČR v Prostějově se obrací na veřejnost se
žádostí o pomoc při pátrání po
pohřešované osobě. Petra SEDLÁŘOVÁ se narodila 19. 4. 1980
a trvale žije bytem v okrese Prostějov. „Zdánlivé stáří Petry Sedlářové odpovídá věku čtyřicet let. Je
vysoká 165 centimetrů, má střední
až silnější postavu a kratší rovné

plavé blond melírované vlasy. Má
oválný tvar obličeje a nosí brýle,“
uvedla k popisu pohřešované ženy
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. „Pohřešovaná byla naposledy spatřena čtrnáctého srpna 2014 v obci Pivín,
odkud měla odjet do Klenovic na
Hané, kam nedorazila. V době,
kdy byla naposledy spatřena, měla
na sobě černé tříčtvrteční kalhoty,
tmavé triko a pletený svetr,“ dodala mluvčí krajské policie.
Okamžitě po zmizení Petry
Sedlářové a zveřejnění policejní
pátrací relace se vyrojily nejrůznější spekulace. „Nemohu být
v tuto chvíli konkrétní, ale paní
Sedlářové jsem půjčil velké peníze a už mi je měla vrátit. Mám
s ní veškeré finanční transakce
smluvně ošetřeny, takže své pohledávky mohu jasně dokázat. Její
zmizení mě nepřekvapuje a ani
bych se nedivil, kdyby už byla za

hranicemi,“ vyjádřil se Večerníku
muž, který si ovšem přeje prozatím zůstat v anonymitě, byť další
spolupráci s redakcí nevyloučil.
„Jde o pohledávky v milionových
hodnotách,“ dodal.
Jak se Večerník ještě dozvěděl,
Petra Sedlářová v nedávné minulosti skutečně podstoupila
náročné léčení rakoviny. „Byla
z toho několik dlouhých měsíců
hodně sklíčená, ale pokud vím,
nad rakovinou zvítězila,“ poskytla
své svědectví přítelkyně zmizelé
Petry Sedlářové.
Stálo toto všechno za důvody, proč

majitelka prostějovské realitní
kanceláře se ve čtvrtek prostě rozhodla zmizet z blízkého prostředí? Je opravdu v zahraničí, nebo
se ukrývá u některého ze svých
známých? Vyloučit nelze ani
možnost, že by se Petra Sedlářová
stala obětí trestného činu, byť dosavadní indicie něčemu takovému
naštěstí nenasvědčují.
V každém případě na odpovědi
si budeme muset ještě nějakou
dobu počkat. Večerník bude samozřejmě celou kauzu sledovat,
stejně jako snahu policie Petru
Sedlářovou vypátrat.

Policie ČR se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc
při pátrání po pohřešované.
Jakékoliv informace k jejímu pobytu, pohybu nebo
výskytu přijmou policisté
v pracovní dobu od 7.00 do
15.00 hodin na telefonní lince 974 781 326, příFoto: Policie ČR padně kdykoliv na bezplatné telefonní lince 158.

ulici a dvakrát ve Vrahovicích...

Prostějov/mik - Aktuálně mají
na zloděje doslova pifku vedoucí
prodejny se smíšeným zbožím
v Marinákově ulici Tomáš Veselý
a majitelka podobné prodejny
ve Vrahovicích Zita Marešová.
Právě tady zlodějští raubíři řádili minulý týden. A zdaleka ne
poprvé!
„Ve středu třináctého srpna přibližně
v jedenadvacet hodin zatím neznámý pachatel rozbil výlohu na prodejně potravin v Martinákově ulici
v Prostějově. Do prodejny ale vniknuto nebylo. Předběžně byla škoda
majitelkou vyčíslena na necelých
pět tisíc korun. Náhodným svědkem
byla viděna neznámá osoba, která se
pohybovala před výlohou. Zda tato
osoba je tou, která výlohu rozbila,
zjišťujeme. Zatím případ prověřujeme na úrovni přestupku proti
majetku,“ zní oficiální zpráva z úst
Ireny Urbánkové, tiskové mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Vedoucí zmíněného obchodu
v Martinákově ulici vidí případ
ale trošku v jiném světle. „Od
svědků, kteří vzápětí přivolali policii, vím, že ve středu okolo deváté hodiny večer se u naší prodejny
zastavili tři maskovaní mladíci.
Měli něco přes hlavu, zřejmě kapuce a dva z nich na zádech nesli
batohy. Jeden pak nějakým před-

mětem rozbil výlohu s dvojitým
sklem a snažil se dostat dovnitř.
Bylo ještě šero, takže sousedé celý
výjev pozorovali a zavolali policii.
Navíc na zloděje začali křičet, ti se
lekli a utekli směrem do centra.
Jeden z mladíků byl údajně už
uvnitř prodejny, ovšem rychle se
dostal zpátky a taky vzal nohy na
ramena,“ popsal exkluzivně Večerníku Tomáš Veselý.
Jak vzápětí dodal, dva týdny předtím
došlo v této prodejně v Martinákově
ulici k podobnému případu, ovšem
s mnohem závažnějším koncem.
Zlodějům se tehdy podařilo rovněž
po rozbití výlohy obchod vykrást,
přičemž si odnesli především cigarety a alkohol za desítky tisíc korun.
„Začínáme tady být z toho všichni
otrávení. Z toho případu před čtrnácti dny má policie dostatek pachových stop i DNA. Zloději se totiž
pořezali o rozbitou výlohu a nechali
na skle krev,“ prozradil Večerníku
Tomáš Veselý.
A jen pár hodin po vloupání v Martinákově ulici udeřili vykradači obchodů ve Vrahovicích. „Někdy v
noci ze středy třináctého na čtvrtek
14. srpna došlo ke vloupání do jedné
z prodejen s potravinami ve Vrahovicích. Zatím neznámý pachatel z
přístřešku, ve kterém byly uskladněny přepravky s prázdnými lahvemi,
odcizil celkem čtyřiadvacet těchto
přepravek i s lahvemi. Celková škoda odcizením a poškozením byla
vyčíslena na pět tisíc třista korun,“
sdělila mluvčí krajské policie. Ve-

černík se rovněž zajel podívat na
místo činu. A majitelka prodejny Zita Marešová nám v pátek
prozradila, že další noc jí zloději
provedli to samé, udeřili tak dvakrát po sobě. „Ano, byli jsme teď
dvakrát vykradeni. Já už prostě
nevím, co mám dělat?! Podnikám
tady přes dvacet let a vždycky se najde někdo, kdo mi tuto práci otráví.
Zloději se dostali přes plot do dvora,
kde máme sklad s přepravkami. Ten
je oplocený, ale oni přestříhali dráty
a zevnitř si přepravky s lahvemi odnesli. Museli přijet nějakým náklaďákem či dodávkou, jinak to není
možné,“ popsala Večerníku Zita
Marešová. Podle jejích vlastních
slov pak museli pachatelé láhve i s
přepravkami zpeněžit v některém
z prostějovských supermarketů.
„Třeba v Kauflandu nebo Intersparu se nikoho neptají, kde tolik lahví
vzal a odkoupí jakékoliv množství
přepravek. V menších obchodech,
jako je ten náš, by se něco takového
stát nemohlo, okamžitě už bychom
pojali podezření. Po každé takové
krádeži se snažíme náš objekt lépe
zabezpečit, ale zloději si vždycky
najdou cestičku,“ pokrčila rameny
viditelně dopálená majitelka vrahovické prodejny potravin.
Policie se zatím k případům nechce
šířeji vyjadřovat, není tedy oficiálně známo, zda kriminalisté pracují
s verzí o působnosti organizované
skupiny vykradačů. „Po pachatelích
usilovně pátráme,“ ujistila však Irena Urbánková.

Klienti Hellas-nejen Řecko si prožili CHVÍLE HRŮZY
„Krachujeme. Je mi to velice líto,“ potvrdila Šárka Trunečková

Prostějov/mik - Prostějovská
cestovní kancelář Hellas - nejen
Řecko vyhlásila úpadek. Stala
se tak letos čtvrtou zkrachovalou cestovkou v republice. Jediné štěstí pro všechny klienty je
skutečnost, že majitelka Šárka
Trunečková je řádně pojištěna.
Už ve středu se na náklady pojišťovny Generali vrátilo z Řecka zpět do Prostějova devět rekreantů, ostatní klienti ale na
dovolené na Balkáně zůstávají!
„Cestovní kancelář Hellas - nejen
Řecko ve středu dvanáctého srpna

2014 ohlásila úpadek z ekonomických důvodů a ukončila další prodej zájezdů. V současné době je
v zahraničí zhruba sto dvacet klientů, z nichž devět se během středy
vrátilo domů z Kréty. Jejich návrat
je plně zajištěn a všichni ostatní
klienti dokončí pobyt v řádném
termínu. S ohledem na úpadek
kanceláře ve středu zároveň z Ostravy už neodletělo devět klientů.
Zaplacené zájezdy, které se neuskuteční, má celkem asi dvěstě padesát zákazníků. Ti mohou do šesti
měsíců uplatnit své nároky u asistenční služby pojišťovny Generali, u které byla cestovní kancelář
pojištěna,“ píše se v tiskové zprá-

vě od Donath Business&Media.
Sama majitelka zkrachovalé cestovní kanceláře Hellas - nejen
Řecko Šárka Trunečková je z celé
situace nešťastná. „V oboru jsem
podnikala jednadvacet let, během
kterých s námi vycestovalo téměř
sto tisíc lidí,“ podotkla. „Našim
klientům se za nastalou situaci
omlouvám. Zapříčinilo ji několik
důvodů, počínaje situací v naší
hlavní destinaci Řecku, nízké
ceny zájezdů, oslabení kurzu koruny a v neposlední řadě platební
neschopnost našich partnerů. Je
mi to velice líto,“ vysvětluje příčiny krachu Šárka Trunečková.
Cestovní kancelář Hellas - nejen

Řecko je pojištěna na 3 900 000
korun, podle informací kanceláře je tento limit dostatečný
pro vypořádání nároků klientů.
„Klienty, kteří dosud neodcestovali, jsme začali kontaktovat
s vysvětlením a podrobnými instrukcemi, jak uplatnit své nároky
na odškodnění. Tyto informace
budou také dostupné na internetových stránkách cestovní kanceláře
a pojišťovny,“ píše se dále v tiskové zprávě.
O tom, že mezi klienty zkrachovalé prostějovské cestovky
v současné chvíli v Řecku nepanuje zrovna veselá nálada,
svědčí i exkluzivní vyjádření

Miloše Sklenky z Prostějova,
jehož manželka a dcera nezažily
v Aténách ve středu ráno uplynulého týdne zrovna úplně příjemné chvíle. „Když se probudily,
šly ráno v hotelu na snídani. Nedostaly ale nic s vysvětlením, že
jejich cestovní kanceláře zkrachovala. Zároveň Řekové požadovali,
aby se holky okamžitě vystěhovaly, stejně jako pár dalších rekreantů z Prostějova. To už začínaly
tušit, že je průšvih...,“ svěřil se Večerníku Miloš Sklenka, který byl
s manželkou od středečního rána
v takřka nepřetržitém telefonním
kontaktu. „Bylo velké štěstí, že
do této tristní situace se okamžitě

vložily jak zástupkyně pojišťovny Generali, tak i pracovnice
českého konzulátu v Aténách.
Po několika hodinách se vše domluvilo, takže manželka s dcerou
budou moci v Řecku zůstat až do
konce týdne, jak měly původně
naplánováno. Chtěl bych i touto cestou poděkovat pojišťovně
i české konzulce za jejich přístup
a bleskovou pomoc. Ovšem chování Řeků vám nebudu ani popisovat, to bylo něco strašného...,“
prozradil Miloš Sklenka.
Jak vzápětí ještě dodal, celá záležitost i jím otřásla, ale pouze v začátcích celé aféry. „Důležité bylo,
že na rozdíl od jiných cestovních

kanceláří se Hellas-nejen Řecko
zachovala naprosto korektně. Šárka Trunečková se nikde neschovává, ona i její asistentka berou
telefony a snaží se všem klientům
věc vysvětlit,“ pochválil Sklenka
přístup vedení zkrachovalé prostějovské cestovky.
Večerník ještě v závěru uplynulého týdne požádal Šárku Trunečkovou o exkluzivní rozhovor,
do uzávěrky se jej však z důvodu velkého vytížení majitelky
již nepodařilo zrealizovat. Jaké
budou její další plány a pokusí
se znovu podnikat v oboru cestovního ruchu? Vše se pokusíme
zjistit do příštího čísla!
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LINDA WICHTERLOVÁ slaví v plné svěžesti 97 LET!
Odhadovat věk u některých žen bývá velice ošemetné. Některá třináctiletá děvčata se dokáží zmalovat do podoby dvojnásobně starých „královen
večírků“, pětatřicetileté ženy se zase často (marně) snaží působit dojmem osmnáctiletých žabek.
Pokud byste se snažili odhadnout věk manželky
světově proslulého vědce a vynálezce kontaktních
čoček Otty Wichterleho, pak byste se určitě sekli
o několik desítek let. Večerník se za touto dámou
koncem uplynulého týdne vypravil, aby ji poblahopřál k dalším narozeninám, které slaví právě dnes...
Stražisko/mls
Ludmile Wichterlové se od
mládí neřekne jinak než Linda.
V pondělí 18. srpna se tato šarmantní dáma v záviděníhodné
fyzické a zejména psychické
svěžesti dožívá neuvěřitelných sedmadevadesáti let.
„Při zdraví mě udržuje to, že
tolik času trávím na Stražisku! A také to, že jsem měla
hodného muže, který mě
celý život šetřil,“ má jasno o důvodu své dlouhověkosti Linda Wichterlová, která je mimo
jiné i živoucí kronikou obce. Nejenže

Za své zdraví děkuje hodnému muži i prostředí na Stražisku

„Vždycky, když se sem na jaře vrátím, hned zamířím na obecní úřad,
abych od paní hospodářky zjistila,
co je u nás nového, kdo se narodil,
kdo se oženil a tak dále,” prozradila
paní Wichterlová, kterou chladnější podzimní rána opět „vyženou“
z rodinného letního sídla zpět do
Prahy.
Navzdory svému pokročilému
věku se Linda Wichterlová stále
pečlivě stará o zahrádku, ráda
pamatuje její nezaměnitelnou pr- a hodně čte, aniž by potřebovorepublikovou atmosféru, o dění vala brýle, a velmi solidně slyší.
na Stražisku se stále živě zajímá. „Je to však přece jen o něco horší,

V rodinném kruhu. Linda Wichterlová se svým manželem Ottou vychovala dva syny, nyní se už těší ze sedmi
vnoučat a osmnácti pravnoučat.
Foto: archiv L. Wichterlové

Prvorepubliková noblesa. Linda Wichterlová s kyticí od Večerníku v hale
letního rodinného sídla rodiny Wichterlů. Právě zde se před téměř osmdesáti
lety zasnoubila s geniálním vědcem Ottou Wichterlem. Foto: Martin Zaoral

než bývalo. Třeba do divadla už
nechodím, protože hercům špatně
rozumím. Jen si nejsem jistá, zda
je to mojí nedoslýchavostí nebo jejich nedostatečně školenou dikcí,“
usmívá se Linda Wichterlová, která
vyniká neobyčejným všeobecným
přehledem i životním nadhledem.

„Hlavní je, že mi pořád chutná.
Jím úplně všechno, nejraději mám
moučníky,“ pochvaluje si.
Své narozeniny oslavila už
o uplynulém víkendu. Stalo se
tak v širokém rodinném kruhu, který čítá již osmnáct pravnoučat! Její nejstarší pravnučce

Barboře je dvacet let, ta nejmladší
Cecílie pak má tři roky.
K početnému zástupu gratulantů se
touto cestou ještě jednou připojuje
i redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, která paní Wichterlové
přeje, ať je i nadále stále zdravá
a plná životního elánu i optimismu.

Finále soutěže Muž roku 2014 se koná tento pátek Aeroklub pozval na letiště nejmenší piloty
A bude u toho i Petr Zapletal z Prostějova!

Prostějov/akr - Jak vás Večerník nedávno informoval,
prostějovský rodák Petr Zapletal (na snímku) se z téměř
tisícovky přihlášených borců
probojoval do finále prestižní
soutěže MUŽ ROKU 2014,
což je obdoba populárnější
ženské sestřičky, České Miss.
A již tento pátek 22. srpna
proběhne v Náchodě prestižní
finálový galavečer, při němž
bude zvolen nejsympatičtější a nejlíbivější chlapík
České republiky... A pozor,
v kuloárech se hovoří, že Petr
Zapletal není bez šance!
Jak při soutěžích krásy bývá
zvykem, před samotným finále se účastníci vždy sejdou na
soustředění. Nejinak tomu bylo
i tentokrát. Všech dvanáct vyvolených se tentokrát zúčastnilo
„kempu“ v Novém Městě nad
Metují, kde pro ně byl připraven
nabitý program. A také zajímavý... Kromě samotných finalistů se jej zúčastnili známí herci,
moderátoři, zpěváci, zpěvačky,
vítězky letošní České Miss a další celebrity. Během soustředění si

tucet mužů vyzkoušel kurz rétoriky s Janem Přeučilem, opékali
a zpívali u táboráku s Danielem
Hůlkou, navštívili vinný sklípek,
dopřávali si i odpočinek za pomoci wellness centra, nacvičovali chůzi a choreografii, a také si na
ně pořadatel přichystal jazykový
test. Nechyběla samozřejmě ani
módní přehlídka, kdy se finalisté
předvedli v pánských oblecích,
ve sportovním oblečení a nejedna
žena byla potěšena promenádou
v trenkách.
Na soustředění ovšem byla krasavcům sdělena i jedna nečekaná změna, kdy došlo ke zrušení
volné disciplíny, kterou nahradí
disciplína s patronem. „Trochu
mě mrzí, že byla zrušena volná
disciplína, protože jsem se na
ni nejenže už připravoval, ale
i těšil. Byla mi přidělena zpěvačka Míša Nosková, tak uvidíme, jaká bude spolupráce,“
konstatoval exkluzivně pro Večerník Petr Zapletal.
V průběhu finálového večera se
tak svalnatí finalisté utkají v několika kláních. Kromě módní
přehlídky a disciplíny s patro-

nem je připraven rozhovor se
známou osobností, která však
není předem prozrazena. „Jsem
zvědav, kdo mi bude přidělen.
Rozhovoru se asi obávám nejvíce, přece jen, budou se nás
ptát na otázky, na které nejsme
připraveni, takže snad budu dostatečně pohotový,“ pousmál
se Zapletal. O ambicích, snad
ze své osobní skromnosti, příliš
hovořit nechtěl. „Úspěchem už
je samotná účast ve finále. Co
bude dál, to se uvidí...“
Slavnostním galavečerem budou provázet Tereza Zimová a
Eva Decastelo. Na vítěze patnáctého ročníku Muže roku pak
čeká reprezentace České republiky na soutěži Mister International v Korejské republice. Další
vítězové pak poletí na Manhunt
International a Mister Universe.
V pátek 22. srpna tedy nezapomeňte držet palce prostějovskému finalistovi Petru
Zapletalovi, od 19.00 hodin
bude v Náchodě bojovat o titul
Muže roku 2014. A Večerník
vám přinese již v příštím čísle
podrobnou reportáž!

Foto: internet

Plumlov/mls - Příležitost
na
spatřit Prostějov z ptačí per- BYLI JSME
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sobotu členové z Dětského
www
domova v Plumlově. Na
prostějovské letiště je pozval
U TOHO!
Aeroklub Josefa Františka,
který rovněž zorganizoval
společný let nad městem
i jeho okolím.
„V letadle jsem letěl vůbec
poprvé. Bylo to úplně super,“
svěřil se Večerníku krátce po
dosednutí na zem se svými pocity devítiletý Pavel. Následně
si všechny přítomné děti mohly prohlédnout necelou desítku letadel stojících v hangáru
i mimo něj.
„Máme tu pět motorových
letadel a čtyři větroně,“ zmínila se Vendula Bonková z Aeroklubu Josefa Františka, který
letos oslaví osmdesát let své
existence. Zároveň na tento rok
připadá výročí sto let od narození Josefa Františka. Stíhací
pilot, který patřil mezi letecká esa bitvy o Británii během Jako parašutisté. Kromě letu nad Prostějovem a jeho okolím si děti
druhé světové války, se narodil z Plumlova mohly vyzkoušet i seskok z letadla. Foto: Martin Zaoral
v Otaslavicích 7. října 1914.
Zemřel den po svých šestadva- letu. „Už v září Josefu Františ- budou k vidění i ukázky letecké
cátých narozeninách, když se kovi u nás na letišti odhalíme a parašutistické techniky,“ prov Anglii zřítil při vyhlídkovém památník. Při této příležitosti zradila Vendula Bonková.

NA KONCERT JOSEPHA CALLEJI SE MŮŽE DOSTAT KAŽDÝ
Pane Antoníne Sprinzi, šíříte naprosté nesmysly a dezinformace!

V Prostějově se na začátku minulého týdne rozvinula naprosto nesmyslná
hysterie okolo distribuce vstupenek na očekávané
vystoupení světové operní hvězdy Josepha Calleji,
k němuž dojde poslední srpnový den na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově. Zbytečnou bublinu
nafouknul především Antonín Sprinz, který se ve
svých prohlášeních sice vydává za obyčejného
občana, ovšem každý dnes už ví, že v blížících se
volbách do zastupitelstva města bude kandidovat
za nové hnutí Změna pro Prostějov. S největší pravděpodobností právě předvolební boj se stal nosným
motivem celé kauzy, během níž už došlo dokonce
k podání trestního oznámení na vedení magistrátu!
Prostějov/mik
O co vůbec v celé kauze jde?
Zmiňovaný Sprinz staví svá
zavádějící a nesmyslná tvrzení
na tom, že město údajně dalo
Prostějovanům k dispozici
pouze 300 vstupenek místo
avizovaných dvou tisíc. Jak
však hovoří fakta, která si
Večerník ověřil jak u magistrátu, tak i marketingové
společnosti TK PLUS, která
je spolupořadatelem koncertu, jedná se o naprostý
nesmysl! „Bylo deklarováno,
že hlediště pojme dva tisíce
diváků, pro občany Prostějova však bylo k dispozici pou-

hých tři sta vstupenek. Přitom
koncert sponzorovalo město
z peněz daňových poplatníků,
i když pořadatelem je agentura
TK PLUS. Požádal jsem proto
státní zastupitelství o prověření
hospodaření města,“ vysvětlil
v prohlášení poslaným médiím
Antonín Sprinz a dodal, že se
domnívá, že mohlo dojít k porušení povinnosti při správě cizího majetku ze strany agentury
TK PLUS.
Jaká je ovšem skutečnost?
Vedení města i marketingové
společnosti TK PLUS Večerníku poskytly exkluzivní vyjádření, která naprosto rozmetávají argumenty Antonína

Sprinze. Jeho snaha zviditelnit
se, tak nyní vypadá hodně komicky... V první řadě je třeba
konstatovat skutečnost, kterou
zřejmě stěžovatel Sprinz a řada
jiných nepochopili. Na koncert
Josepha Calleji se může dostat
každý občan Prostějova bez
jakéhokoliv lístku! A vstupenky se objednávaly hromadně
do 6. srpna, do informačního
centra pak zcela logicky mířila
zbývající část. Bohužel zmiňovaný muž svojí nevědomostí
strhl k lavině negativních ohlasů
i několik desítek Prostějovanů,
včetně některých médií...
„Vzhledem k nepřesnostem,
které se objevily ohledně koncertu Josepha Calleji v některých prostějovských médiích,
bych chtěl celou záležitost uvést
na pravou míru. Na náměstí
může v době koncertu přijít
každý, vstupenky jsou určeny
pouze na místa k sezení. Město
Prostějov, jako jeden z partnerů
koncertu, umožnilo po dohodě
s pořadatelem všem zájemcům
o vystoupení světového tenora
výdej vstupenek zdarma. Není
pravdou, že do Prostějova bylo
distribuováno pouhých tři sta
kusů lístků k sezení. Naopak,
drtivá většina vstupenek, přibližně osmdesát procent, byla
určena právě do našeho města.
Ať už prostřednictvím rezervací pro nejrůznější místní kul-

turní a společenská uskupení,
organizované skupiny, spolky,
zájmová sdružení a podobně
či prostřednictvím výdeje vstupenek jednotlivcům na Regionálním informačním centru.
Jsme proto přesvědčeni, že
v naprosté většině budou tvořit
publikum v Prostějově právě
místní občané. Na druhou stranu vnímáme tento koncert jako
významnou nadregionální akci
a budeme potěšeni, pokud si
na ni najdou cestu i milovníci
vážné hudby z širšího okolí,“
uvedl exkluzivně pro Večerník
Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějova.
Koncert Josepha Calleji probíhá nejen jako vrchol oslav
„Sto let prostějovské radnice“,
ale je i součástí Hanáckého
operního festivalu, kdy se už
v červnu konalo vystoupení lotyšské pěvkyně Eliny Garanči
v Olomouci. „Město Prostějov
považuje tento koncert za jeden
z vrcholů letošní kulturní sezóny a věřím, že přiláká co největší počet nadšenců. Je mi líto,
co někteří lidé v rámci jakési
předvolební kampaně rozšiřují
za dezinformace. Ještě jednou
zdůrazňuji, že občanům Prostějova nebylo věnováno pouze
tři sta lístků, dalších zhruba čtrnáct stovek bylo rozdáno různým prostějovským spolkům.
Nebo si pan Sprinz myslí, že

Děláme lidem letním koncertem radost
„To, co v některých městech České republiky - v Praze, Českém Krumlově a především Olomouci,
bylo považováno za něco mimořádného, v ´malém´ Prostějově je znevažováno, což u krásné hudby
a tak excelentní světové hvězdy je až neuvěřitelné. Od některých subjektů jde o využívání něčeho nepochopitelného v politické kampani, navíc od sdružení, které jak sami Prostějováci vědí, nic pro Prostějov
nepřineslo. A i tak významné stoleté výročí radnice je leckdo schopen znevážit. Je škoda, že tato unikátní
kulturní akce světového významu se stává záminkou k laciným pokusům o politické sebezviditelnění.
Nadcházející koncert světového tenoristy Josepha Calleji bude v každém případě unikátní kulturní událostí,
kterou občanům Prostějova budou závidět obyvatelé řady evropských metropolí. Jistě i proto, že vstup na
tuto akci je zdarma, když vstupenky byly bezplatně rozdávány mezi obyvatele Prostějova, Olomouce či
řadu spolků a sdružení, jako Sokol Prostějov, místní umělecké školy či Svaz tělesně postižených.
Vzhledem k tomu se pochopitelně nemohlo dostat na všechny fanoušky vážné hudby. Ti občané, jenž
nezískali vstupenky k sezení, mají možnost se koncertu osobně zúčastnit a budou moci zhlédnout
atraktivní podívanou ve stoje. Rozhodně však není pravda, jak se psalo v Prostějovském Deníku dne
12. srpna, že původně měly stát vstupenky do první řady 1 200 korun nebo že k dispozici pro obyvatele
Prostějova bylo jen 300 lístků. Právě naopak, většina vstupenek je distribuována výhradně občanům
města Prostějova.
Věřím však, že nadcházející skvělá akce udělá obyvatelům Prostějova a okolí radost, jak bylo od samého
začátku plánováno a čeká nás skutečně nevšední kulturní zážitek.
Společnost TK PLUS si je vědoma společně své odpovědnosti a důvěry vedení města. Ostatně už mnohokrát při sportovních i kulturních projektech vysoce pozvedla prestiž a dobré jméno Statutárního města
Prostějova.
Jen pro smutné zasmání, v pondělí 11. srpna uvedl kulturní kanál ČT ART přenos jedné z oper z Vídeňského operního stánku. A kdo zpíval - Elina Garanča a Joseph Calleja. Vyprodáno, úžasný potlesk, tak
by vše mělo vypadat...“
Tomáš Cibulec, tiskový mluvčí TK PLUS
sokolové, žáci umělecké školy
a mnozí další nejsou občané?“,
ptá se závěrem primátor města
Miroslav Pišťák.
O reakci Večerník pochopitelně požádal i marketingovou
společnost TK PLUS. „Rozhodně není pravda, jak bylo

uvedeno v některých médiích,
že původně měly stát vstupenky do první řady dvanáct set
korun nebo že k dispozici pro
obyvatele Prostějova bylo jen
tři sta lístků,“ důrazně odmítl
dezinformace její tiskový mluvčí Tomáš Cibulec. „A je škoda,

že tato unikátní kulturní akce
světového významu se stává
záminkou k laciným pokusům
o politické sebezviditelnění,“
dodal. Exkluzivní vyjádření
společnosti TK PLUS v plné
verzi najdete na jiném místě
této strany.
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KONICKO KOSTELECKO NĚMČICKO PLUMLOVSKO PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
TV Pivíně chystají
chutnou Dožatou
Pivín/mls - Kdo nadcházející sobotu 23. srpna od 14.00
hodin zamíří na Dožatou do
Pivína, ten by neměl od rána
jíst. „Bode nachestany ozeny,
klobáske, naše špeke, vaše špeke, pivečko, štvrtečka, vdolečke
e tvargle,“ vábí pořadatelé. To
však nebude zdaleka vše. Lidé
budou moci sledovat dávnou
cestu obilí z pole až do pytlů
včetně sečení, mlácení mlátičkou Wichterle Kovařík či takzvané fukarování. Hrát, zpívat,
kosit, mlátit a tancovat budou
Klas Kralice na Hané, Mozeka
Klas, Hanáci z Hrušky, hanácký soubor Kosíř z Kostelce na
Hané, Větřák Pivín a také hosti
ze Slovácka. „Přendite všeci.
Co ovizete v Pivině, neovizete
nikdy v EU,“ slibují pořadatelé.

V Němčicích oslaví
135. výročí založení SDH
Němčice nad Hanou/mls Sbor dobrovolných hasičů
srdečně zve na oslavu 135. výročí SDH Němčice nad Hanou,
která se bude konat v sobotu
23. srpna od 14.00 hodin přímo na náměstí v Němčicích.
Součástí oslav bude mimo jiné
hašení požáru historickou technikou či slavnostní průvod za
doprovodu Dechového orchestru mladých. Místnímu SDH
dorazí poblahopřát řada spřátelených sborů ze širokého okolí.

Jubilejní 10. ročník jízdy „Z lázní do lázní“ komplikovaly uzavírky a rozkopané silnice BYLI J
SME

Historická paráda s vůní motorů vzbudila tradičně velký zájem
Skalka/mik, pk - Obyvatelé Skalky prožili nadmíru velkolepou
sváteční neděli. Tato obec se už
podesáté za sebou stala dějištěm
oblíbeného srazu majitelů historických aut a motocyklů. Jubilejnímu ročníku jízdy „Z lázní do
lázní“ naštěstí přálo počasí. Pořadatele i diváky potěšil rekordní
počet účastníků. Náladu jen trošku kazily početné uzavírky silnic,
kvůli kterým se letošní trasa až do
zámecké zahrady v Čechách pod
Kosířem musela změnit.
„Početné uzavírky nám letos
opravdu hodně komplikují situaci,
například v žádném případě jsme
nepočítali s tím, že budou uzavřeny
Výšovice. Stanovili jsme však náhradní trasu, před Výšovicemi zabočíme na Němčice a přes Vřesovice,
Dětkovice a Určice se vracíme zpět
na původní trasu,“ popsal Večerníku

Nejlepšího výsledku dosáhla „tatrovka“ a „čezeta“

přímo na místě startu Josef Jakeš,
jednatel pořádajícího Hanáckého
auto moto veterán klubu s tím, že pořadatele naopak těšila vysoká účast
majitelů téměř 112 historických aut
a motocyklů, kteří se aktivně zapojilo do závodu. Mimo ně jelo po trase
ještě několik desítek neregistrovaných vozidel a motocyklů.
Krátce po desáté hodině se na trasu
vydalo první historické vozidlo, následovala celá plejáda dalších nádherných
kousků, včetně motocyklů vyrobených ještě v dobách první republiky.
„Na této sportovní soutěži nerozhoduje
maximální rychlost, ale jezdec musí
dodržet průměrnou rychlost, kterou si
sám při registrací stanoví, maximálně
však do šedesáti kilometrů v hodině.
Vítězem se stane ten, kdo projede
stanovenou trasu s žádným, nebo nejmenším časovým rozdílem,“ objasnil
pravidla soutěže Josef Jakeš.

776 159 120

region@vecernikpv.cz

nad Podhradským rybníkem ve směru na Krumsín, ať v sobotu mezi druhou a půl šestou odpoledne dorazí do
plumlovského kempu Žralok. Vstupné do lesa bude dobrovolné,“ pozval
všechny organizátor Marek Otruba s
tím, že připraven bude skutečně převelice bohatý doprovodný program.
„Děti si budou moci vyzkoušet modelování balonků, kreslení křídami
čí jízdu na poníku, připraveno pro
ně bude malování na obličej, pohádková tombola, lesní bar, vodnic-

inzerce

Kralice na Hané/mik - Nadýchat
policistům jako řidič přes jedno
promile, to znamená spáchat trestný čin. Nyní si je toho určitě už vědom dvaašedesátiletý šofér, kterého
policejní hlídka nachytala v Kralicích na Hané opilého za volantem.
„Ve čtvrtek čtrnáctého srpna krátce
před osmou hodinou ráno kontro-

lovali policisté na Prostějovské ulici
v Kralicích na Hané vozidlo Ford
Fiesta. U dvaašedesátiletého řidiče
provedli dechovou zkoušku a naměřili mu 1,02 promile alkoholu v
dechu. Po poučení se odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu
v nemocnici. Na místě mu policisté

U TOHO!

PÁLENICE
MLÝNSKÝ DVŮR
Němčická destilační s.r.o.
Mlýnská 99, 798 27 Němčice nad Hanou

!!!! Pálící sezona již zahájena !!!!
Pálenice je vybavena:
 vývěvou pro nalévání kvasu
 dvojicí měděných destilačních kotlů
 plynovým vytápěním

Pálenice umožňuje
 pálení od 100 l ovocného kvasu
 uskladnění vašeho kvasu v našem skladu
 podle možností zohlednit vámi navržený termín pálení

Veškeré informace a objednávky:
RNDr. Bohumila Procházková
tel. 605 758 492, e-mail: bohuproch@seznam.cz

Ceník a více informací na
www.nemcickadestilacni.wz.cz

KDO TO JE? POLICIE NEZNÁ JEHO JMÉNO!

Poznávací znaky. Policie zveřejnila fotografie kola, na
kterém neznámý muž havaroval v Mostkovicích, stejně jako
dámského kola, které vedl. V době nehody měl na sobě i toto
tričko a nesl batoh se žlutým nápisem. 4x foto: Policie ČR
červené barvy a zároveň vedl dámské jízdní kolo značky OLPRAN fialovočerné barvy,“ uvedla k celkovému popisu mluvčí
krajské policie.
Jakékoliv informace, které by vedly ke zjištění totožnosti neznámého zraněného cyklisty, mohou občané sdělit přímo nebo
telefonicky na Dopravní inspektorát v Prostějově v Havlíčkově
ulici nebo na telefonní čísla 974 781 251, 974 781 580, případně
kdykoliv na bezplatnou telefonní linku 158.
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www.vecernikpv.cz
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Představujeme regionální podnikatele...

Potřebujete-li materiál na stavbu,
či jen zkrášlit zahradu...
Žešov, Prostějov/pr - Rodinná firma Písky a kamenivo Žešov působící ve svém
oboru od roku 2010, sídlí v žešovském
areálu a její druhou pobočku najdete
v areálu Agrostroje na Vrahovické ulici
v Prostějově.
Potřebujete-li sypký materiál na stavbu, či
jen zkrášlit zahradu, stačí navštívit tuto prodejnu, kde najdete za příznivé ceny přesně
to, co hledáte. Nejenže ušetříte, ale nemusíte
si ani ,,lámat“ hlavu s tím, jak zakoupený

materiál odvézt. K dispozici je vám služba,
kterou majitelka Jana Maštalířová nabízí,
v podobě celkového odvozu veškerého
materiálu nejen kontejnerovou dopravou
od pěti do čtrnácti tun, stejně tak i možnost
poskytnutí služeb autodopravy na poptávku,
odvoz i dovoz různých materiálů.
Předností spolupráce s firmou Písky a kamenivo Žešov je jak příznivá cena, zajištěná
doprava, ale i možnost minimálního odběru. Jestli potřebujete sáček, kyblík, věřte,

BYLI JSME

nejvíce bodů získali hned dva borci.
Mezi oběma tak musel rozhodnout
závěrečný rozjezd, v němž nakonec
zvítězil syn stínavského starosty.
„Zúčastnil jsem se zatím každého
ročníku Traktoriády, nejlépe jsem
byl zatím druhý a to hned dvakrát.
Loni jsem třeba o prvenství přišel
tím, že mně upadla šaltrpáka. Jsem
moc rád, že to konečně vyšlo,“ těšil se
David Bokůvka ze Stínavy na svém
závodním domamontu. „Je složený
téměř výhradně z toho, co jsme našli
doma. Jede rychle, ale pořád se bojím,
že se někdy vysype,“ popsal pro Večerník svůj stroj Bokůvka.
Těsně druhý po rozjezdu nakonec
skončil teprve patnáctiletý Jiří Vašek
z Labutic. „Na traktoru závodím od
jedenácti let, několikrát jsem startoval
v Ludmírově či v Suchdole. Stínavská trať je ale moje oblíbená, je nejen
hodně o rychlosti, ale zároveň prověří
i postřeh řidiče. Navíc tu vždy porazím svého strýce Jindru, který i teď

skončil třetí. On mi to beztak zase
vrátí v Suchdole, kde má vždy velkou
diváckou podporu,“ nechal se slyšet
mladý, nicméně už velmi zkušený
jezdec.
Pro diváky bylo velmi atraktivní
sledovat, když se po odjetí všech
závodníků na trať vydal i tank.
V něm se posléze mohli zájemci
i svézt a to po terénní trati dlouhé půldruhého kilometru. Museli
však přispět na naftu. Každá jízda
přišla na 480 korun, o tuto částku se
mohli podělit maximálně čtyři lidé.
„Tank jsem koupil před dvěma lety.
Váží čtyřicet dva tun a při jízdě v terénu žere asi pět set litrů nafty na sto
kilometrů,“ vysvětlil Večerníku jeho
majitel Jaroslav Ondruška z Brodku u
Prostějova, který kolos řídil společně
se svým synem Reném.
Navzdory poměrně vysoké ceně
vstupenky, byl o jízdu v obrněnci
obrovský zájem. „Bylo to úžasné.
Nejdříve jsem jel nahoře na tanku,
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Dočkal se. Po dvou druhých místech David Bokůvka jedoucí na domácí trati
ve Stínavě urval celkové vítězství konečně pro sebe.
Foto: Martin Zaoral
rozhlížel se po okolí a pak si vlezl
i dovnitř. Hrozně to tam drncalo a
ven bylo vidět jen takovou malou
škvírkou. Hned bych jel zase,“ netajil své nadšení devítiletý Jiří Krpec
z Prostějova, jehož rodiče dorazili
na Traktoriádu vůbec poprvé. Už

nyní je přitom pravděpodobné, že
během následujících měsíců budou
od svého potomka čas od času slýchat dotaz, kdy se do Stínavy na tank
vypraví zase. „Za rok vše proběhne
znovu,“ přislíbil za tým organizátorů
starosta Stínavy Pavel Bokůvka.

perličky z traktoriády ve stínavě...

3x foto: Martin Zaoral

že s prázdnou neodejdete. Vyhoví vám
i s odběrem tohoto množství. Potřebujete-li materiál na zasypání, nebo vyrovnání
terénu, ZDARMA si můžete odvézt cihelný
recyklát, určený k těmto účelům. Z okrasného kameniva, nejen do zahrádky, nabízí tato
prodejna okrasný valoun, zahradní kámen,
oblázky různých průměrů a jiné okrasné
kamenivo.
Více informací najdete na www.pisek-kamenivo.cz, nebo přímo na tel. čísle 728 779 992.

panácích sedl muž za volant
Klenovice na Hané/mik - Tři panáky tvrdého alkoholu a jedeme!
Takhle uplynulou sobotu odpoledne přemýšlel řidič, kterého
policisté nachytali v autě při průjezdu Klenovicemi.
„V sobotu šestnáctého srpna kolem
jedné hodiny odpoledne kontrolovala policejní hlídka řidiče v obci
Klenovice na Hané. Při kontrole
čtyřiačtyřicetiletého řidiče osobní-

ho auta byla provedena i dechová
zkouška. Řidiči bylo naměřeno 1,95
promile alkoholu v dechu, načež se
přiznal, že před jízdou vypil tři panáky tvrdého alkoholu a pak sedl
za volant,“ informovala Večerník
Marta Vlachová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. Jak dodala,
muži byl odebrán řidičský průkaz
a zakázána další jízda.

OKRADLI při večeři

Mostkovice, Prostějov/mik Na večerní výlet do Prostějova
rozhodně nezapomene žena z
Mostkovic. Na parkovišti před
restaurací jí totiž zatím neznámý
zloděj vykradl auto…
„V úterý dvanáctého srpna se
řidička z Mostkovic zastavila na
večeři v restauraci v Prostějově na
ulici Foerstrova. Když se asi po
hodině vrátila zpět k vozidlu, zjistila, že má poškozené auto. Zloděj

poškodil zámek na zadních zasouvacích dveřích vozidla Volkswagen
Transporter a vnikl do kabiny. Zde
odcizil pod sedadlem odloženou
dámskou kabelku s osobními
věcmi,“ popsala Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak dodala, poškození auta majitel vyčíslil na čtyři tisíce korun
a krádeží tašky byla způsobena
škoda necelé tři tisíce korun.

Z Laškova zmizela čtyřkolka

Laškov/mik - O čtyřkolku za 160 000 korun přišel v noci z pátku
na sobotu její majitel z Laškova. Stroj bohužel nechal zaparkovaný na volně přístupné zahradě...
„V noci z pátku patnáctého na sobotu 16. srpna odcizil zloděj z volně
přístupné zahrady v obci Laškov čtyřkolku. Majitel ji zde měl zaparkovanou a uzamčenou. Krádeží zelené čtyřkolky mu byla způsobena
škoda za sto šedesát tisíc korun,“ uvedla Marta Vlachová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Z garáže v Nezamyslicích
„vykuchali“ vozík o autobaterii

zadrželi řidičský průkaz a zakázali
další jízdu,“ uvedla Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje
s tím, že nyní je postarší muž podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky, za který
mu hrozí až roční pobyt za mřížemi,
peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

U plumlovské přehrady spadl z kola a skončil ve špitále

Mostkovice/mik - K poměrně absurdní situaci došlo v uplynulém týdnu. Minulé úterý totiž v Mostkovicích těžce havaroval muž na jízdním kole. Při karambolu se těžce zranil
a lidé mu zavolali sanitku. Ta ho převezla do Fakultní nemocnice v Olomouci na ošetření, kde byl krátce hospitalizován.
Podle všeho ale chlapík ze „špitálu“ utekl a policie nezná ani
jeho jméno. Jak je to možné?
„Policisté Dopravního inspektorátu v Prostějově se obrací
na veřejnost se žádostí o pomoc při zjištění totožnosti neznámého muže, který havaroval na jízdním kole přesně v úterý
pátého srpna kolem 17.45 hodin na ulici Stichovské v Mostkovicích,“ potvrdila Večerníku Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Vyšetřovatelé ale disponují zevrubným popisem nehody.
„Cyklista, který jel od plumlovské přehrady a vedl jízdní kolo,
z dosud nezjištěných příčin narazil nejprve vedeným kolem
do sloupku kovového zábradlí a poté i s jízdním kolem, na
kterém už jel, o betonový obrubník. Po nárazu upadl na zem.
Přivolaným sanitním vozem byl převezen do olomoucké nemocnice na ošetření. Podle prvotní lékařské zprávy utrpěl
těžké, blíže nespecifikované zranění,“ popsala Irena Urbánková.
Vzhledem k tomu, že se doposud nepodařilo zjistit totožnost
cyklisty, obrací se policisté se žádostí o pomoc na širokou
veřejnost. „Věk zatím neznámého muže je v rozmezí od třiceti
do čtyřiceti let, vysoký je kolem stoosmdesáti centimetrů. Nosí
nakrátko ostříhané tmavé vlasy a prošedivělé vousy. Na sobě
měl černé triko se znaky, černé kalhoty vykasané pod kolena
a na zádech nesl černý batoh s nápisem „NIKE“. Jel na pánském horském jízdním kole značky OLPRAN PATRIOT

cyklisty, který měl za kolem přivázán
dvoukolový vozík. Samozřejmě, také
neosvětlený. Cyklista kličkoval po
celé šířce silnice. Policisté osmašedesátiletého muže na kole zastavili a
zkontrolovali. Senior nadýchal 1,70
promile alkoholu. Nyní je podezřelý
ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
který bude po zadokumentování oznámen k projednání na příslušný správní
orgán,“ sdělila Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.

Největší atrakcí byl tank z Brodku u Prostějova

Stínava/mls - Tak to byl fofr! Celkem dvacet traktorů prolétlo po
polích, loukách i bažinách v okolí
Stínavy takovou rychlostí, že než
se někteří z několika stovek diváků
rozkoukali, už bylo po všem. Zlatým respektive ocelovým hřebem
sobotní Traktoriády nepochybně
byla přítomnost obřího tanku.
Nejenže se obrněnec pro pobavení publika vyrovnal s nástrahami
všech tří závodních disciplín, kromě toho také svezl každého, kdo o
to stál a přispěl na naftu. PROSTĚJOVSKÝ Večerník na takové paNa start, a jedeme! Soutěžní jízda přilákala letos do Skalky rekordní
Jako z pohádky. Na trasu ze Skalky do Čech pod Kosířem se vydarádě pochopitelně nemohl chybět.
počet startujících. Stovky diváků se měly rozhodně na co dívat.
la i tato tatrovka z první republiky. Osádka pochopitelně vyjela na trať
Závodníci v podomácku vyrobených
Foto: Michal Kadlec
v dobových kostýmech.
Foto: Michal Kadlec
i továrních traktorech se ve Stínavě
Tatrovky, škodovky, mercedesy, děda kdysi vlastnil ještě válečný Je to drahý koníček,“ připustil Fran- Hejtmanem (Praga) a Petrem Mrňou postupně utkali ve třech disciplínách,
kterými byla Cesta do lesa přes stísérovky a další i osmdesát let stará mercedes, se kterým nás vozil do tišek Mrázek, jeden z přihlížejících (Tatra).
auta si mohly ve Skalce prohlédnout školy. Od těch dob nedám na histo- diváků.
Motocyklové klání ovládl Rostislav navské bahno, slalom a sprint na
stovky lidí. „Jsem tady každý rok a rická auta dopustit. Je až neuvěřitel- V kategorií automobilů se z vítězství Horák na ČZ 150C, druhý skončil louce. Letošní ročník tradiční akce byl
pokaždé spatřím něco, co tady ještě né, kolik v nich mají sběratelé peněz radoval Pavel Rek s vozem značky Josef Soukup (D-RAD) a třetí Pavel přitom výjimečný hned v několika
ohledech. Tím zásadním byl třeba ten,
nebylo. Jsou to úplné skvosty, můj a kolik dalších financí je stojí údržba. Tatra, který zvítězil před Petrem Pospíšil (JAWA-ČZ17).
že po uzavření výsledků se zjistilo, že

ká dílna, skákací hrad, nafukovací
skluzavka a řada soutěží o sladké
odměny,“ prozradil z programu organizátor. Po uzamčení vstupu do
Pohádkového lesa se navíc všichni
mohou těšit na vystoupení tanečního
kroužku Šárky Miklíkové. „Vyvrcholením pak bude velká vodnická
show, která odstartuje v sedm hodin,“ zdůraznil Otruba závěrem.
Hrát bude skupina Marbo, připraven bude rozsáhlý stánkový prodej s
dobrotami z roštu i z udírny.

Němčice nad Hanou/mik – Osmašedesátiletý cyklista byl při noční
jízdě zastaven policejní hlídkou.
Na kole s vozíkem se totiž proháněl
Němčicemi notně opilý a navíc naprosto neosvětlený. A právě v tomto
stavu kličkoval z jedné strany silnice ke druhé...
„Ve čtvrtek čtrnáctého srpna krátce
před třiadvacátou hodinou si policejní
hlídka, provádějící dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Tyršově v Němčicích
nad Hanou, povšimla neosvětleného

Traktoriádu ve Stínavě vyhrál starostův syn Řidičku z Mostkovic

Nadšenci zvou do Pohádkového lesa Starší řidič nadýchal v Kralicích Fotoreportáž
Fotoreportáž
více jak jedno promile alkoholu
Plumlov/mls - Přes padesát pohádkových bytostí by mělo v sobotu
23. srpna zaplnit les nad Podhradským rybníkem v Plumlově. Spolek plumlovských nadšenců zde již
počtvrté pořádá Pohádkový les.
Spolek plumlovských nadšenců - to je
osvědčená známka pro pořádání akcí,
které dokážou pobavit snad každého.
Přesvědčit se o tom budete moci opět
tuto sobotu v plumlovském kempu
Žralok. „Každý, kdo bude chtít navštívit Pohádkový les rozprostírající se

www.vecernikpv.cz

Cyklista „opilý jako Dán“! Klenovice na Hané: po třech

Nezamyslice/mik – Autobaterie za tři tisíce korun stačila
ke štěstí zloději, který se v Nezamyslicích vloupal do garáže.
Odnesl to vysokozdvižný vozík,
který tak zůstal „na suchu“.
„V úterý dvanáctého srpna přijali
policisté z obvodního oddělení
v Němčicích nad Hanou oznámení
o krádeži autobaterie, ke které
došlo někdy v čase od předchozího

pátku 8. srpna do pondělí 11.
srpna v Nezamyslicích. Zatím
neznámý pachatel vnikl do jedné
z garáží a ze zaparkovaného
vysokozdvižného vozíku odcizil
autobaterii značky VARTA.
Poškozené společnosti způsobil
škodu za tři tisíce korun,“ sdělila
Irena Urbánková, tisková mluvčí
krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

PLUMLOVMAN žije! Duatlonisté se vrátili na Žralok

V Drahanech budou

Největší atrakce. O jízdu v tanku byl mezi přítomnými dětmi i
jejich rodiči velký zájem, přestože se kvůli spotřebě pěti set litrů
nafty na sto kilometrů nejednalo právě o levnou záležitost.

Plumlov/mls B
YLI JSME
- Uplynulou sobotu se v atraktivním prostředí
okolí plumlovské
přehrady a Pod- U TOHO!
hradského rybníku konal druhý ročník duatlonu. Na
celkem osmačtyřicet sportovců čekalo nejprve pět a půl kilometru běhu,
poté asi deset kilometrů na kole a na
závěr opět běžecká trať, tentokrát
o déle 3,1 kilometru.
Akci se základnou v ATC Žralok připravil sice mladý, ale stále sehranější organizátorský tým. „Do Plumlova jsem
začal jezdit, abych si tu zaběhal. Zdejší

Tankista. Spolumajitel pily v Otaslavicích Jaroslav Ondruška Holky a traktory. Domamonty nejsou zábavou jen pro statné
z Brodku u Prostějova si dvaačtyřicetitunový kolos pořídil před chlapy, jejich síla přitahuje i mnohé křehké ženy.
dvěma lety.

krásná příroda k tomu přímo vybízí. Pak
mě napadlo, že by se tu mohl pořádat
závod, který by naplno využil zdejšího perfektního terénu a navíc pomohl
oživit prázdninové dění v kempu,“ prozradil Večerníku třiadvacetiletý David
Vidrman z Prostějova.
Ve srovnání s loňským rokem se počet účastníků navýšil o sedm běžců.
„Věřím, že až se dostaneme do většího povědomí, přijde ještě víc lidí.
Myslím, že tak pěkné prostředí nikde
jinde nenajdou,“ komentoval početné
pole Vidrman, který chtěl původně
u Podhradského rybníku pořádat triatlon. Svého původního nápadu se přitom
stále nevzdal. „Věřím, že příští rok se tu

už triatlon podaří zrealizovat. Plavat se
bude samozřejmě na Podhradském rybníku, běžecké trasy nebudou problém
a cyklistickou část ještě budeme muset
vymyslet,“ navnadil všechny milovníky
kombinace plavání, cyklistiky a běhu.
A jak to celé v sobotu 16. srpna 2014
dopadlo? Při neúčasti loňského vítěze
Ondřeje Horáka si pro vítězství doběhl
další zkušený matador Pavel Dvořák,
který tratí prolétl za 40 minut a 36 vteřin.
Mezi ženami se pak vítězství podařilo
obhájit Zuzaně Kohoutové.
Vítězem se však stal každý, kdo
u „Podhraďáku“ překonal vlastní lenost,
poměřil síly s ostatními a objevil v sobě
kus „Plumlovmana!“
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Krátce po startu. V sobotu dopoledne vyběhla z kempu Žralok
necelá padesátka závodníků.
Foto: Martin Zaoral

výsledky Plumlovského
duatlonu 2014

kategorie muži:
1. místo: Pavel Dvořák 40:36
(absolutní vítěz)
2. místo: Libor Vysloužil 41:07
3. místo: Jakub Hapl 43:53
kategorie ženy:
1. místo: Zuzana Kohoutová 52:38
2. místo: Veronika Drtilova 54:35
3. místo: Dáša Mihalová 57:12
kategorie dorost:
1. místo: Libor Vymola 47:17
2. místo: Petr Spáčil 52:28
3. místo: David Surma 52:30

dobývat hrad Drahans

Drahany/mls - Lidé, kteří dorazí tuto
sobotu 23. srpna od 10.00 hodin na
louku před budovou Muzea Drahanské vrchoviny v Drahanech, se určitě
nudit nebudou. Rázem se ocitnou ve
středověké vesnici, kde budou moci
omrknout vojenské ležení a lazebnu
či ochutnat středověkou kuchyni.
Nesporně je upoutají také ukázky
dobových vojenských soubojů, hudby, tance či řemesel. Zlatým hřebem
pak bude rekonstrukce dobývání
hradu Drahans podle událostí z tažení
Jana Lucemburského proti Fridušovi
z Linavy v roce 1312. Bitva o hrad je
naplánovaná na patnáctou hodinu.

Došlo na naši adresu...
„Všechno může fungovat lépe, ale jsou k tomu potřeba peníze“
Lidé nosí z lesů
„Vycházíme spolu vcelku dobře, jde nám
rekordní množství hub
o fungující obec. I když se názorově
Exkluzivní rozhovor se zastupitelem Víceměřic Kamilem Antoníčkem

Víceměřice - Zastupitelstvo Víceměřic čítá sedm členů
a o nabízené mandáty se v posledních komunálních
volbách podělily celkem tři kandidátky. Jistou zajímavostí je, že pouze tři zastupitelé byli přímo zvoleni,
zbývající kvarteto tvoří náhradníci. Jedním z nich je
i Kamil Antoníček. Otec tří děti žije ve Víceměřicích již
deset let, z toho osm let je činný pro obec. Čtyři roky
jako člen finančního výboru, následně jako zastupitel a
předseda kontrolního výboru obce. V započaté práci by
rád pokračoval i nadále, v podzimních volbách tak bude
usilovat o obhájení dosavadní pozice.

„Vcelku dobře, jde nám o fungující obec. I když se osobně názorově
Jak jste spokojen s živo- liším a mám svůj pohled na věc,
tem v obci a možnostmi jak by se to dalo dělat jinak. Například mám odlišný pohled na chod,
pro občany?
„Myslím, že vcelku ano...(úsměv) vedení a provozování Domova
Místní spolky a obec pořádají řadu u Rybníka, dále na provozování
akcí jak pro děti, tak dospělé i dů- podtlakové kanalizace a jiné věci.
chodce. Je tu také dobrá dopravní Ale je to běžné, co člověk, to názor.
obslužnost, v obci funguje mateř- Vždyy se dá najít východisko.“
O co jste se v uplynulých
ská škola, obchod a hlavně jsou tu
letech nejvíce snažil?
příležitosti zaměstnání v Domově
u Rybníka i u soukromých subjek- „Za poslední čtyři roky se dokončily akce, které zbyly po minulém zatů.“
V sedmičlenném zastupi- stupitelstvu, a byla realizována řada
telstvu usedli členové nových projektů jako je například
hned tří kandidátek, jak spolu infrastruktura nové řady rodinných
domů, chodník v první řadě, obnova
vycházíte?
obchodu, rozšíření mateřské školy a

Jiří Možný

liším a mám svůj pohled na věc, jak
by se leccos dalo dělat jinak...“

a je třeba to řešit a vytvořit prostory pro
parkoviště. Občané
by také jistě uvítali
fungující obecní
zastupitelstvo,
které se bude starat o občany.“

zastupitel Víceměřic KAMIL ANTONÍČEK
o spolupráci v zastupitelstvu obce
výměna oken a dveří, revitalizace
hřiště v Bludníku, nový dům číslo
109 a řada projektů v Domově u
Rybníka. Já osobně jsem se vždy co
nejvíce snažil najít tu nejlepší variantu pro
p obec.“
Co by naopak mohlo fungovat lépe?
„Na tuto otázku odpovím, že
všechno může fungovat lépe, ale
jsou k tomu potřeba peníze. A to
nemalé. Jako jednu z věcí, která
v obci chybí, je kulturně sportovní zařízení pro občany, kde by se
mohly konat různé kulturní i sportovní akce.“
Hodláte kandidovat i v
podzimních komunálních
volbách?

„Ano. Mám
m ambice být zastupiastupitelem a pokračokračovat v dosavadní
vadní
práci pro lepší
obec.“
Na čem
je potřeotřeba v tom příštím období
bí nejvíce zapracovat?
covat?
„Je to například
apříklad
dokončit
cestu
v nové řadě
adě rodinných domůů a zapracovat na rozvoji
voji Domova
u Rybníka.. Mimo jiné
věci je velkým
lkým problémem v obci
bci parkování

Foto: Jiří Možný

P
Prostějovsko/mls
- Pro samé
houby není v lese kam šlápnout.
h
Rostou zejména praváci a moR
dráci, ve velkém se začaly objevodr
vat i růžovky. Najít můžete i dost
va
babek. Dokládají to fotografie
ba
a svědectví houbařů z celého
Prostějovska.
P
Své zkušenosti a postřehy nám
S
lidé nejen posílají do redakce,
lid
čím dál častěji si je sdělují i na
čí
nejrůznějších
internetových
n
serverech
či
facebookových
se
stránkách.
„Ve středu jsem byl
st
v lese na území kolem Protivanova
ve
v směru na Žďárnou. Našel jsem
spoustu
suchohřibů a růžovek.
sp
A pozor na hořčáky, je jich tu plno,”
napsal například jeden z uživatelů
n
serveru www.nahouby.cz.
se
O víkendu pak byly lesy nejen
plné hub, ale i houbařů. „V okolí
pl
Nivy byla neskutečná úroda.
N
Ovšem těch houbařů!!! Na vlastO
ní oči jsem viděl na vjezdu do lesa
n
houbaře s plným kufrem. Říkal,
h
že napočítal přes čtyři sta kousků
a dál už nepočítal,“ svěřil se další
z houbařů.

Tak to je záplava! Miroslav
Hájek z Čech pod Kosířem zaslal
do redakce Večerníku fotografii
se svým úlovkem, který nasbíral minulé úterý 12. srpna v lese
u Laškova. Foto: archív M. Hájka

Doporučujeme proto všeho nechat a spěchat do lesa, aby na vás
ještě něco vůbec zbylo...

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost

Renesanèní kratochvíle
Prostějovského léta
O stovky let zpět v čase
do období renesance
se přenesli účastníci
Prostějovského léta,
kteří se uplynulý čtvrtek pohybovali na náměstí T. G. Masaryka.
Proběhl tu totiž tématický večer, na kterém
by se snad ani císař
Rudolf II. nestačil nudit. A Večerník byl u
toho!
Prostějov/peh
Urozené dámy, vznešení pánové, prostějovské měšťanstvo i lid
prostý, který se uplynulý čtvrtek
v podvečer dostavil na náměstí T.
G. Masaryka, mohl okusit něco
málo z dob renesance. O zábavu
se urozenému panstvu v publiku
postarali středověcí pěvci, hudebníci a herci, kteří předvedli
ukázky šermu, tehdejšího stylu
boje, výzbroje, renesančního tance, oděvu slavnostního i prostého
a nechyběla pochopitelně ani
hudba. Tu měli na starost potulní

OLYMPIC srší novou energií

Jejich zdejší KONCERT BYL BOMBA!
Prostějov/peh - Nad pláží
plumlovské přehrady „U Vrbiček“ zazářilo o sobotním
večeru Souhvězdí šílenců kapely Olympic. Řádila tu totiž
nestárnoucí kapela Olympic
a rovnou dvě tisícovky fanoušků, kteří si nenechali ujít koncert stále oblíbené hudební
legendy. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, jakožto mediální
partner, u toho nemohl chybět...

Hvězdný závěr léta
Dávno zapomenuté tóny minulosti. Potulní trubadúři ze skupiny Bakchus předvedli pravý středověký hudební nářez na loutnu.
Foto: Petra Hežová
trubadúři, seskupení pod názvem běhu se díky alchymistickému
Bakchus, kteří v dobových kostý- umění magistra Kellyho zjevila
mech obecenstvo potěšili písněmi i Sirael a širokou veřejnost pomilostnými i žertovnými z obdo- učila i pobavila rozverná frašbí 12. až 16. století, stylově zahra- ka vynikajících Berounských
nými na loutnu, dudy, zvířecí roh měšťanů, kteří se pro povyi šalmaj.
ražení zdejšího měšťanstva
„Tady je vidět, že dobrá hudba vzájemně na pódiu málem na
nemusí trhat ušní bubínky, ani kord nabodli. Ale žádný strach,
z ní člověku nehrozí epilep- vše bylo pečlivě připraveno a
tický záchvat z toho věčného tak nikdo nepřišel k újmě, ani
blikání laserů,“ ocenila středo- veselý šašek, který to vlastně
věké muzikantské umění jedna všechno spískal. Kdo nepřišel,
z účastnic večera. V jeho prů- mohl jen litovat.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

INZERCE

noduše přístupné Art kavárny
Avatarka na náměstí T. G.
Masaryka, kde budete moci
zhlédnout výstavu unikátních
fotografií z moravských jeskyní a důlních děl, které pro
vás pořídil fotograf a speleolog Petr Hruban.
Příští úterý 26. srpna proběhne
v prostorách Art kavárny Avatarka na náměstí T. G. Masaryka
slavnostní vernisáž za přítomnosti autora fotografií, který
návštěvníkům přiblíží okolnosti

vzniku fotografické kolekce
zdejších jeskyní a důlních děl.
„Rád bych na výstavu pozval
všechny ty, kteří mají vztah
k tajemnu a přírodě na zemi i
v podzemí,“ zve fotograf Petr
Hruban, mimo jiné autor knižní publikace Zlatohorské podzemí, který poskytl Večerníku
exkluzivní rozhovor.
Na ten se můžete těšit už v
některém z nadcházejících
vydání vašeho oblíbeného
periodika.

A bylo co poslouchat. Vystoupení
předkapely Penzistor publikum
důkladně rozehřálo a pak už pódium i potlesk fanoušků patřil
nestárnoucím legendám české
hudební scény. Ta ukázala všem
pochybovačům, že ještě rozhodně nepatří do starého železa a pod
plumlovským nebem představila
své zbrusu nové skladby z nejnovějšího alba Souhvězdí šílenců.
„Chceme vám představit naše
novinky z poslední desky, kterou
nám stylově pokřtil kardiochirurg
Jan Pirk a zároveň se v listopadu
můžete těšit na další nové ´cédéčko´ kapely Olympic s názvem
Souhvězdí drsňáků, které jak doufáme, nám pokřtí některý uznávaný urolog,“ prozradil se smíchem
frontman kapely Petr Janda. Ale
v průběhu večera samozřejmě došlo i na osvědčené hitovky, které
si spolu s ním zazpívaly stovky
návštěvníků koncertu. „Ráda si
zazpívám známé písničky kapely
Olympic, vždyť na nich jsme vyrůstali. Ale musím uznat, že ani ty
nové písně nejsou špatné a jsem
ráda, že pan Janda zmínil i nová
CD, ty si ráda poslechnu“ přiznává paní Mrázková z Prostějova.

Největší hudební událost letošního
léta je za námi, aneb kdo nebyl minulou sobotu na pláži U Vrbiček a
netleskal hitovkám Petra Jandy a
jeho legendární kapele Olympic,
jen stěží se může počítat mezi příznivce českého rocku! Olympici to
totiž při svém open air vystoupení
pořádně rozbalili bez ohledu na to,
že na české hudební scéně působí
už téměř neuvěřitelných padesát
let. Jejich hudba má totiž stále co
říct a své fanoušky si tak nacházejí
i u mladších generací. Pod pódiem
se proto sešli zástupci snad všech
věkových kategorií, ti kteří si pamatují Jandovy začátky i fanoušci
školou povinní. „Vzala jsem s sebou vnoučata, protože jsou tu u mě
na prázdninách a písničky kapely
Pořadatelské okénko
Olympic máme rádi celá rodina,“
vysvětluje paní Božena Vitázková, kterou na koncert doprovodili Za to, že k nám oblíbená kapela
školáci Maruška a Vojta.
Olympic zavítala vděčíme my

Do nitra moravských jeskyní a štol Fotoreportáž
s fotografem Petrem Hrubanem
Prostějov/peh - Fotograf a
speleolog Petr Hruban představí návštěvníkům Art kavárny Avatarka krásy zdejších jeskyní a důlních děl.
Přijďte se pokochat dech beroucími záběry z nitra Země.
Pokud vás lákají nepřístupné
podzemní prostory, jeskyně a
štoly, nemusíte porušovat zákazy vstupu ani překračovat
zákon. Stačí, když ve dnech
od 26. srpna do 28. září zavítáte do bezpečné a zcela jed-

Novinky
i nestárnoucí hity

Malé šikulky. Profesionální a perfektně sladěné vystoupení předvedly účastnice napříč věkovými kategoriemi. Foto: Petra Hežová
fanoušci především pořadatelům
z agentury HITTRADE, proto se
Večerník zeptal majitele Petra
Zlámala, jak koncertní vystoupení Olympiků hodnotí. „Abych se
přiznal, původně jsem si myslel,
že to bude jen takový soukromý
večírek pro pár známých a několik zvědavců za plotem. Pak ale
dorazilo pěkných pár stovek lidí,
kteří mají stejný názor na dobrou
muziku a mohli jsme si tak maximálně užít skvělý večer plný kvalitní hudby,“ zhodnotil večer s
úsměvem majitel agentury HITTRADE, který do poslední chvíle
doufal, že se vystoupení nebude
muset kvůli nepřízni počasí přesunout do sálu Společenského
domu v Prostějově. „Pryč jsou už
doby, kdy jsme uměli poručit větru, dešti, ale mám radost, že se
počasí nakonec umoudřilo a

mohli jsme koncert uspořádat
venku tak, jak bylo plánováno,
protože jde o vlastně poslední letní akci tady U Vrbiček. O to víc
jsem rád, že to bylo právě ve společnosti kapely Olympic, ke které
mám velmi blízký vztah,“ dodal
pořadatel Petr Zlámal.
Koncert kapely Olympic je
tedy už minulostí, máme se ale
jako příznivci hudby ještě do
konce letošního roku na co těšit? „Samozřejmě máme v plánu
hned několik akcí a pozvánky na
ně fanouškům včas naservírujeme prostřednictvím Večerníku,“
slíbil za pořadatelskou agenturu
pan Zlámal.
Za koncertem Olympicu se Večerník ohlédne ještě v příštím
vydání, už teď ale najdete na
www.vecernikpv.c z rozsáhlou
fotogalerii i videoreportáž!

jaký
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kci...
2x foto: Michal Kadlec, 1x foto Petra Hežová

Nezničitelný. Petr Janda řádil
Bylo plno. Na Olympic dorazila v sobotu na přehradu Sympaťák každým coulem. Čtenářku Večerníku vy- na pódiu ve dvaasedmdesáti lespousta fanoušků všech generací.
styloval Petr Janda na společné focení vlastní kšiltovkou. tech opravdu jako zamlada!

Proběhl druhý prostějovský Restaurant Day,

tentokrát v piknikovém stylu
Prostějov/peh - Díky Okrašlovacímu spolku města Prostějova a účastnicím kurzu
Okresní hospodářské komory „Od kočárku k podnikání“
jsme si i v Prostějově mohli
doslova vychutnat už druhý
Restaurant Day v tomto roce.
Ani tentokrát nechyběly dobroty ryze domácí ani exotické.
V neděli 17. srpna se už podruhé sešly šikovné kuchařky,
pekařky a cukrářky, aby se
pochlubily svým kulinářským
uměním široké veřejnosti. Akce
známá už po celé republice pod
názvem Restaurant Day si klade za cíl dát prostor a příležitost
šikovným kuchařinkám, aby
předvedly, co umí a současně

Fotoreportáž

si vyzkoušely svého podnikatelského ducha. Tentokrát se
účastníci sešli v piknikovém
stylu u hvězdárny v Kolářových sadech, kde to vonělo…
no prostě báječně.
Není divu, v nabídce nechybělo bezlepkové jídlo, maďarské
speciality, štrůdly, čokoládové
dorty, pravé anglické muffiny,
domácí džemy Aleny Grmelové, povidlové buchty a další. To
vše řádně dochucené bohatým
programem, který si vzali na
starost tanečníci TS Free Dance
Jany Bálešové, sportovci z Aerobik klubu Pavlíny Radičové,
policejní příslušnice ze skupiny prevence MP a o hudební
doprovod celé akce se postaral

pan Jaroslav Knejp a akci tak
nemohly překazit ani zlověstně
se tvářící dešťové mraky, které
se nad Prostějovem honily už
od rána. „S nadsázkou se dá
říct, že kdykoli je Restaurant
Day, máte jistotu, že bude ošklivé počasí,“ zažertovala organizátorka akce Milada Sokolová.
Mraky svou deštivou výhrůžku
naštěstí nesplnily a tak se mohlo s klidem mlsat. „Byli jsme už
na květnovém Restaurant Day a
moc se nám to líbilo, tak jsme
přišli zas. Člověk se tu seznámí
s dobrotami, které ještě neochutnal, a mají tu výborné jídlo, jako
třeba tahle špenátová roláda,“
libovala si Jiřina Doležalová.
„Slyšeli jsme, že tu mají být i di-

etní a zdravé potraviny, tak jsme
dorazili s celou rodinou,“ usmívá se paní Jana, která si spolu
s manželem a dětmi pochutnala na tiramisu Jany Reiterové:
„Účastnila jsem se i předchozího
Restaurant Day, a tak jsem si to
přišla vyzkoušet znovu,“ přiznává paní Jana, jejíž syn pojmenoval její stánek se sladkými dobrotami Mňamky od Janky.
Pokud jste taky dostali chuť
na nějakou tu domácí dobrotu, zatrhněte si v kalendáři 17.
listopadu, to totiž proběhne už
v pořadí třetí prostějovský Restaurant Day a jak Večerník
exkluzivně zjistil, těšit se prý
můžete i na výborné domácí
bramboráky Milady Sokolové.

jjaký
akýý bbyl
yl rretsurant
etssuraant dday...
ay....
3x foto Petra Hežová

Letní rodinný piknik. Setkání pod širým Bohatý program. Kdo už ochutnal všechny Domácí lahůdky na každém kroku. Orinebem se spoustou vynikajících lahůdek. Co dobroty, mohl si vyzkoušet střelbu z pistole na ginálními dobrotami se v neděli odpoledne
víc si přát?
terč nebo opileckou chůzi se speciálními brýlemi. pochlubilo i rodinné centrum Lodička.

Ze života města

11

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 18. srpna 2014

Koupaliště za velodromem SROVNALI SE ZEMÍ

EXPRESS
z rady města

„Prioritou stále zůstává rekonstrukce areálu,“ ujišťuje náměstek primátora Zdeněk Fišer

Pamětníkům slzí oči. Ti, kteří v dřívějších časech pravidelně a hlavně rádi navštěvovali populární koupaliště Za Kosteleckou ulicí
v Prostějově, se musí nyní smířit s jeho demolicí. Oblíbené letní místo je definitivně srovnané se zemí včetně vybagrování starého betonového bazénu, po kterém nyní zbyla jen
obrovská jáma. Otázkou teď je, co bude dál.
Dodrží současní radní své slovo a alespoň
v dohledné době se tady dočkáme zbrusu nového koupaliště? Náměstek primátora pro stavební
investice Zdeněk Fišer Večerníku tvrdí, že ano.
Prostějov/mik
„Současná demolice starého koupaliště včetně sociální budovy s terasou na opalování byla dlouhodobě
plánovaná. Na tuto akci bylo v letošním rozpočtu vyčleněno několik
milionů korun. Bohužel, nemůžeme
ihned navázat výstavbou nového
areálu s naplánovaným plaveckým
padesátimetrovým bazénem,“ pustil
se do osvětlování situace Zdeněk Fišer, náměstek primátora Statutárního
města Prostějova.
Už třetím rokem totiž magistrát marně žádá stát o dotaci
ve výši padesáti milionů korun,
bez které se do výstavby nového koupaliště vedení města nechce v žádném případě pouštět. „Je to logické, nemůžeme

si dovolit takovou částku čerpat
sami z městské pokladny. Vždyť
padesát milionů korun, to je polovina všech stavebních investic
v Prostějově za celý rok,“ vysvětlil náměstek primátora.
Co ale teď? Z koupaliště za
velodromem zbyl v tuto chvíli holý pozemek s obrovskou
jámou po starém bazénu. Jak
dlouho zůstane takto prázdný?
Večerník to ví! „Vypracovaný
projekt zůstává v platnosti jen
s tím rozdílem, že padesátimetrový plavecký bazén posuneme
blíže k Víceúčelové hale-zimního stadionu místo starého
golfového hřiště a tenisových
kurtů. Počítáme i s jeho zastřešením pro zimní provoz a teplo
budeme brát právě ze ´zimáku´,

kde při výrobě ledu do současné
doby dochází ke zbytečné ztrátě
tepla, které se nevyužívá. Projekt
počítá samozřejmě i s výstavbou
nového sociálního zařízení, malých bazénků pro děti, dětského
hřiště a dalšího vybavení. Vše je
ale otázkou času, žádost o dotaci
neustále aktualizujeme a já osobně věřím, že v dohledné době ji
obdržíme,“ odkrývá inovované
plány Zdeněk Fišer.
Projekt tedy počítá s využitím
celého pozemku. V roce 2015 totiž skončí dlouhodobá smlouva
na pronájem tenisových kurtů,
které s určitostí také zaniknou!
Vybavení plaveckého areálu
pak ale možná spolkne i další
desítky metrů čtverečních půdy,
s nimiž se dříve nepočítalo.

„Také lukostřelcům jsme nabídli
nové pozemky jako výměnu za
jejich současný sportovní areál.
Nově by tento klub mohl působit
na městských parcelách za nemocnicí, kde bychom jim pozemek oplotili a pomohli i s dalším
vybavením. Tato jednání ale ještě
nejsou dokončena. Dále jsme se
rozhodli využít prostor, který se
rozkládá na západní straně koupaliště směrem k Hacarově ulici.
Tady totiž počítáme s výstavbou
velkého parkoviště, kterého by
využívali nejenom návštěvníci
koupaliště a tenisového areálu, ale
v zimě rovněž hokejoví fanoušci.
Hlavně oni si totiž neustále stěžují,
že v době hokejových utkání nemají kde parkovat a s auty stojí
všude možně v okolních ulicích,“
popisuje další plány Fišer.
Všichni současní radní zároveň
zdůrazňují, že bez kýžené státní
dotace se do projektu nepustí.
S tímto jdou Prostějovem současně i fámy, že pozemek po
zdemolovaném koupališti za
velodromem „zaberou“ tenisté. „Také jsem tyto řeči slyšel.
V tuto chvíli je ale prioritou města zachovat původní plány a držet
se projektu nového plaveckého
areálu. Pro tuto část Prostějova a jeho občany je koupaliště
oprávněným
požadavkem,“
dodal náměstek prostějovského
primátora.

Stará a nová doba! Současný pohled už vůbec nepřipomíná dříve tolik
oblíbené a navštěvované koupaliště za velodromem. Nahradit jej má nově
vyprojektovaný plavecký areál.
Foto: Michal Kadlec a archiv Večerníku

Jste na stejné vlně?
Osvěžte se na...

www.
vecernikpv
.cz

Radní pod palbou

Alena Rašková: „Mám pocit, že někteří Romové si ´dělají´ děti na kšeft!“
Jak je možné, že RODINA POBÍRÁ na sociálních dávkách přes ČTYŘICET TISÍC korun?
Prostějov - Tato věc už dlouhá léta pálí každého
slušného člověka. Romové si ze sociálních dávek
vyplácených státem dělají doslova a do písmene
výhodný obchod. Vždyť s nadsázkou už každé dítě
z této menšinové populace přesně ví, na co má nárok. Chodit do školy? Kdepak! Najít si jako dospělý
práci? Co vás vede! Proč by, když například osmičlenná rodina z Prostějova pobírá na sociálních dávkách celkem přes čtyřicet tisíc korun měsíčně... Právě
na toto téma Večerník v rámci svého dlouhodobého
seriálu rozhovorů hovořil s náměstkyní primátora
Prostějova Alenou Raškovou (na snímku).
Michal Kadlec
Úvodem zkuste méně
znalým osvětlit, co vůbec
jsou ony sociální dávky?
„Sociální dávky mají pomáhat
lidem, kteří se ocitnou v tíživé
životní situaci. Ať je to z důvodu úmrtí blízkého člověka,
ztráty zaměstnání nebo bydlení.
Dávky jsou rozděleny do několika skupin, na živobytí nebo
bydlení, příspěvek lze získat i na
pohřebné a celou řadu dalších
věcí. Je zajímavé, že ne všichni
občané těchto možností využívají. Buď ani vůbec netuší, že
by mohli mít nárok na vyplacení

sociální dávky nebo se o ni vůbec stydí požádat.“
Naproti tomu ale mezi
námi žije romská komunita, která přesně ví, na jakou
dávku má nárok...
„Přesně tak! Romové využívají
stoprocentně všeho, na co mohou
dosáhnout. Dokonale znají zákony, které jim nahrávají k financím, jež mohou získat. Někteří
občané nám vytýkají, že sociální
dávky jsou vypláceny nespravedlivě a jsou zbytečně vysoké. Musím uznat, že v řadě případů je to
bohužel pravda...“
Pravda to určitě je, ale co
s tím?

„Předem musím poznamenat, že
sociální dávky od prvního ledna
loňského roku už nevyplácí města, ale úřady práce. A co s nespravedlností? Podle mého názoru je
to vše o poctivých a velmi přísných kontrolách, které už naštěstí
probíhají ve stále větší míře.“
Jsou tyto kontroly opravdu přísné a dokáží odhalit
jedince, kteří zneužívají sociálních dávek?
„Jsem přesvědčena o tom, že se
to bere pořádně od podlahy, ostatně i česká vláda nastavila tvrdý
kontrolní režim. Jsem informována o tom, že prostějovský Úřad
práce byl nedávno posílen o nové
pracovníky, jejichž činnost bude
výhradně zaměřena na kontrolu
zneužívání všech vyplácených
dávek. Konečně tak začnou
probíhat kontroly, které budou
reagovat na to, zda dávky jsou
využívány tak, jak mají a jsou
opravdu cílené k těm osobám,
které je nutně potřebují.“
Jak je naopak možné, že
někteří lidé ani nevědí
o svých nárocích na výplatu sociální dávky?
„V těchto případech se především jedná o zástupce většinové
populace. Je to všechno o infor-

movanosti, ale spíše si myslím,
že drtivá většina slušných lidí
svoji tíživou životní situaci řeší
úplně jinak. Napří-

Foto: archív Večerníku

INZERCE

Statutární město Prostějov hledá vhodné uchazeče
na obsazení pracovní pozice

vedoucí Odboru školství,
kultury a sportu
Magistrátu města Prostějova
Veškeré informace a požadavky na tuto pracovní funkci naleznete
na internetové adrese:
www.prostejov.eu v rubrice Občan – Úřední deska – kategorie:
výběrová řízení.
Informace podá rovněž personalista MMPv – tel. 582 329 162.
Přihlášky je možné podávat do 29. 8. 2014.

klad si najdou brigádu nebo ještě nějakou další práci, požádají
příbuzné o půjčku, v tom horším
případě si peníze půjčí od banky.
Prostě se stydí žebrat po státu.
Když pomyslím na tyto lidi,
úplně se mi příčí jednání
některých Romů, kteří
vlastně ani netuší, že
nějaká
práce
vůbec
j
p
existuje. Žijí jenom
proto, že prostě nastaví ruku, a státe: plať!“
S tím se asi nedá nic jiného,
než souhlasit.

VProstějově je spousta romských
rodin, které z ničeho jiného, než
ze sociálních dávek nežijí...
„Je to smutné, ale je to tak. Někteří
Romové nechodí do školy, nepracují a dokonce neumí pořádně ani
mluvit česky. Ale moc dobře znají
všechny druhy sociálních dávek
a postupy, jak na ně dosáhnout. Přitom dnešní mladá generace Romů
žije v době, kdy jejich rodiče nikdy
nepracovali a pracovat ani nehodlají. V čem pak mají vidět své
vzory? Vím o konkrétním případu
z romské rodiny v Prostějově, která
pobírá dohromady sociální dávky
ve výši přes čtyřicet tisíc korun měsíčně. Otec rodiny je v invalidním
důchodu, matka nezaměstnaná
a polovina z jejich šesti dětí je údajně zdravotně postižena. Celkovou
částku pak složí hned z devíti
zdrojů sociálních dávek! Bere mě
čert, když toto vidím. Nejsmutnější na tom je, že spousta lékařů
Romům prostě potvrdí jakoukoliv
nemoc, jen aby měli na výplatu
sociálních dávek nárok...“
Jaké máte na tyto skutečnosti ohlasy od poctivých lidí?
„Většinové části společnosti to samozřejmě vadí a lidé protestují. Je
to nespravedlivé vůči všem, kteří
celý život poctivě dřeli a teď mají

jen pár tisícovek důchodu. S tímto se už konečně musí něco dělat.
Premiér Sobotka při nedávné návštěvě Prostějova nám slíbil, že už
se připravují zákony na výrazné
omezení všech nároků na sociální dávky. Zejména půjde o příspěvky na bydlení, ale hovořili
jsme s předsedou vlády i o možnosti omezení výplat dávek na
děti. Podle našeho názoru by státní podpory měly být vypláceny
rodinám maximálně do počtu tří
dětí. Mám totiž pocit, že i v těchto
případech si Romové ´dělají´ děti
na kšeft, aby od státu pobrali co
nejvíce sociálních dávek. Ostatně na Slovensku už toto opatření
provedli, a osvědčilo se.“
Opravdu věříte, že jak
kontroly, tak možná
i nové zákony, nastolí spravedlnost při vyplácení sociálních
dávek?
„Jsem o tom přesvědčena. Vždyť
na nehorázné chování menšinové populace a jejich přiživování
na státu nadáváme už několik
let a ještě se nepodařilo prosadit
systém, který by to zatrhl. Teď je
ale situace jiná, neboť i Parlament
České republiky napříč politickým spektrem prosazuje rázná
opatření.“

Volby
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V politickém zákulisí už začíná vřít předvolební guláš...

Aktuální zprávy z komunální politiky
HLEDEJTE NA

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Prostějov/mik - Utíká to jako
voda. Už za necelé dva měsíce
se otevřou volební místnosti
a volby do Zastupitelstva Statutárního města Prostějova
dospějí ke svému vrcholu. Uvědomují si to nejenom voliči, ale
pochopitelně i samotné politické strany a hnutí, které finišují s posledními přípravami
předvolební kampaně. Drtivá
většina kandidátů už vlastně
kampaň začala, byť někteří - jak se dočtete v dnešním
vydání Večerníku - dosti prazvláštním způsobem... V každém případě Prostějované si

své zastupitele budou vybírat
v pátek 10. a v sobotu 11. října.
Jak jsme informovali v minulém čísle, o místa v novém
zastupitelstvu se bude ucházet
plný tucet politických subjektů.
Ve hře je boj o pětatřicet křesel
a také o další směrování města. Je pouze na voličích, zda
vsadí na osvědčenou reprezentaci magistrátu, která v minulém volebním období přivedla
magistrát k prosperitě a skvělé
finanční kondici, nebo dají Prostějované možnost řídit magistrát
nováčkům. To všechno se ukáže
právě druhou říjnovou sobotu po

čtrnácté hodině, kdy statistický
úřad začne chrlit první dílčí výsledky komunálních voleb.
Ale do tuhého jde pomalu už teď.
V uplynulých dnech totiž Večerník z politického zákulisí zjistil,
že nervozita mezi kandidáty
jednotlivých stran a hnutí začíná nabírat na intenzitě. Někteří
z nich se už dokonce uchylují
k naprosto neférovým praktikám.
A to zejména ti, kteří se zaštiťují snahou všechno v Prostějově
změnit... Uvidíme, jak se komu
zvolené praktiky vyplatí a zda
právě jimi přesvědčí prostějovské voliče. Večerník si troufá

Ilustrační foto
tvrdit, že konzervativní Prostějované se obalamutit nenechají.
PROSTĚJOVSKÝ
Večerník
svým čtenářům v dnešním vydání přináší kompletní kandidátní

listiny stran a hnutí, které stály
o jejich zveřejnění. Vyberete si
mezi nimi své zástupce, kterým
dáte pro příští čtyři roky svoji
důvěru? Je a bude to jen na vás...

Představujeme KANDIDÁTNÍ LISTINY: Pro volby do zastupitelstva města Prostějova konané dne 10. a 11. října 2014

TOP 09 a Nezávislí
Česká strana sociálně Občanská
demokratická strana Prostějované
demokratická
1. Miroslav Pišťák

1. Ing. Tomáš Blumenstein

1. Ing. Aleš Matyášek

2. RNDr. Alena Rašková

2. Ing. Milada Sokolová

2. Ing. Marek Moudrý

3. Ing. Zdeněk Fišer

3. Bc. Jan Zatloukal

75 let, primátor
64 let, náměstkyně primátora

59 let, náměstek primátora

4. PhDr. Alois Mačák, MBA
5. Bc. Pavel Smetana
6. Mgr. Milada Galářová
7. Ing. Bedřich Grulich
8. Jana Halvadžievová
9. Ing. Jiří Pospíšil
10. Božena Sekaninová
11. MUDr. Pavel Holík
12. Ing. Vladimír Průša
13. Ing. Lenka Černochová
14. Petr Kudláček
15. Eva Křepelková,

35 let, projektant, předseda Mensy ČR, zastupitel
39 let, předsedkyně Okrašlovacího spolku, radní
32 let, pedagog, předseda Hanácké volejbalové ligy

4. Ing. Pavel Vavrouch
50 let, náměstek hejtmana, technik
44 let, živnostník,
57 let, asistentka předsedy odborové organizace
50 let, ředitel pro strategii
46 let, živnostník
58 let, ekonomický ředitel
57 let, senátorka
57 let, lékař
51 let, ředitel DsP
44 let, ředitelka pobočky ČČK
38 let, správce sportovního areálu
54 let, invalidní důchodce

16. Petr Lepša,
41 let, bezpečnostní technik
17. ZdeněkVychodil,
71 let, externí pracovník
18. Bc. Zuzana Bratterová,
L.L.M.,
46 let, ředitelka DD
19. JUDr., Ing. Jiří Pudil
80 let, důchodce
20. Ing. Rudolf Raška,
61 let, ředitel školy
21. Ing. Ivo Kurfurst,
46 let, OSVČ
22. Jiří Schlesinger,
68 let, důchodce - manažer
23. Ing. Miroslav Hanák,
76 let, elektroinženýr,
24. Marie Hájková,
64 let, vedoucí odboru DsP
25. Bc. Soňa Provazová,
36 let, sociální pracovnice
26. Bc. Petr Mucha,
39 let, OSVČ

27. Miroslav Herink,
44 let, okrskový strážník
městské policie
28. Miloslava Hejdůšková,
65 let, ekonomka
29. Mgr. Daniel Zádrapa,
46 let, ředitel Muzea
a galerie v Prostějově
30. Jaroslav Študent,
48 let, řidič
31. Jana Hladká,
61 let, důchodce
– masér
32. Mgr. Jiří Komínek,
37 let, vedoucí učitel
odborného výcviku
33. Mgr. Miroslava Ticháčková,
48 let, sociální pracovník
FOD
34. Jiří Fiala,
64 let, důchodce spisovatel
35. DiS. Josef Zatloukal,
41 let, státní zaměstnanec

PéVéčko
1. Mgr. Jiří Pospíšil
48 let, náměstek primátora

2. Mgr. Ivana Hemerková
56 let, náměstkyně primátora

3. MUDr. Martin Balák
46 let, lékař
26 let, student UK
37 let, živnostník - fotograf
34 let, lékař
57 let, ředitelka sociálních služeb

4 . Marek Jančík
5. Lukáš Andrýsek
6. MUDr. Vladimír Macháček
7. PhDr. Miluše Kmoščáková
8. Mgr. Tomáš Kotrys
42 let, advokát
9. Ivo Zbožínek
37 let, trenér mládeže
10. PaedDr. Jan Krchňavý
58 let, ředitel základní školy
11. Mgr. Petra Vidmuchová
30 let, asistentka soudce
12. MUDr. Bohuslav Machaň
58 let, lékař
13. Jana Nevrlá
48 let, živnostnice
14. Lukáš Gartner
38 let, jednatel společnosti
15. Mgr. Bronislava Zbořilová
56 let, zástupkyně ředitele
základní školy
16. Rudolf Prosecký
57 let, učitel hudby,
dirigent
17. Pavel Liška
44 let, vedoucí technik
18. Ing. Michal Juráček
36 let, technik
19. Mgr. Martin Mokroš
44 let, zástupce ředitele střední
školy
20. PhDr. Yvona Vágnerová
54 let, jednatelka firmy
21. Mgr. Tomáš Šperka
29 let, advokát
22. Ivan Jášek
47 let, správce budov

23. MUDr. Lucie Mášová
25 let, lékařka
24. Jan Kolibár
24 let, hráč LHK Jestřábi
25. Hana Stropková
50 let, dámská krejčí
26. Aleš Langer
40 let, jednatel firmy
27. Mgr. Mojmír Přikryl
37 let, ředitel základní
umělecké školy
28. Simona Thonová
41 let, zdravotní sestra
29. Michal Michálek
24 let, živnostník
30. Pavel Kůrka
40 let, obchodní zástupce
31.Bc. Michal Kováč
24 let, kuchař
32. Radim Cimrman
50 let, elektrotechnik
33. Bedřich Jorda
71 let, důchodce
34. Michal Gábor
44 let, lakýrník
35. Vlastimil Ráček
47 let, podnikatel

5. Lenka Růžičková
6. Ing. Pavel Burša
7. Eliška Komárková
8. Ing. Bořek Nagy
9. Ing. Julius Juhász
10. Tomáš Lázna

47 let, elektroinženýr, člen sportovní komise města
55 let, vedoucí mateřské školy A. Krále
48 let, daňový poradce
68 let, smuteční řečník, důchodkyně
39 let, živnostník
50 let, manažer kvality
21 let, předseda o.s. Pomáháme tancem, student

11. Mgr. Martina Radkovičová
34 let, právnička, personální
konzultant
12. David Červinka
41 let, inženýr systému kvality
13. David Vančík
23 let, předseda o.s. Přátelé města
Prostějova, student
14. Bc. Tomáš Vysloužil
30 let, odborný referent
Krajského úřadu
15. Roman Kupka
32 let, ekonom
16. Kateřina Čermáková
33 let, živnostník, majitelka
svatebního salonu
17. Zdeněk Svoboda
57 let, spolumajitel pivovaru,
sládek
18. Petr Doseděl
41 let, hokejista
19. MUDr. Petr Frňka
35 let, lékař – kardiolog
20. Jindřich Skácel
34 let, galerista
21. Zatloukalová Karla
73 let, důchodkyně, projektantka
22. Ing. Daniel Štábl
42 let, živnostník

23. Bc. Jakub Gall
33 let, bankovní poradce
24. Milena Vykopalová
57 let, podnikatelka
25. Taťána Krejsová
80 let, ekonom, důchodkyně
26. Ing. Ondřej Adamík
29 let, projektant
27. Alfred Vančík
51 let, jednatel společnosti
28. Denisa Švecová
57 let, asistentka ředitele
Národního památkového ústavu
29. Mgr. Vlastimil Uchytil
52 let, obchodní zástupce
30. Nikola Kucharčuková
21 let, studentka cestovního
ruchu
31. PhDr. Petr Sokol
40 let, vysokoškolský učitel,
novinář
32. Jiří Motyčka
22 let, student ,
33. Judita Nagyová
31 let, informatik
34. Ing. Tomáš Iránek
36 let, ITC manažer, člen ODS)
35. Pavlína Kolářová
24 let, technolog, laborant

Křesťanská a demokratická unieČeskoslovenská strana lidová
1. Ing. Petr Kousal

60 let, obchodní zástupce

2. MVDr. Zuzana Bartošová
52 let, vedoucí oddělení KHS Olomouc

3. Ing. Vojtěch Faltýnek
56 let, technik Nemocnice Prostějov
4. Mgr. Jana Tobolová 55 let, pracovnice obchodní firmy
5. Mgr. Jindřich Miklas 62 let, Majitel cestovní kanceláře
6. MUDr. Miloslav Špaček 55 let, primář Interního oddělení Nemocnice Prostějov
7. Ing. Marie Cagalová48 let, zástupce ředitele CMGaMŠ v Prostějově
8. Milada Tomčiaková 46 let, zdravotní sestra Nemocnice Prostějov
9. Mgr. Pavel Polcr 40 let, středoškolský učitel CMGaMŠ v Prostějově
10. Ing. Petr Slepánek 69 let, stavební inženýr
11. Mgr. Hana Šprynarová Kotyzová
12. Bc. Jan Slavotínek
13. Bc. Petr Češka
14. MUDr. Vladimír Brtník
15. Ing. Marta Faltýnková
16. Ing. Ondřej Vybíhal
17. Josef Jankůj
18. Mgr. Josef Záboj
19. Marcela Rapčáková
20.Ing. Stanislav Havlíček
21. Ladislav Burget
22. Aleš Koutný

23. PaedDr. Karel Kotyza
24. Mgr. Miroslav Minář
25. Ivo Hanák
26. MUDr. Vlastimila Minaříková
27. Tomáš Polcr
28. MUDr. Vladimíra Kousalová
29. Jana Miklasová
30. Jaroslav Krsek
31. Mgr. Milada Slavotínková
32. Mgr. Irena Bendová
33. Jiří Rapčák
34. Petra Bartošová
35. David Benda

Ostatní strany a hnutí na nabídku
Veèerníku prezentovat se v tomto
pøedvolebním servisu a pøedstavit
se tak ètenáøùm (potažmo volièùm)
nereflektovaly, nebo ji pøímo odmítly.

52 let, jednatel společnosti
40 let, zástupce ředitele SOŠ

3. Mgr. Eva Šrotová

49 let, odborná referentka OSSZ
4. PhDr. Václav Kolář
68 let, ředitel gymnázia v důchodu
5. Martina Reková
47 let, jednatelka společnosti
58 let, primář, gynekolog
6. MUDr. Aleš Nevrla
7. Ing. Petr Šilhánek
51 let, ředitel pobočky banky
64 let, jednatelka společnosti
8. PhDr. Maria Řičánková
27 let, vedoucí CCU
9. Ing. Markéta Novotná
10. MUDr. Stanislav Spurný
57 let, dětský lékař
11. Bc. Veronika Tobolová DiS.
24 let, studentka
12. Ing. Václav Kopečný Csc.
68 let, vysokoškolský
učitel
13. MUDr. Jitka Chalánková
57 let, poslankyně PSP ČR
14. MUDr. Danuše Pelikánová
46 let, odborná lékařka
15. Jaromír Tobola
52 let, technik
16. Iveta Černá
42 let, obchodnice
17. Ing. Michal Drozd
25 let, projektový plánovač
18. Václav Kopka
37 let, finanční konzultant
19. Gabriela Slámová
49 let, pojišťovací
poradkyně
20. PhDr. Miloš Kvapil
67 let, ředitel knihovny
v důchodu
21. Ing. Miroslav Zikmund
74 let, stavební inženýr
22. MUDr. Zdeněk Dokládal
58 let, lékař anesteziolog
23. Kristina Vařeková
63 let, důchodkyně

Komunistická

strana Čech

a Moravy

1. PaedDr. Jaroslav ŠLAMBOR
2. JUDr. Josef AUGUSTIN
3. Ing. Václav ŠMÍD
4. Ivana COPKOVÁ
5. Zuzana BÖHMOVÁ
6. Zdeněk VYSLOUŽIL
7. Ing. Jaroslav ČÍŽEK
8. Jana KIRCHNEROVÁ
9. Lukáš KOUDELÍK
10. Zdeněk GOTTWALD
11. Mgr. Michal MUCHA
12. Zdeňka HROMKOVÁ
13. Vlastimil MRÁČEK
14. Miroslav HÁJEK
15. Jiří ZATLOUKAL
16. Zuzana GÁLOVÁ
17. Anna FALTÝNKOVÁ
18. Petra TRNKALOVÁ
19. Petr KALANDRA
20. Otokar HOŘÍNEK
21. David HORKEL
22. Mgr. Jaroslava MLČOUŠKOVÁ
23. Jiří VEJVODA
24. Jan SALAJ
25. Ing. Jindřich ČTVERÁK
26. Květoslava RŮŽIČKOVÁ
27. Mária LORENCOVÁ
28. Vladislava ZAPLETALOVÁ
29. Jiří POSPÍŠIL
30. Božena JÁHNOVÁ
31. Josef ŠŤASTNÝ
32. Dagmar NAVRÁTILOVÁ
33. Růžena ŠKRABALOVÁ
34. Jiří PEŠKA
35. Otakar HÁJEK

24. Mgr. Pavla Dobrovolná
46 let, právnička
25. Bc. Daniel Kolář
36 let, vedoucí řízení
jakosti
26. Michal Polák
32 let, referent správy
majetku
27. Mgr. Hana Vačkářová
36 let, fyzioterapeutka
28. MUDr. Jiří Praus
59 let, lékař-neurolog
29. Tomáš Peka
30 let, zahradník
30. Ing. Zdeněk Mendl
60 let, ředitel SŠ
v důchodě
31. Zdeněk Pokorný
39 let, soukromý
zemědělec
32. Vratislav Čeřovský
55 let, mistr odborného
výcviku
33. Břetislav Večerka
69 let, živnostník
34. Mgr. David Sedláček
38 let, středoškolský učitel
35. Ing. František Crhonek
66 let, technik

KOMPLETNÍ
SEZNAM STRAN
a HNUTÍ
KANDIDUJÍCÍCH DO
ZASTUPITELSTVA
MÌSTA PROSTÌJOV
Republikánská
strana Čech, Moravy
a Slezska
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
demokratická
strana

Prostějovský Večerník

Koruna česká
(monarchistická
strana Čech,
Moravy a Slezska)

také na Facebooku!
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Prostějované, máte už jasno, koho v říjnu ZVOLIT DO ZASTUPITELSTVA?
ČSSD rostou preference, řada stran či hnutí vsadila na bývalé „ódesáky“...

Předvolební atmosféra je v tuto chvíli už tak hustá, že se dá krájet. Tedy alespoň
co se týká současných nálad uprostřed volebních týmů tuctu politických stran
a hnutí, které budou usilovat o pětatřicet křesel v Zastupitelstvu Statutárního
města Prostějova. Co se týká samotných voličů, tedy nejdůležitějšího článku
blížících se komunálních voleb, ti se teprve orientují v přehršli jmen, ze kterých
se bude vybírat nové politické vedení magistrátu. Podle aktuálních ohlasů,
které Večerník v posledních dnech zjišťoval, zůstávají Prostějované zatím
hodně konzervativní a upřednostňují volbu osvědčených tváří. Ostatně silná
témata zatím představila opravdu snad jen ODS a ČSSD. První chce zrušit
daň v podobě poplatku za odpad či poslat strážníky od radarů do ulic, druhá
sází na vyřešení parkování u nemocnice nebo městskou dopravu zadarmo.
Prostějov/mik, pk
Právě na zkušenost a osvědčená
jména vsadila Česká strana sociálně demokratická. A proč by taky
něco měnila, když právě sociální
demokraté se pevně usadili ve
vedoucích křeslech magistrátu,
velmi pevně drží v rukách ekonomické opratě a dovedli Prostějov
k naprosté finanční soběstačnosti
a prosperitě. To je prostě holý fakt,
ať se dívá na radnici někdo zleva či
zprava. „Byli bychom sami proti
sobě, kdybychom měnili do voleb
něco, co je sehrané a zaběhnuté,“
souhlasí stávající primátor Miroslav Pišťák. „Uděláme všechno
pro to, abychom voliče přesvědčili, že totální změny, které slibují
některé nové politické subjekty na
prostějovské politické scéně, nejsou potřebné. Určitě je neustále co
zlepšovat, nejdůležitější ale je, že
kromě Prahy je jediným městem
v republice bez dluhů právě Prostějov,“ podotkl Večerníku opětovný
lídr kandidátky ČSSD pro komunální volby.
A podle několika oslovených lidí
má pravdu. Drtivá většina dotázaných totiž za každou cenu příliš
nedůvěřuje novým tvářím napříč

politickým spektrem. „Celkem
jsem si v poslední době oblíbila
Andreje Babiše a jeho hnutí ANO
2011. I proto jsem byla zvědavá,
kdo za toto hnutí bude kandidovat
v Prostějově. Když jsem ale viděla
kandidátku, zhrozila jsem se. Vůbec nikoho na ní neznám, nevím,
co kdo z nich už dokázal a hlavně,
co od nich můžu očekávat na radnici. Babišovi nadále budu fandit,
ale v Prostějově ANO volit určitě
nebudu,“ svěřila se například Jana
Poláková z Prostějova.
Pořád ještě koaliční partner sociálních demokratů, prostějovská
Občanská demokratická strana,
prošla během posledních čtyř let
doslova zemětřesením. „Po skandálech okolo bývalého premiéra
Petr Nečase a Jany Nagyové
jsme dostali velmi špatnou nálepku. Pravdou ale je, že jsme také
utrpěli rány na komunální scéně,
nesváry uvnitř strany a odchody
některých členů nás hodně oslabily. Teď má ale ´ódeeska´ v Prostějově nové vedení a jsem přesvědčen, že Tomáš Blumenstein
je zárukou naprosté solidnosti
a spolehlivosti,“ uvedl současný
radní Zdeněk Peichl, který však
v říjnových komunálních vol-

bách již kandidovat nebude.
Na pravici je také zajímavé, že TOP
09 se rozhodla „schovat“ za koalici
s Nezávislými Prostějovany, zatímco ODS kandiduje pod svou tradiční značkou, přestože na svoji listinu
získala taktéž řadu nezávislých
osobností. Nově ji „posílili“ například galerista Jindřich Skácel nebo
kardiolog nemocnice v Prostějově
Petr Frňka.
V již zmíněném hnutí ANO v Prostějově to opravdu vře, jako když
stavíte vodu na kafe. Lídryně Hana
Naiclerová se natají tím, že by chtěla uspět stejně jako na celostátní
scéně Andrej Babiš či Jaroslav Faltýnek. Jenomže toto hnutí v našem
městě skutečně až příliš spoléhá na
samé nové tváře, o jejichž zkušenostech s komunální politikou by
se dalo s úspěchem pochybovat.
Ještě hůře je na tom Úsvit přímé
demokracie. Podle názoru Večerníku, ale i mnoha občanů Prostějova, nemá tento na poslední chvíli
slepený soubor žádnou šanci dostat
se do městského zastupitelstva.
Nedávné fašistické výroky Tomia
Okamury na celostátní scéně, spojitost s poslancem Radimem Fialou,
jenž se výraznou měrou zasloužil o
zpackanou revitalizaci plumlovské

přehrady i kandidatura bývalého
prostějovského místostarosty Pavla Drmoly spojeného s kauzou
okolo neprůhledných městských
zakázek na informační technologie, toto všechno nevrhá příliš
dobrý stín. Současný prostějovský Úsvit by se dal nazvat spíše
„Soumrakem“... Kandidátka totiž
připomíná spíše než štiku v rybníce
partu vysloužilých „ódéesáků“. Již
zmíněné poslance Fialu a ex-místostarostu Drmolu doplňují i zastupitel Müller a obchodník se starožitnostmi Macík - ti všichni patřili
do strany modrého ptáka, když se
jí ještě dařilo mnohém více. Bude
zajímavé, zda přijdou s heslem,
že vyčistí radnici jako vyčistili
plumlovskou přehradu...
Naopak hodně se čeká od nového politického subjektu s názvem PéVéčko, kterému vévodí
další bývalí členové ODS a ještě
současní náměstci primátora Jiří
Pospíšil s Ivanou Hemerkovou,
které doplňuje další bývalý zastupitel „modré“ strany Lukáš
Andrýsek nebo ex-člen okresního
vedení Marek Jančík. Zajímavým
jménem na kandidátce je obránce
prostějovských hokejistů Jan Kolibár, který tak doplnil zástupce
zeleného trávníku Ivo Zbožínka.
Nezanedbatelné šance mají komunisté, o kterých se už teď na
veřejnosti šušká, že by v říjnu
mohli výrazně uspět a společně
se sociálními demokraty sestavit „vládnoucí“ koalici.
Své si jistě „uhraje“ KDU-ČSL,
jejíž dva zástupci v nejvyšším
orgánu města patřili v uplynulých
letech k tvořivé opozici. To se
ovšem nedá říci o TOP 09, jejíž
zastupitelé v čele s Alešem Matyáškem, který je pro nastávající
komunální volby opět jedničkou

kandidátky, pouze kritizovali, bořili a za každou cenu v mnohých
případech hlasovali proti návrhům koalice i zbytku opozice.
Kuriozitou je, že i v tomto případě je na čele bývalý „modrý
pták“. Aleš Matyášek byl ještě
před pár lety místopředsedou
prostějovské ODS, aby v sobě
záhy objevil touhou být totálním opozičníkem....
Kapitolou samou pro sebe zůstává takzvaná Změna pro Prostějov.
Slepenec lidí z několika dříve neúspěšných stran (Zelení, Piráti)
a hnutí nemá program, který by
mohl oslovit širší spektrum obyvatelstva. Minulý týden jejich
kandidát Antonín Sprinz všemu
nasadil korunu, když naprosto
neoprávněně a lživě obvinil vedení města ze špatné organizace
koncertu světového tenoristy Josepha Calleji. A bylo to právě toto
hnutí, které jako první vytáhlo
do boje s venkovní kampaní, což
Prostějované mohou chápat jako
příliš úpornou snahu dostat se do
zastupitelstva za každou cenu. A
když už jsme dnes u těch bývalých „ódéesáků“, svého má překvapivě i nejopozičnější strana ze
všech, jak se Změna prezentuje.
Je jím trojka kandidátky František Fröml, který seděl v zastupitelstvu za ODS od roku 1994.
Abychom na někoho nezapomněli z celkového počtu dvanácti
stran a hnutí, které budou za čtyřiapadesát dní bojovat o křesla
v prostějovském zastupitelstvu,
musíme poctivě zmínit ještě Republikánskou stranu Čech, Moravy a Slezska, Moravany a Korunu
Českou. Málokdo však předpokládá, že by někdo z těchto stran
mohl proniknout do vrcholného
politického orgánu města.

Zdroj: www.zijemenaplno.cz

Předvolební odhad Večerníku
aneb rozdělení mandátů do zastupitelstva
Statutárního města Prostějov
strana, hnutí
procenta
počet mandátů
ČSSD
25%
11
ANO 2011
16%
6
KSČM
15%
5
ODS
10%
4
TOP 09
a Nezávislí Prostějované
9%
3
PéVéčko
7%
2
KDU-ČSL
5,5%
2
Změna pro Prostějov
5,5%
2
Úsvit Tomio Okamury
3%
0
Moravané
1,5%
0
Republikánská strana Č,MaS
1,5%
0
Koruna česká
1%
0
Poznámka: jedná se o nekvalifikovaný odhad Večerníku bez záruky

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Exkluzivní rozhovor s prvním náměstkem Olomouckého kraje a prostějovským radním

„Do sestavy Jestřábů mě zatím trenéři nezařadili...,“ směje se Alois Mačák
Prostějov/red - Prvního náměstka hejtmana
Olomouckého kraje a člena Rady Statutárního města
Prostějova Aloise Mačáka (na snímku) požádal Večerník
během prázdninových měsíců o rozhovor. Člen ČSSD
naši nabídku ochotně přijal, a protože je léto, ke kterému
patří především zábava a pohoda, dohodli jsme se, že
pro tentokrát ponecháme politiku stranou...
Úvodem se nelze nezeptat, co vaše dovolená?
„Byl jsem u moře v Řecku a dovolená byla na jedničku s hvězdičkou
(úsměv). Chci ještě alespoň pár
dnů strávit s přáteli v Jeseníkách,
kde je nádherná příroda. Přes léto
se snažím především načerpat
energii a potřebnou kondici. Jak se
totiž cítíte fyzicky, tak se také cítíte
psychicky.

Jak získáváte energii a
kondici?
„Jsem narozený ve znamení ryb.
Snad proto je moře můj velký
zdroj energie a životabudič. Plavání a potápění je pro mě velký
odpočinek. Několikrát týdně hraji
tenis ať již rekreantskou soutěž
nebo jen tak s přáteli pro potěšení. Velmi se těším na led, jak si
zabruslím a zahraji hokej na pro-

stějovském zimním stadionu. Do
sestavy Jestřábů pro novou sezónu mě ale zatím trenéři nezařadili
(úsměv). Pozitivní energii kromě
sportu čerpám také z dobré hudby,
y, literatury a poezie.“
Jakou hudbu nejraději
posloucháte?
„Již od mládí poslouchám různé
hudební styly a žánry. Mám moc
rád i naše lidové písně. Kdybych
si však musel vybrat jedinou desku na opuštěný ostrov, tak by to
byl Elvis Presley, který je svým
úžasným hlasem ale i charismatem zřejmě nepřekonatelný.“
Co jste v poslední době
přečetl?
„K narozeninám jsem dostal mnoho pěkných knih. Přečetl jsem

například krásnou knihu od Petra
Čorneje ´České dějiny´, od Bruce
Lansky ´O lásce s úsměvem´ a z
poezie od Michelangela Buonarotti ´Požár smyslů´ a od Františka
Halase ´Výběr z básní´.“
Dodržujete zásadu, že
politik nemá soukromí, a
jste známý také tím, že přispíváte na různé aktivity...
„V rámci možností dlouhodobě
přispívám na kulturní, sportovní
nebo sociální aktivity zejména u
mládeže. Za samozřejmost považuji přispět na pomoc při záplavách nebo na pořízení zdravotnické techniky.“
Jaké je vaše životní krédo?
„V životě se řídím především dvě-

Foto: Martin Zaoral

ma zásadami: ´Chovej se k lidem
tak, jak chceš, aby se oni chovali
k tobě´, a ´Můžeš-li pomoci, musíš!´“ .
Na závěr mi dovolte otázku, co vás v poslední době
potěšilo a co si nejvíce přejete?
„Určitě vydařené oslavení desetileté spolupráce s divadlem Point
v Sobotíně nebo spousta hezkých
akcí, které se uskutečnily v Olomouckém kraji v průběhu prázdninových měsíců. Jsem člověk,
který se však raduje z maličkostí,
protože ty dělají život životem.
Považuji za důležité, že mám
skvělé rodiče a přátele. Nejvíce si
přeji zdraví a štěstí na lidi, což si
dovolím popřát i čtenářům Večerníku a všem občanům.“

„K založení svatebního salonu mě inspiroval film

INZERCE

s Jennifer Lopez,“ říká KATEŘINA ČERMÁKOVÁ

Gala a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

mistr/mistrová šicí dílny
do dvousměnného provozu
Požadujeme: praxe v řízení lidí, uživatelská znalost PC, praxe v šití na prům.
šicím stroji výhodou
Nabízíme: zajímavé finanční ohodnocení, příplatek za odpolední směnu
10Kč/hod, příspěvek na stravování

Životopisy zasílejte do 5. 9. 2014
Kontakt:

Ing. Libuše Wagnerová, Gala a.s., Západní 1/75, 797 32
Prostějov, email: L.WAGNEROVA@GALA.CZ

Prostějov/red - Každá žena si určitě vzpomene na
své svatební šaty. Ty dříve narozené si možná připomenou, jak jim je šily doma či u přátel. Dnes mají
nevěsty zcela jiné možnosti. mimo jiné si mohou šaty
půjčit. Třeba v jednom z prostějovských salónů, jehož majitelkou je Kateřina Čermáková (na snímku).
Drobná tmavovláska je ztělesněním dobré nálady
a podle ohlasů i svatební odbornicí na slovo vzatou.
Jak jste se ke svatebnímu
salonu vůbec dostala?
„Vždycky jsem věděla, že nechci
být zaměstnaná. Toužila jsem
mít něco svého. Něco, v čem se
mohu realizovat a uplatnit své
ambice i cílevědomost. Původně
jsem pomýšlela na kavárnu, cukrárnu nebo videotéku. Pak jsme
ale s manželem odjeli do USA,
kde jsme žili pět let, a já měla
jasno. Zhlédla jsem totiž film The
Wedding Planner neboli Svatby
podle Mary s Jennifer Lopez.
Vše kolem svateb mne nadchlo,
a tak jsem začala navštěvovat
nejrůznější obchody či salony. Po
návratu do České republiky jsem
se začala o tento obor zajímat intenzivně, což jsem využila i při
své vlastní svatbě. Do půl roku
jsem otevřela salon a fungujeme
už šest let.“
Vaše vyprávění zní velmi
hezky, přičemž navozuje
představu, že šlo všechno hlad-

ce a rychle. To ale asi nebude
tak úplně pravda...
„To ne, začátky nebyly vůbec jednoduché, ale to vám řekne každý,
kdo začal podnikat. Byla jsem
plná elánu a očekávání, ale vůbec
jsem netušila, jaká bude odezva
zákazníků. Tak je to dodnes.
Podnikání v tomto oboru s sebou
totiž nese poměrně značné riziko.
Zákazníci se k nám nevracejí.
Nebo aspoň já neznám ženu, která by byla každý rok za nevěstu
(smích). Naší jedinou devizou je
skutečnost, že spokojení zákazníci o nás podávají dobré reference
a přivádějí
tak další.“
p
V nabídce ale nemáte jen
svatební šaty, poskytujete
daleko širší služby. Čeho všeho
jste schopní?
„Pro každou nevěstu je svatba
jedinečným životním momentem. Proto si zaslouží maximální
osobní a profesionální péči. Samozřejmou součástí servisu jsou

Foto: archiv K. Čermákové
kytice, snubní prsteny, svatební
oznámení, šaty pro družičky, limuzíny, výzdoby na auta a stoly,
veškeré doplňky, služby fotografa a kameramana. V neposlední
řadě nabízíme společenské oděvy
svatebčanům. Mimochodem, organizovali jsme i exotické svatby,
třeba na Mauritiu. Jednou z nejhezčích byla svatba v Alpách, kdy
si nevěsta vysnila obřad na sněhu,
se sáněmi taženými koňmi. Tuhle
svatbu jste mohli vidět i v televizi.“
Svatby ale nejsou jedinou
činností, které se věnujete, že?
„Máme i společenské šaty, které
nám vyplňují zimní sezonu, kdy

svateb tolik není. Mimo to jsme
spolupracovali s Okrašlovacím
spolkem na Miss středních škol,
půjčujeme šaty do soutěže Missis
ČR a Dívka roku.“
Široký záběr, vyžadující
bezesporu velkou dávku profesionality, ale hlavně
nadšení. Co je pro vás osobně
vzpruhou?
„Mimo mého báječného manžela,
který je mi velkou oporou, je to
moje tříletá dcera Kačenka. Je to
moje druhé dítě, které mi přináší
naplnění a uspokojení. Ale pořád
se to točí kolem salonu. Koho by
nepotěšil pohled na rozzářenou
nevěstu, která z úst svého vyvoleného slyší: Jsi nádherná...!“

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

A GRATULUJEME!!!

Sofie Černá
27.7.2014, 52 cm 3,80 kg
Brodek u Prostějova.

Vanessa Hastíková
10. 8. 2014 50 cm 3,00 kg
Prostějov

Veronika Sluková
10. 8. 2014 47 cm 2,50 kg
Prostějov

Linda Rolencová
11. 8. 2014 50 cm 3,60 kg
Plumlov
INZERCE

Beáta Zachníková
11. 8. 2014 50 cm 3,75 kg
Prostějov

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

Petr Mikula
12. 8. 2014 51 cm 2,70 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!

Léto v LIPCE okořenila zimní olympiáda...

Prostějov/peh - Mentálně postižená mládež a jejich vedoucí z OS LIPKA si originálně
zavzpomínali na letošní olympiádu v ruském Soči. Sportovně motivovanými soutěžemi si
zpříjemnili týden a stylově tak
i tímto způsobem prožívají letošní léto.
Ne, to opravdu není chyba
v nadpisu. Ani klienti denního
stacionáře OS LIPKA totiž ne-

zapomněli na skvělé výkony našich olympioniků na letošní zimní olympiádě a připomněli si je
opravdu originálním způsobem.
Z vedoucích jednotlivých tříd se
na týden stali trenéři a z kluků
a holek sportovci, kteří se nezalekli teplého počasí a utkali se
v letně upravených olympijských disciplínách.
V programu nechyběl hokej,
skoky na lyžích ani lyžařský

F o t o r e p o r tá
Fotoreportáž
áž

slalom, kde své sportovní nadání předvedla Magda, Petra,
Radka, Pavla, Katka, Michal,
Staník, Mareček a další. „Nejvíc
mě bavil hokej, na ten se dívám
i v televizi. Nejradši mám Jardu
Jágra,“ přiznal Večerníku uživatel denního stacionáře, mladý
sportovec Jarek.
A co by to bylo za olympiádu,
bez slavnostního vyhlášení vítězů a předávání medailí? To letos

proběhlo v přednáškovém sále
Národního domu za přítomnosti
mladých olympioniků, jejich rodinných příslušníků, pracovníků
denního stacionáře i ředitelky
OS LIPKA Renaty Čekalové.
Chybět nemohla ani prostějovská senátorka Božena Sekaninová, která je pravidelným čestným
hostem na akcích OS LIPKA.
K dobré náladě čtvrtečního
odpoledne přispěli i hudeb-

níci z řad mentálně postižené
mládeže denního stacionáře,
kteří si pod názvem „Lipánci“ vysloužili za své originální
hudební vystoupení uznalý potlesk všech přítomných. Kluci
a holky z denního stacionáře
OS LIPKA si týden plný sportu
a soutěžení pořádně užili a hádám, že se už určitě nemůžou
dočkat, až se po prázdninách
zase sejdou.

jakk bojjovvaly o meddailee kllucii a hoolkky z dennníhho staccionnářee.
2 x foto: archiv OS LIPKA, 1 x foto: Petra Hežová
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DÁLKOVÉ
STUDIUM
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Podnikání 64-41-L/51
PODNIKÁNÍ
A MARKETING

MANAGEMENT
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
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www.sospo.eu

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...
Mladí olympionici. Po sněhu a ledu nebylo ani památ- Hokejoví mistři. V Soči na Čechy hokejové zlato ne- Sláva vítězům. Ani tahle olympiáda se neobešla bez
ky, zato nechyběla dobrá nálada.
zbylo, v LIPCE se ale s hokejkou utkali ti nejlepší.
slavnostního předávání medailí vítězům.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Co, kdy, kde, kam ...?


SEMTAMTNÍK
úterý 19. srpna – Celodenní
výlet na zámek Rájec Jestřebí. Odjezd z Pv autobusem od
Alberta ze stan.č.11 v 8:20 hod.,
zpět do Pv autobusem z náměstí ve 13:44 hod. Příjezd do Pv
v 15:33 hod. Pojedeme pouze
v případě předem nahlášené účasti
čtvrtek 21. srpna od 13:00 do
16:00 hodin - Pletení z pedigu
v klubovně SONS.
pátek 22. srpna – Výlet do
Lhotky nad Bečvou na Sportovně – kulturní odpoledne.
Pořádá SONS Vsetín. Tombola
a občerstvení za lidové ceny zajištěno, vstup volný. Pro občany
se sníženým pohybem bude od
vlaku na hřiště zajištěna přeprava dle předběžné objednávky.
Odjezd z Pv busem od Alberta
ze stan.č.3 v 9:30 hod. do Přerova a dále pojedeme přímým
vlakem až na místo. Zpět ze
Lhotky vlakem v 17:52 hod
s přestupem v Hranicích na
Moravě a v Olomouci, příjezd
do Pv v 19:55 hod. Pojedeme
pouze v případě předem nahlášené účasti.
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
Statutární město Prostějov, Regionální informační centrum
si vás dovoluje pozvat na výstavu obrazů Radoslava Kočára
nazvanou „krajina v ročních
obdobích“. Výstava potrvá
do pátku 29. srpna 2014 v otevírací době RIC.

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
program pro děti před nástupem
do školky)
Obec Klenovice na Hané pořádá při příležitosti klenovických hodů dne 24. srpna od
15 hodin ve sportovním areálu
vystoupení skupiny Pop Star
– ABBA revival a BONEY M
revival. Vstupné dobrovolné.
Dětský domov Plumlov zvou
děti i rodiče na zábavné odpoledne KONEC PRÁZDNIN NA
BALKÁNĚ. Akce proběhne
dne 28. srpna 2014 v době od
15.00 - 17.00 hodin v areálu
dětského domova. Co vás čeká:
skákací hrad, střelba ze vzduchovky a z luku, malování na
obličej, „rodeo“, trampolína,
zahradní golf a jiné aktivity.
Přijďte se podívat a vyzkoušet,
jak tráví čas děti v dětském domově.
Základní organizace SPCCH
v Prostějově poskytuje i nadále své poradenské služby každé
úterý od 9 do 11 hodin v kanceláři na Kostelecké 17 v Prostějově, přízemí dveře číslo 109. Také
v tomto roce pořádá ZO SPCCH
v ČR Prostějov zájezdy: 3. září
2014 – Zahradní galerie Děda
Praděda v Jiříkově, 1. října 2014
– zájezd do Polského Těšína.
Přihlášky a další informace získáte na shora uvedené adrese
v úřední dny.
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TIP Večerníku

MILITARY FEST 2014
KDY: SOBOTA 23. SRPNA 2014 OD 10:00 HODIN
KDE: BÝVALÝ AREÁL VOJENSKÉ POSÁDKY SKŘIPOV U KONICE

Nadcházející sobotu se máte
možnost vrátit na celý den do
minulosti. V bývalém areálu
vojenské posádky ve Skřipově
u Konice se totiž koná tradiční
MILITARY FEST 2014.
Slavnostní zahájení je připraveno
na desátou hodinu dopolední a
těšit se můžete na velmi zajímavý program. V 10:30 hodin se
představí „Římská vojska“ z 1. 2. století n. l., na 11:00 hodin jsou
připraveny ukázky ze středověku
14. stol., v 11:30 hodin ze středověku 15. stol. V pravé poledne
jsou připraveny „Napoleonské
války“. Ve 12:30 hodin je na programu bojová ukázka „Pohraničí
1938“. Módní přehlídka z přelomu třicátých až čtyřicátých let

minulého století je připravena na
13:00 hodin. Ukázka bojového
umění následuje půl hodiny po
módní přehlídce.
Od 14:00 do 16:00 hodin vás
čeká zajímavá prezentace vojenské techniky. Například bojová
ukázka ze sklonku druhé světové
války roku 1945, ČSLA - ukázka
výcviku, vojenská policie - ukázka zadržení zájmové osoby/násilný vnik do budovy, vojenská
policie - psovodi a také 72. mechanizovaný prapor Přáslavice
AČR.
Dále přijdou na řadu statické
ukázky: „Vojenská ležení - Římský tábor, Středověky tábor, tábor Napoleonských vojsk, tábor
Rudé armády a Wehrmachtu“,

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 malé i
větší – každý čtvrtek od 13.00
do 16:00 hodin budou pro malé
i větší zájemce připraveny v prostorách ICM herní aktivity s našimi EDS dobrovolnicemi Lucií
(z Francie) a Laurou (z Německa).

V pátek 5. září v 17.30 bude
v Galerii U Hanáka zahájena
ojedinělá fotografická výstava
„Než přišel digital“. Obsahovat bude archivní fotografie z doby před rokem 1989.
Můžete se těšit na snímky
22 prostějovských fotografů
jako například K. Nováka, B.
Pacholíka, V. Lessyho i některých autorů,kteří již nežijí.

V sobotu 23. srpna 2014 od
13:00 hodin se koná C-L-I-C-K-I-N-Q open air na pláži
U Lázničků, Plumlovská
přehrada.

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

KINO METRO 70
pondělí 18. srpna

18:30 Tři bratři
21:00 Postradatelní 3
americký film

úterý 19. srpna

18:30 Tři bratři
21:00 Postradatelní 3

středa 20. srpna

18:30 Postradatelní 3
21:00 Tři bratři

čtvrtek 21. srpna

Výstava Max Švabinský
- kresby a grafika, kulturní
místnost obecního úřadu
v Klenovicích na Hané,
sobota 23. srpna:
14.00 až 17.00 hodin
neděle 24. srpna:
10.00 až 11.30 a 13.00 až 15.00
hodin.
Vstup volný.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov
I v tomto roce nabízíme možnost
využít služeb našeho zařízení.
Kromě odborného sociálního
poradenství také nabízíme prodej baterií do sluchadel a drobného příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí).

pátek 22. srpna

20:30 Kandidát

sobota 23. srpna

20:30 Noe

neděle 24. srpna

20:30 Já, padouch II

SVÉ TIPY

18:30 Želvy Ninja 3D
21:00 Postradatelní 3

na zajímavé akce

sobota 23. srpna

prezentace vojenské techniky,
výzbroje a výstroje, vojenské
policie - pyrotechnici a výzbroj.
Jako bonus jsou připraveny vyhlídkové lety vrtulníkem.

středa 20. srpna

20:30 Kameňák 4

18:30 Želvy Ninja
americký dobrodružný film
21:00 Postradatelní 3

pátek 22. srpna

Foto: internet

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE

18:30 Želvy Ninja 3 3D
21:00 Chlapectví
americké filmové drama

neděle 24. srpna

18:30 Želvy Ninja 3
21:00 Chlapectví

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 18
18. DO 24
24. 88. 2014

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek
od 15:00 hodin. Slunce se stále nachází poblíž maxima své činnosti
a proto je pravděpodobné, že bude možné pozorovat zajímavé útvary ve fotosféře i chromosféře. Jedná se zejména o sluneční skvrny,
protuberance, erupce, apod. Slunce lze dalekohledy pozorovat jen za
příznivého počasí. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek ve 21:30 hodin. Měsíc je viditelný nad ránem a proto neruší
večerní pozorování objektů letního hvězdného nebe, bohatého na zajímavé objekty (hvězdokupy, mlhoviny, dvojhvězdy…) Za špatného
počasí nabízíme náhradní program. Vstupné 20 Kč.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA si
můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

NEZAMĚSTNANÝCH PŘIBYLO, VOLNÝCH MÍST ALE TAKÉ Blokové čištění
V Prostějově se o jedno místo uchází jedenáct lidí. Chybí řemeslníci a řidiči...
Prostějov/red - V červenci tohoto roku
celkový počet uchazečů o zaměstnání
v Olomouckém kraji oproti minulému
měsíci mírně vzrostl o 0,2 procenta na
38 166 osob, počet hlášených volných
pracovních míst se ale zvýšil o šest procent na 2 607 lidí, což značí, že podíl nezaměstnaných osob se zvýšil o 0,1 procentního bodu na hodnotu 8,6 procenta.
Z těchto základních údajů je patrné, že
během uplynulého měsíce k žádným revolučním výkyvům na trhu práce v Olomouckém kraji, ale ani v Prostějově, nedošlo. „K jedenatřicátému červenci evidoval
Úřad práce ČR, krajská pobočka v Olomouci, celkem 38 166 uchazečů o zaměstnání. Podle očekávání došlo k sezónnímu
mírnému meziměsíčnímu nárůstu nezaměstnanosti v počtu sedmaosmdesáti osob.
Ve srovnání se stejným obdobím loňského
roku je nynější počet nezaměstnaných dokonce nižší o 667 osob, což je velmi pozitivní zpráva,“ prozradil Jaroslav Mikšaník
z referátu analýzy trhu práce olomoucké
pobočky Úřadu práce ČR. „V průběhu
července bylo v kraji nově zaevidováno
3 605 uchazečů o zaměstnání, z toho 228
osob, které přišly do evidence úřadu práce
z důvodu ukončení svého samostatného podnikání na živnostenský list. Počet

nově registrovaných je vyšší o šestadvacet procent než v předchozím měsíci, což
v konečném součtu znamená 741 osob.
Vporovnánísestejnýmobdobímroku2013
pozorujeme v tomto ohledu také mírný nárůst. Naopak z evidence úřadu práce během
července odešlo celkem 3 518 uchazečů
o zaměstnání. Bylo to o 398 osob méně
než v předchozím měsíci, ale o 617 osob
více než ve stejném měsíci minulého
roku,“ přidal další statistické údaje Mikšaník.
Meziměsíční vývoj nezaměstnanosti
v jednotlivých okresech kraje byl poněkud odlišný. Zatímco v okresech Jeseník
a Prostějov počet nezaměstnaných mírně
klesl, na Olomoucku a Přerovsku vzrostl
a na Šumpersku prakticky stagnoval.
V meziročním srovnání pak počet uchazečů v Olomouckém kraji klesl celkově
o 667 osob, ale v jednotlivých okresech
byla situace rozdílná. Zatímco v okresech
Jeseník, Olomouc, Prostějov a Šumperk
nezaměstnanost meziročně klesla (nejvíce na Šumpersku o 6 %), v okrese Přerov
došlo k nárůstu počtu nezaměstnaných
(o 3,5 %). „Co se týká konkrétně Prostějova, k poslednímu červenci zde bylo
evidováno 5 455 uchazečů o zaměstnání.
Míra nezaměstnanosti činí v Prostějově

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...
Jan Křupka 1943 Čechovice
Jiřina Štolpová 1932 Prostějov
Ivan Rosůlek 1937 Prostějov
Františka Koudelková 1930
Vincencov
Miroslav Petrásek 1942
Ohrozim

František Menšík 1925 Služín
Milan Gamberský 1941 Prostějov
Zdeňka Bárková 1938 Smržice
František Ondrýsek 1930
Olšany u Prostějova
Tomáš Weisser 1973 Prostějov
Alois Kovařík 1918 Hrdibořice

Rozloučíme se...
Pondělí 18. srpna 2014
František Černý 1936 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Úterý 19. srpna 2014
Božena Kozáková 1925 Určice 14.00 kostel Určice
Středa 20. srpna 2014
Věra Šupová 1940 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Matěj Danihel 1946 Ostrava-Výškovice 14.00 kostel C+M Prostějov
Čtvrtek 21. srpna 2014
Antonín Otevřel 1925 Ondratice 14.00 kostel Brodek u Prostějova
Sobota 23. srpna 2014
Josef Křupka 1951 Prostějov 13.00 kostel Jednov

6,8 procenta a je zde k dispozici celkem
489 volných pracovních míst,“ sdělil pracovník analýzy trhu práce olomoucké pobočky Úřadu práce ČR .
Na konci července bylo v Olomouckém
kraji evidováno celkem 2 607 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 154 vyšší
než v předchozím měsíci. Ve srovnání se
stejným obdobím předchozího roku byl
tento počet dokonce vyšší o 1 176 míst. Na
jedno volné pracovní místo připadalo

v průměru 15 uchazečů, nejvíce v okrese Jeseník (24), nejméně právě na Prostějovsku (11). „Olomoucký kraj eviduje
celkem 439 volných pracovních míst pro
kvalifikované dělnické strojírenské profese,
hlavně soustružníky, zámečníky, svářeče
a nástrojaře, mechaniky a opraváře strojů.
Nadále je stále vysoká poptávka zaměstnavatelů po řemeslnících z oblasti stavebnictví
a řidičích nákladních automobilů,“ uzavřel
toto téma Jaroslav Mikšaník
Zdroj: Úřad práce ČR

v Prostějově

Prostějov/red - Na tomto místě budeme po zimním odloučení
opětovně přinášet pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde
čistící práce společnosti .A.S.A. Technické služby budou probíhat:
19. srpna 2014 - BLOK č. 45:
Moravská – vnitroblok a parkoviště (Krasická – MŠ), Moravská –
vnitroblok – parkoviště (Moravská 83 – 85), Krasická (nová zástavba, Moravská – Západní), Krasická (Moravská 1 – 12), Krasická
(Moravská – Západní).
20. srpna 2014 - BLOK č. 46: Moravská (Krasická – Moravská po
parkoviště vnitroblok č. 83), Západní, Moravská – plocha u Galy,
Západní – parkoviště, Západní – odbočka ke garážím za ul. J. V.
Myslbeka.
21. srpna 2014 BLOK č. 47 J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Belgická, Italská, Holandská, Anglická, Sídl. Západ
– parkoviště, Sídl. Západ – cyklostezka, Sídl. Západ - vnitroblok.

Oznámení o vypnutí
elektrické energie

DUO pejsků
hledá páníčky!

Majitelé, poznáte si své miláčky?

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

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Kraličky
Dubany vč. ZŠ dále vymezené
Dne: 2. 9. 2014 od 7:30 do 18:30 č. 70, 1, 41, 40, 80, 34- obchod,
hod. Vypnutá oblast: celá obec 69, 14, 198, 67, 216, 185, 203.
Kraličky vč. podnikatelských sub- Odběratelská trafostanice Dubany voda (č. 300611)
jektů v obci.
Obec: Smržice
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 3. 9. 2014 od 8:00 do 10:30 Dne: 5. 9. 2014 od 7:30 do
hod. Vypnutá oblast s ulicemi: 15:00 hod. Vypnutá oblast: ul.
odběratelská trafostanice Němčice Družstevní, Trávníky, Za Farskou.
Bentrans (č. 300714)
Obce: Slatinky, Čelechovice, Obce: Nezamyslice, Víceměřice, Mořice
Čelechovská Kaple
Dne: 3. 9. 2014 od 8:00 do 15:00 Dne: 5. 9. 2014 od 7:30 do
hod. Vypnutá oblast: celé obce 16:00 hod. Vypnutá oblast: celá
Slatinky, Čelechovská Kaple, část obec Nezamyslice mimo ul. Koobce Čelechovice od Stařechovic menského, Víceměřice – úpravpo č. 342, 123, 225. Odběratelská na vod, a č. 100, část obce Mořitrafostanice Čelechovice ŠS (č. ce od č. 178 a 42 celé řadovky,
od č.18 a 105 podél hl. silnice +
300753)
ul. Zahradní a Hřbitovní odběraObec: Kralice na Hané
Dne: 4. 9. 2014 od 7:30 do 15:30 telská trafostanice Nezamyslice
hod. Vypnutá oblast: Hlavní třída ČD (č. 300721)
Obce: Nezamyslice, Dřevnoviod č. 39 po č. 32.
Dne: 4. 9. 2014 od 7:30 do 15:30 ce, Víceměřice, Doloplazy
hod. Vypnutá oblast: celé ulice: U Dne: 5. 9. 2014 od 8:00 do 15:00
pivovaru, Krátká, Trávníky, Úzká hod. Vypnutá oblast: část obce
od ul. Vítov po č. 414 včetně, pra- Nezamyslice - ul. Komenského
vá strana ul. Vítovy a Biskupické, celá vč. podnikatelských subcelá ul. Biskupická nová zástavba jektů a RD Dřevnovice č.103,
/mimo č.492, 496, 459 /, ul. Hrub- 134, 139 , část obce Víceměřice
čická levá strana s č. 490, 445, po Nová čtvť - novostavby. Odběč.432, dále pravá strana ul. Hrub- ratelská trafostanice Dřevnovice
Centrokov (č. 300694). Odběčické od č.479 po č. 244 + novo.
ratelská trafostanice Doloplazy
Obec: Dubany
Dne: 4. 9. 2014 od 7:30 do 9:30 ZD (č. 300693)
E.ON Česká republika, s.r.o.
hod. Vypnutá oblast: část obce

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 18. srpna 2014
Exkluzivní interview s odcházejícím komunálním politikem a šéfem dopravní komise
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„KONČÍM V KOMUNÁLNÍ POLITICE, ALE ODS NEMÁM DŮVOD OPOUŠTĚT!“
Zdeněk Peichl se rozhodl po dlouhých šestnácti letech již nekandidovat v říjnových volbách

Plumlov - Šestnáct let, to už je obrovský kus života. A právě po čtyřech volebních obdobích se zkušený matador
komunální politické scény v Prostějově rozhodl v nadcházejících říjnových volbách do Zastupitelstva Statutárního
města Prostějova již nekandidovat. Zdeněk Peichl ale
i přes tuto neodvratitelnou skutečnost zůstává i nadále věrný Občanské demokratické straně, z jejíchž řad nehodlá
v době nelehkého období jako někteří jiní vystupovat. Svůj
čas chce od podzimu věnovat především svému soukromí, rodině a osobním koníčkům, na něž doposud nebyl čas.
Ještě předtím ale poskytl PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku
obsáhlý exkluzivní rozhovor...
Michal Kadlec
Začněme pěkně popořádku. Co vás vůbec v roce 1998
vedlo k tomu, abyste se angažoval v
komunální politice?
„Na řadu věcí, které tehdy před šestnácti
lety ve městě probíhaly, jsem měl zcela odlišný názor. Zejména mě iritoval
tehdejší obecný odpor ke kruhovým
křižovatkám, přidělování veřejných finančních podpor a celá řada dalších záležitostí. Jako členovi Občanské demokratické strany mi bylo nabídnuto místo na
její kandidátce a já si prostě řekl, že nemá
význam jen něco komentovat z povzdálí
a naopak je zapotřebí se s tím popasovat
přímo. Přiznám se ale, že v tom roce
1998 jsem neměl ani ponětí o tom, jak
to na radnici chodí. Mé představy byly
tehdy hodně laické a jednoduché...“
V tehdejších volbách jste výrazně uspěl, dokonce jste byl
ihned zvolen i do rady města. Jak
vzpomínáte na začátky?
„Pomalu jsem se seznamoval s řízením
města. A musím přiznat, že některé dosavadní postupy a rozhodování mě velmi
zaskočily. Z firmy jsem byl totiž zvyklý
na to, že drtivá většina věcí se musí dlouhodobě plánovat a musím mít přehled,
jakým směrem se důležitá rozhodnutí
budou ubírat. V prvních letech to tedy
pro mě byla na radnici taková divočina...
(úsměv) Řada věcí se řešila zbrkle a nahodile, problémy se začaly hasit až ve
chvíli, kdy nastaly. Navíc bez jakékoliv
koncepce, nikoho nezajímalo, co bude
dál. A rozpočet města? Ten se šil horkou
jehlou! Kdo prostě přišel, že potřebuje
peníze, ten je většinou dostal. Koncepce byla prostě katastrofální. Chyběla
například jakákoliv představa o tom,
zda stavební investice budou nějakým
způsobem na sebe navazovat. Trvalo mi
snad rok, než jsem vůbec pochopil, kdo
a o čem vlastně rozhoduje, přičemž často
při důležitých hlasováních v zastupitelstvu sehrály roli především subjektivní
INZERCE

zájmy. Někdo prostě někomu něco slíbil, takže hurá, jdeme do toho...“
Jaká byla tehdy atmosféra
v radě města?
„Překvapilo mě, že v té době, a bohužel
ukazovalo se to i v následujících letech,
chodilo několik členů rady na jednání
naprosto nepřipravených. Pro mě to
bylo naprosto nepochopitelné. Přece
buď tuto práci chci dělat pořádně, nebo
mám jít od toho! Je pravda, že práce
na radnici zabere spoustu volného času
a umí naprosto změnit soukromý život.
Jakmile jsem se stal i předsedou klubu
ODS, věnoval jsem práci v komunální
politice úplně stejně času, jako práci ve
firmě. Soukromí šlo takřka stranou.“
Podařilo se vám osobně sladit
komunální politiku s řízením
úspěšné stavební firmy?
„Jak už jsem řekl, bylo to na úkor osobního času. Když pominu klasické všední
dny, pak ještě sobota padla na dohnání
restů ve firmě a v neděli jsem studoval
materiály rady města, abych byl připraven a věděl, o čem hlasuji. V pondělí
jsem se pak věnoval tomu, abych si ověřil některé záležitosti, které jsem vyčetl
z dokumentů rady. Toto všechno byl pro
mě takový šestnáctiletý kolotoč...“
Když přeskočíme právě oněch
šestnáct let vašeho působení
v politice, i vy zastáváte názor, že město se dá řídit stejně jako firma?
„Ať si to vysvětluje, kdo chce a jak chce,
radnice má tři sta zaměstnanců a ty musí
někdo řídit. Musí jasně vědět, co mají
dělat a jak to mají dělat. Toto je úplně
stejné jako v každé firmě. Jediný rozdíl
mezi firmou a řízením radnice je v tom,
že na magistrátu do toho mluví víc lidí
a vždy je zapotřebí najít kompromis při
mnohdy různých představách a plánech
jednotlivých radních a zastupitelů. Ve
stejné pozici je nyní ve vládě Andrej Babiš, kterého naprosto uznávám, a jsem
hrozně rád, že právě takový úspěšný
podnikatel vstoupil do politiky. A naopak mi hodně vadí, že ať udělá ve vládě
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cokoliv, okamžitě každý hledá, jaké jsou
v jeho rozhodnutích střety zájmů a podobně.“
dobně.
Ovšem i vy sám
máte zkušenosti s podobnými
obviněními...
„Ano, a jsou to
zkušenosti hodně
hořké. Ve svém
prvním volebním
období jsem byl
zvolen předsedou sta-

vební komise. Jako stavař jsem to považoval celkem za logické. Okamžitě jsem
byl ale osočován ze střetu zájmů a obviňován z toho, že budu všechny stavební
zakázky města směřovat ke své firmě.
Byl to samozřejmě nesmysl, nicméně už
ve druhém volebním období jsem na tuto
funkci rezignoval a rád jsem přijal jmenování do funkce předsedy dopravní komise. Neměl jsem zapotřebí, aby mě někdo
podezíral. Ovšem i přesto, že Pozemstav
neprovádí dopravní stavby, tak se i později objevily určité spekulace. Pokud jde ale
podnikatel do politiky, musí s podobnými
záležitostmi bohužel počítat...“
Nám ale připadá, že jako předseda dopravní komise jste se
cítil jako ryba ve vodě. Je to tak?
„Tak to nevím...(smích) Ale je pravdou,
že tato práce mě velmi bavila a doslova
pohltila. Když jsem v této funkci začínal,
neměl Prostějov žádnou koncepci toho,
jak dál postupovat v dopravní infrastruktuře. Jsem rád, že se nám za ty roky podařilo nastolit přehledný systém sítě cyklostezek a vnitřních i vnějších obchvatů
města. Vzpomínám také na to, jak těžké
bylo prosadit výstavbu rondelů, proti
kterým před lety vystupovala i řada od-
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Výrobce odlitků ze šedé a tvárné litiny

přijme do pracovního poměru pracovníky na pozici

SLÉVÁRENSKÝ DĚLNÍK
brusič odlitků

 Praxe s ručním broušením
 Dobrý zdravotní stav
 Práci v trojsměnném provozu
 Vazačský a jeřábnický průkaz výhodou
 Manuální zručnost

Dlouholetý zastupitel ZDENĚK PEICHL
vysvětluje své rozhodnutí s úsměvem
rozhodl skončit? Důvod je naprosto
jjednoduchý. Když se podíváte na můj
rodný list, tak to hovoří samo o sobě.
Nakonec řadu rutinních záležitostí předávám těm mladším i ve firmě. Prostě
a jednoduše teď chci věnovat víc času
sobě a rodině.“
Přesto ale zůstáváte členem
Občanské demokratické strany, která se momentálně netěší zrovna
velké popularitě...
„Nemám absolutně žádný důvod
k tomu, abych z této strany vystupoval, jako to udělalo několik jiných
členů... Byť jsem měl velké výhrady
k tomu, jak Občanská demokratická
strana v Prostějově, ale i na celostátní úrovni, působila, zůstávám nadále
členem. Že se ODS momentálně pohybuje někde jinde, než dlouhá léta
Foto: archiv Večerníku
byla zvyklá, neznamená, že jdu od

SLÉVÁRNA ANAH Prostějov, s. r. o.

Požadujeme:

„Nikdy jsem nebyl profesionální politik.
Jestli jako člen rady města dostanu čtyři
nebo pět tisíc korun, nebylo pro mě nikdy
žádnou motivací. A proč končím? Stačí se
podívat na můj rodný list a je to jasné...“

Nabízíme:

 Práce ve stabilní společnosti
 Dlouhodobá pracovní jistota
 Příspěvky na stravné

Kontakt: domluvit telefonicky p. Kamený Lubomír, tel.: 582 313 746

borníků. Ti tvrdili, že světelně řízené křižovatky jsou vhodnější, kdežto rondely
nepřehledné a nebezpečné. Jsem strašně
rád, že jsme tento mýtus vyvrátili a dnes
už bychom si dopravu v Prostějově bez
rondelů ani nedokázali představit.“
V současné době jste se rozhodl
již nekandidovat do zastupitelstva a vlastně tak opustit komunální
politiku. Můžete čtenářům osvětlit
důvody, které vás k tomuto radikálnímu kroku dovedly?
„Předem musím zdůraznit, že jsem nikdy nebyl profesionální politik. Jestli
jako člen rady města dostanu čtyři nebo
pět tisíc korun, nebylo pro mě nikdy
žádnou motivací. A proč jsem se nyní
INZERCE

toho. Základní principy a filozofie této
strany je mi osobně blízká a opakuji, nemám důvod z ní vystupovat.“
A jak osobně tipujete výsledky
letošních komunálních voleb?
„Podívejte se, Prostějov je dlouhodobě
sociálně-demokratický a stabilní voliče
mají komunisté. Takže tyto dvě strany
mají podle mého názoru lidově řečeno své jisté. ODS je nyní tam, kde je,
a přestože se změnilo prostějovské vedení, jehož nový lídr Tomáš Blumenstein je naprostou zárukou solidnosti,
má v současnosti tato strana i díky
médiím špatnou nálepku. Jedním dechem ale dodávám, že nijak nezastírám
důvody, které k podobným myšlenkám svádějí. Co se týká dalších stran
a hlavně hnutí, která se na scéně nyní
objevují, k těm mám osobně velké
výhrady. Objevují se v nich individua,
která se za každou cenu chtějí zviditelňovat a vůbec je nezajímá, jestli to
co prosazují, je prospěšné pro občany
a celý Prostějov. Několika takovým stačí, že se jejich jméno objeví v novinách.
Dokonce i někteří současní opoziční
zastupitelé hlasují proti návrhům, které
jsou jednoznačně a prokazatelně ve prospěch obyvatel tohoto města. Promiňte
mi ten výraz, ale v takovém případě už
nejde o opozici, ale o lidskou hloupost.
Takže abych to zkrátil, myslím si, že
v říjnových komunálních volbách zvítězí ČSSD. Koho si pak zvolí do party,
to se ukáže až v říjnu (úsměv).“

kdo je

zdeněk peichl

Dlouholetý
h l ý kkomunální
ál í politik
li ik se narodil
dil v roce 1943
1943, je
ženatý a má syna i dceru, oba žijící v Praze. Po vystudování „stavařiny“ pracoval ve Vojenských stavbách v Karlových Varech, aby se po
roce 1968 vrátil do Prostějova. V tehdejších Pozemních stavbách si postupně prošel
mnohými funkcemi a v kariérním žebříčku stoupal až k nejvyšším metám. Po roce
1991 se firma zprivatizovala a Zdeněk Peichl se stal generálním ředitelem Pozemstavu. Před dvěma lety se nejvyššího postu vzdal, nadále však zastává pozici předsedy
představenstva této stavební firmy. Do zastupitelstva města poprvé úspěšně kandidoval v roce 1998 a působí v něm už čtyři volební období. Momentálně je členem
rady a předsedou dopravní komise.
Mezi jeho hlavní koníčky patří především sport. Aktivně provozuje cyklistiku, tenis,
golf a dříve i volejbal. Velkým relaxem je pro něj pobyt na chalupě.
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FOTBAL

TRHÁK TÝDNE

SLOVÁCKO V AKCI

Překvapení na účet
prvoligového týmu
SE NEKONALO
čtěte
na straně

21

FOTBALOVÝ ŠOK: LIPOVÁ STOJÍ

Volejbal

PŘED HROZBOU VYLOUČENÍ Z I.A TŘÍDY!!!

PŘÍCHÁZÍ BOGDANOVIČ

"Agelky" získaly
pro novou sezónu
druhou posilu
čtěte
na straně

Lipová/jim

DO NEPŘÍJEMNÉ SITUACE SE KRÁTCE PO STARTU NOVÉ SEZONY DOSTAL FOTBALOVÝ ODDÍL SK LIPOVÁ. PŘED PÁR
MĚSÍCI SLAVILI HRÁČI „A“-MUŽSTVA PRVENSTVÍ V I.B TŘÍDĚ OLOMOUCKÉHO KFS A POSTUP O PATRO VÝŠ, AVŠAK
PRÁVĚ Z TOHOTO ÚSPĚCHU SE ROVNĚŽ STALA VELKÁ POTÍŽ. ROZPIS SOUTĚŽE TOTIŽ STANOVÍ, ŽE ÚČASTNÍCI
I.A TŘÍDY MAJÍ POVINNOST PŘIHLÁSIT ALESPOŇ DVĚ DRUŽSTVA MLÁDEŽE A MAXIMÁLNĚ U JEDNOHO Z NICH SE
MOHOU „VYKOUPIT“. LIPOVŠTÍ OVŠEM PŘI LOSOVACÍM AKTIVU NEDALI DOHROMADY TÝM DOROSTENCŮ,
ŽÁKŮ ANI PŘÍPRAVEK,
K, COŽ
BY ZNAMENALO JEDINÉ
DINÉ KONEC MUŽŮ V I.A TŘÍDĚ,
ŘÍDĚ,
PROTOŽE
ŽÁDOST
O VÝJIMKU VÝKONNÝ
NÝ
VÝBOR OLOMOUCKÉHO
HO
KRAJSKÉHO FOTBALOALOVÉHO SVAZU (O KFS)
V MINULÉM TÝDNU ZAMÍTL.
AMÍTL.
JAK Z TÉTO ŠLAMASTYASTYKY VEN?

30

rozhovor
"UTÍKAT JSEM NECHTĚL"

Exkluzivní rozhovor
s legendárním hokejovým
kanonýrem Jiřím Lálou
čtěte
na straně

32

Koláž Večerníku

lední hokej

ÚTERÝ 19. 8.
ČTVRTEK 21. 8.

18:00
18:00

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HOKEJ ŠUMPERK 2003

sjeli plný člun medailí VICEMISTRYNÍ EVROPY

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC ZUBR PŘEROV
Zimní stadion v Prostějově

nohejbal

SOBOTA 23. 8.
NEDĚLE 24. 8.

Raftaři si na mistrovství Evropy Basketbalistka Neubauerová je
Čunovo (Slovensko), Prostějov/jim – Ve velkou dominanci
všech mužských posádek Tomi-Remont Prostějov se změnilo
nedávné raftařské kontinentální mistrovství ve slovenském

Čunovu. Muži, junioři a vete- zůstaly ani ženské týmy, které
ráni si vyjeli celkově tři zlata, přidaly čtyři medaile.
stříbro a bronz v celkovém
hodnocení a dalších šestnáct
Více čtěte na straně 29
cenných kovů v jednotlivých
disciplínách, příliš pozadu ne-

9.00
9.00

DOMÁCÍ ŠAMPIONÁT STARŠÍCH ŽÁKŮ

GALA MČR
DVOJIC A TROJIC
Hala Sportcentra DDM Prostějov

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Předvedli se. Prostějovští raftaři získali na Slovensku hned pětadvacet medailí.

Foto: internet

ka.

Debrecín, Prostějov/jim - Se
stříbrnou medailí na krku se
vrátila zpět na Hanou basketbalistka TJ OP Prostějov Adéla Neubauerová (na snímku).
Šestnáctiletá rozehrávačka byla
totiž členkou úspěšného českého
výběru, jenž na kontinentálním
šampionátu své věkové kategorie po osmi výhrách v řadě
prohrál až ve finále. Výkony v
maďarském Debrecínu si navíc
vysloužila zařazení do All-Stars
turnaje.
„Vůbec jsme nečekali, že něčeho
takového dosáhneme. Cílem bylo
udržet se a trenér měl v plánu bojovat o deváté až šestnácté místo.
Už samotným postupem mezi osmičku nejlepších jsme se postarali
o úspěch. Zatím jsme ale neslavili,
to nás čeká až na společném srazu
v září,“ svěřila se exkluzivně Večerníku talentovaná Prostějovan-

(dokončení
((d
dok
okon
ončení naa straně 30)
0)

Foto: internet

K házenkářům Kostelce se vrátil Grepl!

Foto: archív Večerníku

Kostelec na Hané/jim - Je tomu
již téměř patnáct let, co na lavičce
kosteleckých házenkářů naposledy
stanul kouč Jiří Grepl (na snímku).
Právě pod jeho vedením nastupoval
tým na konci minulého století k bojům v první lize i extralize. Následně
převzal taktovku začínající a dnes

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 3. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
FC HNĚVOTÍN
SOBOTA 23. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích na Hané

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 3. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
SK LIPOVÁ
NEDĚLE 24. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

úspěšný český lodivod Jan Hegar,
jenž přivedl mužstvo až do interligy. Nyní se však schyluje k velkému
comebacku. Současný druholigový
kádr Kostelce na Hané totiž zahájil přípravu právě pod vedením
zkušeného trenéra Jiřího Grepla!
„Příprava zatím běží podle plánu, pro-

blémy se snažíme řešit za pochodu
a snad to dobře dopadne. Situace sice
není růžová, naším cílem je ale dá dohromady kádr se šancí obstát v soutěži, intenzivně na tom pracujeme,“ sdělil Večerníku člen oddílového výboru
Jiří Grepl.
(dokončení na straně 29)

KAM ZA F TBALEM
I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 3. KOLO
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL TOVAČOV
NEDĚLE 24. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 3. KOLO
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
TJ SOKOL RADSLAVICE
NEDĚLE 24. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

I.B TŘÍDA, SK. „B“ – 3. KOLO
TJ SOKOL PROTIVANOV
FK NOVÉ SADY „B“
NEDĚLE 24. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

II. TŘÍDA – 3. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYLICE
TJ SOKOL URČICE "B"
SOBOTA 23. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Nezamyslicích

III. TŘÍDA – 3. KOLO
FK VÝŠOVICE
TJ SOKOL OTASLAVICE
NEDĚLE 24. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Výšovicích

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

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

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

Správná odpověď z č. 32: na snímku byl trakt sokolovny sídlící na Skálově náměstí v Prostějově. Vylosovanou výherkyní,
která získává POUKAZ v hodnotě 400 Kč NA SLUŽBY
SLENDER CLUBu U DONY v Prostějově se stala Martina
POŘÍZKOVÁ, V. Outraty 11, 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 DO
ČTVRTKU 21. SRPNA, 12.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 25. SRPNA. Dnes můžete nově zápolit
o POUKAZ v hodnotě 400 Kč, který věnovala firma TRADING
- tiskové barvy textil a pevné materiály ze Smržic.

NEDBAL TRADING s. r. o.
Podhájí 195/29,
Smržice 798 17
- Chcete tisknout na textil a pevné materiály levněji,
ale udržet stávající kvalitu?
- Sháníte dodavatele ověřených tiskových barev?
- Potřebujete náhradní náplň do cartridge?

Tel.: 582 342 046, 775 666 633

www.tiskovebarvy.cz

VYHRAJTE PONOŽKY OD MARUŠKY!
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.

NABÍZÍME ŠIROKÝ VÝBĚR
PUNČOCHOVÉHO ZBOŽÍ I PRO .......

Kdo je na fotografii? Poznáte?

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

TIP
k obrazovce
JAK SE
KROTÍ
KROKODÝLI
FILM ČR (2006)
SOBOTA 23. 8. 2014

20:20 HODIN

AKÁTY, ANÝZ, AUKCE, CEJN, CIKÁN, ČÁST, ČEKAT,
DÍŽE, KARI, KLEČ, KRVÁCET, KUŘE, KUŘÍ, LAOS, LIJÁKY,
LINOLEA, OKENICE, PÁSY, POKRM, POZOR, PRŠÁK,
REÁLNÝ, STAKANY, SVAZÁK, TÁGO, TRÁN, ÚČTY

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 21. SRPNA 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„LIKÉRKY“. Vylosovaným výhercem se stal Roman
KONEČNÝ, Vrbátky 78, který 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 po čase znovu potěší ty, kdo mají rádi teplo od nohou...
Partnerem dnešního kola je totiž prodejna FINKOVÁ
-PONOŽKY OD MARUŠKY, sídlící v olomoucké ulici Kateřinská. Vyhrát můžete POUKÁZKU NA NÁKUP NABÍZENÉHO SORTIMENTU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč.
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde V PONDĚLÍ 25. SRPNA 2014.
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Režie: Marie Poledňáková
Hrají: M. Etzler, I. Timková,
E. Holubová, V. Postránecký,
J. Mádl, Ž. Tesařová
Některé děti to nemají doma
jednoduché. Zatímco osmiletý
Vítek Koudelka má dva tatínky a dvě maminky, jeho spolužačka Amálka Rychmanová
má tatínka jednoho a vidí ho
jen jednou za měsíc, protože
je záchranářem v Alpách. To
vadí také její mamince, baletce
Anně, která by chtěla, aby konečně byli normálně fungující
rodina. Když Luboš přijede
domů o čtrnáct dnů dřív, odmítne jet Amálka na školu v přírodě. Jenže když se táta vypraví
do školy, aby ji omluvil, dopadne to tak, že s třídou pojede
nejen Amálka, ale také on. Ještě

tak můžete na DVĚ PŮLMETROVÉ ŠPIZZA PIZZY
V CELKOVÉ HODNOTĚ
430 Kč, které si poskládáte sami
z těch nejrůznějších kousků.
V minulém, celkovém součtu
již stotřiasedmdesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Karla Kroupu. Útočnou posilu prostějovských fotbalistů, která na Hanou zamířila z brněnské
Zbrojovky, poznala celá plejáda
fanoušků a našich čtenářů...
Z 457 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo štěstí na výherkyni, kterou se
stala Radka ROZEHNALOVÁ,
Stichovická 461, Mostkovice.
Prostřednictvím Večerníku obdrží
chutnou a lahodnou cenu v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč
od partnera minulého kola,
kterou byla opětovně firma
BRUTUS! Výhru si lze vyzvednout v redakci Večerníku.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do kulturních vod a graficky mírně poupravili hvězdného maltského tenora, který
se už brzy objeví v Prostějově
u příležitosti oslav stoletého výročí prostějovské radnice...
Poznáte, o koho se jedná?.
Na odpovědi ze stočtyřiasedmdesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
21. SRPNA 2014, 12.00 hodin volejte 582 333 433, pište SMS
na 608 960 042 či pošlete e-mail
na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás obdrží výše zmíněnou cenu od občerstvení ŠPIZZA, zveřejníme
v příštím čísle, jenž vychází opět
v PONDĚLÍ 25. SRPNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

ZÁPOLENÍ O KÁVIČKU...

Také třetí srpnové číslo vám v rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ přináší zápolení o zbrusu zajímavou výhru. Ani tentokrát jsme totiž neopomněli na
bádání s čísly a díky již stabilnímu partnerovi tohoto klání máte
možnost získat skutečně atraktivní výhru. U v současnosti tolik
populární hry, která si již dávno získala své věrné a početné publikum, se i dnes opětovně zápolí o cenu z obchůdku paní Vašíčkové, která nabízí nejen skvělou kávu, čaje, koření, čokolády...
A jelikož pravidla zcela jistě všichni znáte, můžete se bez zbytečného ostychu pustit do bádání a současně začít usilovat o motivační
prémii, kterou je znovu POUKÁZKA S CELKOVOU HODNOTOU 400 Kč PRÁVĚ DO PROSTĚJOVSKÉHO OBCHŮDKU V KRAVAŘOVĚ ULICI!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat na
známý e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či na adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Lze také
telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to opět tradičně DO
ČTVRTKU 21. SRPNA 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 4 - 2 - 8 - 4, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stodvaašedesátým
výhercem v řadě stal Vladimír VLÁČIL, Prostějovská 106,
Bedihošť. I on 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 25. SRPNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit
s námi je ta správná šance!

předtím se rodina i s Vaškem
vydá k dědovi Pepíkovi, který
je k sobě vylákal pod falešnou
záminkou, že se žení. Zatím je
sice svobodný, ale o nápadnice
nemá nouze. Snadné to nemá
ani Vítek, který má sice čtyři
rodiče, ale ani jeden nevěnuje
pozornost tomu, co by chtěl. Situace všech je stále zamotanější
a šťastný konec v nedohlednu...

VÍCE NEJEN O TÉTO ÚSPĚŠNÉ KOMEDII
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Správné řešení z čísla 32: DOKTOR OETKER DOBROTY PLNÉ SLUNEČNÍCH PAPRSKŮ. Vylosovanou výherkyní je Jiřina ZAŤKOVÁ, Dolní 36,
Prostějov. POUKAZ na odběr zboží v hodnotě 400 Kč od firmy Dr. Oetker si vyzvedněte v redakci Večerníku. Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 21. srpna 2014, 12.00 hodin.

Nabídka realit a nemovitostí, inzerce

REALITY
POHODA

Kvalitní
služby
od roku
1992

- pohodové vyřízení realitních služeb

777 251 878

Rodinné domy:

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

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

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

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

Bedihošť, okr. Prostějov. Zachovalá prvorepubliková vila 5+1 (lze
i dvougenerační) se zimní zahradou, podsklepená s garáží. Zast.
plocha 599 m2, zahrada 1095 m2.
Cena: Kč 2.490.000,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,-

KRALICE-RD
6+1, řadový s garáží
a zahrádkou, celková výměra pozemku
371 m2.
CENA: v RK
KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvRK
BRODEK U PV - nepodskl. RD 6+1 s garáží a zahrádkou, užit.
pl. činí 230 m2. Celková výměra pozemku
966 m2. Kolaudace 1999.
CENA: 3.490.000,-Kč
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží a
zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
CENA 1.600.000 Kč
zahrada 96 m2.
Držovice - prodej
RD 5+kk se zahradou a koupacím jezírkem, po přestavbě z r
2010, už. pl. 190 m2,
pozemek 417 m2.
CENA: 5.250.000,-Kč
RD Hruška - 3+kk s
hospodářskou budovou v centu obce.
Chlévy, sklady, dílna, možnost prostory využít i pro podnikání - dílna, sklady ap. Výměra
pozemku je 721 m2.
Cena k jednání v RK

Byty:

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+1, Pv, sídl. Svobody
Kč 7.900,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Pv, Plumlovská ul. Kč 6.500,-/měsíc + inkaso (1.800)
3+1, Pv, Svatoplukova ul. Kč 8.000,-/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)
GARÁŽE – PRONÁJEM:

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

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

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz
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chyň včetně spotřebičů.

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

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

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

SUPERNOVINKA:

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

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

PRONÁJMY:

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

BYTY:

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

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

RODINNÉ DOMY:

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

Chaty a chalupy:
Ochoz u Konice 330 tis.Kč, Ochoz - lux. 1 mil.Kč, Seč 650 tis.Kč
Pozemky:

Vitčice - orná půda = 4.100 m2
Prostějov - Plumlovská = 2.200 m2
Prostějov - Okružní = 3.500 m2
Bělkovice, Lašťany - orná půda, 7,2 ha
Hrubčice, Žešov - orná půda - 14.700 m2
Mostkovice - 649 m2, s chatkou, stav.par.
Mostkovice - 1600 m2
Bělecký mlýn

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

Komerční prostory:

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

Garáže:

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

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov, info@realitypolzer.cz
BYTY

O S TAT N Í

Volejte: 739 322 895
2+1 Moravská OV
k jednání 889.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Kostelecká po rek.
1.289.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV
1.339.000Kč
3+kk Sidl. Svornosti 86m2, po rekonstrukci,
možnost garáže
1.790.000Kč
4+1 Sidl. Svobody po rek.
1.439.000Kč
Volejte: 723 335 940
1+1 Krokova 43m2, OV
650.000Kč
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Sidl. Svobody
760.000Kč

Volejte: 723 335 940
Rekreační pozemek Suchý 800m2
v RK
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 6.000Kč+ink
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2
320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.
Volejte: 739 322 895
Garáž Havlíčkova
170.000Kč
Pronájem garáže sidl. Svornosti
1.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 3+1 Jesenec k rekonstrukci 299.000Kč
RD 3+1 Lipová zahrada, garáž
cena k jednání 649.000Kč
RD 5+1 Určice
989.000Kč
Chata Plumlovská přehrada
1.349.000Kč
RD 5+1 Kralice na Hané
2.399.000Kč
RD 6+kk Držovice po celk. rek. 5.500.000Kč
Pozemek s chatou Mostkovice
779.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 3+1 Klopotovice zahrada
395.000Kč
RD Vrchoslavice
445.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
650.000Kč
RD 2x3+1 u Němčic garáž
cena v RK
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.
1.500.000Kč

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

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

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

PRODÁME I VAŠI NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT
DOPORUČUJEME

CENY VČETNĚ POZEMKŮ
Nabízíme výstavu RD na vlastním pozemku, provedení nízkoenergetická dřevostavba nebo klasická
zděná stavba. Nízké garantované ceny, prověřená
kvalita, individuální přístup.
Volejte: 739 322 895

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
3+1 Spojenců 90m2 po rek.
6.500Kč + ink.
Volejte: 723 335 940
1+1 Česká
5.300Kč +ink
1+1 Tylova 60m2 po rek.
5.500Kč +ink
1+1 Kollárova
6.000Kč vč. ink
2+kk Tylova 65m2 po rek.
5.500Kč +ink
2+1 Špály 50m2
7.500Kč + ink
2+1 Olomoucká 100m2
6.000+ink
3+1 Tylova 100m2 po rek.
8.000Kč +ink
4+1 Tylova 147m2 po rek.
10.000Kč +ink
2+kk Daliborka
5.500Kč+ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink
RD 3+1 u Konice
9.000Kč+ink

pro nabídku

realitních
kanceláří
pro následující
číslo je

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 4+kk Pv-Košická
2.180.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.392.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.724.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.800.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 3+kk Pv-Krasice 71m2
2.870.900Kč
RD 4+kk Pv-Krasice 96m2
3.080.000Kč
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
3.281.000Kč
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
3.685.200Kč
RD 5+1 Pv- Krasice 109m2
3.340.000Kč
RD 4+kk Kelčice
2.665.740Kč

UZÁVĚRKA

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

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

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

www.realitypolzer.cz
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Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky

SLUŽBY

REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro Pronajmu novou řadovou garáž
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895. v uzavřeném areálu. Vstupní brána na
dálkové ovládání. Sídl. Hloučela, ul.
REALITNÍ KANCELÁŘ
kpt. O. Jaroše. Tel.: 602 537 370
VNB REALITY
Hlaváčkovonám.1 (ATRIUM), Prostějov Koupím chatu na Plumlově. Tel.: 774
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818 421 818
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+1, J.Zrzavého 790.000 Kč Hledáme větší byt 3+1, nejlépe po
* RD po rek. Konice
1.350.000 Kč rekonstrukci, 774409430
* RD po rek. Lešany
1.590.000 Kč
* RD po rek.Cholina
1.590.000 Kč Dlouhodobě pronajmu krásný, svět* RD Čelechovice
1.880.000 Kč lý byt 3+1, poblíž centra PV. Cena
* Chata Plumlov
560.000 Kč 8 500 Kč + inkaso. Volný ihned. Tel.:
* Pozemek-centrum
v RK 603 503 366
* Pozemek Smržice
v RK
Prodám oplocený pozemek (zahradu)
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
v Křemenci, 753 m2, studna, nový
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč zahradní domek (dřevostavba 7x4m),
* BYT 3+1, Dobrovského 830.000 Kč el. 230V. Vlak zast. 250m, cena
* BYT 3+1, Brněnská 1.450.000 Kč 295 tis. Kč nebo dohodou. 604 77 36 42
* BYT 3+1, Tylova
1.200.000 Kč
* BYT 3+1, A.Slavíčka 1.290.000 Kč Pronajmu garáž. Tel.:737 371 479
* RD 4+1, Česká
2.740.000 Kč
* RD 6+1, Určice
950.000 Kč Prodám chatu pod lesem, Ptenský
* RD 5+1, Vřesovice
1.980.000 Kč Dvorek – Růžov. Tel.: 776 352 361
* Pozemek - Vrahovice 1.100.000 Kč
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: Prodám garáž na ul. Wolfova. Tel.:
776 777 625
* BYT 2+1 do 900.000 Kč
* BYT 3+1 s balkonem, lodžií
Prodám byt 1+1 s lodžií na Okružní uli* Rodinné domy v PV a okolí
ci v Prostějově. Cena 520 000 Kč, tel.:
* Chaty a zahrady Plumlov, Seč
* Pozemky Prostějov-Západ, Smržice 774 595 035
* Pozemky Zdětín, Hamry, Vícov, Lešany
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ Koupím RD v Krasicích, Čechovicích nebo Domamyslicích. RK nevoPronajmu nový nadstandardní byt 1+kk, lejte. 732 388 718
30 m2 + terasa 25 m2, krásná koupelna.
Cena 6 000 Kč. Tel.: 602 553 222
Prodám byt 2+1v přízemí na ulici Krokova v Prostějově. Byt je po celkové
Koupíme byt 2+1 v blízkosti nemocni- rekonstrukci. Cena 890 000 Kč, tel.:
774 595 035
ce. Tel.: 774 421 818
Pronajmu byt 3+1 v Pv (ne sídliště), Hledáme ke koupi byt 4+1,5+1. Tel.:
klidná lokalita, 1. poschodí, nájem 774 101 818
8.000 Kč vč. inkasa + kauce. Volné
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hoihned. Tel.: 604 185 244
tovosti. 774 409 430
Byt 3+1 s lodžií ve skvělé lokalitě
Sídl. Svobody, Panelový dům po Koupím RD do 370 000 Kč. Tel.:
revitalizaci. Byt v původním udržo- 723 335 940
vaném stavu. Cena 960 000 Kč. Více
na www.stavimesny.cz Petr Ejem Koupím chatu v okolí Plumlovské přehrady. RK nevolejte. 728 318 836
777 943 299
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe Koupíme RD do 1mil, směr na OL.
přímo od majitele. RK nevolat! Cenu Tel.: 774 101 818
respektuji. Tel.: 734 481 013
Pronajmu pěkný byt 1+1 na Sídl.
www.realitniporadce.net
Svobody. Majitel – tel.: 603 469 575
Pomohu vám na realitním trhu.
Petr Ejem 777 943 299
Pronajmu novou prodejnu na Újezdě
200 m2 s výlohou a atraktivní kancelář 130m2 s terasou, spotřebiče samostatně. Tel.: 602 553 222
Prodám byt 2+1 A. Slavíčka, Prostějov. Koupelna po rekonstrukci. Cena
790 000 Kč, tel.: 774 595 035
www.kancelaresadky.cz
Pronájem luxusních kancelářských
prostor v Prostějově.
Petr Ejem 777 943 299
Pronajmu pěkný byt 1+kk, PV sídl.
Svornosti, 5.900 Kč/měs. vč. inkasa.
Tel.: 777 219 789
Pronajmu byt 1+1 v Pv,v klidné oblasti. Nájem 4.500 Kč + ink. Tel.:
732 735 300
Pronajmu v centru města Pv 2 obchody, 1. 120m2, 2. 34m2. Kontakt
777 13 55 40
Prodám dům v Pv, Veleslavínská ul.
Více na www.bazos.cz č.i. 376 686 94.
Tel.: 603 525 673
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
Pronajmu pěkný vybavený byt 1+1
v panelovém domě v Prostějově.
Dům je v blízkosti centra města a po
kompletní revitalizaci. Byt je volný
od 1.9.2014. Cena za pronájem je
6.200 Kč/měs. vč. služeb (2 nájmy jako
kauce). Tel.: 774 197 914
Hledám pronájem 1+1 nebo garsonku, 776 460 300
Hledáme ke koupi RD nebo byt v PV
a okolí. Nabídněte. Tel.: 605 011 310
i SMS
Prodám byt 2+1 v Prostějově, A.
Slavíčka. Byt je v původním stavu.
Cena 760 000 Kč, tel.: 774 595 035
Koupím byt na Kostelecké ulici,
může být i blízko centra PV.
732 741 922
Pronajmu 1+kk v Pv od 1.9.2014. Cena
4 600 Kč + energie. Kauce 9 000 Kč.
Tel.: 739 058 135

FINANCE

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky.
Volejte: 775 021 212
Hotovostní půjčka do 10 tisíc
z vlastního kapitálu. Stačí pouze OP.
Tel.: 773 996 600
PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906
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Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

PRÁCI NABÍZÍ
Příjmu kadeřnici nebo i nehtařku
s vl. Ž.L. T.: 605 105 727

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

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

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

Nabízím dlouhodobou brigádu – v centru města. Vhodné i pro ČID a ZTP.
Tel.: 776 773 131

MAČKALSTAV S.R.O.
provádíme stavební práce, obklady
a dlažby, rekonstrukce, zateplení budov a RD. 774 655 459, 608 538 035
www.mackalstav.cz

Hledáme zaměstnance do ženského kolektivu (i brigádně), manuální práce, požadovaná zručnost.
Tel.: 582 330 341
Možnost práce z domu - montáž
výrobků. Pro zaslání informací pište
SMS s adresou na tel: 722 769 835

Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování

Přijmeme řidiče mezinárodní dopravy sk. B a C. Nástup možný ihned.
Platové podmínky sdělíme osobně.
Tel.: 777 99 00 22

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

Studio BELLEZA přijme kadeřnice a pedikérku na ŽL. Info na tel.:
728 512 345

Stříhání a úprava psů. Prostějov. Přijmeme obsluhu za bar. Pá + So –
Tel.: 606 166 853
noční provoz (20.00 – 05.00 hod.).
Avalon music bar, tel.: 777 757 280
Provádíme dokonalé strojové čištění čal. sedacích souprav a kober- STUDIO 365 hledá nové tváře od
ců. M. Revay tel.: 604 439 302, 9-27 a 28-45l. T.: 605 427 271, 9-12h
582 382 325 www.revay.cz
www.studio365.eu
Antény-Satelity Jiříček provádí prodej, montáž antén, satelitů, el. zabezpečení objektů. Prodej dotovaných
přijímačů Skylink. Tel.: 776 340 848
www.anteny.kvalitne.cz

VZPOMÍNÁME
Vždy Tě budeme milovat…

zapomenout nedovolí.

Dne 19. srpna 20144
vzpomeneme 12
12. výročí
ý čí
Dnes, tj. 18. srpna 2014
uplyne smutných 5 let od
chvíle, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček
pan Ladislav PÁLENÍK
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka Eva, syn Martin,
dcery Magda a Jana
s manželem Petrem,
vnoučata Káťa a Ondra.

Dnes, tj. 18. srpna 2014
vzpomeneme 2. smutné
výročí úmrtí
Mudr. Pavla KONŠELA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
maminka a bratr s rodinou.

Přijmeme řidiče MKD sk. C, E. Skříňové kamiony, dobré platové podmínky. Info na tel.: 777 990 022

Přijmeme řidiče se skupinou C na
vůz do 12t. Víkendy převážně volné.
Dne 20. srpna 2014
Plazmový generátor – likvidace para- Tel.: 777 797 263
by oslavil své
zitů, bakterií a virů s 100% účinností.
24. narozeniny můj syn
Bc. Ivo Kroupa, tel.: 605 86 41 40 Přijmu muže, ženy k rozvozu zboží,
Honzík VYSLOUŽIL.
www.kroupovi.net
vl. os. autem, vhodné pro důchodce.
Všem, kteří vzpomenete
T.: 777 572 555. 8-10 hod.
s námi, děkuje maminka
Firma KARON s.r.o. pro vás zajistí
s manželem a sestra Zuzka.
veškeré stavební práce. Zhotovení Nová pracovní příležitost pro nezaměstzákladové desky, zateplení fasády nané, při Úřadu práce, pro maminky po i
– polystyren, minerální izolace, dře- při rodičovské, studenty, důchodce i jako
vovláknité izolace, zateplení stropů přivýdělek. Skládání hotových výroba půd nejlevnější a nejrychlejší fouka- ků do přepravek. Pracoviště Prostějov.
Dne 20. srpna 2014
nou izolací, akustické izolace, izolace Možná pracovní smlouva na zkráceuplyne 15 let od úmrtí
vzduchotěsnosti včetně ověření tes- ný úvazek. Info Personální agentura,
paní Františky KREJČÍ
tem Blower Door, dodávku a montáž Kravařova 9. Tel.: 602 74 33 62
a 25. srpna 2014
vzduchotechniky – řízené větrání, douplyne 21 let od chvíle,
dávku a výměnu oken a vchodových Přijmeme řidiče na vozidla do 12 tun
kdy nás opustil
dveří, klempířské práce – dodávku s bydlištěm do 20 km od Kostelce na
pan Bohuslav KREJČÍ
a montáž plechové krytiny, okapo- Hané pro rozvozy po Moravě. Požaz Čelčic.
vého systému, venkovních parapetů, dujeme: řidičský průkaz sk. C, příjemVzpomíná syn
hrubou stavbu, rozšířenou hrubou né vystupování. Nástup možný ihned.
Drahomír s rodinou.
stavbu, stavbu na klíč, poradenství ve Své životopisy zasílejte do 24.8.2014
výstavbě, projekt ke stavebnímu po- na adresu ridicrozvoz@seznam.cz
volení, vyřízení formalit pro vydání
povolení stavby. Výstavbou rodin- Firma HANAKOV spol. s r.o. přiných domů provádíme od roku 1992, jme brigádníky na manipulační
stojí za námi dlouholeté zkušenosti. práce do 3 směnného provozu.
Kontakt: 605 483 602, 731 418 060, Info tel.: 582 302 341 kontaktní
osoba Jaromír Fiala
e-mail: info@karon.cz
Koupíme starožitný nábytek, obrazy, zbraně, vojenské předměty,
Obklady a dlažby, rekonstrukce kou- Hledám šikovného stolaře na ŽL. hodiny, porcelán, sklo, hračky,
pelen včetně všech instalačních prací. Tel.: 608 863 532
moto věci a jinou veteš. VykouZednické práce a zateplení, pronájem
píme také celé pozůstalosti a zaa stavba AL lešení na krátké období Přijmu pracovníka, pomocné prá- jišťujeme komplexní vyklízecí
(nátěry). A-stavby.plumlov@seznam.cz ce při montáži žaluzií a zasklívání práce. Seriózní jednánía platba
lodžií. Tel.: 777 130 560
Tel.: 608 780 615
hotově. Tel.: 773 113 303

KOUPÍM

!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
Rychlá realizace – vyplácení z vlastních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace Palírna Otaslavice oznamuje, že
na 739 066 462
přijímá objednávky na zpracování ovoce. Kontakt: 582 370 058,
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle 777 340 485. Více informací nalezaž do domu, bez poplatku předem. Tel.: nete na www.palirnaotaslavice.cz
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
www.sobra-auto.cz, Žeranovská 3, Pv
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, provádí veškeré opravy vozidel včetrychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734. ně ME, TK pneuservis, konzervace
Pracuji pro více věřitelů.
dutin, prodej ND a autodoplňků. Tel.:
608 933 033
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.: Obkladačské a zednické práce. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů. 720 400 239
Potřebujete penízky? Půjčíme skoro
každému. Pracuji pro jednoho věřitele.
Tel.: 607 275 496

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

Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE a
poskytneme Vám jednu půjčku. Pracuji
pro více věřitelů Volejte: 777 551 492

SEZNÁMENÍ

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

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy
17.-20. století, zlaté a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní a hodnotné předměty, nejlépe
celé sbírky či pozůstalosti. Info
René Simon, tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz

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, Koupím Haki lešení nebo trubzip, pérka). Dětská atestovaná obuv. kové. Cena dle dohody. Tel.:
Navštivte nás na Plumlovské ul. Tel.: 734 481 013
603 445 601. Otevřeno i v sobotu.
Koupím ledničku, vířivou pračku
Prodám plastová okna 210x155. Cena Romo, svěrák York, el. remosku,
WC. 608 539 783
3.000 Kč/ks. Tel.: 602 719 273

Krutá nemoc zkrátila Tvé žití,
bez ní bys tu mohl s námi býti.
Čas neúsporně běží dále, my
budeme vzpomínat stále.

Dne 23. srpna 2014
uplyne 3. smutné výročí úmrtí
pana Františka SLAVÍKA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka
Drahomíra, dcera Lenka
s manželem a vnoučata Lukáš,
Monika, Eliška, dcera Soňa
a vnoučata Patrik,
Karolína a Dominik.

Čas prý rány hojí,
ty v srdci stále bolí….

Dne 19. srpna 2014
vzpomeneme nedožitých
32 roků našeho syna, bratra,
strýce, vnuka a švagra
Jiřího BĚHALA
z Kralic na Hané
a 24. srpna 2014
si připomeneme 15 roků
od jeho tragického úmrtí.
Děkujeme všem, kdo uctí
jeho památku. Rodina.

Žena 38 let hledá prima kamarádku
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pra- nebo kamaráda pro společné akce.
cuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492 SMS 723 487 329
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AUTO - MOTO
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
778 018 269
Prodám Peugeot 307 Break, benzin 1.6 16V r.v. 2001, barva modrá, stav tach. 190 tis. km, STK
5/2016, stav dobrý. Dohoda jistá.
Tel. 725 863 467

Jste na stejné vlně?
Osvěžte se na...

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

OZNÁMENÍ

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je

Hledá se fenka foxteriéra krátkosrstého, bílá s černými znaky slyšící na
jméno Joy. Kontakt: 777 302 902

v PÁTEK 22. srpna

v 10.00 hodin

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Ve druhém kole Poháru České pošty fotbalisté Prostějova senzaci proti prvoligovému týmu nezpůsobili

I BEZ DOŠKA PÁLILO NA HANÉ SLOVÁCKO „OSTOŠEST“
Příliš krutá porážka pro „eskáčko“, jehož jediným střelcem byl znovu Kroupa

Velmi slušnou návštěvu téměř čtrnácti stovek diváků přivedlo do prostějovského areálu SCM Za
rie na z
fotogalern
Místním nádražím druhé kolo domácího poháru,
ikpv.c
e
c
e
.v
www
v němž se domácí po dvou letech potkali s prvoligovým týmem. Na Hanou dorazil šestým tým
posledního ročníkju nejvyšší fotbalové soutěže
1.FC Slovácko. A hned po deseti minutách hry stadionek vypukl nadšením! Zásluhou dvojice Zelenka
- Kroupa se totiž „eskáčko“ dostalo do překvapivého
vedení! Po nešťastných zásazích domácí obrany ale
hosté ještě do přestávky skóre otočili. Vývoj zápasu
sice mohl zdramatizovat ve druhé půli Pančochář,
kdyby ovšem po necelé hodině hry jeho tečovaná střela neskončila na břevnu. Tým z Uherského
Hradiště tak utkání nejenže dovedl do vítězného
konce, ale v závěru vstřelil ještě dva góly, načež tak Nejvýš. Kroupův impozantní výskok sleduje parťák Milan Machálek a zkoprnělá slovácká obrana. Jediný
Foto: Josef Popelka
po zásluze postupuje do třetího kola Poháru České gól Prostějova ale vstřelil po brejkové situaci nohou.
pošty. Pro 1.SK Prostějov naopak letošní ročník této ců opět více radosti. Chvíli po změ- nu. O chvíli později si Pančochář sáté minuty domácím viditelně
ně stran totiž zaúřadovala aktivní střelbu zopakoval, tentokrát byl na ubývaly síly a převaha prvoligisty
soutěže bohužel končí...
Prostějov/tok
estava prostějovského týmu
se od vydařené premiéry
v MSFL proti Hlučínu lišila
v jednom detailu, kdy místo Zatloukala nastoupil Machálek, čímž
trenér Jura reagoval na vyšší útočnou kvalitu soupeře. Na hrotu útoku totiž zůstal pouze osamocený
Kroupa, ve středu pole pracovala
hned pětičlenná záloha. Trenér
1.FC Slovácko Svatopluk Habanec
řešil před utkáním zapeklitou situaci, když se musel obejít bez zraněných útočníků Kerbra s Doškem,
takže i hosté nastoupili také pouze
s jediným hrotem Hašou.
o opatrném začátku
čátku se asi mi
minutu nehrálo kvůli ošetřování
ošeetřování
zraněného kotníku Valenty po
p běžném souboji o míč. Favoritaa to snad
poněkud ukolébalo,
protože
o, protož
že hned
po rozehrání se vydal
dal svižněě do ote-vřené obrany Zelenka,
kolminka, kolm
micí našel Kroupu, který
zaerý se za
asekávačkou zbavil obráncee
Rady a podél brankáře
káře Hečy
čy
poslal domácí do vedení.
edení.
o čtvrthodince vyslal prv
první
vní
vážnější navštívenku
venku směsm
rem na Bureše Trávník,
mířil
vník, míř
řil ale
nad břevno. Pět minut
inut natoo jej na
druhé straně napodobil
hlavičkou
dobil hla
avičkou
při chuti hrající posila „es
„eskáčka“
skáčka“
z brněnské Zbrojovky
Kroupa.
ky Kroup
pa. To už
ale zaplňovali uvolněný
něný prostor
prosstor hráči Slovácka, kteří si vytvořilii vcelku
slušný nápor, jemužž obranaa Prostějova odolala. Nejprve
Valenta
ve Valent
ta střílel
z hranice šestnáctkyy nevýraz
nevýrazně
azně přímo do Burešovy náruče,
ruče, vzápětí
vzáppětí Kalouda centroval zprava
Haša
ava a Haš
ša zkoušel tečovat na bližšíí tyči. Doo třetice
se už ale hostům vyrovnat
yrovnat podařilo,
p
když Břečkova střela
ela z rohuu velkého vápna po teči jednoho
dnoho z obránců
o
skončila obloučkem
m v levém
ém rohu
Burešovy branky.
a druhé straně prověřil z pravé
strany Heču Hirsch a zdálo
z
se,
že domácí jsou z nejhoršího
ejhoršíhoo venku.
Jenže neuplynula ani půl
půlhodina,
lhodina,
když Bureš ve snaze
aze o rychlé
rycchlé rozehrání našel pouzee Kaloudu
Kaloudu,
du, který

S

P

P

N

dvojice Koudelka – Kroupa: prvně
jmenovaný potáhl balón po pravé
straně a odcentroval, dorážku ale
tečovala obrana mimo tři tyče. To
už byl na hřišti nadějný odchovanec
„eskáčka“ Fládr, který nahradil Milana Machálka. Domácí byli nadále
při chuti a nejlépe to demonstroval
Pančochář, kterému mazácky připravil balón Langer, když se proháčkoval zleva do šestnáctky. Lehce tečovaná střela z hranice vápna
ovšem skončila na břevně slovácké
svatyně, od něhož putovala za brá-

pohotově míč ze střední vzdálenosti vrátil za záda domácího gólmana.
O chvíli později trefil Haša břevno,
následná dorážka Kaloudy sice
v síti skončila, ale už byla z ofsajdu. Těsně před přestávkou Bureš
vyrazil střelu Valenty, který dostal dobrou přihrávku od kapitána Šumulikoskiho. Do kabin tak
odcházeli přece jen spokojenější
hráči Slovácka, byť těsné vedení jim dodávalo pouze relativní
klid. Navíc jim spadlo přímo

místě Heča.
ěsně předtím na druhé straně
Kalouda vysunul Hašu, jehož
pokus o přelobování Bureše nebyl
dostatečně přesný. Od sedmde-

T

začínala být stále zřetelnější. Navíc domácí kouč Jura vystřídal
Pančocháře druhým forvardem
Zatloukalem a zadní vrátka Prostějova ve snaze srovnat byla přece

2. KOLO POHÁRU ČESKÉ POŠTY

1. SK Prostějov:
střídání: 52. Fládr za Machálka
67. Šteigl za Koudelku
ku
74. Zatloukal
za Pančocháře
trenér: FRANTIŠEK JURA
Bureš

Branky:
B
ranky

Hirsch

Koudelka

Soušek
Hloch
Langer

Krejčíř

Kroupa
Zelenka
Machálek
Pančochář

9. Kroupa - 22. Břečka,
29. a 73. Kalouda, 90. Diviš
Střely
S řely na branku:
St
bran
5:13
Střely
S řely mimo branku:
St
b
2:10
R hové kopy
Ro
Rohové
kopy: 2:7
Rozhodčí:
R zhodčí: Proske
Ro
Pros - Paták, Pelikán
ŽK:
Ž : 70. Hloch
ŽK
Valen
- 68. Valenta
D
Di
váků:
Diváků:
1340
Kalouda

Havlík
Haša
Valenta
Ra
Rada
R
a

z nebe, přesněji
řečeno z náruče
prostějovského gólTrávník
mana...
o druhé půle střídali
překvapivě
jen hosté, když v kabině
zůstala velezkušenýý Makedonec Šumulikoski, jehož
nahradil ofenzivnější Diviš.
A po přestávce mohlo být mezii
více jak třinácti stovkami přízniv-

Šumulikoski

D

 9. ESKÁČKO
ÁČ
VEDE. Po rychlém kontru domácích potáhl míč
Zelenka, uvolnil Kroupu, který chytrou zasekávačkou ve vápně ošálil zkušeného zadáka hostů Radu a otevřel skóre – 1:0
 14. Slovácko o sobě dalo vědět díky Trávníkovi, který ovemd pálil
nad Burešovu branku
20. Na druhé straně poslal hlavičku těsně nad břevno snajpr „eskáčka“
Karel Kroupa
 22. SLOVÁCKO SROVNALO. K odraženému míči se dostává
Břečka a s pomocí teče obrany překonává poprvé Bureše - 1:1
29.KIKS BURYHO. Po pokusu o rychlou rozehrávku od vlastní branky
vrací míč za Burešova záda exsparťan Kalouda – 1:2.
 32. Haša trefuje břevno, Kaloudova dorážka do sítě je neplatná pro
odmávaný ofsajd
58. Prostějovský Pančochář má na kopačce vyrovnání - po Langerově
odvážném průniku a pohotové střele je míč obranou tečován na břevno!
62. Další Pančochářovu střelu tentokrát likviduje Heča
 71. Bureš si připisuje velmi dobrý zákrok, když vyráží nad břevno
Kaloudův přímý kop
 73. JE ROZHODNUTO. Nejaktivnější muž na trávníku Kalouda si před šestnáctkou srovnal balón a přesnou trefou zvyšuje na 1:3 pro
Slovácko
82. Technicky vyvedený Fládrův přímý kop, Heču nepřekvapil
90. POJISTKA. V nastavení se od levé tyče prosazuje Diviš, který
tak po vynikajícím výkonu ve druhé půli stanovil konečné skóre na 1:4.
zaznamenal Tomáš Kaláb

Daníček

Heča
Břečka
Reinberk

1. FC Slovácko:

střídání: 46. Diviš za Šumulikoskiho
74. Fojtášek za Valentu
75. Mezlík za Radu
trenér: SVATOPLUK HABANEC

DOKONALÝ POČIN
KAREL KROUPA
A

1.SK PROSTĚJOV
Ještě zhruba před měsícem si plánoval další prvoligovou sezónu
v dresu mateřské Zbrojovky. Ta se ovšem zachovala poněkud macešsky a svému forvardovi doporučila hledat si nové angažmá již v době,
kdy už většina týmů měla soupisky uzavřené. Syn legendy brněnské
kopané na fotbal nezanevřel, a kývl nabídce třetiligového Prostějova,
byť s vědomím, že se posunuje o dvě výkonnostní kategorie níž. Už
po necelých čtyřiadvaceti hodinách po příchodu do týmu posunul
„eskáčko“ do druhého kola poháru a od svého příchodu vstřelil
v modrobílém dresu již sedm branek. Jak se mazácky proměňuje
brejková situace, předvedl prvoligovým soupeřům Radovi a Hečovi.
Jeho entuziasmus dodal nový herní náboj Zelenkovi i sebedůvěru
celému týmu. Generální manažer Jura prostě přivedl do týmu skutečného profesionála.

FRANTIŠEK JURA – 1. SK Prostějov:

„„Tento pohárový zápas jsem si užil...(úsměv) Začali jsme
dobře, dali vedoucí gól a vkoutku duše člověk snil o senzaci.
Jenže pak jsme bohužel přestali hrát, jako bychom se vedení
zalekli. Projevilo se to, co opakujeme hráčům na tréninku, že
totiž dva tři doteky je moc, soupeř hrál na jeden dotek a na
průběhu hry se tento fakt zákonitě musel projevit. Na druhou
stranu mě mrzí, že jsme si v podstatě dali dva vlastní góly, jeden
po teči obrany a druhý úplně nesmyslný... Dvacet minut druhé půle myslím nebylo vůbec špatných, kdybychom vyrovnali
Pančochářem na dva dva, mohlo to být ještě zajímavé. Posledních asi patnáct minut jsme odešli fyzicky a už nestíhali.“

SVATOPLUK HABANEC - 1.FC Slovácko:

„Po brzkém obdrženém gólu vzniklo lehké napětí, když jsme po
Valentově ošetřování špatně rozehráli a Kroupa se nám uvolnil
v šestnáctce. To byl z naší strany stinný moment utkání, jinak si
myslím, že jsme měli hru celkem pod kontrolou. Opět se potvrdilo,
že v současné kopané se nedá podcenit ani soupeř z třetí ligy, je potřeba hrát důrazně, nejen fotbalovostí se lze prosadit. Kdybychom
dali o nějaké dvě branky víc, asi by to odpovídalo množství šancí,
ale jsme hlavně rádi, že jsme postoupili. Z tohoto pohledu střetnutí
dopadlo dobře a nemusím mít vrásky z toho, co by se mnou udělali, kdyby to skončilo špatně...(úsměv)“
jen otevřenější.
otevřenější Kaloudův přímý
kop vyrazil Bureš nad břevno,
další střela v úterý nejlepšího hráče zápasu zpoza šestnáctky už ale
znamenala zvýšení na dvougólový rozdíl. Necelých deset minut
před koncem ještě zaujal Fládrův
přímý kop, jenž směřoval do rohu
Hečovy branky, ten ale bravurním
zákrokem zamezil míči v cestě do
sítě. Bureš v závěru likvidoval pokusy Haši a Trávníka, na Divišovu
střelu od levé tyče v nastavení už
ale nestačil.

N

a ukazateli
k t li skóre
kó se ttak
k
zopakoval výsledek zpřed
dvou let, kdy Prostějov hostil
olomouckou Sigmu. Překvapení
na úkor týmu z první ligy se tedy
nekonalo, přesto diváci nemuseli
litovat a po závěrečném hvizdu
ocenili výkon Jurova souboru
potleskem. Slovácko se naopak
mohlo těšit ze splněného úkolu
a dalšího soka v boji o tuzemskou pohárovou trofej. Po penaltovém rozstřelu v Kroměříži
se jím stal druholigový Zlín.

„S Kroupou máme stejné návyky,“

pochvaluje si LUKÁŠ ZELENKA

Pozornému divákovi nemohlo uniknout, že se s Lukášem
Zelenkou stala na hřišti jakási
změna. Jakoby chytil novou
inspiraci, chuť do hry, větší
ofenzivní choutky a tak nešetří průnikovými přihrávkami,
které se snaží najít svého adresáta - Karla Kroupu. Právě
s ním vytvořil novou nebezpečnou „dvojičku“, když oba
hráči
hrá jsou naladěni na stejnou
notu a vzájemná spolupráce
jim svědčí.
Sparťanského odsv
chovance
chovan Večerník vyzpovídal
bezprostředně
po zápase se
bezpro
Slováckem,
kde Lukáš Zelenka
Slovác
strávil své poslední prvoligové
minuty...
minuty

Jiří M
Možný
T
Tým
1.FC Slovácko byla
vvaše poslední štace v české
první lize.
li Zůstali tam po čtyřech
letech ještě
nějací spoluhráči?
j
„Samozřejmě že ty kluky znám,
„Samoz
jsme si hezky před zápasem
taky jsm
popovídali (úsměv). Ne, normálpopovíd
ně jsme prohodili pár slov, byť to
tentokrát byli soupeři a se Slováctentokrá
jsem se nerozcházel úplně
kem js
v dobrém...“
dobré
Jak se vám proti prvoligovému týmu hrálo?
„Myslím, že jsme neodehráli špatné utkání, škoda toho konečného
výsledku, který vyznívá až příliš
jednoznačně. Přitom se zrodil
vlastně až v závěrečných fázích
zápasu, kdy byla kvalita soupeře
přece jen zřetelnější. Můžeme jen
litovat nešťastných gólů v první
půli, kdyby byl o poločase stav
jedna nula, bylo by to určitě ještě
hratelné.“
Závěr už byl asi fyzicky
náročnější...
„Pravdou je, že se projevil úbytek
sil, čímž byl pochopitelně rozdíl
mezi oběma mužstvy viditelnější.
Na těchto úrovních bývá často vidět větší rozdíl po prostřídání sestavy, u týmů první ligy se na kvalitě
hry nijak neprojeví. Ani u nás ale
hra po příchodu náhradníků příliš
neutrpěla, i když Fládr naskočil po
delší pauze.“

Foto: Josef Popelka
Naopak vedoucí gól v první desetiminutovce asi nečekal ani největší optimista?
„Začátek nám opravdu vyšel,
Slovácko ale po obdržené brance
přece jen zvýšilo obrátky a bylo po
zbytek zápasu lepší, ve druhé půli
Bureš chytil ještě několik jejich
šancí. Ale jak říkám, je to hodně
o štěstí, nějakých sedmdesát minut mohl být výsledek hodně na
vážkách.“
V dnešním zápase jste byl
více ofenzivně laděný...
„To vyplývalo z taktického rozestavení. Hráli jsme jen na jednoho
útočníka, já hrál hned pod ním,
takže jsem se tolik nevracel. Čekal
jsem na balóny a snažil se je protlačit dopředu na Karla, což nám hned
v úvodu vyšlo.“
Spolupráce s Karlem Kroupou vám evidentně sedí?
„Máme vcelku stejné návyky,
takže na hřišti snadno nalézáme
stejnou notu. Karel je poměrně
pohyblivý hráč, tudíž se snažím
ho zásobovat kolmičkami dopředu, on už si s nimi dokáže poradit.
Když mám balón, snažím se primárně hledat hlavně jeho. Prostě
se musíme snažit zúročit jeho cit
pro koncovku a zatím se nám to
trošku daří.“

Fotbal
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Poločas hrůzy v podání „eskáčka“ se proměnil v drtivou prohru

TENISOVÝ DEBAKL NA PŮDĚ NOVÁČKA
Prostějovský trenér ve službách Vyškova vyzrál na své kamarády
6:3

MFK Vyškov
1.SK Prostějov

(5:0)

Branky: 8. Holub, 11., 17. Jeřábek, 19., 35. a 62. Čtvrtníček – 48.
Koudelka, 64. Zelenka, 88. Fládr. Rozhodčí: Ondráš – Petr, Kůrka.
Žluté karty: 8. Jeřábek, 41. Čtvrtníček – 89. Rus. Diváků: 850

Sestava MFK Vyškov:
Klimeš - Lahodný, Hodinář, Studený (83. Hradil), Urbančok
(58. F. Novotný) – Holub, Koláček, V. Novotný (69. Žoček),
Němeček, Jeřábek – Čtvrtníček. Trenér: Miloslav Machálek
Sestava 1.SK Prostějov:
Bureš - Krejčíř (38. Rus), Hloch, Soušek (30. Machálek), Hirsch
- Langer (79. Petržela), Fládr, Zelenka, Koudelka - Zatloukal,
Kroupa. Trenér: František Jura

Neprosadil se. Kroupa v souboji o míč s vyškovským Koláčkem
dokazuje, jak si prostějovského forvarda domácí obrana všímala.
Foto: Tomáš Kaláb
Vyškov/tok - Nové venkovní
červenočerné dresy Prostějovu
mnoho štěstí nepřinesly. Domácí
Vyškov začal od prvních minut s
nováčkovským entuziasmem, a
jelikož se jeho hráčům dařilo, na
co sáhli, skóre v jejich prospěch
utěšeně narůstalo. Poločas 0:5
vypadal hrozivě, v druhé půli se
„eskáčku“ přece jen podařilo vý-

sledek korigovat, zvlášť zaujala
Fládrova exekuce přímého kopu.
Svěřenci trenéra Jury teď budou
mít týden na strávení výsledku,
aby se vytáhli doma proti Holici.
Ve Vyškově se střídalo počasí jako
na apríla a liják střídal sluníčko.
Domácí ale nedbali na počasí a početné obecenstvo začali zahřívat už
od prvních minut. V jejich dresu na

rozdíl
od nedávného pohárového
r
měření
sil už nastoupily posily Klim
meš,
m Studený a Čtvrtníček.
Trenér Jura neměl nakonec k dispozici
z Pančocháře, který léčí naštípnutý
t prst na noze, ani Šteigla, který se
stal pasivním účastníkem nehody
a potřebuje přece jen trochu klidu.
„Nebyl to příjemný zážitek, ale hlavnní je, že se nikomu ze zúčastněných
nic
n nestalo,“ svěřil se rychlonohý
zzáložník Večerníku. Škoda, v sobotu
by
b na soupeře platil...
Po
P úvodní pasáži už v 8. minutě
dostal přesnou přihrávku do uličky
Holub
a podél Bureše otevřel skóre
H
– 1:0. Střelci to dodalo chuti do hry
a začal zle zatápět hostující obraně
n na pravém křídle. O tři minuty
později
tak naservíroval centr na
p
hlavu
Jeřábka a náskok byl dvouh
gólový – 2:0. Až po čtvrthodině hry
ohrozil z Prostějova zapůjčeného
Klimeše po rohu Koudelka, mířil
ovšem nad břevno. Na druhé straně
v téže minutě vystihl rozehrávku
hostí Čtvrtníček a šel sám na Bureše,
avšak přestřelil. To v 19. minutě byl
nekrytý na zadní tyči a hlavou zvýšil
už na 3:0.
Aby toho nebylo málo, musel po
půlhodině odstoupit z utkání stoper Soušek s nataženým svalem.
Promptně ho zastoupil Zatloukal,
na jehož místo nastoupil Machálek. Vzápětí Lahodného hlavičku
v záklonu vytáhl Bureš nad břevno.
Po následném Hodinářově rohu
se však hlavou trefil znovu Jeřábek – 4:0. Na druhé straně spálil
velkou šanci Koudelka, nejprve
vyslal projektil těsně vedle levého
rohu Klimešovy branky, vzápětí šel
v brejkové situaci sám na domácího gólmana, ten však míč zákrokem zbrzdil a dobíhající obránce
jej nasměroval mimo tři tyče. A
tak definitivní podobu skóre první
půle dal Čtvrtníček, který pohotově
dorazil do brány míč po předchozí
nastřelené tyčce – 5:0.

Výsledkový servis msfl
MILOSLAV MACHÁLEK - MFK Vyškov:
„Znám velmi dobře prostějovské mužstvo, vždyť tam donedávna
působil můj syn. Mají svou nespornou kvalitu, ale mají i své slabiny.
Právě ty jsme dnes krásně odhalili, když jsme na nich pracovali celý
středeční trénink. Kluci hráli na soupeře vysoce agresivně a plnili to,
co jsme si řekli, především se prosazovali po stranách. Do brány jsme
dnes dali příležitost Klimešovi, který do Vyškova přišel, aby si vyzkoušel
MSFL, a v první půli nás podržel. Za stavu 5:0 nastala určitá ztráta koncentrace, ale dlužno říct, že první poločas nás stál strašně moc sil. Neměli
jsme zezadu dobrou rozehrávku a často tak přicházeli o míč. Takový
vstup do třetí ligy jsem jistě nečekal, ale věřil jsem svému týmu.“
FRANTIŠEK JURA - 1.SK Prostějov:
„Vše načal vlažný nástup do zápasu, kdy se zdálo, že jsme si sem přišli
jen zahrát fotbal. To bylo důležitějším faktorem než úterní pohárový zápas, na regeneraci po něm bylo dostatek času. Soupeř příkladně bojoval,
zatímco my si před prvním gólem dávali uprostřed hřiště přednost, a
brzký gól samozřejmě ovlivnil další průběh utkání. Je to samozřejmě
průšvih, ale s tím už nic nenaděláme. Na naší levé straně jsme nepohlídali náběhy a šly odtamtud tři góly, soupeři se v této činnosti dnes dařilo
podobně jako nám s Hlučínem. Po střídání, které mohlo přijít i dřív, se
přece jen hra v tomto prostoru zlepšila. Jsem zklamaný, ale jinak se z této
facky nedostaneme, než vítězstvím doma příští týden.“
Po rozboru v kabině nastoupili
prostějovští do druhé půle přece
jen s větším důrazem. Už po třech
minutách posadil Langer balón na
hlavu Koudelky a ten pod břevno
zaznamenal první úspěch hostů –
5:1. Víc vidět byl také Zelenka, po
jehož centru Kroupa řádně protáhl
Klimeše. Následně Langer našel
v šestnáctce Fládra, jeho umístěnou
střelu k tyči ale Klimeš kryl, stejně
jako další Koudelkův pokus. Na
druhé straně vybídl k sólu Jeřábek
Čtvrtníčka, tomu ale byla branka
tentokrát malá. Těsně po hodině
hry si vybral smolný okamžik Zatloukal, když na půlce minul balón,
ten se odrazem od jednoho z hostujících hráčů dostal do ofsajdové pozice (která v tomto případě logicky
neplatila) k Čtvrtníčkovi, ten obešel
Bureše a završil půltucet v jeho síti

– 6:1. Vzápětí ale Koudelka zprava
našel před bránou úplně volného
Zelenku a ten netradičně hlavičkou opět snížil - 6:2. Poté se snažila se stavem něco udělat dvojice
Koudelka-Kroupa, jednou vyřešil
brejkovou situaci domácí Koláček,
podruhé šla střela nad břevno. Zelenkův obdivuhodný slalom skončil střelou přímo do náručí Klimeše, a tak se prosadil až dvě minuty
před koncem Fládr, který bravurně
proměnil přímý kop – 6:3.
Soudě podle loňského výpadku s
1.HFK Olomouc 0:5, Prostějov
podobný políček na úvod sezóny
k správnému nažhavení na provozní teplotu jakoby potřeboval. A
právě tým z olomouckého předměstí uvítá „eskáčko“ na svém
stadionu tuto sobotu 23. srpna od
16:30 hodin.

2. kolo: Vyškov - Prostějov 6:3 (5:0). Branky: 7. Holub, 12. Jeřábek, 19. Čtvrtníček, 32. Jeřábek, 35. Čtvrtníček, 62. Čtvrtníček – 42.
Koudelka, 66. Zelenka, 88. Fládr. Diváků: 850 * HFK Olomouc
- Břeclav 2:1 (0:0). Branky: 60. Můčka, 70. Hornich – 75. Kunc.
Diváků: 128 * Hulín - Uničov 4:1 (2:1). Branky: 34. Dvořáček, 43.
Kadlec, 51. Červenka, 63. Dvořáček – 28. Juřátek Diváků: 159 *
Orlová - Líšeň 2:2 (0:0). Branky: 69. Juřena, 76. Kopel – 49. Halaška, 65. Halaška. Diváků: 116 * Sigma Olomouc B - Kroměříž 2:1
(1:1). Branky: 14. Plšek (pen.), 75. Plšek – 12. Ševčík A. Diváků:
120 * Slovácko B - Třebíč 1:0 (0:0). Branka: 49. Kalouda. Diváků: 181 * Opava B - Hlučín 0:3 (0:0). Branky: 79. Hanus (pen.),
83. Foltýn, 88. Hanus. Diváků: Neuvedeno * Zábřeh - Zlín B 4:0
(3:0). Branky: 2. Komenda, 23. Komenda, 29. Binar, 75. Komenda.
Diváků: 360.

průběžná tabulka PO 2. kole

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

Mužstvo

Hulín
Vyškov
Zábřeh
Slovácko B
Sigma Olomouc B
Hlučín
HFK Olomouc
Kroměříž
Prostějov
Zlín B
Orlová
Třebíč
Líšeň
Břeclav
Opava B
Uničov

Z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

R
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0

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

S
9:2
11:5
7:1
5:0
2:1
5:3
2:2
2:2
6:8
1:4
2:3
0:1
3:7
3:7
1:6
1:8

B
6
6
6
6
4
3
3
3
3
3
1
1
1
0
0
0

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
3. kolo, sobota 23. srpna, 16:30 hodin: Kroměříž – Slovácko
„B“, (pátek 22. 8., 18:00), Zlín „B“ – Opava „B“ (10:30), Líšeň
– Zábřeh, Uničov – Orlová (neděle 24. 8., 10:15), Třebíč – Hulín,
Břeclav – Sigma Olomouc „B“, 1. SK Prostějov – 1. HFK Olomouc, Hlučín – Vyškov, Zábřeh - Zlín B (17.8., 16:30)

„Výrazný rozdíl byl v hlavách....“ V sobotu dojde na derby, z Holice
hořekoval brankář Tomáš Bureš přijede obměněný tým 1.HFK

Vyškov - Půltucet branek není nic příjemného ani pro
hokejového brankáře, ne tak pro fotbalového. Tomáš
Bureš to však neřeší, navíc s nimi mohl těžko co dělat, když ho spoluhráči často nechávali na holičkách.
Několik dalších příležitostí Vyškova ještě stačil zlikvidovat. Svým úhlem pohledu byl v sobotu asi nejpovolanější komentovat dění na hřišti.
Tomáš Kaláb
Jak se na základě vašich
dlouholetých
zkušeností
může stát, že mužstvo po
dvaceti minutách prohrává 0:3?
„Může za to jednoznačně vstup do
utkání. Nemyslím si, že Vyškov má
lepší mužstvo, na některých postech
třeba ano, ale výrazný rozdíl byl dnes
´v hlavách“. Chuť vyhrát, ať už aktu-

ální souboj nebo celé utkání, přistoupit rychle k soupeři, tam byl prvních
třicet minut diametrální rozdíl. Pak už
to bylo samozřejmě jedno, když prohráváte ńula pět, porazí vás i okresní
mančaft, protože sebedůvěra soupeře
je pak neskutečná. Když dostanete
z pěti gólů čtyři do prázdné brány, o
něčem to svědčí...“
Povídejte, o čem?
„To je všechno o zodpověd-

nosti, o přístupu k utkání! Jestliže si
po jednom domácím vítězství, byť
po slušném výkonu, myslíme, že se
nemůže nic stát, pak jsme se přesvědčili,, že se stát může!“
Takže nehrál výkon těžký
úterní souboj s prvoligovým
Slováckem?
„Absolutně ne. Příčinu je třeba hledat
úplně jinde, jak jsem řekl, v agresivitě domácích. Oni podali stotřicet
výkonu, my pouze deset... Nelze
jít na hřiště s tím, že soupeř vyklidí
pole a porazí se sám, zvlášť když
k tomu připočteme i určitou rivalitu
vzhledem k ´prostějovskému´ kouči
Machálkovi.“
Může to mít v důsledku na
tým pozitivní vliv podobně

Okénko Tomáše Machálka do FNL...

jako loňská porážka 0:5 s 1.HFK?
„Tenkrát nám to ještě pár zápasů trvalo, než jsme se zvedli. Ale samozřejmě v to doufám. Když totiž ne tohle,
tak potom co?! Pravda, máme mladý
tým, jsme tam tři zkušení, takže je i na
nás, abychom si to vnitřně rozebrali.
Dát do hry vše pak musí každý hráč,
který
ý dostal důvěru.“
Letos by tedy naopak měla
být léčba Holicí...
„Musíme se dát během týdne dohromady, hlavně po psychické stránce,
a připravit se na těžkého soupeře, na
kterého musíme vyrukovat úplně
jinak. Je nutno k utkání přistupovat
se zdravou agresivitou, fotbalový
um nestačí, je potřeba ještě ta nadstavba.“

www.vecernikpv.cz

Prostějov/tok - Na olomouckou
Holici v srpnovém termínu a na
domácím trávníku nemají z loňska fotbalisté 1.SK Prostějov zrovna dobré vzpomínky. Hodinu šlo
o vyrovnané utkání, pak nastala
kanonáda hostí a výsledkem byla
porážka 0:5. Tu se do značné míry
podařilo odčinit na jaře v Olomouci, kdy gólem Krče vyhráli hosté
1:0.
Tým 1.HFK Olomouc zůstal v minulém ročníku hodně dlužna renomé
ex-druholigového týmu, je potřeba
ale vzít v potaz okolnosti, kdy sestup
byl motivován finančními důvody,
které se logicky promítly do kádru
mužstva. Přestože v něm figurovali
zkušený Heinz či útočník Žondra,
víc než na konečné desáté místo třetiligové tabulky to nestačilo. Pád dolů
zapříčinila jarní část, v níž výběr z
Holice vyhrál pouhé tři zápasy!

Přes letní přípravu zaujal místo hrajícího asistenta trenéra kapitán Lukášek, vyměnila se víc než polovina
kádru, který nyní čítá pouhých sedmnáct hráčů. Pivínský snajpr Žondra
odešel do druholigového Znojma,
Heinz se papírově vrátil do mateřské Sigmy a je momentálně bez angažmá. Zůstala osa kádru v podobě
gólmana Arbeita, obránce Lukáška
a čtyř hráčů záložní řady, útok se
vyměnil úplně. Vrátili se do něj
z hostování Pezzotti (Hlučín), Krejčí
a Hornich (oba z Mohelnice), doplnil
jej Varaďa hostující ze Zbrojovky.
Hostuje plných devět hráčů, což cosi
svědčí o vlastní líhni holického klubu.
Přestože výsledky přípravných zápasů nejsou příliš směrodatné, 1.HFK
vyhrál pouze dva duely s divizními
Určicemi a Hranicemi, v 1. kole
poháru nestačil na rovněž divizní
Blansko, kde hrál bez branek a pod-

lehl na penalty. Tomu odpovídal i
vstup do ligové soutěže, kdy prohrál
v ambiciózní Kroměříži 0:1. Doma
s Břeclaví si sice Holice vypracovala
dvoubrankový náskok, o který ale
málem přišla, přesto brala za vítězství
2:1 první tři body. Trenér Jiří Derco
dal důvěru sestavě Mucha – Hlavica,
Drbal, Lukášek, Lysoněk – Můčka,
Bernard (Štěpánek), Buček (Šuba),
Bača (Pezzotti) – Varaďa, Hornich.
Prostějovské „eskáčko“ má doma
jasné zadání - napravit si pošramocený dojem z Vyškova a vítězstvím si
opět pozvednout sebevědomí. K dispozici zřejmě nebude Pančochář a
otazník visí nad Souškem, kterého
bude možná muset na stoperu opět
zastoupit Zatloukal. Naopak k dispozici by už měl být Šteigl. Zápas
začíná v areálu SCM Za místním
nádražím v sobotu 23. srpna od
16.30 hodin.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Dnes z Opavy...
„Rozhodující penalta
pečetila pohárový postup“
„Tento týden byl pro celý kádr náročný, bylo nutné rozložit síly mezi tři zápasy. V poháru dostala příležitost lavička, abychom my méně vytížení hráli a opory si odpočinuly. To jsem samozřejmě netušil, že v Hranicích dojde
na penalty a já nastoupím na tu rozhodující. Je to těžká
pozice, ale šel jsem k penaltovému puntíku sebevědomě.
Ačkoli jsem penalty nikdy moc nezahrával, povedlo se mi
proměnit s přehledem. Uvidíme, kdo bude mít v dalším
kole s Karvinou výhodu domácího prostředí, každopádně
fanoušci nás prosí, abychom to zvládli a oni si pak užili
dvojzápasu se Sigmou Olomouc.
Na prvním domácím zápase ve FNL nás přivítaly skoro tři tisícovky diváků, neskromně poznamenávám, že jsme čekali i trošičku víc. Narazili jsme zatím na nejlepšího soupeře, kompaktního, který spolu
evidentně hraje už delší dobu. První poločas byl tradičně opatrný, ve druhém měl soupeř tři dobré gólové šance, i my mohli dát gól do šatny, takže vcelku vyrovnané, my měli víc štěstí. Na hřiště jsem šel
v 79. minutě, mým úkolem bylo udržení míče vpředu, zajímavou příležitost před brankou jsem neměl.
V neděli dopoledne šlo šest hráčů z lavičky „áčka“ nastoupit za „B“ tým proti Hlučínu, odehrál jsem
opět celý zápas. Oba týmy měly po dvou dobrých šancích, rozhodla penalta po nastřelené ruce v 79.
minutě, pak jsme místo nakopávání balónů dopředu si s ním hráli vzadu a dostali další dva góly. Nastoupil jsem jako podhrotový hráč a věřil jsem, že bych gól dát mohl, do vyložené šance jsem se ale
nedostal.
Samozřejmě jsem registroval výsledek Prostějova ve Vyškově, tatínek (kouč Vyškova M. Machálek
- pozn. red.) říkal, že kluci splnili vše, co jim říkal a na co se celý týden chystali. Doma je tedy spokojenost. Myslím, že kluci v „eskáčku“ se chytnou za nos a proti Holici zápas zvládnou, vždyť jeden
zápas sezónu nedělá.
Na nedostatek herní praxe si tedy rozhodně nemůžu stěžovat, a i když v „áčku“ nastupuji na pár minut,
cením si toho a čekám na svou příležitost.“

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Vít Kopečný: „Chci sbírat zkušenosti“
Prostějov - Poslední vizitka nové tváře v podzimním
kádru „eskáčka“ představuje útočníka Víta Kopečného,
který je dalším z prostějovských odchovanců, kteří dostávají příležitost v „A“ týmu. Tu měl už před dvěma
roky, po vážném zranění se ale musel dostávat zpět
do formy v nižších soutěžích.
Tomáš Kaláb
Které kluby jste si už ve fotbale prošel?
„S fotbalem jsem začínal
v Prostějově, po půlročním pobytu
v Sigmě jsem se po nemoci ještě v
žákovské kategorii vrátil zpět a odehrál zde i sezóny za dorost. V prvním zápase v mužském týmu jsem
se zranil, což znamenalo jednak
nedobrovolnou pauzu od fotbalu,

jednak nutnost rozehrání, kvůli čemuž jsem šel na hostování do Kralic,
hrajících krajský přebor. Podzim minulého ročníku jsem strávil v divizních Určicích, abych se opět vrátil do
Kralic. Letní přípravu jsem absolvoval v mateřském týmu a trenér Jura
mě ponechal v kádru pro podzimní
část sezóny.“
Na co ze své dosavadní kariéry vzpomínáte nejraději?
„Řekl bych, že nejlepší byl rok

v mladších dorostencích, kdy jsme
v Prostějově vyhráli divizi. Měli
jsme dobrý tým a parádně jsme si
rozuměli i jako kolektiv. Tato sezóna
patřila k mým fotbalově nejvydařenějším.“
j
S jakými očekáváními se
vracíte do Prostějova?
„Počítal jsem samozřejmě s rolí náhradníka. Pokud se dostanu na hřiště, budu jen rád, můžu aspoň sbírat
další zkušenosti.“
V čem vidíte vaše fotbalové
přednosti?
„Myslím, že to je rychlost a hra jeden na jednoho. To se ostatně od
útočníka obvykle očekává (úsměv).“
Máte nějaký fotbalový
vzor?

„Ano,
„
Franka Lamparda.“
Jaké máte koníčky?
„Mým největším koníčkem je fotbal, který zabírá hodně
času,, teď to bude i škola.“
Co studujete?
„V Olomouci studuji na
univerzitě obor matematika –
ekonomika, pedagogické zaměření.“
Jaké máte oblíbené jídlo a
pití?
„Dřív to bylo jedno z nejobyčejnějších jídel, což už teď neplatí
– smažený sýr s hranolky, k tomu
asi nejraději
pivo.“
j
Máte nějakou stabilní
přezdívku?
„Jo, Kopek.“

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

V duelu čtvrtého a pátého celku posledního ročníku I.B třídy Olomouckého KFS se nenudili brankáři ani diváci

PLUMLOV VYUČIL VRCHOSLAVICE V PROMĚŇOVÁNÍ TUTOVEK
Hosté předváděli, co všechno je možné zahodit, naopak domácí trestali z brejků a dočkali se prvních bodů

Zápasy Vrchoslavic byly v uplynulé sezoně zárukou vysokého počtu branek i několikanásobně více tutových šancí a toto pravidlo uchovalo
svou platnost i do aktuálního ročníku. V utkání na
půdě Plumlova tak došlo nejen k souboji dvou
nejlepších regionálních celků, které si nevybojovaly právo postupu do vyšší soutěže, či mužstev
účinně kombinujících nedávné dorostence s vyzrálými třicátníky i čtyřicátníky, ale také na ofenzivní podívanou, jenž mohla přinést i dvouciferný
počet branek. A Večerník byl u toho!
Plumlov/jim
ouč domácích Jan Pešek se
při skládání sestavy musel
obejít bez potrestaného Petra Ullmanna i odpočívajících
Marcela Zabloudila, Ladislava
Ševcůje a Adama Hladkého. Jak
ovšem pozdější minuty ukázaly,
kvarteto Vrána, Matula, Gryglák
a Hrstka dokázalo chybějící spoluhráče účinně nahradit, navíc se
celý kádr může spolehnout na
nestárnoucí dvojici Křupka-Frýbort. Na konci letošního roku jim
sice bude v součtu již jednadevadesát let, stále však dokáží cvičit
i s výrazně mladšími protihráči
a kopačky měli ve všech třech
zásazích
svého
mančaftu.
„V první půlce se Jarda Křupka
dostal do tří čtyř velice krásných
brejků po straně, což jsme přesně plánovali, ve druhé půlce se
nám již ze hry trošku vytratil.
A Sláva Frýbort sice patří k nestorům krajské kopané, ale do
dokázal, že i v letech
ech umíí balon
podržet a rychlostně
tně se vyrovná
v
mladším klukům,“
,“ těšil se
s z jejich příspěvku pod
od konečný
koneččný výsledek 3:1 trenér Jan Peše
Pešek.
ek.
výhrou nasměrovali
měrovali Plum-lovští svůj kurz
urz hnedd
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K
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přihrál jako na stříbrném
říbrném podnose, takže prázdnou
ou bránuu nešlo
minout. Pojistkaa mohlaa přijít
při rodícím se brejku
ejku tři na
n dva,
Matula ale na levé straněě akci

K

přibrzdil a následně přihrál na
paty Hrstkovi, jenž se tak musel
na čáře vymezující velké pokutové území postavit zády k bráně
a o míč přišel.
o prvním poločase tak mohl
klidně platit i nerozhodný
stav. Pavel Horák totiž dostal
potřebné množství času i místa,
aby se odvážil k zakončení, balon se však po zásahu tyče odrazil zpět do hry. Na opačné straně
se pak ještě nedomluvili Frýbort
s Matulou a do odkopu tísněného Jurčíka šli oba, potrestat to
mohli hosté hned vzápětí, když
vykombinovali celou defenzivu
Plumlova, místo přesné střely ale
přišel jen útočný faul.
ruhý poločas zahájili aktivněji hosté. Nejprve se
zkoušel dvakrát prosadit Horák,

P
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JAN PEŠEK - TJ Sokol Plumlov:

Souboj zkušeností. Oba týmy poslaly do hry po šesti hráčích, jimž už bylo alespoň třicet let. Lépe
z tohoto srovnání vyšla domácí ekipa.
Foto: Jiří Možný
kých přihrávek přesně do nohy
slavila úspěch. Jen přesnější
a v některých případech jakákoliv koncovka chyběla...
otbalisté ve žluto-černém se
stále více spoléhali na brejky a byla to účinná zbraň. Při
Křupkově pokusu o nájezd se
ještě včas vrátil jeden z obránců
a na poslední chvíli míč odpálil
na rohový kop, pár minut nato
už ale hostům nic nepomohlo.
Matula táhl míč po levé straně,
a když už se zdálo, že je posun
zastaven, tak se podařilo míč
několika přihrávkami po zemi
dostat na opačnou stranu, odkud

F

zcela volný Vrána posadil míč na
hlavu Hrstky.
edení o dva góly vydrželo
Plumlovu jen pár desítek
sekund. Domácí brankář Simandl
byl při hře nohama nejistý po celý
zápas a vše vygradovalo laciným

V

rohovým kopem, z něhož se rekrutovala penalta a snížení v podobě proměněné exekuce Poláška. Leč i radost Vrchoslavic měla
vskutku jepičí život, když Frýbort
využil zaváhání protihráčů na
půlce, předvedl, že se stále umí

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 2. KOLO

Plajnerr
Simandl
Bureš

Fabiánek
Kutný
Matula

Vrána

Hrstka
Gryglák
Frýbort
Křupka

Branky:
B
ranky 27. Křupka, 61. Hrstka, 66. Frýbort
– 64. Polášek z penalty
Rozhodčí:
R zhodčí: Slota – Ehrenberger, Balún
Ro
Ž
Žl
Žluté
uté karty: 668. Kutný – 70. Olšanský,
76. Holub,
81. Spiller
H
Střely
6:8
S
St
řely na branku:
brank
S
St
Střely
řely mimo br
branku: 4:6
Rohové
R hové kopy: 3:12
Ro
Neckář
Diváků: 100.

Holub
Konupka
Polášek
Šm
Šmíd
Š
m

když v prvním
případě poslal
na vzdálenější tyč
Hradil
střílenou přihrávku,
která však beze změny směru doputovala
až za koncovou čáru,
aby poté jeho bombu
z levé strany vychytal
gólman. V tomto okamžiku
si ale plumlovští fotbalisté
mohli připadat jako při setkání s Barcelonou, série krát-

 27. EXHIBICE. Hrstka se po akci středem ocitl sám před gólmanem, místo zakončení ale ještě vybídl Křupku, jenž poslal míč do volné brány – 1:0.
 44. Zpoza šestnáctky napřáhl Pavel Horák mladší a jeho ránu zastavila
až pravá tyč, brankář zasahoval pouze očima.
 61. RYCHLÝ PŘECHOD. Do brejkové akce se zapojila půlka domácí sestavy, po narážečce Křupky a centru Vrány hlavičkoval do sítě
Hrstka – 2:0.
 64. FATÁLNÍ ROZEHRA. Zaváhání gólmana vyústilo v rohový kop,
po němž došlo na obléhání velkého čtverce, šlápnutí na nohu a odpískání
penalty. Z následného pokutového kopu se vrchoslavický Polášek nemýlil
- 2:1.
 66. SPRINT VETERÁNA. Chybu hostí na půlící čáře využil Frýbort,
jenž individuálně pronikl až do vápna a obstřelil brankáře - 3:1.
 82. Po akci z pravé strany se na ose hřiště opřel do míče Lacina, jeho
pokus z okraje šestnáctky ale Simandl vyrazil.
 83. Křupka si na lajně pohrál s protihráčem a poslal centr na volného
Bureše, ten ale míč pouze tečoval a neohrozil bránu.
 84. Tečovaná přihrávka vyšla přesně do běhu Hrstkovi, jenž šel téměř
od půlky sám na Jurčíka, brankář Vrchoslavic ale střelu vytěsnil.
 85. Lacina se na pravé straně vápna opřel do těžkého míče, přes „pavouka“ Simandla ale míč neprocedil.
 90. Hosté soupeře zcela vykombinovali, když místo střely ještě volili další
přihrávku, následné zakončení Laciny ale bylo slabé a navíc nepřesné.
zaznamenal Jiří Možný

„Spokojenost panuje s výsledkem, protože po výbuchu v Čekyni jsme potřebovali zvítězit. Navíc jsme hráli poprvé doma.
V první půlce snášela naše hra přísnější parametry do dvacáté
pětadvacáté minuty, pak se nám ale začaly kupit nepřesnosti.
Do druhé půlky jsme vstoupili špatně, soupeř nás zatlačil, měl
nějaké šance, které jsme naštěstí přečkali. Dostávali jsme se
do rychlých kontrů a dařilo se nám zakončení. Naši chlapci si
ovšem asi mysleli, že už je za stavu 2:0 rozhodnuto, takže se
tam nechali přehrát, což bylo špatně, a zatrnulo mi. Předcházela tomu hrubice gólmana s obráncem při rozehrávce, to se
v utkání nestalo poprvé. Vyčiním jim, protože to se stávat nesmí. Když už s takovým soupeřem vedu dva nula, tak to musím
odehrát v klidu. Hráčů tentokrát k dispozici příliš nebylo, Ullmann dostal trest na jeden zápas, další trojice se odjela rekreovat. V Plumlově je ale tak široký kádr, že je jedno, kdo v danou
chvíli na hřišti naskočí...(úsměv)“

Jindřich VLČ - asistent TJ Sokol Vrchoslavice:

„Byl to vyrovnaný zápas, nezadařilo se nám ale proměnit potřebné šance. Zklamal mě rozhodčí, dva momenty měl v první půli
řešit úplně jinak, než řešil, čímž ovlivnil děj zápasu i výsledek...
Nicméně my hrajeme dvacet minut na polovině soupeře a nejsme schopni z toho vystřelit. Když se dostaneme do šance, tak
ještě vymýšlíme přihrávky ve vápně a gól nedáme. Byl to z naší
strany útočný, ale impotentní fotbal. Vypracovali jsme si určité
příležitosti, ale bez střel se nedá vyhrávat.“
rozběhnout
ěhnout a je těžko odstavitelodstavitel
ný od míče. Průnik tanku skončil
přesnou střelou a klidem do řad
plumlovského výběru, který v tu
chvíli vedl znovu o dva góly.
i čtvrtá branka visela poměrně nízko ve vzduchu.
Sáhnout po ní mohl Bureš, když
Křupka prokázal obdivuhodný cit
pro míč i touhu řešit vše fotbalově, takže na pravé postranní čáře
doslova vykoupal napadajícího
protihráče a pak našel na zadní
tyč naskakujícího spoluhráče.
Napodruhé neuspěl Hrstka, jehož
únik Jurčík odrazil.
ranky ovšem mohli padat
i do plumlovské sítě. Zde
scénáristé obsadili do hlavních

A

TJ Sokol Plumlov:
střídání: 86. Kváček za Hrstku
87. Trajer za Frýborta,
88. P. Kiška za Křupk
Křupku
pku
trenér:
JAN PEŠEK

S

N

video na pv.cz
ernik
www.vec

Jiříček

Horák

Jurčík

TJ Sokol
Vrchoslavice:

Zatloukal

střídání: 61. Olšanský za Jiříčka
61. Lacina za Horáka

Spiller

trenér: JINDŘICH VLČ - asistent TJ Sokol Vrchoslavice:

DOKONALÝ POČIN
JIŘÍ HRSTKA
TKA

TJ SOKOL PLUMLOV
Sedmadvacetiletý útočník se do základní sestavy plumlovského
týmu dostal díky absenci Adama Hladkého a svého spoluhráče-kanonýra dokázal dokonale nahradit. Při první brance předvedl
velký přehled, a když se ocitl sám tváří v tvář gólmanovi, nezištně
poslal míč vedle sebe na zcela volného Jaroslava Křupku, jenž bez
problémů uklidil míč do odkryté brány. Touto akcí jeho příspěvek
ke konečné výhře neskončil, po změně stran to byl totiž právě on,
kdo si ve vápně naběhl na centr z pravé strany a lehce ho lízl, aby
na milimetr přesně zapadl za zadní tyč. V posledních minutách,
krátce před svým střídáním, navíc mohl přidat ještě jednu branku,
jeho nájezd ale gólman vyrazil.

B

rolí
Lacinu
lí střídajícího
tříd jí íh L
i a gólmaól
na Simandla. Hostující útočník
to zkoušel střelou z první, těsně
za šestnáctkou, akrobatičtějším
zakončením z pravé strany vápna
i placírkou z okolí penaltového
puntíku, ani jedinkrát mu ovšem
nebylo souzeno. V prvních dvou
případech ho brankář vychytal,
napotřetí zakončil akci vedoucí
doslova až do kuchyně pokusem
mimo.
průběžné tabulce se tak oba
týmy srovnaly na třech bodech a vylepšit toto své skóre
budou moci v neděli od půl páté
odpoledne. V tento čas se Vrchoslavice utkají doma s Radslavicemi a Plumlov jede do Všechovic.

V

Lukáš Konupka z Vrchoslavic:

„Šancí jsme měli hromadu,
ale nepadalo nám to tam“

Plumlov - V ročníku 2013/2014
Plumlo
se v mužských
soutěžích pořám
daných Okresním fotbalovým
svazem Prostějov nenašel nikdo, kdo
k by nasázel tolik branek jako
ja Lukáš Konupka (na
snímku).
snímku Dvaadvacetiletý dlouhán zvládl
za Tištín při jeho
zv
cestě za
z třetím místem ve III.
třídě celkem
dvaatřicet branek
c
a jako své nové působiště si
zvolil V
Vrchoslavice hrající o dvě
patra výše.
V nich se uvedl góv
lově hned
hn při prvním mistrovském souboji,
v sobotním duelu
s
na trávníku
Plumlova ovšem
trá
vyšel
š l naprázdno a musel vstřebat premiérovou porážku. Jaké
měl ze svého počínání pocity,
zjišťoval Večerník po skončení
utkání...

Jiří Možný
Byl Plumlov trochu lepší,
jak napovídá skóre?
„Myslím si, že jsme je chvílemi
i přehrávali, ale oni byli efektivnější. Ze šancí dali více gólů
a zasloužili si vyhrát. Chtěli jsme
uhrát nějaký bod, bohužel se nám
to nepovedlo.“
Kde vězel problém, že se
nepodařilo navázat na
zdolání Všechovic?
„Dnes se nám vůbec nedařilo
v koncovce. Šancí jsme měli hromadu, ale nepadalo nám to tam...
Oni jen brejkovali, byl to od nás
špatný výkon. Nedokážu si ale
vysvětlit, čím to, že nedáváme takové šance.“

Foto: Jiří Možný
Přišel jste s vizitkou nejlepšího střelce třetí třídy,
co očekáváte v I.B třídě Olomouckého KFS?
„Že budu dávat góly i nadále, byť
počítám s tím, že jich už tolik nebude. Takže snažit se střílet a věřit,
že se bude dařit. Soutěž je o hodně
rychlejší, techničtější, v tom jsou
hlavní rozdíly. A také gólmani jsou
daleko lepší.“
Jak se vám ve Vrchoslavicích zatím líbí?
„Podařilo se mi pár přáteláků i minulý mistrák, fotbalisté jsou tady
podstatně kvalitnější než v Tištíně.
Hra je úplně jiná, rychlejší, přesnější. Zatím je to tedy dobré a věřím,
že se nám bude dařit i dál.“
Co říkáte na souhru s novými spoluhráči?
„Fotbalovost tady je úplně jinde, je
tu několik hráčů se zkušenostmi,
kteří to dávají úplně skvěle. V Tištíně jsem si to mnohdy musel vybojovat sám, tady mi to dají pěkně do
nohy.“

Fotbal

Regionálnímu fotbalu blíž

Konicko

Chystáme obměnu

Už brzy
brzy......

SENIORSKÉ SOUTÌŽE
Přebor Olomouckého KFS
2. kolo: 1. HFK “B” - Dolany 2:2
(0:1), branky: Grézl, Pezzotti p.k. –
Ješko, Holásek, Velké Losiny - Medlov 5:1 (3:0), branky: Linet 2x (1p.k),
Uvízl 2x, Gargulák – Klos, Šternberk
- Litovel 2:1 (1:0), branky: Coufal,
Jurečka – Dokoupil, Kralice - Chválkovice 3:0 (1:0), branky:
Nečas,Valtr,Lehký, Konice - Klenovice 3:2 (0:1), branky: Růžička, Antl,
Kamenný – Rozehnal, Borovský,
Hněvotín - Mohelnice “B”
2:0
(2:0), branky: Kryl, Duda, KojetínKoválovice - Šumperk 0:1 (0:1),
branka: Kocourek, Nové Sady Želatovice 2:0 (1:0), branky: Papica
2x.
1. Kralice
2 2 0 0 4:0 6
2. Konice
2 2 0 0 5:2 6
3. Nové Sady
2 2 0 0 3:0 6
4. Šumperk
2 2 0 0 2:0 6
5. Dolany
2 1 1 0 4:3 4
6. Velké Losiny
2 1 0 1 6:3 3
7. Hněvotín
2 1 0 1 2:1 3
8. Šternberk
2 1 0 1 3:3 3
9. Želatovice
2 1 0 1 3:4 3
10. Chválkovice
2 1 0 1 2:4 3
11. 1. HFK “B“‘
2 0 2 0 2:2 2
12. Litovel
2 0 1 1 1:2 1
13. Klenovice
2 0 0 2 2:4 0
14. Kojetín
2 0 0 2 0:2 0
15. Mohelnice “B“‘
2 0 0 2 0:4 0
16. Medlov
2 0 0 2 3:8 0

SMOOS I.A třída,
skupina „B“
2. kolo: Opatovice - Troubky 0:3
(0:1), branky: Jakubec 2x, Stískal,
Ústí “A” - Štěpánov 4:1 (3:0),
branky: Pokorný 2x, Černotský,
Sencovici Pa.- Dvořák, Slatinice Bělotín 0:3 (0:1), branky: Hanák
2x, Cirkl, Hlubočky - Čechovice
1:3 (1:1), branky: Henkl – Drmola,
Kolečkář, Halouzka, Náměšť na
Hané - Beňov 2:2 (1:1), branky:
Kvapil,Šoupal T. – Zbořilák,Mikolan,
Mostkovice - Dub nad Mor. 2:0
(1:0), branky: Pořízka,Jamrich, Lipová - Lipník 3:1 (2:1), branky:
Burget, Vybíhal, Bross – Kubica.
1. Čechovice
2 2 0 0 9:1 6
2. Ústí
2 2 0 0 7:2 6
3. Lipová
2 2 0 0 8:4 6
4. Beňov
2 1 1 0 7:2 4
5. Bělotín
2 1 0 1 4:3 3
6. Štěpánov
2 1 0 1 6:6 3
7. Mostkovice
2 1 0 1 4:5 3
8. Opatovice
2 1 0 1 3:4 3
9. Troubky
2 1 0 1 3:5 3
10. Náměšť na Hané 2 0 1 1 5:7 1
11. Lipník
2 0 1 1 3:5 1
12. Hlubočky
2 0 1 1 3:5 1
13. Dub nad Mor.
2 0 0 2 1:5 0
14. Slatinice
2 0 0 2 0:9 0

I.B třída skupina „A“

Plumlovsko

Prostějovsko

a další...

Výsledky DIVIZE sk. E

průběžná tabulka PO 2. kole

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

kam PŘÍŠTĚ na DIVIZI E?
3. kolo, sobota
23. srpna 2014, 16:30 hodin:
V. Karlovice - Viktorie Přerov, Jiskra Rýmařov - Kozlovice, Val. Meziříčí
- MFK Vítkovice, Hranice - Brumov, Nový Jičín - Mohelnice, Loko
Petrovice - Dolní Benešov, Slavičín - MFK Havířov, Lískovec - Určice

www.vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz


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

Mužstvo
1.FC Viktorie Přerov
FC Elseremo Brumov
MFK Vítkovice
FK Mohelnice
FC MSA Dolní Benešov
Jiskra Rýmařov
FC TVD Slavičín
FK Kozlovice
Lokomotiva Petrovice
Sokol Určice
MFK Havířov
SK Hranice
TJ Sokol Lískovec
FK Nový Jičín
Valašské Meziříčí
FC V. Karlovice+Karolinka

Určice ukončily dlouhé čekání, zdolaly Hranice I.A třída: Čechovice, Lipová i Mostkovice zvítězily
2:1

TJ Sokol Určice
SK Hranice

(1:0)

Branky Určic: Los, Svozil. Rozhodčí: Mikula – Kozubík, Růžička.

Sestava Určic:
Nejezchleb – Walter (80. Bokůvka), Zbožínek, Skopalík, Javořík – Vasiljev
(85. T. Zapletal), Novák, Svozil, Hochman – Machynek (70. Vaněk), Los.
Trenér: Evžen Kučera.

Určice, Prostějov/jim – Každá
série jednou končí a platilo to i
v případě určického čekání na
divizní výhru. To se táhlo již od
poloviny dubna, po čtyřech měsících je to už ale minulostí. Jediný divizní klub z Prostějovska se
dokázal oklepat z předešlé vysoké
porážky na půdě Slavičína, povolil soupeři pouze jednu branku a
stejně jako loni na podzim si do-

kázal poradit s Hranicemi. Díky
tomu jsou Určice zpět ve středu
tabulky.
„Pocity jsou dobré, porazili jsme
velmi silné mužstvo. Šancí jsme my
i oni měli asi stejně, jenže my jsme
dali dvě a oni jednu,“ glosoval trenér vítězů Evžen Kučera.
Do vedení se jeho tým dostal v samotném závěru první půle, zhruba
dvě minuty před pauzou se po ná-

kopu,
vyhraném souboji a přesné
k
přihrávce
prosadil Los. Po křídelní
p
akci se hostům podařilo vyrovnat
a poté ještě z další loženky trefili
břevno,
z Hané si ale neodvezli ani
b
bod,
b po zatažení míče a přiťuknutí
Skopalíka se trefil Svozil.
„Vyhráli jsme, stále ale máme co
ppilovat. Kluci se nicméně vrátili k
ttomu, co nás loni zdobilo. Bojovali,
dřeli, šli tomu vehementně naproti,“
měl Kučera především slova chvám
ly.
V minulém utkání nebyl spokojen
s defenzivní hrou křídel a udělal
tři změny v sestavě, tento tah se
mu vyplatil. „Hranice hrály výborný fotbal, kluci je ale zablokovali
a nutili je k centrům z větší dálky.
Naopak my jsme se dostali do pěti
šesti gólovek a dvě z nich zásluhou
útočníka a záložníka dali, to je důležité. Vedle toho ještě zahrozili hlavičkami Skopalík se Zbožínkem a
měli jsme i dorážky,“ sdělil.

Dochází tak na Kučerova slova, že
výkon mužstva by měl jít každým
utkáním nahoru. „Čtrnáctého července zahájilo přípravu deset lidí
a první dva týdny tak můžu hodit

DIVIZE, sk. E
za hlavu. Včetně prvního mistráku
jsme tak trénovali dva týdny a čím
déle spolu kluci budou, tím to bude
lepší a lepší,“ je přesvědčen trenér
Určic.
O nadcházejícím víkendu zajíždějí
Určice do Lískovce, tam se v neděli
od půl páté utkají s týmem, jenž po
úvodní bezbrankové remíze utrpěl
debakl 0:5 v Mohelnici. „Nedívám
se na soupeře, je ale pravda, že neFoto: archív Večerníku
měli posily z Frýdku-Místku. Hlavní
bude bojovat, věřím, že na tom můžeme být ještě lépe. Toto vítězství si uvědomit, že nebudeme tvořit, soupeři a dřít,“ upozornil na cestu k
by nás mohlo povzbudit, je potřeba ale musíme se jednoduše dostávat k dalším bodům Evžen Kučera.

Prostějovsko/jim - Bez ztráty kytičky prošli nástrahami druhého kola SMOOS I.A třídy Olomouckého KFS,
skupiny „B“ všichni tři regionální zástupci. Již v sobotu
načali úspěšný víkend hráči Čechovic, kteří potvrdili
předešlou domácí výhru na půdě Hluboček, o den
později dali zapomenout na venkovní porážku fotbalisté Mostkovic a poradili si s Dubem nad Moravou, partu
netrhla ani Lipová. Ta naplno využila domácí výhody
pro úvodní dvě kola a po Náměšti na Hané zdolala
i Lipník nad Bečvou. Díky tomu zůstávají Čechovice
první a Lipová třetí, právě souboj těchto dvou celků
bude ozdobou třetího kola o nadcházejícím víkendu.

Kolečkář, Drmola, Žídek (78. Spálovský) – Klváček (60. Chmelík),
Halouzka. Trenér: Jaroslav Klimeš.
Branky Čechovic: Drmola, KolečHodnocení trenéra Čechovic
kář, Halouzka. Rozhodčí: Kulička
Jaroslava Klimeše:
– Zaoral, Tomeček. Sestava Čechovic: Zelinka – Jano, Vinklárek, „Jsem spokojen, potvrdili jsme
A. Prášil (46. Frys), Čech – Varga, úvodní vítězství. Bylo to sice trochu

FK Hlubočky
TJ Sokol Čechovice
1:3 (1:1)

ubojované, ale cením si toho, hrálo
se na malém hřišti a domácí měli
větší a zkušenější hráče, zatímco
my máme spíše menší a navíc nám
chyběli Haluza a Matěj Klimeš. Byli
jsme ale trpěliví a měli jsme i trochu
štěstí, proto se nám podařilo dát na
cizím hřišti tři góly. Vyšel nám začátek a už v osmé minutě po Halouzkově asistenci se trefil Drmola, kluci
si ale mysleli, že to opět půjde lehce a
budou dávat i další góly, takže přišlo
uspokojení a domácí převzali otěže
hry. Hlubočky se spoléhaly na nákopy, protože na vysoké trávě vázla
kombinace a v osmadvacáté minutě
nepokrytý hráč srovnal. Od té doby
to byl boj ve středu hřiště, my jsme se
přizpůsobili a také jsme nakopávali.
Deset minut před koncem se stejně
jako proti Klenovicím trefil z dálky
Kolečkář a pár minut nato si Halouzka v brejku položil brankáře a skóroval do prázdné brány. Nelze stále hrát
jen na krásu, to si necháváme až na
domácí derby s Lipovou...(úsměv)“

však nebylo, pod tlak nás nedostali
a hrálo se spíše ve středu hřiště. Za
šest bodů jsme rádi a můžeme být
klidnější, teď nás ale čeká jeden z
Branky Lipové: Vybíhal, Bur- nejlepších celků – derby v Čechoget, Bross. Rozhodčí: Kreif – vicích. Budeme se snažit dobře přiLanghammer, Straka. Sestava Li- pravit a uhrát to, základem pro celou
pové: Števula – Takáč, Ohlídal (80. hru bude obrana.“
Macourek), Spáčil, Žilka – Burget
(46. Bross), Růžička (90. Barták),
TJ Sokol Mostkovice
Vybíhal, Z. Koudelka (75. Barák)
TJ Sokol Dub nad Moravou
– Liška, Z. Petržela (60. Dostál).
2:0 (1:0)
Trenér: Pavel Růžička.
Branky: Pořízka, Jamrich. Rozhodčí: M. Pospíšil – Svozil, SigHodnocení hrajícího trenéra
mund. Sestava Mostkovic: Lukáš
Lipové Pavla Růžičky:
„Dopadlo to, jak jsem si přál... – R. Hanák, Milar, Chmelař (85.
(úsměv) Vydařil se nám vstup, do Všetička), V. Vojtíšek – Musil, M.
dvacáté minuty jsme vedli 2:0, Vojtíšek, Pořízka, Jamrich (80.
pak jsme se ale stáhli a přenechali Bureš) – Šlambor, J. Kamenov ml.
iniciativu soupeři, takže se hostům (60. Pospíšil). Trenér: Jiří Kamepodařilo snížit. My jsme ještě před nov st.
půlí měli jednu šanci, ale nedali Hodnocení trenéra Mostkovic
jsme ji, soupeře jsme už pak ale do
Jiřího Kamenova:
ničeho nepustili. I my jsme hráli „S výsledkem panuje spokojehůře dopředu a třetí gól jsme dali až nost, hra až tak lehká nebyla. Věv závěrečných minutách, drama to děli jsme, že musíme vyhrát, pro-

SK Lipová
FK Spartak Lipník nad Bečvou
3:1 (2:1)

Domácí nezlomil ani stav 0:2 a s plným počtem bodů jsou druzí za Kralicemi

body zvenku. Hosté mě překvapili
svou aktivitou a kluci si zaslouží
pochvalu, že to nevzdali, ukázali
(0:1)
charakterové vlastnosti,“ cenil si
výhry 3:2 hrající asistent domácích
Radek Řehák.
Branky: Růžička, Antl, Kamený – Rozehnal, Borovský. Rozhodčí:
Jeho protějšek z hostující lavičky už
Štětka – Kulička, Zavřel.
tolik důvodů k radosti neměl, zvláště když jeho svěřenci dlouho drželi
Sestava Konice:
stav 2:0. „Nemělo by se to stávat,
Rec – Burget, Řehák, Růžička, F. Drešr – Blaha (75. Olejníček), T.
soupeři jsme body odevzdali sami.
Sedláček, Čižmar (80. Gottwald), Antl – Kamený, Kováč (46. M.
Musíme na tom ještě zapracovat, s
Drešr). Trenér: Roman Jedlička.
hrou jsem stejně jako proti Kralicím spokojen, stále nám ale chybí
Sestava Klenovic:
štěstíčko a nepodařilo se nám ani
Polák – Krč (46. Smékal), Lakomý, T. Cetkovský, Liška – Rozehnal,
uklidnit, podržet míč, nespěchat,“
Hatle (88. Komárek), Šlézar (65. Všianský), Pekař – Jahl (75. R. Cetvyjmenovával Petr Navrátil.
kovský), Borovský. Trenér: Petr Navrátil.
Stav 0:0 platil až téměř do konce
prvního poločasu, krátce před odKonice, Prostějov/jim – Výtečný čátek ročníku nevydařil a kromě chodem do kabin ho ale změnil Rovstup do nového ročníku krajské- vyřazení v semifinále okresního zehnal. A na straně hostí bylo ještě
ho přeboru zažívají nejen kralič- poháru se musejí vyrovnat i s po- veseleji, prakticky ihned po startu
tí, ale i koničtí fotbalisté. Oba tyto rážkami v obou místních derby. druhé půle zvýšil jejich náskok
týmy spojují dva vítězné duely V tabulce tak zůstávají bezbodo- Borovský. Za tohoto nepříznivého
proti dvojici nováčků, na zdolání ví, stejně jako další trojice účast- skóre se ale ukázaly zkušenosti domácího mančaftu, v rychlém sledu
Mohelnice „B“ navázala Konice níků soutěže.
o víkendu výhrou nad Klenovice- „Je to pro nás hodně důležitý vý- dostali míč do brány Růžička, Antl i
mi na Hané. Těm se naopak za- sledek, podařilo se nám potvrdit tři Kamený a rázem to bylo 3:2.

Sokol Konice
TJ Sokol Klenovice na Hané

3:2

„Zápas byl pro nás těžký i tím, že
nám chyběli hned tři hráči základní
sestavy. Kuba Kořenovský se zranil, Honza Vogl odešel do dorostu
1.SK a Laďa Bílý zamířil na dovolenou. Jejich náhradníci nezklamali,
ale bylo to znát. Navíc se hrálo na
těžkém terénu, zrovna naše polovina hřiště byla hodně podmáčená,“
pouštěl se do podrobnějšího hodnocení Řehák.
Klenovice ho svým výkonem hodně překvapily, neočekával tak aktivní přístup. „Prvních deset minut se
hrálo, jak jsem si představoval, pak
ale nasadili presink a měli jsme problémy s kvalitní rozehrávkou. Hned
z první šance se jim navíc podařilo
skórovat, když Antl ztratil míč,“
zmínil s tím, že to nebyla žádná sláva ani při standardkách.
O poločase si tak s hráči určité věci
vyříkali a chtěli hodně napadat a
získávat míče, okamžitě však přišel
zblokovaný centr, odražený míč a
gól na 0:2. „Hosté měli ještě jeden
dva náznaky, nás ovšem dostala
do hry standardka, kdy šel Čižmar

důrazně do souboje s brankářem a
Růžička dával do prázdné brány. To
nás hodně nakoplo,“ vybavoval si.
A brzy nato nastalo i vyrovnání, po
němž Kamený utekl soupeři a křižnou střelou rozhodl. „Soupeř už poté
nic neměl, takže se šesti body zažíváme výborný start,“ těší Řeháka.

Přebor

Olomouckého KFS
A v nastoleném trendu mohou Koničtí pokračovat i o víkendu, i ve
třetím kole totiž narazí na postupujícího z I.A třídy. „Někdy je to zákeřné, disponují totiž vítěznou náladou z nižší soutěže. Mohelnici jsme
zvládli bez větších problémů, proti
Klenovicím to bylo horší a teď nás
taky nečeká nic lehkého. Můžeme
tam ale jet v klidu, máme totiž šest
bodů. Do konce soutěže je ale ještě
daleko, vše se teprve rozjíždí,“ brzdí
přílišnou euforii s tím, že hlavní je
uzdravit se a pořádně potrénovat.

Klenovice se tak musejí vypořádat
s tím, že i po dvou kolech zůstávají
na nule. „Zaplatili jsme nováčkovskou daň, během deseti minut se
vše otočilo. Říkal jsem klukům, ať
hrají chytře, v klidu, kombinačně.
Sice jsme dali gól, ale nestačilo to,“
posteskl si Navrátil.
Hostům se sice podařilo proměnit
oproti středečnímu pohárovému
střetnutí v Čechovicích a úvodnímu kolu s Klenovicemi hned dvě
šance, ani to ale nakonec nestačilo.
„Stále jsme pospíchali a dostali
jsme tři góly. Věřím, že se to ale
nijak neprojeví, řekl jsem jim, ať to
vypustí z hlavy a v klidu se podívají na Plzeň. Ať si pročistí hlavu
a teprve na úterním tréninku se začneme chystat na Hněvotín,“ snažil
se zklidnit situaci.
Nejbližší soupeř Klenovic je uprostřed tabulky se ziskem tří bodů,
ty získal po zdolání rezervy Mohelnice. „Klíčem k úspěchu bude
ovládat střed hřiště a hrát chytře
hlavou jako v I.A třídě,“ uvědomuje si Navrátil.

Kralice zdolaly dalšího nováčka a stále neinkasovaly
3:0

8. Hvozd
9. Zvole
10. Velká Bystřice
11. Haňovice
12. Velký Týnec
13. Slavonín
14. Šumvald

2
2
2
1
2
2
2

1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
2
2
2

5:5
3:6
2:7
2:3
4:8
1:5
0:14

3
3
3
0
0
0
0

Krajský přebor, sk. A
- starší dorost:
2. kolo: Černovír - Nemilany 2:0
(2:0), branky: Hrabal 2x, Mohelnice
- Konice 2:1 (1:0), branky: Selinger,
Marák J. – Kováč, Určice - Chválkovice 4:2 (1:0), branky: Gábor
2x, Krajíček, Halouzka – Motalka,
Homola, Litovel - Velký Týnec 0:5

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

Určice
Opatovice
KMK Zubr Přerov
Velké Losiny
Velký Týnec
Kostelec
Černovír
Nemilany
Chválkovice
Mohelnice
Konice
Nové Sady
Šternberk
Litovel

2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

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

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

0 8:2 6
0 8:3 6
0 6:3 6
1 11:5 3
0 5:0 3
0 4:0 3
1 4:3 3
1 4:4 3
1 4:4 3
1 2:3 3
2 4:7 0
2 2:7 0
2 0:8 0
2 2:15 0

Krajský přebor, sk. A
- starší dorost:

ložení než závěr jara a při součtu s
dvěma výhrami v okresním poháru tak osm duelů bez výhry vystřídaly čtyři vítězné zápasy v řadě.
„Mám radost z euforie a sebevědomí, je však důležité neuchlácholit se
výsledky, přece jen to byla mužstva
bez zkušeností z krajského přeboru.
Nesmíme to přeceňovat a hrát i nadále jednoduše a trpělivě, těžké zápasy teprve přijdou,“ drží se oběma
nohama na zemi kouč Kralic Petr
Gottwald.
Týden po úspěšné cestě na půdu
Klenovic se jeho hráčům vedlo ještě
lépe v domácím souboji s Chválkovi-

cemi. Opět to bylo po poločase 1:0, o
branku se totiž těsně před odchodem
do šaten postaral z přímého kopu Jan
Nečas.
Sedmatřicetiletý záložník středem
a Pavel Valtr s Petrem Dostálem po
krajích podporovali v útoku Jaroslava
Lehkého a po změně stran vzešli další
střelci právě z této sestavy. Nejprve
se Valtr prosadil nohou, poté Lehký
hlavou.
„Je to příjemné. Očekávali jsme, že
iniciativa bude na naší straně, a bylo
otázkou času, než se nám podaří
vstřelit první gól. Velice dobře jsme
se na ně připravili, přehrávali jsme je

2. kolo: Němčice nad H. - Kojetín-Koválovice 3:2 (2:2), branky: Rudolf
3x – Langer, Židlík D, Smržice - Chomoutov 0:2 (0:1), branky: Hrabálek,
Ondrejka, Protivanov - Hustopeče
2:0 (2:0), branky: Šustr, Růžička, Náměšť na Hané - Želatovice 1:2 (0:1),
branky: Chorý – Jemelka 2x, Slatinice - Šternberk „B“ 12:0 (6:0), branky: Kürfürst 2x, Garzina 2x, Škobrtal
2x,Bilík, Doležal, Pospíšil, Dočkal,
Kryl, Brodek u Př. - Doloplazy 3:7
(0:4), branky: Baďura, Bundil, Kaláb
– Drexsler 2x, Malinek 2x, Sivanič,
Aufahrt, Langer, Tovačov - Lipník
0:3 (0:2), branky: Sobek, Kovařík,
Caletka.
1. Chomoutov
2 2 0 0 10:1 6
2. Lipník
2 2 0 0 7:3 6
3. Želatovice
2 2 0 0 3:1 6
4. Němčice nad H. 2 1 1 0 6:5 4
5. Slatinice
2 1 0 1 15:4 3
6. Doloplazy
1 1 0 0 7:3 3
7. Brodek u Př. 2 1 0 1 10:8 3

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tovačov
2
Protivanov
2
Náměšť na Hané 2
Kojetín “B“
2
Smržice
1
Hustopeče
2
Šternberk “B“ 2

1
1
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0

1
1
1
2
1
2
2

2:4
3:8
4:5
3:5
0:2
0:3
1:19

3
3
1
0
0
0
0
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a ničím nás nepřekvapili,“ těšila Gottwalda kvalitní práce.
Radost měl nejen z trojice vstřelených
gólů, ale i toho, že David Krejčí opět
vychytal čisté konto a celá defenziva
podala lepší výkon než ve středu na
půdě Mostkovic. „Možná to bylo
i středou, kdy kluci přijeli po práci,
nebyli ale ve své formě. Mostkovice
nám hodně hrozily ze standardních
situací a vyčinil jsem klukům, byť
šlo o pohár, v sobotu už ale opět hráli
zodpovědně a na jistotu,“ radoval se.
Za podstatný moment pro celý vývoj označil vedoucí gól Jana Nečase,
standardní situace z dvaačtyřicáté

minuty domácí tým uklidnila. „Náš
tlak postupně narůstal a přišly i další
góly, těší mě, že se prosadili střelecky
ti, co to potřebovali. Na jaře jsme také
měli tlak a soupeře jsme povětšinou
přehrávali, byli jsme však impotentní
v útoku. Nyní jsme na tom zapracovali, přivedli jsme kluky se správným
fotbalovým srdíčkem a tvoříme dobrý kolektiv,“ prozradil další důležité
prvky.
Hájit neporazitelnost i nulu na straně obdržených branek pojedou nyní
Kraličtí do Litovle, na hřišti tamějšího Tatranu se představí v sobotu od
půl páté odpoledne.

Prostějovsko/jim, tok - Nejúspěšnějším týmem z Prostějovska v „A“ skupině
I.B třídy Olomouckého KFS je po druhém kole pivínský Sokol. Ten totiž dokázal
navázat na domácí výhru proti Kostelci a přivezl si bod z Otinovsi, pro niž to
naopak po předešlé porážce byl premiérový zisk. Ve druhém derby si Plumlov
poradil s Vrchoslavicemi a oba celky se zařadily na počátek druhé poloviny
tabulky, nejhůře z místní pětice jsou tak na tom zatím Kostelečtí. Ti prohráli oba
své zápasy a jsou o skóre před posledním Přerovem „B“, jejich víkendový přemožitel Ústí „B“ naopak s plným počtem bodů a výrazně aktivním skóre vede.
TJ Otinoves
TJ Sokol v Pivíně
1:1 (1:0)
Branky: 25. Konečný – 55. Filka.
Rozhodčí: Axamit – P. Pospíšil,
Ženožička. Trenér Otinovsi Tomáš
Hrdlovič se z taktických důvodů
odmítl podělit o sestavu. Sestava

Pivína: V. Svozil – Martinec, Zbožínek, Vláčilík – Šišma, Tydlačka
(65. Vrba), J. Svozil, Bartoník – R.
Švéda, Filka, M. Sedlák (80. Pavelka, 88. Biliš). Trenér: Jaroslav
Svozil st.
Hodnocení trenéra Otinovsi
Tomáše Hrdloviče:

„První půle nám vyšla lépe než
druhá, z herní převahy jsme vytěžili jediný gól, kdy po centru dorážel
ve skrumáži Konečný. Řekl bych,
že jsme byli důraznějším týmem,
ale doplácíme na nedostatek zkušeností, což se projevilo po přestávce.
Začali jsme poněkud vlažně a po
naší velké hrubce soupeř vyrovnal

skóre, když Filka přeloboval našeho gólmana. Ve zbývajícím čase
jsme opět zabrali, ale bohužel nám
to tam nepadá. Je to škoda, protože
hráči bojují, snaží se, zatím bez potřebného efektu.“

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Vzhledem k poměrně velkému hrbolatému hřišti se technicky hrát nedalo. Byli jsme si vědomi obtížnosti
utkání, takže jsme chtěli přivézt
aspoň bod. Otinoves je nováček,
který první utkání prohrál, takže
bylo jasné, že se na nás dobře připraví. Kvůli malému důrazu v obraně
jsme obdrželi laciný gól, ale nadále
jsme hrozili z rychlých protiútoků.
Ve druhé půli se nám podařilo vyrovnat, nastřelili jsme ještě spojnici

SK Jesenec
TJ Sokol Protivanov
3:2 (2:2)
Branky: Zajíček, J. Tichý 2 – F. Pospíšil 2. Rozhodčí: Habich – Molík,

Tichý starší. Sestava Protivanova:
R. Vybíhal – M. Sedlák, Dvořák, J.
Vybíhal, M. Bílek – Kropáč, D. Sedlák, M. Pospíšil (75. R. Sedlák), Z.
Pospíšil (47. Šindelka) – F. Pospíšil,
Grmela (55. T. Pospíšil). Trenér: Josef Pospíšil.

Hodnocení trenéra
Jesence Petra Tichého:
„Získali jsme tři body a stále ještě
nemohu mluvit... Byl to pro nás
důležitý a těžký zápas, těšil jsem
se na něj a hrál se pěkný fotbal,
pochvalu zaslouží rovněž rozhodčí.
První poločas byl z naší strany excelentní, jenže fotbal nemá logiku a
ze stavu 1:0 jsme rázem prohrávali
Protivánek. Sestava Jesence: Kýr po naší lehkovážnosti 1:2, ještě do
– Horák, Burian, Žouželka, Zajíček přestávky jsme ale dokázali vyrov– Burget (80. Z. Tichý), Čížek, P. Ti- nat. Za stavu 3:2 jsme se nesmyslně
chý ml., Továrek, M. Laštůvka (50. stáhli a hosté do nás bušili, náznaky
Kořenovský) – J. Tichý. Trenér: Petr brejků jsme měli řešit jinak. Byl to

spíše remízový zápas, štěstíčko ale
stálo při nás.“
Hodnocení trenéra
Protivanova Josefa Pospíšila:
„Náš výkon nebyl špatný, domácí
na nás ale vletěli, byli silnější, tvrdší, získávali odražené míče a velice
rychle vstřelili branku, když jsme
neodkopli míč. Podařilo se nám vyrovnat v desáté minutě, když Franta
Pospíšil nachytal nepřipraveného
brankáře, stejný hráč nás také poslal
do vedení. Poté jsme začali ovládat
hřiště, kontrolovali jsme míč, ze
standardní situace jsme ale dostali
stupidní gól na 2:2. Půl hodiny před
koncem se domácí trefili potřetí, od
té doby jsme už byli lepším týmem,
nedokázali jsme to ale zužitkovat.
Když jede člověk na hřiště soupeře,
vždy chce víc a my jsme k tomu
měli blízko.“

jsme byli velice vyrovnaným soupeřem. Rozhodly, jak už to tak
bývá, chyby a my jsme jich udělali
více, navíc se k nám štěstí otočilo
zády a v závěru jsme trochu odešli
TJ FC Kostelec na Hané
i fyzicky. Hráči nicméně předvedli,
Sokol Ústí „B“
co jsme si řekli, a naprosto maximálně jim děkuji za výkon, přístup,
1:3 (0:1)
Branka Kostelce: Grepl. Rozhod- kombinaci, chuť, srdíčko, bylo to
čí: Balún – Valouch, Ženožička. Se- diametrálně rozdílné oproti minustava Kostelce: L. Menšík – Móri, lému týdnu. Připravovali jsme se
Chytil, Synek, Juračka (46. Barták) i na variantu, že po dvou kolech
– Vařeka, Grepl, T. Menšík, Vyhlí- budeme bez bodu, takže by to tým
dal – Preisler, Lužný (80. Merta). nemělo nijak ovlivnit, do soutěže
jsme totiž vstupovali se soupeři,
Trenér: Ivo Vykopal.
kteří jsou pro nás nepříjemní.“
Hodnocení trenéra Kostelce na
TJ Sokol Plumlov
Hané Ivo Vykopala:
TJ Sokol Vrchoslavice
„Přijel k nám velice kvalitní sou3:1 (1:0)
peř, jemuž gratuluji k výhře, byť
není až tak zasloužená, protože reportáž najdete na straně 23

Branky Hvozdu: Vydržel, Z. Poles, P. Coufal, P. Muzikant. Rozhodčí: Janků – Hetmánek, Kovalec.
Sestava Hvozdu: Koutný – F. Bílý
(72. O. Procházka), J. Bílý, Z. Poles, Vyroubal – Vánský, D. Grulich
(76. P. Grulich), Vydržel, P. Coufal
(78. P. Muzikant) – F. Coufal (60. V.
Bílý), L. Poles (88. Beňa). Trenér:
Karel Procházka. T. Kořenovský
(46. Burget), Čížek, P. Tichý ml.,
Továrek, M. Laštůvka (90. Z. Tichý) – J. Tichý . Trenér: Petr Tichý
starší.
Hodnocení trenéra Hvozdu
Karla Procházky:
„Herně to nebylo až tak přesvědčivé, za výsledek 4:2 jsme ale

rádi. Utkání to bylo dost vypjaté a emotivní, hosté byli divocí
a dopouštěli se spousty faulů,
které rozhodčí netrestal žlutými
kartami. Na našich hráčích je
vidět nesehranost a hra byla neuspořádaná, navíc se nám zranil
Vojta Bílý a Petr Vydržel, bez
nich to bude velice problematické. Tréninková morálka nebyla v
létě moc dobrá a je to znát, bude
to ještě hodně těžké. Zdá se, že
soutěž bude vyrovnaná, a chtěli bychom se vyhnout bojům o
záchranu, v tomto nám zavařila
předchozí prohra v Protivanově.
Teď jedeme do Haňovic, které
společně s Doloplazy a Novými
Sady řadím k velkým favoritům,
naopak Šumvald a právě Velký
Týnec asi bude patřit na opačný
konec.“

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
SMOOS I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“:
FOTBALOVÁ LIGA:
3. kolo, neděle 24. srpna, 16.30: Čechovice –
3. kolo: 1.SK Prostějov – 1.HFK Olomouc Lipová (Bartůněk – Vyroubal, Kučera), Troub(sobota 23.8., 16.30, rozhodčí: Boček – Čer- ky – Mostkovice (Lizna – Dokoupil, Vachutka).
ný, Hanáková).
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“:
MORAVSKOSLEZSKÁ
3. kolo, neděle 24. srpna, 16.30: Pivín – Tovačov
DIVIZE, SKUPINA „E“:
(Grečmal – P. Pospíšil, Zaoral), Ústí „B“ – Oti3. kolo: Lískovec – Určice (neděle 24.8., noves (10.00, Navrátil – Knop, Axamit), Horní
16.30, Adamec – Tacina, Staminka).
Moštěnice – Kostelec na Hané (sobota 23.8.,
16.30, Milar – Navrátil, OFS), Vrchoslavice –
MIA REALITY KRAJSKÝ PŘEBOR: Radslavice (Hubený – Svozil, Kašpar), Všecho3. kolo, sobota 23. srpna, 16.30: Klenovice na vice – Plumlov (Odstrčil – Vrána, Pumprla).
Hané – Hněvotín (Vojáček – Silný, Svozil, Chválkovice – Konice (Slota – Hodaň, Polanský), Lito- FGP STUDIO I.B TŘÍDA, SKUPINA „B“:
vel – Kralice na Hané (Kašpar – Knoll, Lizna).
3. kolo, neděle 24. srpna, 16.30: Protivanov –

Nové Sady „B“ (Knoll ml. – Knoll, Vičar), Velký 3. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín (neděle 24.8.,
Týnec – Jesenec (Hetmánek – Kovalec, Vrba), 12.00, Ol KFS – Mrázek, Ol KFS).
Haňovice – Hvozd (Valouch – Vojtek, Sedláček).
RELAX CENTRUM
MORAVSKOSLEZSKÁ
KRAJSKÝ PŘEBOR – dorost:
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
3. kolo: Chválkovice – Kostelec na Hané (so3. kolo: 1.SK Prostějov – Vyškov (sobota bota 23.8., 14.00, Křepský), Konice – Určice
23.8., 10.15).
(sobota 23.8., 10.00, Vachutka).
MORAVSKOSLEZSKÁ
LION SPORT
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
KRAJSKÁ SOUTĚŽ – dorost:
3. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín (neděle 24.8., 3. kolo: Lipník – Němčice nad Hanou
10.00, Mrázek – Ol KFS, Ol KFS).
(sobota 23.8., 14.00, Štětka), Hustopeče
– Smržice (neděle 24.8., 14.00, OFS), ŽeMORAVSKOSLEZSKÁ
latovice – Protivanov (neděle 24.8., 14.00,
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
Koláček).

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
– SPORTIKA II. TŘÍDA:
3. kolo, neděle 24. srpna, 16.30: Brodek u
Prostějova – Haná Prostějov, Čechovice „B“
– Horní Štěpánov (sobota 23.8., 16.30), Přemyslovice – Zdětín, Kralice na Hané „B“ –
Držovice, Nezamyslice – Určice „B“ (sobota
23.8., 16.30), Smržice – Skalka (sobota 23.8.,
16.30), Vrahovice – Olšany (sobota 23.8.,
16.30).
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fotbalové
aktuality na

vecernikpv.cz

břevna a tyčky, takže si myslím, že
dělba bodů byla zasloužená. Z naší
strany tedy spokojenost, ocenit musím i výkon rozhodčích.“

FC Hvozd
Velký Týnec
4:2 (2:1)

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

www.

I.B třída, skupina „B“: Jesenec zvládl derby, vítězství se dočkal i Hvozd
Prostějovsko/jim – Všechna tři mužstva regionu
v FGP Studio I.B třídě Olomouckého KFS, skupině
„B“ mají už po druhém kole na kontě jednu výhru.
Před týdnem to dokázal Protivanov výhrou nad
Hvozdem, nyní se k němu přidal Jesenec, jenž
po předešlé bezgólové remíze s Novými Sady „B“
vyzrál právě na Protivanovské, a do této skupiny
se zařadil rovněž Hvozd. Papírově nejzkušenější z dané trojice ukázal svůj ofenzivní potenciál
a naložil Velkému Týnci čtyři branky, díky tomu
je na osmém místě pouze o jednu branku za
Protivanovem, Jesenec je zatím čtvrtý.
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

tože jsme v prvním kole prohráli a
maximálně dva tři týmy na špičce
se odpojí, jinak to bude vyrovnané. Tato povinnost nám svazovala
nohy, přesto jsme se dostávali do
šancí. Soupeř měl také jednu a dal
z ní břevno, my jsme dvě proměnili. Nejprve zhruba ve dvacáté
minutě vše propálil po Musilově
centru Pořízka, po chybě obrany
se pak v pětapadesáté minutě trefil Jamrich. Trochu jsem pozměnil
obranu, vsadil jsem na zkušenosti
a mladíky jsem posadil na lavičku, bylo potřeba více to ustát,
dát si míč do klidu a rozehrát ho.
Soupeř byl agresivní a my jsme si
nepřipravovali tak dobré finálky,
takže kdyby se mu podařilo snížit
na 2:1, stále by byl ve hře. Chodili jsme sice do brejků, neřešili
jsme je ale dobře, jako třeba při
SPORTIKA II. třída
Přebor OFS Prostějov
přečíslení dva na jednoho jsme
se hloupou nepřesností dostali do
2.kolo: Haná Prostějov-Sokol Vrahovice 2:4
ofsajdu.“

Konici se proti Klenovicím podařil velký obrat I.B třída, skupina „A“: Otinoves uhrála první bod, Kostelec opět prohrál

FC Kralice na Hané
SK Chválkovice

2. kolo: Nové Sady “B” - Šumvald 9
: 0 (6:0), branky: Andrýsek 3x,Vacek
2x,Melichárek
2x,Alexa,Kelar,
Lutín - Paseka2:3 (1:2), branky:
Körner, Wanke – Kučera 2x, Geier,
Velká Bystřice - Slavonín 2:1
(1:1), branky: Kryl, Nguyen - Holly,
Zvole - Doloplazy 0:4 (0:0), branky:
Drábek 2x, Jurčík, Tomíček, Babice
- Haňovice
nehlášeno, Hvozd
- Velký Týnec 4:2 (2:1), branky:
Vydržel, Poles Z., Coufal P., Muzikant P – Danilko 2x, Jesenec - Protivanov 3:2 (2:2), branky: Tichý J. 2x,

Určicko

vecernikpv.cz

2.kolo: 1.FC Vikt. Přerov „B“ –
Všechovice 2:4 (2:0), branky: Zaoral
2x – Zdražil, Sehnálek, Kuchař, Derych,
Tovačov - Kojetín-Koválovice „B“
1:0 (1:0), branky: Čopek, Plumlov Vrchoslavice 3:1 (1:0), Křupka, Hrstka,
Frýbort – Polášek, Radslavice - Čekyně
(1:0)
5:2 (2:2), branky: Zich D. 2x, Dolák
2x, Matyáš – Navrátil, Pola, Brodek u
Př. - Hor. Moštěnice 3:2 (2:1), branky:
Odstrčil, Omelka, Složil – Suchánek,
Branky: Nečas, Valtr, Lehký. Rozhodčí: Přikryl – Vedral, Lizna.
Pizur, Kostelec - Ústí „B“ nehlášeno,
Sestava Kralic:
Otinoves - Pivín 1:1 (1:0), branky:
Krejčí – Neoral, Martinka, Hlačík, Vitásek (80. Novotný) – Valtr, KaKonečný – Filka.
1. Tovačov
2 2 0 0 4:1 6
wij (70. Répal), Nečas, Dočkal, Dostál – Lehký. Trenér: Petr Gottwald
2. Pivín
2 1 1 0 2:1 4
3. Ústí “B“
1 1 0 0 6:1 3
4. Radslavice
2 1 0 1 6:5 3 Kralice na Hané, Prostějov/jim – výhry a také dvě vychytané nuly.
5. Hor. Moštěnice 2 1 0 1 5:4 3 Dvě utkání, dvě porovnání s muž- Úvod nové sezony zastihl kralické
6. Všechovice
2 1 0 1 5:4 3 stvy postupujícími z I.A třídy, dvě fotbalisty v mnohem lepším rozpo7. Kojetín “B“
2 1 0 1 2:1 3 Zajíček J – Pospíšil 2x.
(0:3), branky: Dokoupil 2x, Grofek,
8. Plumlov
2 1 0 1 4:4 3
Šíma, Látal, Kostelec - Šternberk
1. Doloplazy
2 2 0 0 10:0 6
9. Čekyně
2 1 0 1 5:6 3
“A” 4:0 (2:0), branky: Konrád,
2. Paseka
2 2 0 0 8:2 6
10.Vrchoslavice
2 1 0 1 3:4 3
Navrátil, Božek, Žídek, KMK Zubr
3. Nové Sady ‚“B“‘
2 1 1 0 9:0 4
11. Brodek u Př.
2 1 0 1 4:8 3
Přerov - Velké Losiny 3:1 (1:0),
4. Jesenec
2 1 1 0 3:2 4
branky: Skopal, Jurda, Mader –
12.Otinoves
2 0 1 1 1:3 1
5. Lutín
2 1 0 1 5:3 3
Schelle, Opatovice - Nové Sady 3:0
6. Babice
1 1 0 0 4:2 3
13.Kostelec
1 0 0 1 0:1 0
7. Protivanov
2 1 0 1 5:4 3
(1:0), branky: Vašina, Olšák, Rolinc.
14.Přerov “B“
2 0 0 2 3:7 0

FGP Studio I.B třída
skupina „B“

Kralicko

Fotbalové zpravodajství

* rubrik , nové soutěže
, ještě více reportů
Víkend v číslech
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myslice „B“ – Mostkovice „B“ (10.00), Ptení
– Tištín, Čechy pod Kosířem – Kladky.
IV. TŘÍDA:
3. kolo, neděle 24. srpna, 16.30: Želeč – Pavlovice u Kojetína, Plumlov „B“ – Biskupice
(hřiště Krumsín), Brodek u Konice – Doloplazy, Kostelec na Hané „B“ – Přemyslovice
„B“, Tvorovice – Ivaň (sobota 23.8., 16.30),
Vrahovice „B“ – Brodek u Prostějova „B“.

!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na
III. TŘÍDA:
-jim3. kolo, neděle 24. srpna, 16.30: Protivanov vaši návštěvu!
„B“ – Bedihošť (sobota 23.8., 16.30), Pivín
pv.cz
„B“ – Němčice nad Hanou (14.00), Výšoviwww.vecernik
ce – Otaslavice, Vícov – Dobromilice, Neza-

(1:1), branky: Strouhal 2, Vlastní - Dvořák, Marek,
Studený, Sokol Olšany-Smržice 6:1 (2:1), branky:
Hošák 4, Navrátil, Schmidt - Kalandřík, Skalka
2011-Haná Nezamyslice 0:2 (0:1), branky:
Moravec, Musil, Sokol Určice B-FC Kralice B 1:0
(1:0), branka: Dreksler, Sokol Držovice-Sokol
Přemyslovice 1:3 (0:1), branky: Pavlát - Kučera 2,
Tyl, Sokol Zdětín-Sokol Čechovice B 2:2 (2:1),PK
2:3, branky: Keluc, Sokol - Nakládal, Pospíšil, Horní
Štěpánov-Sokol Brodek u PV 6:0 (3:0), branky:
Klimeš 4, Kaplan, Němec.
1. Horní Štěpánov
2 2 0 0 9:1 6
2. Haná Nezamyslice 2 2 0 0 7:1 6
3. Sokol Čechovice B 2 1 1 0 8:4 5
4. Sokol Vrahovice
2 1 1 0 8:6 5
5. Sokol Určice B
2 1 1 0 3:2 5
6. Sokol Přemyslovice 2 1 1 0 5:3 4
7. Sokol Zdětín
2 1 1 0 5:3 4
8. FC Kralice B
2 1 0 1 4:1 3
9. Sokol Olšany
2 1 0 1 7:6 3
10. Smržice
2 0 1 1 5:10 1
11. Haná Prostějov
2 0 0 2 3:7 0
12. Sokol Držovice
2 0 0 2 3:9 0
13. Skalka 2011
2 0 0 2 0:6 0
14. Sokol Brodek u PV 2 0 0 2 1:9 0
Kanonýři: 4 - Hošák Jaroslav (Sokol Olšany),
Klimeš (Horní Štěpánov), 2 - Cetkovský
Ondřej (Smržice), Kalandřík Jiří (Smržice),
Kučera (Sokol Přemyslovice), Nakládal Petr
(Sokol Čechovice B), Oulehla Kamil (Haná
Nezamyslice), Schmidt Jiří (Sokol Olšany),
Strouhal David (Haná Prostějov), Tyl Lukáš
(Sokol Přemyslovice), Řehu, 1 - Deutsch Radek
(Horní Štěpánov), Doležel Jiří (Sokol Vrahovice),
Dreksler Erik (Sokol Určice B), Dvořák Jan
(Sokol Vrahovice), Fedytnyk Mykhaylo (Sokol
Brodek u PV), Hodulák Petr (Sokol Čechovice
B), Horák Vladimír (FC Kralice B), Javořík David
(Sokol Určice B).
III. třída OFS Prostějov
2.kolo: Sokol Bedihošť-Sokol Čechy pod
Kosířem 5:6 (1:5), branky: Hangurbadžo 2,
Fojtík, Mirga, Musil - Havelka 3, Hloušek 2,
Sobotka, Sokol Kladky-FC Ptení 2:1 (1:0), Sokol
Tištín-Haná Nezamyslice B 0:2 (0:2), Sokol
Mostkovice B-Sokol Vicov 1:1 (1:0) PK 2:3, FC
Dobromilice-FK Vyšovice -Nehlášeno, Sokol
Otaslavice-Sokol v Pivíně B 5:2 (-1:-1), FK
Němčice-Sokol Protivanov B 3:2 (2:0).
1. Sokol Kladky
2 2 0 0 9:2 6
2. FK Němčice
2 1 1 0 4:3 5
3. Sokol Vicov
2 1 1 0 6:3 4
4. Čechy pod Kosířem 2 1 1 0 9:8 4
5. Sokol Otaslavice
2 1 0 1 6:4 3
6. FC Dobromilice
1 1 0 0 2:0 3
7. Sokol Protivanov B 2 1 0 1 4:4 3
8. Sokol Mostkovice B 2 0 2 0 1:1 3
9. Haná Nezamyslice B 2 1 0 1 3:7 3
10. FK Vyšovice
1 0 1 0 0:0 2
11. FC Ptení
2 0 1 1 4:5 2
12. Sokol Bedihošť
2 0 1 1 6:7 1
13. Sokol v Pivíně B
2 0 0 2 2:7 0
14. Sokol Tištín
2 0 0 2 2:7 0
Kanonýři: 3 - Havelka (Sokol Čechy pod
Kosířem), 2 - Hangurbadžo (Sokol Bedihošť),
Hloušek (Sokol Čechy pod Kosířem), Křeček
Tomáš (Sokol Kladky), Mirga Tomáš (Sokol
Bedihošť), Sekanina Jan (FC Ptení), Štěpánek
Radomír (Sokol Vicov), 1 - Bartlík Jakub (Sokol
Vicov), Cetkovský Marek (Sokol Tištín), Doležel
Stanislav (FC Ptení), Fiala Petr (Sokol Kladky),
Fojtík (Sokol Bedihošť), Kolínský Lukáš (Sokol
Protivanov B), Konečný Josef (Sokol Kladky),
Kořenovský Jan (Sokol Kladky), Křeček Da.
(Kladky).

Parašutismus, fotbal
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Do startu parašutistického mistrovství světa chybí už pouze sedm dnů

Prostějov/jim - Poslední dny
mohou pořadatelé odečítat do
okamžiku, než oficiálně začne
mistrovství světa a Světový pohár v parašutismu. Stane se tak
již příští pondělí 25. srpna, kdy je
na programu příjezd a registrace
účastníků, oficiální tréninkové
seskoky i zahajovací ceremoniál.
O den později se rozběhne soupeření v jednotlivých disciplínách,
které potrvá do soboty 30. srpna,
kdy přijde na řadu i předávání
cen a závěrečný ceremoniál.

Šampionát
zahájí
gripeny
Součástí slavnostního zahájení budou ukázky vojenské a policejní
techniky, nad prostějovským nebem
se objeví mimo jiné vrtulníky Mi171 i gripeny, chybět nebude ani
letecká akrobacie.

Přípravy jednotlivých družstev
i samotných organizátorů tak
v současnosti finišují, v areálu letiště
se jednotlivé výpravy střídají a osahávají si zdejší prostředí, typ letadla
či doskočiště. O post světových
jedniček se utkají zejména Rusové,
Britové, Francouzi a Američané,
všechny tyto čtyři státy vyšlou do
vzduchu a následně zpátky na zem
osm posádek.
Česká republika obsadí tři disciplíny, celkem sedm států se zúčastní jen jednoho závodu. Konkrétně

se jedná o Ukrajinu, Jihoafrickou
republiku, Maďarsko, Estonsko,
Dánsko, Norsko a Izrael. Evropský
kontinent dále zastupují Belgie,
Nizozemsko, Švédsko, Litva, Rakousko, Finsko, Německo, Itálie,
Slovinsko a Švýcarsko, ostatní
světadíly Při soutěžích budou používána letadla L-410, která vedle
dvou pilotů pojmou i osmnáct parašutistů. Tyto stroje vystoupají šest
metrů za sekundu a při seskoku
8-RW letí rychlostí 170 kilometrů
v hodině, při ostatních disciplínách

zhruba o dvacet kilometrů pomaleji.
Jednadvacáté mistrovství světa ve
skupinové akrobacii, desáté mistrovství světa v uměleckých disciplínách a první Světový pohár
v rychlostním parašutismu se v závěru srpna uskuteční i díky podpoře Olomouckého kraje a Statutárního města Prostějov, mediálním
partnerem celé akce je i PROSTĚJOVSKÝ Večerník. V jeho příštím
vydání najdete speciální stranu
věnovanou jen a právě nadcházejícímu šampionátu...

PARTNEŘI MISTROVSTVÍ SVĚTA V PARAŠUTISMU 2014

„Chceme si užít a věříme, že to dobře dopadne,“
hlásí Neda ElBaioumy ze Spojených arabských emirátů
Prostějov/jim - Česká republika vysílá do domácího světového šampionátu v parašutismu
pouze tři posádky, když obsadí
akrobatické čtveřice žen a kategorie Open a ještě freeflying,
naopak kupříkladu o fous rozlehlejší Spojené arabské emiráty se v příštím týdnu utkají na
prostějovském letišti hned v pěti
disciplínách - „čtyřkách“ Open
i žen, „osmičkách“, soutěžích ve
freestyle i fleefly. To činí z této
poměrně exotické země jednu
z nejpočetnějších výprav celého
mistrovství. Lépe jsou na tom
jen Francie, Rusko, USA a Velké
Británie, které obsadí všechny
závody, a dále už jen Austrálie
a Kanada.
„Počasí je tu značně odlišné než
v Dubaji. Tam je extrémní horko,
tady je to přesný opak. Jinak je
tu ale velice krásně. Ve městě se
nám líbilo, zejména zeleň v ulicích

a u domů,“ zhodnotila pro Večerník
zdejší prostředí při své první návštěvě Hané Neda ElBaioumy.
Dvacetiletá závodnice se zúčastní soutěží ve freestyle a společně
se svými kolegyněmi i disciplíny RW-4 žen. „Přijeli jsme sem,
abychom poprvé reprezentovali,
takže si to chceme užít a věříme,
že to dobře dopadne. Náš tým se
hodně změnil, ale dosahovali jsme
předtím dobrých bodů. Chceme se
každým rokem zlepšovat,“ svěřila
se nám v exkluzivním rozhovoru.
Na Hané ji potěšilo rovněž travnaté
doskočiště, což je prý další příjemná
změna. „V Dubaji máme jen poušť,
takže je to odlišné a dobrá zkušenost pro nás. Navíc naše trenérka je
světovou šampionkou a můžeme se
od ní všechno naučit,“ upozornila.
A právě úspěšná parašutistická
závodnice a nyní šéfka týmu Elena Chistovová tu naopak není
v nijak cizím prostředí. „Já se

Exotičtí vyslanci. Parašutistických soutěží se v Prostějově mimo jiné zúčastní i reprezentantky Spojených arabských emirátů (vlevo), skupinu z Dubaje trénuje někdejší mistryně světa Elena Chistovová
(na fotce vpravo).
Foto: Jiří Možný
tady cítím jako doma. Pocházím
z Ruska a v posledních patnácti letech se tu vracím opakovaně. Jsou
tu velice příjemní lidé a také dobré
doskočiště,“ chválila.

Počasí v uplynulém týdnu spíše
připomínalo vrchol podzimu než
vrchol léta, na klimatické podmínky si ale nijak nestěžovala. „Pro
mě je to úplně perfektní, pro děv-

čata je ale opravdu trochu chladno,
protože ony skáčou v Dubaji, kde
je o hodně stupňů tepleji. Doufám
jen, že přeháňky přejdou a budeme moci skákat. V Prostějově ale

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 4. září, přičemž vyhrát
můžete jak v každém vydání, tak na vás čeká i HLAVNÍ VÝHRA
v samotném závěru dlouhodobého zápolení.
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát každý týden správnou odpověď na
položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, posbírat cenné bodíky a pak jen
čekat, zdali se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...
V uplynulých číslech jsme odstartovali prologem, který byl vstupní
bránou do soutěže, po němž 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. DO SOUTĚŽE VERTIKÁLNÍCH FORMACÍ SE
PŘIHLÁSILY AUSTRÁLIE, BELGIE, FRANCIE, KANADA,
RUSKO, ŠVÝCARSKO, USA A VELKÁ BRITÁNIE. Z autorů
správných odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce. Tím se stává
Jaroslav KROUPA, Komenského 56, Němčice nad Hanou. Cenu
v podobě propagačních předmětů si může vyzvednout v redakci
(Olomoucká ulice 10, Prostějov) od pondělí 18. srpna.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ČÍSLO 6 ZNÍ:
KDY ZAČÍNAJÍ OFICIÁLNÍ TRÉNINKOVÉ SESKOKY
PARAŠUTISTICKÉHO MISTROVSTVÍ SVĚTA?

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 21. 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 6. KOLA A OTÁZKU PRO SEDMÉ DĚJSTVÍ NAJDETE OPĚT V PŘÍŠTÍM VEČERNÍKU!
zůstáváme a věřím, že se stihneme
velice dobře připravit,“ těší se Chistovová.
Družstvo Spojených arabských
emirátů vzniklo před dvěma
a půl lety, každoročně se ale mění
prakticky jeho polovina. „Někteří
odejdou, jiní přijdou, každou sezonu se sestava značně obměňuje.
To se stalo i letos. Holky jsou ale
velice šikovné a na první rok také
úspěšné,“ nezastírá. O ambicích
ale příliš hovořit nechtěla. „Máme
nové členy s minimem zkušeností
ze světového šampionátu, je to pro

ně první závod, takže hlavně chceme získat společné zkušenosti. Pokusíme se o to nejlepší a uvidíme,
na co to bude stačit. Těžko hovořit
o konkrétních vyhlídkách, hlavní je
získat další zkušenosti,“ upozornila
Elena Chistovová.
A jak vlastně vypadá jejich příprava? „Devět měsíců z roku skáčou
každý týden několik dní v Dubaji,
mají za sebou rovněž závody různě
po Evropě a ve Spojených státech.
V České republice jsou ale opravdu
poprvé,“ prozradila závěrem Chistovová.

Středa patřila semifinálovým bitvám okresní fáze Poháru České pošty pod hlavičkou OFS Prostějov

Čechovice si zahrají finále, rozhodl Kolečkář
1:0
TJ Sokol Čechovice
(0:0)
TJ Sokol Klenovice na Hané
Branka: 53. Kolečkář. Rozhodčí: Kašpar - Zatloukal, Protivánek

TJ Sokol Čechovice:
Zelinka - Varga, Vinklárek, A. Prášil, Čech (85. M. Pospíšil) Žídek, Nakládal (46. Drmola), Kolečkář, Frys (46. Klváček)
- Haluza (46. Spálovský), Halouzka. Trenér: Jaroslav Klimeš
TJ Sokol Klenovice na Hané:
Polák (66. Podešva) – T. Krč, Lakomý, Šlézar, Liška – Smékal
(53. R. Cetkovský), Rozehnal, Všianský, Pekař (66. Sigmund) –
Jahl, Borovský (53. R. Klimeš). Trenér: Vladimír Krč.
Č
Čechovice/jim
– Po sedm sezon
se fotbalisté Čechovic a Klenovic
na Hané potkávali v I.A třídě Olomouckého krajského fotbalového
svazu. Nyní sice Klenovičtí vstoupili

do vyšší soutěže, přesto se oba týmy
opět střetly v mistrovském utkání.
Stalo se tak v semifinále okresní
fáze Poháru České pošty a došlo na
překvapení. Papírový favorit svou

pozici nepotvrdil a na předpokládané finále dvou výběrů z krajského
přeboru tak nedojde.
Hosté se museli na okraji Prostějova
obejít bez hlavního trenéra Petra Navrátila, stopera Tomáše Cetkovského
i špílmachra Matěje Hatleho, jenž
nenastoupil kvůli svému předešlému
vyloučení v derby s Kralicemi. A jejjich kolegům se bez nich nedařilo. Do
několika velkých šancí se sice dostali,
ovšem ani ve druhém soutěžním duelu
nové sezony neskórovali a nedotáhli
střetnutí ani k penaltovému rozstřelu.
Hned na počátku utkání namazal domácí Varga Všianskému, po faulu na
něj nebezpečně centroval Rozehnal,
na míč ale nikdo o fous nedosáhl.
Parádní ranou se o chvíli později prezentoval David Pekař a Zelinka měl co
dělat, aby jeho pokus vytěsnil na roh,
na opačné straně napálil o chvíli později břevno Kolečkář, když se z první
opřel na malém vápně do přihrávky
z pravé strany.

Ve svém bývalém působišti se mohl
brankou uvést Luděk Jahl, při brejku
dva na jednoho dostal míč před prázdnou bránu, nevyšel mu ale krok a promáchl. Střelu stejného hráče z pravého
rohu vápna gólman skvěle vykopl.
První poločas, v jehož závěru se na
trávník začaly snášet dešťové kapky,
tak skončil bez branek.
Do druhé půle provedl čechovický
kouč Jaroslav Klimeš hned tři změny
a nemusel litovat. Po centru zprava
a hlavičce Žídka měl Polák hned
v šestačtyřicáté minutě plné ruce práce.
Hosté nechtěli zůstat pozadu a zahrozili hned dvakrát během pár sekund.
Nejprve Smékal vypálil z pravé strany
z ostřejšího úhlu a Zelinka jeho ránu
vyrazil do strany, do následného Krčova centru se na zadní tyčce položil
Borovský a Zelinka čaroval na čáře.
Dočkali se tak přece jen domácí.
Z dobrých třiceti metrů vystřelil
Kolečkář, míč trochu zaplaval
a Polák ho přes maximální snahu

nedokázal zpacifikovat, čímž nastala tak velká radost „bílého baletu“ - 1:0.
Kouč Klenovic Vladimír Krč na to
zareagoval hned dvojím střídáním,
kdy se na trávník dostaly zkušenosti
i mládí a někdejší hráč Čechovic Richard Klimeš dostal šanci ukázat se
proti svému otci. Vzápětí bylo téměř
vyrovnáno, když domácí brankář
uklouzl, dalekonosná střela ale mířila
kousek vedle bližší tyče. Na opačné
straně byl při chuti Kolečkář a další
jeho střela mířila těsně nad, po centru
z pravé strany neusměrnil Žídek míč
nohou.
O zajímavé situace ale nebyla nouze
ani nadále. Jahl se po vysunutí mezi
beky ocitl sám před gólmanem, ale
neprostřelil ho, přímý kop domácího
Spálovského prolétl těsně nad břevnem, Klimeš mohl jít sám vstříc brankáři, místo toho ale těžký míč poslal
z hranice šestnáctky nepřesně.
Na posledních pětadvacet minut

JAROSLAV KLIMEŠ - TJ Sokol Čechovice:
„Rozhodl jediný gól, vítězství si cením. Bylo vybojované a těším se z toho,
že i odpracované. Klenovice nejsou Slatinice, mají vyšší kvalitu a je tam
spousta hráčů, kteří se znají, neboť zde i působili. Po vstřeleném gólu jsme
hru zatáhli, ale nějaké šance jsme nadále měli, protože soupeř to musel
otevřít. Postup jsem ale nečekal, bral jsem to spíše jako přípravné utkání,
proto jsem udělal pět změn. Další nula je plus, byť chceme vyhrávat hlavně
pro diváky, ale i kvalitně odvedená práce v defenzívě je důležitá.“

VLADIMÍR KRČ - asistent trenéra TJ Sokol Klenovice na Hané:
„Bylo to derby, solidně vedené, bez zbytečných emocí. Kluci hráli vůči sobě
slušně, pouze počasí opět nevyšlo. V první půlce jsme měli tři čtyři loženky,
domácí sem tam z nějaké pozice zahrozili a trefili tyčku. Ve druhém poločasu
jsme trošičku prostřídali sestavu, dali jsme prostor všem hráčům, co byli
přítomni, protože přebor bude náročná soutěž. Brali jsme to sice prestižně, ale
současně i jako tréninkové utkání. Samozřejmě ale v každém utkání chcete
vyhrát a mrzí mě, že jsme prohráli, zasloužili jsme si minimálně remizovat.
Penaltový rozstřel by byl pro diváky zajímavější...(úsměv)“
naskočil do klenovické brány devatenáctiletý Bronislav Podešva a sledoval, jak balony létají kolem jeho
brány, po Žídkově obloučku necelých
dvacet minut před koncem ho na čáře
zachránil hlavičkující Rozehnal.
Domácím se podařilo dostat míč do

brány i podruhé, když Kolečkář umotal na hranici vápna hned čtyři protihráče a jeho střelu vyrazil brankář jen
před sebe, radost po gólové dorážce
Žídka přesně k tyči ovšem uťal zdvižený praporek. Na vítězství a postupu
Čechovic to však už nic nezměnilo.

O postupu Kralic rozhodla sporná penalta Hřiště ve Výšovicích „navštívil“
TJ Sokol Mostkovice
FC Kralice na Hané

2:3
(1:1)

Branky: 28., 60. Pořízka - 23. Lehký, 49. Dočkal, 66. Dostál z penalty. Rozhodčí: Motal – Milar, Bilík. Diváků: 50

TJ Sokol Mostkovice:
Lukáš - Všetička (58. Pospíšil), Bureš (56. Musil), Milar, V. Vojtíšek – Šlambor, Kamenov, M. Vojtíšek, Hanák - Pořízka, Jamrich.
Trenér: Jiří Kamenov
FC Kralice na Hané:
Krejčí – Vitásek, Hlačík, Martinka, Neoral - Dostál, Dočkal, Petržela (73. Répal), Valtr - Kawis, Lehký (71. Novotný).
Trenér: Petr Gottwald
Mostkovice/tok - Hned několik
desítek diváků se uprostřed minulého týdne sešlo ve fotbalovém
areálu v Mostkovicích, aby shlédli
semifinálové utkání Poháru České
pošty v rámci prostějovského OFS
mezi domácím Sokolem a Kralicemi na Hané. Přestože oba soupeře
dělí jedna úroveň krajských soutěží, utkání bylo herně i gólově
vyrovnané a o jeho osudu rozhodl

až přísně nařízený pokutový kop
necelou půlhodinu před koncem.
Úvod utkání patřil překvapivě domácím. Nejprve Kamenov pálil
těsně nad břevno, Vojtíškovu umístěnou střelu vyrazil kralický gólman
Krejčí na roh. Po čtvrthodině se ocitl
opět Kamenov v dobré pozici před
Krejčím, na střelu byl ale už moc
blízko. Následný Šlamborův pokus
po Jamrichově centru zleva pak mu-

sel opět vytěsňovat Krejčí na roh.
Ačkoliv se Kraličtí do zajímavých
šancí nedostávali, stačila jedna
povedená střela a Lehký dostal ve
23. minutě hosty do vedení - 0:1. Po
pěti minutách bylo ale po zásluze
vyrovnáno. To Pořízka získal při nepřesné soupeřově rozehrávce balón
a z levé strany prostřelil gólmana
Krejčího - 1:1. Teprve koncem prvé
půle se favorizované Kralice začaly
v poli mnohem více prosazovat. Ať už
to byl ale Kawis, Valtr nebo Lehký, ve
všech případech byl domácí gólman
Lukáš na místě. V poslední minutě
prováhal rozhodující okamžik Kamenov, po následném rohu hlavičkoval
mimo tři tyče Pořízka. Do šaten tak šly
oba týmy za smírného poměru skóre.
Přestože se hostům z kabin do sílícího deště moc nechtělo, byli to oni,
kdo šel po čtyřech minutách opět do
vedení. Nepřímý kop téměř z poloviny hřiště prodloužil do brány
Dočkal – 1:2. Domácí stačili ještě
jednou vyrovnat, když opět Pořízka
po hodině hry hlavou trefil přesně
„vingl“ Krejčího branky – 2:2. Rozhodující moment přišel v 66. minutě, kdy Lehký pronikl do šestnáctky
a obránce mu čistě vypíchl míč,

JIŘÍ KAMENOV - TJ Sokol Mostkovice:
„Soupeř byl kvalitní, takže z naší strany jsme mohli jenom překvapit.
Přečkali jsme prvních deset minut, které byly ve znamení oťukávání,
pak nás dostal do reality první gól. Rychle jsme ale srovnali a vytvářeli
si dostatek šancí. O přestávce jsme klidně mohli vést čtyři dva a nebylo
co řešit... Ve druhé půli se víc dostával ke slovu soupeř a své šance využil.
V závěru jsme si vytvořili jasnou převahu, bohužel k vyrovnání to nevedlo. Za předvedený výkon jsme si penaltový rozstřel zasloužili, bylo by to
spravedlivé vyjádření obrazu hry. Škoda.“

PETR GOTTWALD – FC Kralice na Hané
„S výsledkem jsem pochopitelně spokojen, předvedená hra už ale byla horší,
zejména defenzivní činnost. S hrou obrany a defenzivních záložníků nemůže
být o nějaké spokojenosti ani řeč. Mohu jen doufat, že to bylo vloženým
středečním utkáním, v dalších zápasech musíme tyto herní činnosti podstatně
zlepšit. V útoku jsme se dostávali do finální fáze a vypracovali si gólové
příležitosti. V závěru si soupeř ať už ze standardních situací či nákopů vytvářel
šance, defenziva nám prostě dnes nepracovala tak, jak je naším zvykem...“
přesto sudí odpískal penaltu, kterou
Dostál proměnil.
Závěrečná desetiminutovka patřila
jednoznačně domácím a Kralice se
musely strachovat o výsledek. Sedm
minut před koncem dokonce Milar nastřelil tyč! Vzápětí Kamenov po rohu

na vzdálenější tyči nezacílil přesně,
na druhé straně Vitáskův pokus vyrazil Lukáš na roh. V poslední minutě
zhatil Krejčí Pořízkovi poslední šanci
vybojovat si penaltový rozstřel, takže
Kralice nakonec se štěstím uhájili očekávané vítězství.

zloděj, odešel ale s prázdnou
Výšovice/mik - Hodně nezvaného hosta měli ve svém
areálu výšovičtí fotbalisté. Jediné štěstí, že zloději se v šatnách
ani skladech zázemí místního
oddílu nic nelíbilo a tak odešel
s prázdnou. Přesto sportovcům
způsobil pětitisícovou škodu.
„Dosud neznámý pachatel se
v průběhu uplynulého týdne
přišel podívat na fotbalový
stadion ve Výšovicích, načež
se rozhodl navštívit i šatny
hráčů, které ale byly uzamčeny.
Proto rozbil okno, vylomil
zámek dveří a vnikl do objektu. Prohledal šatnu hostí
a domácích, dále dva sklady
a také společenskou místnost.
Nic jej pravděpodobně nezaujalo, a proto odešel, aniž
by cokoli odcizil,“ sdělila
k události ve Výšovicích Irena
Urbánková, tisková mluvčí

Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Večerník se byl zeptat i přímo ke
zdroji. „Zloděj se dovnitř dostal
malým okýnkem o rozměru asi
osmačtyřicet krát třiadvacet
centimetrů, rozbil dveře, které
mohl obejít, takže usuzujeme,
že u nás nikdy nebyl... Následně
prohrabal lékárničky, nesebral
nic, přesto škoda činí zhruba
pět tisíc korun. Na okno tak
nasadíme mříž, na ostatních
už jsou, nečekali jsme ale, že by
se ale tímto mohl někdo dostat
dovnitř, je tam totiž dáno napevno a neotvírá se,“ okomentoval vloupání předseda klubu
Jakub Haluza.
Přestože tedy zloděj nic neukradl, poškozením dveří, zámku a rozbitím okna způsobil
fotbalovému klubu škodu za
necelých pět tisíc korun.

Fotbal

Uplynulá vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v měsících červnu a červenci nabídla ohlédnutí za fotbalovou
sezonou 2013/2014 od Moravskoslezské fotbalové ligy
po III. třídu OFS Prostějov. Letní přestávka byla nicméně
velice krátká, takže sotva jeden ročník skončil, druhý už
začal... Předminulé číslo bylo tudíž věnováno rozlosování
jednotlivých skupin, kde má Prostějovsko své zástupce
a v předchozím vydání již byly odstartovány boje v ročníku
2014/2015.
Naše ohlédnutí za skončeným ročníkem ovšem ještě nebylo a není úplné, tudíž se nyní po dvoutýdenní přestávce ve
stručnosti vracíme k dění ve IV. třídě OFS Prostějov. Prostor
tradičně dostávají tabulky a statistiky, hodnocení ze strany tří
nejúspěšnějších celků i pohled redakce na dvaadvacet kol
fotbalového „pralesa“, který nový ročník rozehraje již tento
víkend. Tradičně ještě nahlédneme do ženské regionální
kopané...
Texty a foto: Jiří Možný

KONEČNÉ TABULKY IV.TŘÍDY

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

Mužstvo
TJ Sokol Kladky
TJ Sokol Protivanov „B“
TJ Sokol Čechy pod Kosířem
TJ Sokol Brodek u PV „B“
FC Morávia Doloplazy
Sokol Tvorovice
Sokol Ivaň
TJ Biskupice
TJ Sokol Přemyslovice „B“
TJ Sokol Otaslavice „B“
TJ Želeč

Z
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

PODZIM:
1. Kladky
2. Protivanov „B“
3. Brodek u PV „B“
4. Tvorovice
5. Čechy pod Kosířem
6. Doloplazy
7. Ivaň
8. Biskupice
9. Otaslavice „B“
10. Želeč
11. Přemyslovice „B“

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
7
6
5
5
5
4
4
2
2
2

0
1
3
1
0
0
2
0
2
1
0

10
9
8
7
5
5
6
5
3
3
2

0
0
0
0
4
3
0
0
2
2
1

V
16
14
14
11
9
9
7
8
4
3
3

R
1
2
0
5
2
1
6
1
2
3
1

P
3
4
6
4
9
10
7
11
14
14
16

S
103:27
67:33
71:37
65:43
67:60
61:80
40:45
54:52
33:78
38:89
26:81

B
49
44
42
38
29
28
27
25
14
12
10

+/(19)
(14)
(12)
(8)
(-1)
(-2)
(-3)
(-5)
(-16)
(-18)
(-20)

JARO:
2
2
1
4
5
5
4
6
6
7
8

51:6
33:18
25:19
30:39
28:22
35:30
23:20
22:28
19:36
12:35
14:39

24
22
21
16
15
15
14
12
8
7
6

1. Čechy pod Kosířem
2. Kladky
3. Protivanov „B“
4. Brodek u PV „B“
5. Doloplazy
6. Biskupice
7. Ivaň
8. Tvorovice
9. Přemyslovice „B“
10. Otaslavice „B“
11. Želeč

0
1
2
3
1
2
4
5
5
5
7

64:8
43:13
41:8
45:30
26:11
32:21
34:36
39:22
22:25
22:35
13:35

30
27
24
21
19
18
18
15
11
11
7

1. Brodek u PV „B“
2. Kladky
3. Čechy pod Kosířem
4. Protivanov „B“
5. Biskupice
6. Tvorovice
7. Doloplazy
8. Ivaň
9. Přemyslovice „B“
10. Želeč
11. Otaslavice „B“

DOMA:
1. Kladky
10
2. Protivanov „B“
10
3. Čechy pod Kosířem 10
4. Doloplazy
10
5. Ivaň
10
6. Brodek u PV „B“ 10
7. Tvorovice
10
8. Biskupice
10
9. Přemyslovice „B“ 10
10. Otaslavice „B“ 10
11. Želeč
10
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
8
7
5
4
4
3
4
2
1
1

0
1
1
2
2
1
4
0
2
1
0

1
1
2
3
4
5
3
6
6
8
9

43:15
52:21
34:15
40:24
32:30
32:24
17:25
31:41
19:39
19:53
14:46

27
25
22
17
14
13
13
12
8
4
3

2
3
4
3
6
6
6
6
9
9
9

33:22
39:19
30:29
24:20
15:30
27:44
22:30
14:34
11:53
13:46
16:54

20
19
18
17
10
10
8
8
3
3
1

VENKU:
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

6
6
6
5
3
3
2
2
1
1
0

2
1
0
2
1
1
2
2
0
0
1

STATISTIKY IV. TŘÍDY OFS PROSTĚJOV
Branky celkem: 625 (průměr 5,7 na zápas)
Branky domácí: 381 (průměr 3,5 na zápas)

STŘELCI:
23 – Jakub Jozek (Doloplazy), 21 – Miloš Navrátil
(Kladky), 20 – Petr Kolečkář (Tvorovice), 17 – David
Křeček (Kladky), 15 – Martin Trávníček (Biskupice),
14 – Josef Konečný, 13 – Tomáš Křeček (oba Kladky),
12 – Tomáš Bureš, Petr Klobouk (oba Brodek u
Prostějova „B“), Milan Sekanina (Protivanov „B“),
Adam Zbořil (Biskupice).

Branky hosté: 244 (průměr 2,2 na zápas)
Diváků: 4954 (průměr 45 na zápas)

POČET DIVÁKŮ:
1230 – Kladky (679+551), Čechy pod Kosířem
1118 (585+533), 1104 – Brodek u Prostějova „B“
(491+613), 982 – Želeč (520+462), 902 – Protivanov
„B“ (496+406), 858 – Doloplazy (400+458), 810 –
Biskupice (410+400), 782 – Otaslavice „B“ (417+365),
756 – Přemyslovice „B“ (314+442), 746 – Ivaň
(347+399), 620 – Tvorovice (295+325).

Jste na stejné vlně?
Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Čechovickou rezervu vede trio

Umíráček čtyřkám nezvonil, došlo jen na škatulata

Před začátkem sezony 2013/2014,
na startu její jarní části a vlastně
ani těsně po konci ročníku nebylo jasné, jak to bude s nejnižší
okresní fotbalovou soutěží mužů
dál... Vše záviselo na tom, kolik
týmů se vlastně do II., III. a IV.
třídy přihlásí, teprve následně se
určilo, zda zvítězí varianta tří skupin „trojky“ a zrušení „čtyřky“,
nebo zachování zažitého formátu
a pouze redukce počtu účastníků.
A jelikož se mužstev opravdu příliš
nepřihlásilo, uskutečnily se jen
velké přesuny napříč soutěžemi.
Z nastalé situace mohou mít
největší radost v Kladkách, Protivanově a Čechách pod Kosířem,
právě tato trojice si totiž zajistila postup výš a může se těšit
na jedenáct nových soupeřů.
V opačném případě by totiž de facto postoupili všichni. Jenže návrat
Kostelce na Hané „B“ nestačil,
minimálně na rok totiž z fotbalové

mapy zmizely rezervy Otaslavic,
Zdětína, Hané Prostějov i Konice.
V druhou variantu naopak
doufaly celky z konce tabulky
III. třídy. Nedočkaly se a došlo tak
na paradoxní situaci, kdy dolů
šel dvanáctý tým šestnáctičlenné
„trojky“ a opačným směrem třetí
tým „čtyřky“, tedy mančafty, jež
dělilo hned osm
pozic...
Samotná IV. třída nabízela po
celý ročník dramatické souboje,
přestože se v podstatě hrálo jen
o postup. Boje na čele sváděly
Kladky s Protivanovem „B“, které
po většinu jara dělil jen bod a posléze dva body, když ve stejném
kole zaváhaly oba.
Ještě lepší vystoupení ovšem
na jaře předvedly Čechy pod
Kosířem. Ty neuspěly pouze
s Kladkami, ale ve zbývajících
střetnutích byly bodově napro-

sto stoprocentní, což pro ně
znamenalo posun na třetí místo
před Brodek u Prostějova „B“.
Závěrečnou výhrou v Protivanově
se pak na tohoto soupeře dotáhly jen na dva body. Společně
s výročím padesáti let kopané se
tak mohl stavit i posun o úroveň
výš.
Jen kousek za
nejlepší trojicí
dokončila soutěž
rezerva Brodku
u Prostějova, napínavá podívaná
byla k vidění i uprostřed mezi
mančafty soupeřícími o páté až
osmé místo. V konečném účtování
dělily Doloplazy, Tvorovice, Ivaň
a Biskupice jen čtyři body. Vyrovnaný byl rovněž souboj na
úplném chvostu. Přemyslovice
„B“ se dokázaly zvednout
a z poslední pozice o dvě místa
poskočily, jedenáctá příčka tak za
Otaslavicemi „B“ připadla Želči.

Komentář

Uspěla. Jedním z postupujících do III. třídy se stala rezerva TJ Sokol
Protivanov. I proto zůstává v nejnižší soutěži celkem pět „béček“.
V právě začínajícím ročníku se
IV. třída početně o jedno mužstvo
rozrostla a bude zajímavé sledovat,
zda se Brodku u Konice, Plumlovu „B“, Vrahovicím „B“ či Pavlovicím u Kojetína podaří hned po
roce vrátit zpět. Jistotu postupu

„Čtyřka“ svědčila Kladkám, které ovládly hlavní týmové statistiky
Fotbalová sezona 2014/2015 hlásí první odehraná kola
i v nižších soutěžích, přesto se ještě krátce vracíme k uplynulému ročníku. V našem stručném ohlédnutí se totiž
dostáváme k IV. třídě OFS Prostějov, jíž se účastnilo
celkem jedenáct mužstev. Jistotu postupu měl dopředu
danou pouze vítěz, díky velkým změnám výše se však nakonec mohli radovat rovněž členové a příznivci druhého
i třetího nejlepšího celku. Do „trojky“ tak kromě Sokola
Kladky přešly rovněž Sokol Protivanov „B“ a Sokol Čechy
pod Kosířem. Dlouho se nevědělo, zda se nebude jednat
o poslední ročník „pralesní ligy“, nakonec se tak nestalo
a s celkem dvanácti účastníky bude pokračovat i nadále.
Fiala, kterého Kladky odkoupily
Kladky nasázely
z Konice. Naopak Aleš Kornel zůpřes sto branek
stal vinou pracovních a rodinných

Z nejvýhodnější pozice vstupovali do jarní části „čtyřky“ fotbalisté Kladek. Na podzim sice prohráli dva z deseti zápasů, v těch
zbývajících ovšem bodovali naplno a jejich skóre 51:6 vzbuzovalo
respekt. Ve druhé polovině soutěže se již sice nemohli spolehnout
na takto pevnou obranu a inkasovali celkem jednadvacetkrát,
díky dalším dvaapadesáti nastříleným brankám ale komplikace
účinně eliminovali. V souhrnu
tak ztratili jen pět bodů a svůj
náskok na čele ještě navýšili.
„Chvílemi to bylo dramatické, ale
vše jsme zvládli. Do poslední chvíle nebylo jasné, jak nakonec dopadne reorganizace. A tak šli jsme
do jarní části s cílem získat první
místo, protože vždy když skončíme
druzí, tak postupuje pouze jeden.
A když jsme to vyhráli, postoupili
nakonec hned tři,“ pousmál se oddílový předseda Milan Křeček.
Výsledný pětibodový náskok
vypadá poklidně, dlouho byl ale
pouze jednobodový. Kladky totiž
prohrály 2:3 v Protivanově a více
než měsíc byly v ohrožení, že v případě další bodové ztráty o vedoucí
pozici přijdou. „Prohráli jsme tam
ne naší vinou. Protivanov si sice
mohl pomoci hráči z ‚áčka‘, pak
ale zaváhal tam, kde jsme to vůbec nečekali. Velice nám pomohly
i Čechy pod Kosířem,“ poděkoval
za návrat na první místo nejprve
hráčům Tvorovic a poté i taktéž postupujícímu, jenž zdolal Protivanov
„B“ v obou případech.
Při cestě vzhůru se mohly Kladky spolehnout na výkony hrajícího kouče Josefa Konečného,
jenž přišel na hostování z Jesence, plnou porci utkání odehrál
i host z Konice Tomáš Křeček.
A oba budou v mužstvu pokračovat
rovněž na podzim, stejně tak i Petr

povinností posilou jen na papíře.
„Chtěli jsme posílit na brankářském postu, což se nám ale bohužel
nepodařilo. Nikdo nás ovšem ani
neopouští, pouze dva hráči se stále ještě dostávají ze zranění kolen.
Chtěli bychom tedy hrát poklidný
střed a neobávat se o záchranu,“
přeje si Milan Křeček.
V letních týdnech se hráči scházejí v úterý, čtvrtek a neděli, vše si
zpestřili dvěma „přáteláky“ proti
týmům z I.A i I.B třídy. „Sice jsme
prohráli, nevedli jsme si ale špatně
a kluci stíhali. Letní přípravu jsme
měli kvalitní a doufám, že se to
projeví. Pak bychom chtěli provést
kvalitní zimní dril, z něhož se žije
v podstatě celý rok,“ uvědomuje si
kladecký boss.
Oproti dosavadním dvaceti zápasům se hráči musejí připravit
na zvýšení o třicet procent, nebýt
však reorganizace, bylo by to hned
o polovinu více utkání - třicet.
„Doufali jsme ve vznik více regionálních skupin III. třídy, což by
bylo finančně méně náročné. Takto
nás čekají výjezdy do Otaslavic,
Nezamyslic, Němčic, Tištína, Dobromilic,“ vyjmenoval šéf klubu nejvzdálenější cesty.

Protivanov „B“ nevyužil
šance na první místo
Hráči protivanovského „béčka“
sice na první pozici nedosáhli,
když nedokázali využít remízy
Kladek v Ivani čtyři kola před
koncem a o tom samém víkendu
nečekaně prohráli i v Tvorovicích 1:3. Ani výsledná druhá pozice je ale nemusela nijak trápit.
Splnili totiž vlastní cíl, navíc i ze
stříbrné příčky prošli výš.
„Podzim napovídal, že bychom
mohli patřit mezi tři týmy horní poloviny tabulky, což jsme potvrdili.
Kluci neměli úkol postoupit, jsme

totiž jen rezervou ‚áčka‘, které mělo
ambice,“ těšilo vystoupení hlavního
kouče týmu Josefa Pospíšila.
Favoritem pro něj byly Kladky, na
rozdíl od podzimní porážky 0:4 se
však rezervě Protivanova podařilo
v odvetném souboji dvou ambiciózních týmů zvítězit. „Dokázali
jsme se herně srovnat i s nimi a potvrdili, že můžeme patřit mezi nejlepší. Kádr máme konsolidovaný,
kluci se znají, naše výkonnost byla
stálá,“ analyzoval Pospíšil příčiny
úspěchu.
V právě započaté sezoně III. třídy
by si přál, aby se mužstvo pohybovalo uprostřed tabulky, byť už
u týmu nebude působit coby hlavní kouč, tuto pozici po něm stejně
jako u žáků přebírá Libor Bílek.
„Loni vyhrál ‚čtyřku‘ Plumlov ‚B‘,
ale hned spadl, snad se nám nic podobného nestane. Naopak Skalka
tehdy postoupila z druhého místa
a nyní šla opět výš. Třetí třídu jsme
vzali i proto, že ‚áčko‘ postoupilo,
aby tedy nebyl tak velký rozdíl mezi
soupeři,“ upozornil.
Do „béčka“ navíc nově přecházejí
čtyři dorostenci, ti dostanou příležitost rovněž v „áčku“. A o velké provázanosti obou dospělých výběrů,
dorostu a žáků svědčí i skutečnost,
že se Josef Pospíšil přesunul na
pozici hlavního trenéra „A“-mužstva a vyměnil si tak pozice s Liborem Bílkem.
„Těším se, je to pro mě výzva. Jednoznačným cílem je udržet se, když
to nesplním, tak zklamu,“ má kouč
jasno.

Čechám p. K. stačil i bronz
Třetím do party, která nohou
společnou a nerozdílnou vyšlápla
do vyšší soutěže, se staly Čechy
pod Kosířem. Ty s postupem po
skončení sezony příliš počítat nemohly, ovšem naplnění vysněné
třetí pozice přece jen znamenalo
vstupenku do III. třídy.
„Postup je něco navíc, věděli jsme,
že na ‚bednu‘ máme. Na jaře jsme
prohráli pouze s Kladkami, jinak
jsme vše vyhráli, takže panuje velká
spokojenost,“ nezastíral předseda
klubu Zdeněk Hrabal.
Výraznou odlišnost mezi výsledky
v podzimní a jarní části, kdy se bilance pěti výher a pěti porážek změnily
v devět výher a jedinou porážku, přičítal hned několika faktorům. „Měli
jsme mladé kluky, kteří potřebovali
čas na to, aby se mohli sehrát, navíc
se nám vyplatily tréninky v hale
a vyhýbala se nám zranění,“ zmínil

s tím, že nyní dochází ke změnám.
Odchází Tichý a naopak z Hané
Prostějov přichází hostovat Petr
Sedláček.
Kádr se pravidelně každý čtvrtek
scházel na tréninky a místní navíc
absolvovali fotbálek v neděli dopoledne se starými pány. „Pomýšlíme
na střed tabulky kolem osmého
místa, bude to o trošku vyšší úroveň
než ve ‚čtyřce‘, ale velký rozdíl neočekávám, protože všude se to hraje
ve volnu po práci. Malým derby pro
nás bude hned první zápas proti Ptení, to je nejblíže,“ konstatoval Hrabal s tím, že jako hlavní adepty na
postup vidí Otaslavice a Výšovice.
Celý klub si v létě připomněl padesát let kopané v Čechách pod
Kosířem, tato akce se stejně jako
celá letní příprava vydařila. „Staří páni sice prohráli s Kostelcem
na Hané 1:5, muži ale poté zdolali
Přemyslovice 5:3. A neprohráli jsme
taktéž ani v jednom ze tří přáteláků,“
potěšilo Zdeňka Hrabala.

Brodek pod čarou,
Želeč na chvostu
V konečném účtování čtvrtý
Brodek u Prostějova „B“ sice
neudržel podzimní laťku a k jednadvaceti bodům z druhého pololetí loňského roku přidal pět výher
a dvě remízy znamenající zisk sedmnácti bodů, přesto se může pyšnit jedním prvenstvím. Na cizích
hřištích disponoval nejlepší bilancí
ze všech. Nikdo jiný nedokázal
přivést hned dvacet bodů z venku,
byť i Kladky s Čechami pod Kosířem zabodovaly u soupeřů naplno
šestkrát. Nicméně právě v Čechách
se to nepodařilo, i proto vznikla
čtyřbodová ztráta Brodku na čtvrté
místo.
Páté skončily Doloplazy, které
v jarní části víceméně zopakovaly podzimní výsledek, byť získaly
o bod méně a v konečném pořadí si
o jedno místo polepšily. Stalo se tak
na úkor Tvorovic, které se v našlapaném středu propadly. Právě Doloplazy a sedmou Ivaň dělily jen dva
body, ve prospěch Morávie zahrály
mimo jiné i vzájemné zápasy s touto
dvojicí a zisk deseti bodů ze dvanácti, o něž se hrálo.
V úplném středu tabulky pět příček za prvním a dalších pět před
posledním se usadily Tvorovice.
V jejich případě byl podzim vydařenější než jaro, to ke čtyřem výhrám
žádný další bod nepřidaly. Kromě
výher nad závěrečnou trojicí Želeč,
Přemyslovice „B“ a Otaslavice „B“

GRÉZA, HODULÁK, ZAČAL Problém lipovského klubu má vyřešit přípravka Brodku u Konice
Čechovice/jim – Na zkušené fotbalisty, kteří toho za Čechovice
mnohé odkopali, vsadilo vedení
oddílu při skládání nového realizačního týmu „B“-mužstva.
Poté, co se Jaroslav Klimeš
přesunul na lavičku „áčka“ a
Jaroslav Liška se zaměřil čistě
na mládež, vyhlédl si klub Pavla
Grézu, Petra Hoduláka a Marka
Začala.
„Byli jsme osloveni výborem
a kývli jsme na to. Takže jeden týden budu na lavičce já, druhý Pavel a pak Petr. První zápas se nám
vydařil velice dobře, ještě je ale
brzy na větší hodnocení, protože
dosud trénovali hráči dohromady
s ‚áčkem‘,“ poodhalil Večerníku
detaily na první pohled nezvyklé
spolupráce Marek Začal.
Výtečný hlavičkář se po jarní rozlučce v Kostelci rozhodl pro pauzu
a dání těla do pořádku, svůj návrat

na trávník ale zcela nezavrhl. „Koleno se už celkem spravilo, a pokud
by bylo potřeba, mohl bych nastoupit. Žádným velkým comebackem
bych to ale nenazýval,“ sdělil.
Po několika letech se nicméně vrátil na místo, které dobře zná, právě v Čechovicích totiž s kopanou
začínal. „Hrál jsem tu odmalička,
znám zdejší prostředí, všichni
jsme kamarádi. Mám z toho dobrý
pocit,“ těší se Začal na pokračování úspěšného začátku společného
působení.
„Sešla se tu taková rada starších,
ještě je do toho zapojen Laďa
Šťastný. Všichni jsme ale pracovně vytížení, takže každý budeme
na lavičce vždy jednou za měsíc.
Hráli jsme spolu a uvidíme, jak
to bude fungovat, zatím jsme se
dohodli do zimy,“ věří v úspěšné
začleňování mladíků z vlastní líhně Pavel Gréza.

bude mít vítěz, v případě, že z krajských soutěží nespadne nikdo do
okresu, tak i druhý tým tabulky.
Z toho loni těžila Skalka, která se
již dokázala zařadit mezi okresní
elitu a utká se o titul přeborníka
okresu Prostějov.

Lipová/jim - Rozpis mistrovských soutěží Olomouckého KFS
2014/2015 ve svém článku číslo
9 praví, že v souladu se Soutěžním řádem mají všechna družstva dospělých povinnost mít
v soutěžích také družstva mládeže. Minimální počty činí tři pro
krajský přebor, dvě pro I.A třídu
a jedno pro I.B třídu. Za jeden
chybějící výběr činí kompenzační poplatky v krajském přeboru
25 000 korun, v I.A třídě 15 000
korun, v I.B třídě 10 000 korun. To
se ovšem může týkat vždy pouze
jednoho týmu, účastníci nejvyšší
krajské soutěže tak musí do soutěží vyslat dva mládežnické celky,
pro členy I.A třídy platí poloviční povinnost. A právě to se stalo
úskalím pro fotbalisty Lipové...

„Máme tu sice školu, ale dětí nemáme tolik, jak by bylo potřeba.
Museli jsme vše tedy řešit jinak.
Ve hře byla varianta spolupráce
s Horním Štěpánovem, dohodli
jsme se ale nakonec s Brodkem
u Konice. Oni mají oba
stupně základní
ákladní
školy a budou
dou
u nich hrát
át
starší žáci,,
mladší žáci
i mladší přípravky, my
budeme mít
ít
starší přípravvku,“ informoval
moval
Večerník o řešení základního
ního
problému předřd
seda klubu Eduard Beníšek.
Šéf dotčeného oddílu to ovšem
zcela nepotvrdil. „Zatím nevím,
jak to bude. Není to vyloučené,
ale přesné informace nemám,

musím se ještě poptat trenérů,“
pověděl brodecký předseda Petr
Podhorný.
Lipovský klub nejprve požádal krajský svaz o výjimku, se
svým
ale neuý dopisem
p
spěl. „Nemohli
„N
jsme
j me ji udějs
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jjejich
ji h příslib,
ří lib že
ž postaví starší
přípravku, přihláška by už měla
být na sekretariátu,“ doplnil informace předseda OFS Prostějov
a současně člen krajského výkonného výboru Milan Elfmark, jenž
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byl pověřen dořešením situace.
Změny v počtu přípravek zaznamenal i sekretář OFS Pavel
Peřina, s Lipovou se již počítá.
„Odstoupily starší přípravky
Čechovic a Horního Štěpánova,
který by nedal družstvo dohromady a neměl ani potřebný areál
s brankami, takže větší část hráčů
zamíří do Lipové. Losování se ale
uskuteční až ve středu dvacátého
srpna, takže do té doby se ještě
může stát cokoliv. Možná se ještě
někdo přihlásí, možná se někdo
odhlásí,“ potvrdil Peřina původní
variantu.
Převod brodecké přípravky řeší
lipovské potíže s mládeží pouze částečně, může tak nastat
i další krok. „Ve hře je sloučení
s jiným oddílem, nebudeme se
tomu bránit. Je to jediná varianta,
jak neplatit pokuty. Během roku
o tom budeme jednat,“ prozradil
Beníšek.

se ovšem jednalo i o velké překvapení – zdolání protivanovského
„béčka“ v poměru 3:1. Naopak
od Čech schytaly devět branek, od
Kladek osm a od Brodku, Biskupic
a Doloplaz po šesti.
Sedmá Ivaň se zařadila mezi
mužstva s nejvyšším rozdílem
ve výsledcích doma a venku. Zatímco před svými fanoušky patřila
k nejlepším a po remíze 3:3 dokázala o body připravit i vedoucí Kladky,
venku to byla velká mizérie, z níž se
vymykají jen výhry v Čechách pod
Kosířem a Želčí doplněné o remízy
s Brodkem a Přemyslovicemi. Velké výkyvy značí i šňůra pěti utkání
bez porážky vystřídaná sérii šesti
duelů bez výhry.
Lepší bilancí v jarní části se mohou pochlubit nejen v Kladkách
a Čechách pod Kosířem, ale
rovněž v Biskupicích. Tamější
počty sice byly skromnější než
u zmíněných postupujících celků,
konečných pětadvacet bodů ovšem
znamenalo jen nepatrnou ztrátu na
lepší polovinu. Navíc se výrazně
zlepšila produktivita a přineslo to
i kladné skóre.
O deváté až jedenácté místo si to
mezi sebou rozdaly Otaslavice
„B“, Želeč a Přemyslovice „B“.
Nejhorší výchozí pozici před odvetami měli ti posledně zmínění, rezerva celku z okresního přeboru ale
oba své hlavní konkurenty dokázala porazit. Vše si navíc přemyslovické „béčko“ pojistilo závěrečnou remízou s Ivaní i nečekaným
jedním bodem získaným doma nad
Protivanovem „B“. To Otaslavičtí
potvrdili nevydařenou sezonu
mužské kopané. „Áčko“ spadlo
z okresního přeboru a „béčko“
přidalo k osmi podzimním bodům
pouhé čtyři, když remizovalo s Doloplazy a vysoko 7:1 zdolalo Ivaň.
I díky výsledkům 0:9 od Kladek,
0:8 od Tvorovic či 1:7 od Brodku
u Prostějova se pak skóre zastavilo
na hodnotě 38:89, což značilo jednoznačně nejhorší defenzivu.
Celou tabulku IV. třídy OFS Prostějov uzavřela TJ Želeč, která sice
dokázala zahájit podzim na jedničku
a v úvodních dvou kolech zdolat bez
obdržené branky Doloplazy i Čechy
pod Kosířem, následně ovšem čekala na další tříbodový zisk více než
osm a půl měsíce, než se dočkala
proti Otaslavicím „B“. Hned osmkrát se hráči Želče za celé utkání nedočkali ani jedné radosti ze vstřelené
branky, a proto z toho bylo za dvacet
střetnutí jen deset bodů.

Horní Štěpánov

změnil trenéry
Horní Štěpánov/jim – Kamil
Hubený sice dokázal tým
Horního Štěpánova udržet
v okresním přeboru a zahájil
s ním přípravu na nový ročník,
těsně před jeho začátkem ale na
lavičce překvapivě skončil!
Zčistajasna o tom rozhodlo
oddílové vedení a dočasným
koučem se na úvodní polovinu
podzimní části stal někdejší
hráč Lipové či právě Horního
Štěpánova Patrik Müller. „Nechtěl
bych se ke svému jmenování příliš
vyjadřovat, výhra na úvod by ale
potěšila každého trenéra,“ sdělil
Večerníku po výhře nad Hanou.
Jaký cíl má mužstvo, které hned
tak brzy změnilo kouče? „Cílem
je udržet se, tak tomu bylo i loni.
Chtěli bychom skončit alespoň
do jedenáctého místa,“ přeje si
předseda klubu František Grenar.

Tenis
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 18. srpna 2014
závěrečné ohlédnutí za 23. ročníkem mistrovství světa družstev chlapců a dívek WJTF 2014

Na přehlídce talentů neprohrály ani jeden zápas tři naděje
Ruské dívčí duo doplnil stoprocentní Kanaďan

Nejprestižnější mládežnická akce svého druhu,
která se každoročně koná pod hlavičkou mezinárodní tenisové federace ITF, má za sebou další
epochu své úspěšné historie. Již potřiadvacáté
se největší světové naděje sjely na jedno místo,
aby ve své kategorii do čtrnácti let změřily síly, než
se rozutečou k velkým kariérám. World Junior
Tennis Final 2014 napsala v Prostějově šestnáctý
díl a Večerník byl u toho! A k vidění byly tradičně
vysoce kvalitní výkony. Jaká jména byste si měli
po letošku pamatovat?
Prostějov/lv
Na pozdější úspěchy Amelie
Mauresmové, Kim Clijstersové, Justine Heninové, Agnieszky Radwaňské, Lleytona
Hewitta, Andyho Roddicka,
Rafaela Nadala nebo Novaka
Djokoviče se budou v následujících letech navázat také letošní účastníci finálového turnaje
mistrovství světa družstev do
čtrnácti let.
Hned několik startujících ukázalo, že mají předpoklady, aby
jednou patřili mezi hvězdy

velkých seniorských turnajů.
Mezi nejvýraznější naděje se
zařadily Rusky Olesya Pervušinová a Anastasia Potapovová, které během šampionátu
neprohrály jediný zápas. Stejně úspěšný v chlapecké části
byl pouze Kanaďan Felix Auger Aliassime.
„Jsem přesvědčená o tom,
že o celé řadě letošních startujících hodně uslyšíme
a budeme je vídat na velkých
světových turnajích. Někteří
startující předváděli opravdu
hodně dobrý tenis,“ prohlásila

pro Večerník ředitelka juniorského mistrovství Petra Černošková.
Odborníky zaujaly také výkony Němce Nicoly Kuhna
a ukrajinské dvojice Katarina
Zavadská, Dajana Jastremská.
Toto trio během finálového
týdne ztratilo shodně jediné
utkání. „Některá střetnutí byla
hodně vyrovnaná a o úspěchu
rozhodovaly třeba dva míče.
Řada utkání mohla skončit
opačně. I takové porážky ale
znamenají pro hráče velkou
zkušenost,“ míní bývalá úspěšná tenistka a šéfka prostějovských tenisových projektů.
Ve světové konkurenci se
neztratili ani zástupci českého tenisu. S bilancí tří výher
a dvou porážek absolvovali
mistrovství světa oba hráči
TK Agrofert Prostějov Tomáš Jiroušek a Evžen Holiš
i členka pražské Sparty Lucie
Kaňková. „Rozhodně se mezi
nejlepšími neztratili. Aktivní
bilance je příjemný výsledek,“
poznamenala na závěr s úsměvem Černošková.

Fotoreportáž
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Obhajoby se nevyvedly

Ani v jedné kategorii se nepodařilo tenistům obhájit loňské prvenství. Chlapecký tým Ruska
se tentokrát musel spokojit pouze s bronzovou medailí. Dívky
Spojených států amerických
nezvládly pozici nasazených
jedniček a obsadily konečné
páté místo.

Vzdělávací fórum
pro 96 talentů

Neporažené. O export zlata z Hané do Ruska se postaraly reprezentantky největšího státu světa.
Foto: Josef Popelka

Součástí šampionátu bylo opět
vzdělávací fórum pořádané
ITF. Mladým hráčům přednášel
sportovní lékař Maarten Moen,
právník Dan Lowen ze špičkové
sportovní advokátní kanceláře
a Faye Andrews, specialista na
média. Talentům na jejich dotazy odpovídali také bývalý šestý
hráč světa Jiří Novák a současný
profesionální tenista Jiří Veselý.

Mistrovství hraje
přes sto zemí

Už pošestnácté. Nejlepší hráče a hráčky do 14 let mohou prostějovští diváci sledovat nepřetržitě od
roku 1999.
Foto: Josef Popelka

Prostějovský turnaj je pouze
vrcholem šampionátu čtrnáctiletých. O úspěch během roku v
kontinentálních kvalifikacích bojuje v posledních letech více než
sto zemí. Nejlepších šestnáct postoupí do hanáckého finále, kde
se rozhoduje o medailích.
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Zahájení. Při úvodním defilé se představili zástupci Vítězové. Šampiony pro rok 2014 se mezi chlapci Týmová porada. Čeští chlapci si díky kolektivnímu Dominantní Rusky. Nástupkyně Marie Šarapovové Slovo na závěr. Světový šampionát se pořádá díky
vše dvaatřiceti týmů i mažoretky.
staly hráči Německa.
výkonu dokráčeli k pátému místu.
neměly konkurenci a neztratily jediný zápas.
marketinkové společnosti TK Plus Miroslava Černoška.

Ivo Kaderka: „Pořádání šampionátu je otázkou prestiže!“ Možnost využití divoké karty
Šéf svazu vzpomíná, jak vše začalo v Helsinkách...

Prostějov/lv - Již v roce 1999 se začala
psát historie prostějovských šampionátů
družstev do 14 let. Ve finských Helsinkách při jednání předsedů tenisových
svazů sdružených pod ITF se o pořadatelství přihlásil šéf Českého tenisového
svazu Ivo Kaderka. Tehdy pochopitelně
ani náznakem netušil, že šampionát na
Hané zůstane tak dlouho...
„Tenkrát se naskytla možnost pořádat podnik mistrovství světa, které do té doby probíhalo v Japonsku. Ucítil jsem, že by to pro
naši tenisovou zemi mohla být velká příležitost a okamžitě jsem řekl, že šampionát
chceme,“ ohlédl se v čase Ivo Kaderka.
Od té doby jezdí světové výběry mládežnických týmů výhradně do Prostějova,
i když v průběhu posledních let o pořádání přehlídky talentů projevily zájem
Brazílie, Korea, Argentina a další země.
„Pro Českou republiku je pořadatelství
otázkou velké prestiže. Právě na tomto
podniku totiž startují naposledy skutečně
ti nejlepší světoví hráči ve své kategorii.
Je to hodně sledovaná akce,“ poznamenal
Kaderka.
Prezident Českého tenisového svazu současně připomíná skutečnost, že celá tato

Spokojený šéf. Týdennímu zápolení na prostějovských kurtech byl osobně přítomen
i předseda Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.
Foto: Josef Popelka
událost dělá tuzemskému tenisu ve světě
dobré jméno. Potvrzuje, že Česká republika
nemá jen velké hvězdy typu Petry Kvitové,
Lucie Šafářové nebo Tomáše Berdycha, ale
vychovává jejich nástupce, a navíc bez problémů zvládá organizaci velkých soutěží.

„Jsme tenisová země a způsob výchovy
mladých hráčů nám dává velkou naději, že
tomu tak bude i v příštích létech. Naznačují
to také výsledky našich výběrů v průběhu
prostějovského mistrovství světa,“ loučil se
letos s Prostějovem Ivo Kaderka.

je PŘÍJEMNÝ POLŠTÁŘ

Prostějov/lv - Především chlapecké týmy České republiky
startovaly v minulých letech
na mistrovství světa družstev
do 14 let hned několikrát pouze
díky divoké kartě, kterou mají
k dispozici automaticky pořadatelé a jejich výběry. Těm
tak ani neúspěchy v evropské
kvalifikaci nevystavují stopku.
Díky nové smlouvě, o jejímž
podpisu mezi ITF, Českým tenisovým svazem a marketingovou společností TK PLUS informoval Večerník v minulém
vydání, mají česká družstva i
nadále jistou účast mezi finálovou šestnáctkou také v dalších
dvou ročnících soutěže.
„Stává se, že některý ročník je
prostě slabší, nebo že hráči později vyspějí a v konkrétním okamžiku nestačí na své vrstevníky.
V nedávné době to potkalo třeba

Slovenky. Jeden ročník vyhrály,
do dalšího se vůbec nekvalifikovaly. Divoká karta je tak pro naše
družstva zkrátka příjemným polštářem. Víme, že si s nejlepšími
zahrajeme, což je další z mnoha
velkých výhod pořádání šampionátu v České republice,“ kvituje
sportovní ředitel Českého tenisového svazu Jaroslav Balaš.
Uznávaný odborník na mládežnický tenis byl několikrát v
roli nehrajícího kapitána, letos v
areálu NTC MORAVA pečlivě
sledoval tenisové naděje z celého světa, které bojovaly o co
nejlepší umístnění. „Velký důraz
se klade na agresivitu. Hlavně u
kluků je patrné, že v mnoha případech rozhoduje o výsledku razance a síla,“ vypozoroval Balaš,
podle něhož se fyzické rozdíly
v pozdějším věku smazávají.
„V některých regionech zkrátka

Foto: internet
vyspívají dříve. Už za pár let ale
může být všechno jinak. Proto
musíme od mládí klást velký
důraz na techniku a postupně učit
tenisty i taktice. Síla a kondice se
dají získat i později. Nedostatky
v technice se však odstraňují jen
obtížně,“ konstatovala při analýze WJTF 2014 Jaroslav Balaš.

Exkluzivní rozhovor s úspěšnou ředitelkou prestižní světové akce

„Bez podpory kraje a města bychom mistrovství dělat nemohli,“ tvrdí Černošková

Prostějov/lv - V pozici ředitelky vystupovala na mistrovství
světa družstev do 14 let opět
Petra Černošková. A jak prozradila, ani v letošním roce si
nemohla vůbec na nic stěžovat. Bezproblémový průběh
navíc tentokrát podpořilo vysoce příznivé počasí. Příjemný
byl rovněž poslední den šampionátu, kdy všechny zainteresované strany prodloužily
pořadatelskou smlouvu o další dva roky. „Od začátku do
konce to byl vydařený šampionát,“ pochvaluje si v exkluzivním rozhovoru pro Večerník
Petra Černošková.
Mistrovství světa je organizačně hodně náročné. Měla jste vůbec čas sledovat na vlastní oči některé
zápasy?
„Povinností je hodně... Přesto

jsem část zápasů viděla a musím přiznat, že mě překvapila
velká vyrovnanost. Snadných a
jednoznačných duelů totiž příliš
nebylo. Tenisu se naplno věnují
opravdu v celém světě a tak je
stále těžší se prosadit. Českým
výběrům se to naštěstí podařilo.
Naše družstva hrála u v letošním
ročníku opravdu hodně dobře.“
Řešila jste během celého
týdne, co šampionát probíhal, nějaké větší problémy?
„Naštěstí ne, nebylo to zapotřebí...(úsměv) Náš organizační
tým už je natolik sehraný, že
žádné potíže skutečně nebyly.
Děti jsou sice živější, ale vesměs
se o ně starají nehrající kapitáni
a vedoucí výprav. A že se jim v
Prostějově líbilo dokazuje například fakt, že během párty u
plumlovské přehrady, při níž dokonce někteří přemýšleli, jestli

jejich hráči a hráčky nepůjdou
spát o hodně později, než obvykle...(úsměv)“
Turnaj nejlepších týmů
proběhl v Prostějově již
pošestnácté. Jak se vám podařilo na tak dlouhou dobu udržet prestižní podnik na jednom místě?
„Úvodem musí zaznít, že je to
opravdu náročné. Jedna věc
je bezchybná organizace, na
kterou Mezinárodní tenisová
federace ITF hodně dbá. Kromě toho ale musíte celou akci
finančně zajistit, což je v současné době stále více složitější.
K tomu je důležité, aby takový
světový podnik měl podporu
státu, ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, kraje i
samotného města. Všechno je
třeba skloubit a nám se to zatím
daří.“

Olomoucký kraj i prostějovský magistrát akci
podporují. Je tato skutečnost
klíčová z pohledu dlouhodobého pořadatelství?
„Rozhodně, o tom není sebemenších pochyb. Velice si
vážíme jak podpory hejtmana
Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila, tak neméně i primátora
Statutárního města Prostějova
Miroslava Pišťáka. Toho si vedení ITF všímá. A nejde jen o
finanční podporu. Například pan
primátor Pišťák byl osobně přítomen u losování a slavnostního
zahájení. Setkal se s prezidentem ITF Francesco Ricci Bittim.
To všechno přispívá k tomu, že
šampionát zůstává v našem areálu. Bez vstřícného přístupu kraje a města by se už hrálo jinde.“
Prostějovský primátor
Pišťák již dříve uvedl, že

politici mají v rámci svých
možností vlastně povinnost
podporovat
mládežnický
sport. Jak se ta slova poslouchají?
„V našem klubu se snažíme vytvářet mladým hráčům od nejnižších věkových kategorií co
nejlepší podmínky. Pro všechny,
kteří mistrovství pořádají, jsou to
hodně povzbudivá slova. A impuls do další práce.“
Světový šampionát žáků
uzavřel v prostějovském
areálu mezinárodní část sezony. Co čeká hráče TK Agrofert
v dalších týdnech a měsících?
„Především to bude série mládežnických šampionátů družstev, ve které obhajujeme české
tituly. Začali jsme výborně. Ve
Zlíně se mladším žákům obhájili
zlaté medaile, když ve finále porazili pražskou Spartu. Násled-

ně budou v Rakovníku bojovat
starší žáci, pak přijde na řadu
mistrovství dorostu a také turnaje v babytenisu a minitenisu.
Budeme se snažit, abychom byli
maximálně úspěšní, což znamená pět titulů..(smích).“
V závěru roku letošního
roku přijde na řadu seniorská extraliga smíšených
družstev. Jaká letos bude?
„Ambice budeme mít opět ty
nejvyšší, to je pravda. Hrát se
bude v prosinci, přičemž letos
bude soutěž trochu jiná. Od
příštího roku ji v plánu pouze osmičlenná soutěž týmů, proto se
bude sestupovat, tudíž o zajímavost nebude nouze. Těšíme se
a chceme extraligu vyhrát. Jiný
cíl mít ani nemůžeme. O složení
týmu bych ale v tuto chvíli nechtěla blíže hovořit, naši fanoušci se však mají opět na co těšit.“

Foto: Josef Popelka
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Českým jedničkám se v Cincinnati nedařilo „Bálintovci“ zdolali Polsko v obou zápasech

Cincinnati, Prostějov/lv - Na
předposledním turnaji před začátkem posledního grandslamového turnaje US Open se tenistům prostějovského TK Agrofert
příliš nedařilo. Výrazněji uspěla
pouze Lucie Šafářová, která
v Cincinnati postoupila až do
třetího kola, kde podlehla světové
dvojce Simoně Halepové z Rumunska. Zbývající dvě hvězdy
Tomáš Berdych a Petra Kvitová
se pakovali hned po prvním vystoupení...
Během amerického klání Lucie
Šafářová nejprve dosáhla velkého
výsledku, když poprvé v kariéře
porazila bývalou světovou jedničku
Venus Williamsovou 6:7, 6:3, 6:4!
„Hrála moc dobře, je těžké hrát proti
někomu, kdo takhle všechno trefuje.

Ať jsem zahrála cokoli, přišel od ní
vítězný úder, a i když jsem ji zahnala
do defenzivy, dokázala zase převzít
kontrolu nad výměnou,“ ocenila
výkon Šafářové sama Williamsová.
Následně si prostějovská a česká
dvojka zároveň poradila se Zarinou
Dijasovou z Kazachstánu ve dvou
setech 6:4, 6:2 a zastavila ji až těsná
porážka s rumunskou kometou probíhající sezony Halepovou. Česká
hráčka sice o cenný skalp bojovala, ale podlehla 4:6, 5:7. Šafářová
s vítězkou osmi turnajů WTA v probíhající sezoně prohrála potřetí za
sebou. „Bylo to vyrovnané, rozhodující výměny ale získala soupeřka.
Nebyl to však z mé strany špatný
zápas,“ poznamenala Šafářová.
Českým jedničkám se v Cincinnati
shodně nedařilo. Petra Kvitová i To-

máš Berdych měli v úvodním kole
volný los a své zápasy ve druhém
kole prohráli. Českou tenistku vyřadila devatenáctiletá Ukrajinka Elina
Svitolinová 6:2, 7:6. Po prohraném
prvním setu Kvitové k obratu nepomohlo ani vedení 3:0 na začátku
druhého dějství. „Od začátku zápasu jsem se necítila dobře. Nešlo mi
to, i když jsem bojovala. Porážka
mě hodně zklamala,“ uznala velké
rozčarování česká tenistka. Berdych ztratil duel s Lu Yen-Hsunem
z Tchaj-wanu po výsledku 6:3, 3:6,
4:6. Soupeř uspěl ve vzájemných
soubojích až na čtvrtý pokus a prostějovskému hráči oplatil nedávnou
porážku v Torontu. „Nebylo to
z mé strany ideální vystoupení.
Příště musím podat lepší výkon,“
přiznal Berdych.

V Prostějově se připravovala česká reprezentace do 16 let

Prostějov/jim - Generálkou pro
české basketbalové reprezentanty do šestnácti let na právě
začínající evropský šampionát
kategorie „B“ byly dva zápasy
s Polskem. Na prostějovské palubovce zvládli uprostřed minulého týdne svěřenci kouče Petera
Bálinta obě střetnutí a posíleni
o pocit dobře zvládnuté přípravy
se vydali již o uplynulém víkendu
do Makedonie.
„Byly to naše poslední dva přáteláky a potřebovali jsme je ukončit
vítězně. To se nám i díky předešlým
soubojům proti týmům ‚A‘-kategorie podařilo a zúročili jsme nasbírané
zkušenosti,“ těšilo Bálinta krátce po
skončení odvetného utkání.
Úvodní zápas dvojsouboje byl ve
středu dlouho vyrovnaný, první
i druhou čtvrtinu zvládli o fous lépe
Poláci a teprve po přestávce se i díky
povzbuzování početného publika
podařilo dosáhnout obratu. Náskok
už domácí hráči nepustili, ale rozdíl
ve skóre zůstal až do konce jednoze kterého se přesto radovala její
ciferný.
soupeřka ze Sparty po výsledku
7:5, 3:6, 7:5. Veronika Kilnarová
postoupila do čtvrtfinále, kde prohrála s pozdější vítězkou 7:5, 0:6,
4:6. „Byl to nejtěžší zápas v celém
Prostějov/jim - Základními
turnaji,“ konstatovala Muchová.
Mezi nejlepších osm postoupila stavebními kameny k umístění
i Anna Slováková. Nasazená Petra českého výběru do třetího místa
Melounová nezvládla svůj úvodní a postupu „šestnáctky“ do elitní
duel druhého kola s Johanou Mar- divize evropského basketbalu
se mají stát Martin Nábělek
kovou z pražské Sparty.
Hráči Prostějova byli úspěšní ve a František Váňa z Prostějova.
čtyřhře. Debla mezi dorostenci Zatímco první z této dvojice má
ovládl Poljak společně s Kolářem, za úkol útočné akce coby rozefinále si zahrál rovněž Kellovský. hrávač rozjíždět, druhý z nich
Do finále se probojovala také Me- stojí jako pivot na jejich konci
a umísťuje míče do obroučky.
lounová.

Tenista Poljak na titul Pardubické juniorky

v singlu nedosáhl. Chuť si spravil v deblu

Pardubice/lv - Až do finále 87.
ročníku Pardubické juniorky,
která je současně i mistrovstvím České republiky staršího dorostu, se probojoval hráč
TK Agrofert Prostějov David
Poljak. V boji o celkové vítězství však neuspěl. Z titulu se po
vítězství 6:1, 6:2 radoval Zdeněk Kolář z TK Bystřice nad
Pernštejnem.
Poljak, jemuž jeho deblový spoluhráč vybíral i nesmírně tvrdá
podání, marně hledal půdu pod
nohama. Při jednom balonu pro
soupeře dokonce uznale smekl
čepici. Za stavu 2:5 ve druhé sadě
pak už věděl, že na zvrat nemá síly.

Předchozí duely v singlu, většinou
třísetové bitvy, ho ve srovnání
s Kolářem příliš vyčerpaly. „Už se
mi podlamují kolena, jsem starý,“
říkal si během výměn.
Z dalších prostějovských tenistů
vypadl Štěpán Holiš v prvním
dějství, v další fázi soutěže skončil Dominik Kellovský a Jakub
Novák. Osmifinále si zahrál Albert Šprlák-Puk a Zdeněk Děrkas.
Mezi nejlepších osm se dostal Daniel Orlita a Pavel Štaubert došel
až do semifinále.
V dívčím pavouku jen těsně uniklo finále Magdaléně Pantůčkové.
V semifinále s Ninou Holanovou bojovala dlouho o úspěch,

Čtvrteční utkání už tak napínavé
nebylo, nabídlo ale mnohem více
košů. Stav po třech čtvrtinách se tak
velice blížil tomu konečnému ze
středy, Češi vedli 64:55. Poté domácí opět přitopili pod kotlem a náskok
výrazně navýšili, Polákům se pouze
podařilo snížit na 84:72.
„Ve středu to bylo vypjaté a zlomili jsme to až v koncovce. V odvetě
jsme dali všem hráčům zhruba
stejný prostor, hráli jsme lépe, padaly nám tam trojky a dařily se nám
protiútoky. Už jsme vedli téměř
o dvacet bodů, Poláci totiž byli v krizi a individuálně jim to nešlo,“ shrnul dvojutkání Peter Bálint, lodivod
prostějovské mládeže a současně
hlavní trenér výběru České republiky „U16.
Osobně tedy mohl být spokojen,
podařilo se, co si předsevzal. „Vyšlo nám to, jak jsme si to představovali, je to dobré pro sebevědomí. Všichni prokázali, že na
Evropu patří, a uděláme vše pro
úspěch,“ sdělil Večerníku před
závěrečným nedělním tréninkem

ČR „U16“
Polsko „U16“

68:61

ČR „U16“
Polsko „U16“

84:72

(19:20, 15:18, 18:9, 16:14)
Nejlepší střelci: Váňa 20, Savić 12, Nábělek a Kozák 8, Bláha a Kotásek 5 – Rutkawski 18, Szczypiňski 16, Pietras 10, Hantuch 7, Kobel 4
(26:21, 19:13, 19:21, 20:17)
Nejlepší střelci: Váňa 18, Hartig 16, Pták 10, Kozák 9, Kotásek 8,
Nábělek a Savić po 7 – Rutkawski 22, Pietras 15, Jedrzelewski 11,
Saczewski 9, Kurpisz 7.

a následným odletem do makedonské Strumice.
Zde se národní tým utká ve
středu večer s Bulharskem, ve
čtvrtek vyzve Irsko, v pátek Nizozemsko a základní skupinu
dokončí nedělním střetnutím
s Maďarskem. „Půjdeme zápas
od zápasu, udělali jsme ale vše
pro úspěch. Prvním krokem je
postup, který si zajistí nejlepší dva,
jinak pro nás šampionát skončí
neúspěchem. S Maďary jsme hráli tři přáteláky, u Bulharů jsem se
konečně dostal k videu, zbylé dva
soupeře uvidím až tam,“ poodhalil

Bálint společně s přáním vybojovat návrat do elitní výkonnostní
kategorie.
K tomu mají Čechům dopomoci
i dva Bálintovi svěřenci ze sestavy
prostějovských Orlů – téměř dva metry vysoký František Váňa a Martin
Nábělek. „Věřím, že naplní očekávání a budou našimi lídry. Franta se chytil bodově a proti Polákům dal dvacet
a osmnáct bodů, snad mu to vydrží
i dál. Martin je naším klíčovým rozehrávačem a snad tuto roli zvládne,“
přeje si někdejší trenér „A“-týmu
Prostějova, jenž nedávno dovedl
místní juniory zpět do extraligy.

Orel Váňa věří v postup mladých basketbalistů
„Se zápasy proti Polsku jsem byl
spokojen, podařily se nám herně
i výsledkově. Tým odvedl dobrou
práci a konečně jsme se trochu
vzchopili po prohrách. Osobně
jsem se cítil naprosto výborně,
hrál jsem totiž dobře,“ hodnotil
Váňa prostějovské dvojutkání
kladně.
Velký talent prostějovského
basketbalu přiznal, že se stále
připravuje na pozici, kterou od

něj spoluhráči i realizační tým
očekávají. A věří, že úloha jedné
z opor zvládne. „Je to mnohem
větší zátěž a nasazení než v extralize kadetů či juniorů. V každém
případě se těším na nové zkušenosti. Pomáhá mi i fakt, že kouče
znám. Vím, jak co vnímá, co po
mně chce. Stejně tak jsme s Martinem Nábělkem dobře sehraný
a máme dobrou partu,“ pochvaluje si Váňa.

Cílem českého týmu do šestnácti
let tak není nic jiného, než postoupit ze skupiny a zvládnout
i play off tak dobře, aby to stačilo na vstupenku o kategorii výš.
„Uděláme pro to maximum. Trenér nás upozorňoval, že většina
soupeřů bude mít větší silovější
hráče, musíme se tedy připravit
na tento styl hry,“ zmínil s tím,
že za největší soupeře považuje
Maďary.

Startovní listina Memoriálu Otmara Pětadvacet cenných kovů z ME
Malečka již nabývá konkrétní podoby
Prostějov/jim oš, jim - Grand
Prix Prostějov-Memoriál Otmara Malečka 2014 je již za dveřmi
a startovní listina nabývá konkrétní podoby. Přibližně týden
a půl před konáním vrcholné
akce domácí dráhařské sezóny
mohou pořadatelé hlásit potvrzenou účast závodníků z Rakouska,
Polska, Maďarska, Slovenska,
Švýcarska, Itálie, Argentiny, Íránu i Švédska, v jednání jsou ještě
jezdci z Řecka, Ázerbájdžánu,
Bulharska i dalších zemí.

„Už teď je naprosto jasné, že zájem
závodníků převyšuje naše možnosti, neboť jsme limitováni kapacitou
dráhy. Největší zájem registrujeme
u ženského omnia, vidina bodů do
olympijské kvalifikace je lákavá,“
pochvaluje si ředitel závodu Michal
Mráček.
Co se týče startu závodníků
domácího týmu SKC TUFO
Prostějov, tak se prostějovskému publiku představí čtveřice
Jakub Filip, Viktor Vrážel, Josef
Maňoušek, Luděk Lichnovský

a internacionálové ve žluto-modrých barvách Christopher Imrek
a Wojciech Pszczolarski.
„Od minulého týdne se cíleně
připravujeme, denně trénujeme
na dráze, ačkoliv nás ještě čekají
silniční závody, konkrétně polské
jednorázovky Puchar Uzdrowski
Karpackich a Memoriál Henryka
Lasaka. Oba závody jsou kategorie UCI 1.2 a v minulosti se nám
na nich docela dařilo. Věřím, že
na Malečka což je v jistém smyslu
vrchol sezóny, kde se navíc máme

možnost předvést domácímu publiku, budeme dobře připraveni,“
přeje si Mráček.
Jedním dechem ale dodal, že stát se
může cokoliv, což dokládá příhoda
z uplynulých dní. „Při tréninku měl
Kuba Filip nepříjemný pád. Trénovali jsme na dráze za motorkou,
Kuba nedával pozor, ‚přeložil si‘
a šel na beton v šedesátce. Naštěstí
se mu nic nestalo a měl by být na
Malečkovi připraven. A myslím si,
že bude i v dobré formě,“ je přesvědčen Michal Mráček.

Víkend bude patřit mládežnickému nohejbalu
O víkendu se v Prostějově koná MČR starších žáků dvojic a trojic

Prostějov/pk - O nadcházejícím
víkendu pořádá nohejbalový
oddíl TJ Sokol I Prostějov z pověření Českého nohejbalového
svazu 20. GALA Mistrovství
ČR starších žáků v nohejbale
dvojic a trojic, které se uskuteční v areálu na Skálově náměstí
v Prostějově. Tohoto šampionátu se zúčastní nejlepší žákovské
celky, které se kvalifikovaly na
tento přebor včetně obhájců
mistrovského titulu z loňského
roku, domácího celku TJ Sokola
I Prostějov.
V sobotu 23. srpna jsou na programu dvojice, o den později se
odehraje šampionát ve trojicích.
Po oba dny je slavnostní zahájení v 9.00 hodin a zahájí jej první
náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Alois Mačák. Předpokládaný konec je plánován v rozmezí
od 16.00 do 17.30 hodin. „Systém
přeboru bude stanoven dle počtu
účastníků, ale v každém případě

se bude hrát od základních skupin,
až po vyřazovací systém play-off
nejlepších celků. Diváci budou
moci zhlédnout naděje českého
nohejbalu a především zápasy
nejlepších čtyř družstev budou
mít určitě již velkou nohejbalovou
kvalitu,“ prozradil dvoudenní program šampionátu a současně na
něj pozval všechny nohejbalové
fajnšmekry Richard Beneš, kormidelník prostějovského oddílu.
K ambicím svých svěřenců pak
poznamenal. „Nerad bych hodnotil předem naděje na celková
umístění, ale nemohu zastírat skutečnost, že dle dosavadních letošních výsledků patří naše družstvo
k nejvážnějším kandidátům na
celková prvenství,“ konstatoval
s nadějí v hlase Beneš. V dresu
TJ Sokol I se domácím divákům
představí Ftačník, Kábrt, Pospíšil,
Spáčil a Brenner. „Přijďte povzbudit prostějovské naděje, vaši
pomoc budou určitě potřebovat!“

K házenkářům Kostelce na Hané

se vrátil Grepl!

(dokončení ze strany 17)
O změnách na soupisce zatím příliš
hovořit nechtěl, prozradil jen, že
odešli ti, jimž vypršelo hostování.
„Naopak se k nám vrátili odchovanci, kteří dlouho nehráli, mám
s nimi osobní dohodu. Mladých
hráčů tu totiž moc není a stav byl
kritický. Nyní je nás pětadvacet,
z kterých se bude vybírat. Rozhodující bude právě srpen,“ odtajnil
Grepl, jenž nově převzal „A“-tým.
Hráči se tak od 1. srpna scházejí
třikrát týdně a tak tomu pravděpodobně bude až do startu sezony 20.
září na palubovce Ivančic. „V plánu
máme i několik přáteláků, jsme domluveni na zápase ve Velké Bystřici a jednáme i o utkání doma, chtěli

bychom se střetnout i s Olomoucí.
A 31. srpna se v prvním kole Českého poháru představíme v Uničově,“ představil zápasový program.
Zda ale Jiří Grepl povede mančaft i do samotné sezony, o tom
zatím rozhodnutý není. „Slíbil
jsem, že povedu přípravu nového
družstva a podle vývoje se uvidí.
Jako člen výboru jsem několikrát
upozorňoval, že se roky opomíjela práce s mládeží a mým cílem
je, aby se to tu celé nepoložilo, ale
postupnými kroky a dlouhodobou
tvrdou prací šlo vše opět nahoru.
Snažím se navázat na to, co se mi
v minulosti povedlo a co jsem musel opustit,“ vysvětlil protřelý kormidelník své záměry.

Tento vrcholný mládežnický
šampionát se může konat pouze
s velkou pomocí našich sponzorů. „Výbor nohejbalového oddílu
Olomouckému kraji, městu Prostějov, Vzdělávacímu institutu s.r.o.
v Prostějově, FEDOR - AUTO,

Gale Prostějov a Pohřební službě
Makový za jejich podporu tomuto
mládežnickému šampionátu. Nohejbalisté si nesmírně váží každé
pomoci, která se jim v průběhu
roku dostane,“ vzkazuje Richard
Beneš.

pro prostějovské raftaře

Čunovo (Slovensko), Prostějov/
jim – Skvělé výkony podali vyslanci raftařského oddílu Tomi-Remont Prostějov mistrovství
Evropy v Čunovu. Ve všech
kategoriích dohromady získali
celkem hned pětadvacet cenných kovů!
„Mezi muži jsme naše ambice dokonce překonali, u žen to bylo trochu ovlivněno tím, že se šampionát konal na Slovensku, které bylo
ambiciózní. Rozhodčí jim trošičku
nahrávali a našim to uškodilo.
Holky se ale chystají spíše až na
mistrovství světa v Brazílii, navíc
nejde být stále na vrcholu, když
máte rodiny,“ ohlížel se za veleúspěšnou akcí šéf prostějovských
raftařů Zbyněk Netopil.
Největší dominance Prostějova
nastala v kategorii Masters, Prostějov právě pod Netopilovým
vedením vyhrál úplně vše. V elitní
mužské kategorii přidal první tým

výhru ve sprintu i head to head,
stříbro ve sjezdu a bronz ve sprintu, takže kraloval rovněž kombinaci, druhý výběr přidal zlato ve
slalomu a stříbro v head tu head.
Pozadu nezůstali ani junioři. Jeden z výběrů vyhrál sjezd, head
to head i kombinaci, druhý byl ve
slalomu a třetí ve sprintu, jejich
kolegové získali stříbro ve sjezdu
a bronzy v kombinaci a head to
head. Zbývající dvě disciplíny přinesly „brambory“.
Juniorky přispěly do sbírky Tomi-Remont stříbrem ve sjezdu
a bronzy ve slalomu a celkovém
pořadí, ženy byly druhé ve slalomu a těsně pod stupni v celkovém
pořadí, sjezdu i head to head.
„Jednalo se o šampionát čtyřčlenných posádek, teď nás čeká mistrovství republiky na Čertových
proudech a v Českém Vrbném,
kde se nachází umělá dráha. Poté
budeme dolaďovat formu na
říjnové mistrovství světa v Brazílii. Tamější umělý slalomový
kanál je poměrně jednoduchý,“

zmínil Netopil aktuální program.
A právě účast v Jižní Americe
pojmou i kvůli nutnosti hradit si
zhruba polovinu nákladů ze svého
jako závodní dovolenou. „Týden
budeme závodit a týden cestovat.
Chceme si projít okolí trati, není
to odtam daleko do Paraguaye.
Navíc přilétáme do Ria a odlétáme z něj, takže tam chceme strávit
aspoň jeden den, nějaká zábava se
najde i v Amazonii,“ pousmál se.
Naopak šestičlenné posádky mají
už dozávoděno. „Sezona pro nás
byla neskutečně divoká. Všechny
domácí jarní závody byly zrušeny,
protože nebyla voda, a když jsme
pak měli odjíždět na mistrovství
Evropy do Bosny, tak to bylo kvůli obrovským povodním zrušeno.
Takže závody budou až v příští
sezoně, to se koná mistrovství světa v Malajsii,“ prozradil Zbyněk
Netopil společně s poděkováním
ministerstvu školství, Českému
svazu kanoistů, městu Prostějov,
Olomouckému kraji a dalším
sponzorům.

Akademické mistrovství světa přineslo českým

orientačním běžcům půltucet medailí
Střední Morava/jim - Od pondělí
až do soboty uplynulého týdne se
části okresů Prostějov, Olomouc,
Kroměříž a Svitavy staly centrem
světového vysokoškolského sportu.
Po úvodním prologu na prostějovském Sídlišti Svobody se právě ve
všech těchto regionech uskutečnilo
v pořadí devatenácté akademické
mistrovství světa v orientačním
běhu, jehož se zúčastnilo celkem
326 závodníků z dvaatřiceti zemí
planety. Šampionát sledoval
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Pozici velmocí potvrdily reprezentace Švédska, Švýcarska, Francie
i Norska, v domácím prostředí se ale
velice dobře vedlo rovněž českým
běžcům. Na zlato sice nedosáhli, zásluhou tří štafet a tří individuálních
úspěchů ovšem vybojovali celkově
tři stříbrné a tři bronzové medaile.
Pondělí patřilo slavnostnímu zahájení v areálu Zbrojnice na Biskupském náměstí v Olomouci, v úterý
přišel čas pro smíšené štafety. Velké
náměstí v Kroměříži a přilehlé okolí
svědčilo nejvíce Švýcarům, kteří se
mohli opřít o hvězdu první kategorie Matthiase Kyburze. Na druhém
místě skončili Švédové, cenný kov
hned v úvodní disciplíně brali zásluhou třetího místa i Češi. Výběr
pořádající země se v každém úseku
zlepšoval a po předávání na sedmém, pátém a čtvrtém místě z toho
nakonec byla třetí pozice.

Středa byla ve znamení klasické,
neboli dlouhé trati vedoucí Nectavským údolím. V ní se mezi muži
prosadili mezi nejlepší švýcarští
bratři Kyburzové, zlato ale připadlo
Francii, v ženách si kousek za stříbrnou Švýcarkou doběhla pro bronz
Jana Knapová. Další čtyři Češi se v
obou kategoriích vešli do nejlepší
dvanáctky.
Při čtvrtečním sprintu zvládli mezi
muži nejrychleji prohlídku Svatého Kopečku Kyburz a Hubman ze
Švýcarska, oba dosáhli na desetinu
sekundy shodného času. A cenný
kov brala země helvetského kříže
i mezi ženami, jimž s přehledem
vládla Švédka Ohlssonová. Na domácí barvy zbyly jen jedna pátá,
dvě sedmé, jedna osmá a dvě desáté
příčky.
Zacinkalo to tak až na krátké trati,
a to hned dvakrát. Iveta Šístková
nestačila jen na Švýcarku Jenzerovou a vybojovala stříbro, před Jana
Petrželu se dostali dva soupeři a byl
z toho bronz. V Protivanově navíc
skončil Vojtěch Král pátý, Jana Knapová a Vendula Horčičková ve stejném čase sedmé, Miloš Nikodým
jedenáctý.
V sobotu večer se pak uskutečnilo
slavnostní zakončení a ještě před
ním sérii závodů ukončily obě štafety. Češi potvrdili, že jim Protivanovsko svědčí a získali obě stříbra,
o maličký fousek lepší byly v obou

případech výběry Švédska. Muži
začali špatně a Nikodým předával až
jako desátý, Petržela je ale nejrychlejším úsekem posunul na průběžný
bronz a Král předstihl Švýcary, jimž
závěr nesedl a spadli z první až na
třetí pozici.
V ženách to také bylo velké drama,
Češky ještě po druhé předávce byly
páté, v závěrečném úseku se ale díky
Ivetě Šístkové výrazně posunuly
a nakonec jim na zlato chyběla
pouhá čtvrtminuta, ačkoliv to na
počátku této části byla bez sekundy
rovná minuta. Třetí skončily Finky,
které se tak dočkaly jediného cenného kovu.

Nejlepší štafety. Zlato braly mezi ženami Švédky, za stříbrnými
Češkami doběhly třetí Finky.
Foto: Michal Vambera

výsledkový servis 19. akademického MS v orientačním běhu
Štafeta mužů: 1. Švédsko 1:33:30, 2. Česká republika (Nykodým, Petržela, Král) +0:26, 3. Švýcarsko +0:50.
Štafeta žen: 1. Švédsko 1:31:29, 2. Česká republika (Horčičková, Knapová, Šístková) +0:15, 3. Finsko +1:05.
Krátká trať, muži: 1. Albin Ridefelt (Švédsko) 31:44, 2. Lucas Basset (Francie) +0:36, 3. Jan Petržela (Česká republika)
+0:48.
Krátka trať, ženy: 1. Sarina Jenzerová (Švýcarsko) 30:48, 2. Iveta Šístková (Česká republika) +0:48, 3. Goril Ronning
Sundová (Norsko) +0:54.
Sprint, muži: 1. Matthias Kyburz 14:13,8, 2. Martin Hubman (oba Švýcarsko) +0,0, 3. Frederic Tranchand (Francie) +0:03.
Sprint, ženy: 1. Karolin Ohlssonová (Švédsko) 14:09,8, 2. Anastasia Denisovová (Bělorusko) +19,2, 3. Elena Roosová
(Švýcarsko) +29,2.
Dlouhá trať, muži: 1. Frederic Tranchand (Francie) 1:19:14, 2. Matthias Kyburz +1:49, 3. Andreas Kyburz (oba Švýcarsko)
+3:16.
Dlouhá trať, ženy: 1. Goril Ronning Sundová (Norsko) 1:08:06, 2. Bettina Aebiová (Švýcarsko) +4:23, 3. Jana Knapová
(Česká republika) +4:46.
Smíšené štafety: 1. Švýcarsko 55:27, 2. Švédsko +1:10, 3. Česká republika (Vendula Horčičková, Miloš Nykodým,
Iveta Šístková, Vojtěch Král) +1:47.

Volejbal, basketbal
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Prostějovské volejbalistky vstupují do již třetího týdne přípravy

„Agelek“ trénuje již sedm, přidaly se Markevich

Masér Müller byl na operaci zápěstí,

vypomáhat mu začal Libor David

i druhá posila ANA BOGDANOVIC ze Srbska

Aktuální počet prostějovských volejbalistek zapojených do společné přípravy před novou sezónou
se zvýšil na sedm. Od minulého pondělí 11. srpna se totiž k dosavadní pětici trénujících žen pod
hlavičkou VK AGEL připojily další dvě hráčky:
běloruská smečařka Tatsiana Markevich a srbská blokařka Ana Bogdanovic, která se tak stala
po Němce Karg druhým nováčkem prostějovské
soupisky pro blížící se sezónu 2014/2015.
Prostějov/son
Prvně jmenovanou plejerku již volejbaloví příznivci dobře znají, neboť
Markevich v našem klubu působila
během úvodní poloviny minulého
soutěžního ročníku. Narodila se
25. března 1988 v Brestu, má šestadvacet let, měří 185 centimetrů a váží
68 kilogramů. Ve své kariéře prošla
třemi oddíly v rodném Bělorusku
(Kovrovščik Brest do roku 2005,
Slavjanka Minsk 2005 až 2007,
Kommunalnik Mogilev 2007 až
2010), dále tureckým Yesilyurtem
Istanbul (2010/2011), ázerbájdžánským Azerrailem Baku (2011/2012)
a francouzským RC Cannes, s nímž
v sezóně 2012/2013 dosáhla svých
největších úspěchů v podobě mis-

trovského titulu i zisku národního
poháru. Navíc je jednou z největších
opor běloruské reprezentace.
„Všichni si asi dobře pamatují,
že Tánino loňské angažmá u nás
provázely neustálé problémy. Jednak měla těžkosti s vízy a kromě
toho si z nároďáku přinesla vleklé zranění, které se nedařilo plně
vyléčit. Přesto družstvu dokázala
v Champions League hlavně na
přihrávce hodně pomoct a přes
zmíněné potíže ukázala, že je výbornou komplexní volejbalistkou.
Nakonec jsme se po vyřazení
z Ligy mistryň dohodli, že se vrátí domů, tam se pořádně uzdraví, vyřídí víza a na nový ročník
2014/2015 se do Prostějova vrátí.
Což se teď skutečně stalo, tím pá-

Pomocník zraněnému. Masérovi Janu Müllerovi (vpravo), který byl
na operaci se zápětím, dočasně vypomáhá s prací u volejbalistek Prostějova kamarád Libor David (vlevo).
Foto: Marek Sonnevend.

xxx. Příprava Agelek jede Jeden z kondičních cviků Michaely Jelínkové si vyzkoušel i masér žen VK Jan Müller
(vlevo), alespoň v náznaku pak i asistent trenéra Ľubomír Petráš (vzadu)
Foto: Marek Sonnevend.
dem máme velmi kvalitní smečařku,“ konstatoval spokojeně Miroslav Čada, hlavní trenér „Agelek“.
Radost měl také ze získání posily číslo dva a jejího okamžitého
skoku do přípravy. Ana Bogdanovic se narodila 27. dubna 1989,
má tedy pětadvacet let, měří 198
centimetrů a váží 77 kilogramů.
Dosah na síti je uváděn útočných
315 centimetrů a obranných 305
centimetrů, klubovou kariéru zahájila v Étoile Rouge (2005 až 2009).

Poté přestoupila v rámci Srbska do
ŽOK Spartak (2009 až 2011), pak
následovalo první zahraniční angažmá ve slovinském OK Kamnik
(2011/2012), návrat do rodné země
díky přesunu do OOK Kolubara
(2012/2013) a poslední rok strávila
ve francouzském FOC Terville. Je
dvojnásobnou finalistkou srbské
ligy (2008, 2009) i tamního poháru
(2007, 2009), jednou byla v ligovém i pohárovém finále rovněž ve
Slovinsku (2012).

„Ana je solidní blokařkou dobré mezinárodní úrovně, kterou
jsme přivedli jako trojku na tenhle
post u nás. Bude krýt záda Stefanii Karg se Sonjou Borovinšek
a v případě potřeby naskočí do sestavy,
větší prostor určitě dostane v českých
soutěžích,“ stručně Bogdanovic uvedl
kouč Čada.
Kdo další rozšíří řady členek úřadujícího mistra České republiky
a účastníka Ligy mistryň? O tom vás
Večerník opět aktuálně informovat...

Prostějov/son - Realizační „A“tým žen VK AGEL Prostějov
měl podle veškerých informací
zůstat od minulé sezóny beze
změny, přesto se v zákulisí přípravy volejbalistek pohybuje
v jejich započatém drilu na
soutěžní ročník 2014/2015 jeden
nový člověk. Jak je to možné?
A o koho jde?
Vysvětlení podal Večerníku hlavní
trenér „vékáčka“ Miroslav Čada.
„Náš masér Honza Müller musel v létě na operaci s pochroumaným zápěstím, které mu zatím
neumožňuje stoprocentně masírovat a dělat některé další těžší práce,
jež má na starosti. Proto si sám našel
pomocníka na dočasnou výpomoc,
a to od začátku naší přípravy do

konce srpna. Pak už by měl být
Honza v pořádku a schopný vše
zvládnout sám,“ osvětlil Čada.
Müllerovým zmíněným parťákem je jeho mladý vrstevník
a prostějovský rodák Libor David,
který dělal maséra fotbalistům SFC
Opava. Má tedy kvalifikaci i schopnosti u „Agelek“ všechno potřebné
bez problémů zvládat. „Navíc se s
Honzou většinu času pohybují okolo družstva oba, přičemž Jan spíš
organizuje a Libor na sebe bere to
fyzicky náročnější. Podstatné je, že
i přes zdravotní komplikaci jednoho
z členů našeho realizačního týmu
dál normálně fungujeme na obvyklé úrovni veškerého servisu
pro hráčky,“ zdůraznil lodivod
VK AGEL.

Asistent Ľubomír Petráš dostal víc pravomocí, Přípravné duely začnou hrát až od září,
hlavní kouč mu svěřil vedení většiny tréninků sjednánu mají účast na turnajích v Karpaczi a Ostravě

Prostějov/son - Složení trenérské
dvojice volejbalistek Prostějova
zůstalo stejné, „Agelky“ když
i nadále vedou hlavní kouč
Miroslav Čada (na snímku)
a jeho asistent Ľubomír Petráš.
Novinkou však je skutečnost,
že druhý jmenovaný dostává
od aktuální sezóny 2014/2015
o poznání víc pravomocí.
„Předně bych chtěl zmínit, že
s Lubošem společně pracujeme již třináctý rok v řadě za
sebou, ať už se jednalo o slovenskou reprezentaci nebo teď
o VK Prostějov. A vždycky byl

výborným parťákem, naprosto spolehlivým profesionálem
i čestným člověkem bez postranních úmyslů. Proto jsem vedení klubu navrhl, aby od tohoto
soutěžního ročníku dostal víc prostoru,“ ozřejmil na úvod počátek
myšlenky Miroslav Čada.
Co konkrétně tedy Petrášovi
svěřil? „Teď během kondiční
fáze přípravy Luboš vede
většinu tréninků, na kterých
děláme
volejbalové
věci.
A také dál během sezóny mu
chci tuhle příležitost dávat, neboť
si ji zaslouží. Má velký cit pro

trénování, zajímavé nápady
i postřehy, naši přípravu tedy
určitě obohatí. Zároveň to pro
něho osobně jistě znamená větší
motivaci, když se může takto
výraznějším způsobem podílet
na chodu mančaftu,“ navázal
Čada s tím, že určování taktiky
a koučování týmu při zápasech
zůstane nadále v jeho kompetenci. „Každopádně věřím, že
i v téhle mírně inovované podobě
bude naše skvělá spolupráce
pokračovat stejně dokonale jako
dosud,“ připojil zkušený stratég
směrem ke svému asistentovi.

Foto: archiv Večerníku

Prostějov/son - Stejně jako loni
věnují prostějovské volejbalistky
úvodní měsíc přípravy výhradně
jen tréninku bez jakýchkoliv
přátelských zápasů. Ty přijdou
na řadu teprve během září, spíše
pak až od poloviny tohoto měsíce.
„Loni se nám stoprocentně osvědčil
model, že jsme prvních pět či šest
týdnů přípravy pouze trénovali
a plně se zaměřili na budování kondice i postupné přidávání herních
prvků. S tím, že na přáteláky byl
dostatečný prostor později po uplynutí téhle doby. Proto letos takový
postup opět zopakujeme,“ potvrdil
Večerníku Miroslav Čada, hlavní
kouč žen VK AGEL.

Současně však nevyloučil, že již
v první polovině září - tedy na
sklonku současné přípravné fáze se
zaměřením převážně na fyzičku jeho svěřenkyně nějaké duely přece
jen absolvují. „Šlo by ale o vyloženě
tréninková utkání s operativně domluvenými soupeři. Záleží, v jakém
budeme zkraje září celkovém stavu
a jestli usoudíme, že případný zápas
nebo zápasy holkám v dané době
něco dají,“ vysvětlil Čada.
Opravdovým vstupním testem
hry prostějovského družstva se
pak stane až 13. a 14. září turnaj
v Ostravě. „Není až tolik silně obsazený, pro nás tak ideální na rozjezd,“
posumál se lodivod s tím, že o týden

později (19. až 21. září) už přijde na
řadu mezinárodní klání v polském
městě Karpacz, kterého se zúčastní
vesměs špičkoví účastníci evropské
úrovně. „Za protivníky budeme mít
německé Drážďany plus dva polské
kluby Wroclaw a Bielsko-Biala,“
prozradil trenér „Agelek“.
Předběžně domluvený je též s kolegou Stanislavem Mitáčem na
přípravném mači s Olympem Praha
v hale Sportcentra DDM (přesný termín se teprve upřesní). „A je jasné,
že v první půlce října před startem
extraligy budeme také potřebovat
nějaké přáteláky, které domluvíme
a zajistíme dle aktuálních možností,“
dodal Čada.

Kristýna Adamčíková zkusí i na Světové olympiádě Basketbalistka Neubauerová je VICEMISTRYNÍ EVROPY
mládeže v čínském Nankingu zaútočit na cenný kov
Prostějov/son - Již včera započaly pro českou beachvolejbalovou
dvojici Kristýna Adamčíková
(VK AGEL Prostějov) - Kateřina Valková (TJ Ostrava) boje
Letních světových olympijských
her mládeže 2014. Letos se konají v čínském městě Nanking a pro
hráčku prostějovského klubu
i její parťačku znamenají vrchol
letošní sezóny na mezinárodní
scéně.
Před nedávnem přivezly Týna
s Katkou čtvrté místo z jiné top akce,
kterou bylo Mistrovství světa do
19 let v portugalském Portu. „Byl
to fantastický výsledek, a kdyby
nám někdo před šampionátem
řekl, že děvčata skončí čtvrtá, brali
bychom to všemi deseti. Na druhou stranu pokaždé, když bojujete
o medaile a nakonec zůstanete těsně
pod bednou, určitě i trochu zamrzí.
Každopádně holky v Portu skvěle
zvládly těžkou základní skupinu,
kde porazily všech pět soupeřek,
z nichž čtyři páry byly hodně silné
a Američanky patřily k favoritkám
turnaje. Výbornou formu pak zúročily také v perfektně zvládnutém
osmifinále i čtvrtfinále a teprve po-

tom šly výkony dolů. V semifinále
proti Brazilkám ani v utkání o bronz
proti Kanaďankám nehrály to, na co
mají. Přesto je čtvrtá pozice pořád
vynikající, co by za ni třeba šestkové
výběry ČR daly,“ zhodnotil vystoupení na mistrovství světa ´U19 Petr
Adamčík, Kristýnin tatínek.
Může jeho dcera i v Číně atakovat
stupně vítězů? „Protože olympiáda
se hraje úplně stejným systémem
a je na ní v podstatě totožná konkurence jako na šampionátu, tak tahle
možnost reálná rozhodně je. Děvčatům se však musí znovu dařit, neboť
při tak kvalitním obsazení může být
každé zaváhání osudové. A důležitý
bude opět los,“ říkal Adamčík ještě
předtím, než duo Adamčíková, Valková dostalo do šestičlenné grupy
týmy Brazílie, USA, Švýcarska,
Vietnamu a Srí Lanky. „To je dobré, docela přálo štěstí,“ zaradoval
se Adamčík navzdory tomu, že
překonání jakýchkoliv brazilských
či amerických protivnic je vždy nesmírně obtížné.
Teprve sedmnáctiletá prostějovská volejbalistka letěla do nejlidnatější země planety s celou
českou výpravou již v pondělí

11. srpna, na dalekou cestu přitom mladé národní vyslance
osobně vyprovázel šéf Českého
olympijského výboru Jiří Kejval.
„Letní světová olympiáda mládeže
je opravdu mamutí podnik s účastí
tří a půl tisíce sportovců ze všech
kontinentů. Město Nanking má přes
osm miliónů obyvatel a pro tuhle
akci v něm speciálně vybudovali
obrovský supermoderní komplex,
který Týna svou velikostí přirovnala
k Prostějovu. Pozitivní je, že holky
měly skoro celý týden na aklimatizaci, rozkoukání i zvyknutí si v novém neznámém prostředí. Času využily maximálně rovněž k přípravě,
když třeba čtvrteční trénink absolvovaly společně s Ruskami pod vedením italského kouče. Byla to taková
mezinárodní záležitost,“ pousmál se
Adamčík nad zprávami, jež od své
dcery při každodenní komunikaci
dostává.
Boje v základních skupinách turnaje plážového volejbalu potrvají
až do pátku a pak přijde na řadu
vyřazovací play off, které vyvrcholí
ve středu 27. srpna. Výsledky hledejte na webech www.vkprostejov.
cz a www.vecernikpv.cz!

(dokončení ze strany 17)
Krátce před vrcholem sezony trápily Neubauerovou zdravotní patálie,
na samotné akci už ale opět patřila ke klíčovým hráčkám výběru
a k roli tvůrkyně hry připojila i jednasedmdesát bodů. V základní skupině přispěla čtyřmi body k výhře
86:45 nad Dánskem, při vítězstvích
77:43 nad Švédskem a 64:47 nad
Itálií byla s jedenácti body druhou
nejlepší střelkyní Češek.
„V rámci možností jsem výkony
Adély sledoval a věděl jsem, že je
při chuti. Jedná se o super úspěch,
málokdo čekal, že zopakují ročník
1997. Je hezké mít v týmu vicemistryni Evropy, moc jsem jí to přál.
Jen mě mrzí, že tam nebyla i Míša
Krátká, kterou přibrzdilo zranění,“
okomentoval pro Večerník úspěch
její oddílový trenér Željko Živkovič.
Po prvenství Češek ve čtyřčlenné
základní skupině následovaly další tři bitvy v osmifinálové grupě.
A všechny opět dopadly dobře.
Belgie si po vyrovnané první půli
odnesla prohru 40:51, proti Francii se Neubauerové a spol. podařilo obrátit výsledek 9:21 po první
čtvrtině až na konečných 53:46, na
závěr podlehlo Lotyšsko 59:77. Na
této trojici vítězství se mladá hráčka
TJ OP podílela celkově devatenácti
body.

Osobně se lodivod Prostějovanek
Živkovič už těší, že na své vystoupení naváže i v klubu a bude
tak dále rozvíjet svůj talent. „Je
skromná i pracovitá, úspěch by s ní
neměl zamávat. Zájem o hráčku už
byl, chodí zde ale na gympl a má
dobrou partu ve škole, takže věřím,
že o odchodu nepřemýšlí,“ přeje si
kouč TJ OP Prostějov, jenž se zbývajícími hráčkami zahájil přípravu
předminulé pondělí 4. srpna.
Do čtvrtfinále proti Turecku tak nebylo o favoritovi pochyb, prvních
dvacet minut ale vše směřovalo
k velkému překvapení. Po prvním poločase totiž Turkyně držely
náskok 35:25. Následoval ale úsek
21:0 pro Češky a výsledkem byl
poměrně přesvědčivý postup po
výsledku 70:55. „První půle se nám
vůbec nepodařilo, myslím si, že
roli hrála i tréma, protože soupeřky
postupovaly ze čtvrtého a my z prvního místa. Trenér nám k tomu ale
v šatně něco řekl, povzbudili jsme
se a dařilo se nám ve střelbě,“ oddechla si Neubauerová.
V semifinálové repríze skupinového souboje s Francií se Češkám
podařilo udržet konstantní výkon
a náskok se bodík po bodíku navyšoval v každé desetiminutovce, až
z toho bylo skóre 61:49.
Jediný neúspěch tak nastal až ve fi-

Nová hvězda. Mimořádného úspěchu dosáhla prostějovská basketbalistka Adéla Neubauerová na ME U16. Nejenže byla ústřední
rozehrávačkou a duší vicemistryň Evropy, ale současně byla i zvolena do All Star týmu celého mistrovství! Foto: archív BK Prostějov
nále proti Rusku, souboj dvou do té
doby neporažených celků zvládly
lépe soupeřky, a to v poměru 72:47.
V tomto utkání se naopak týmu
kouče Richarda Fouska nepodařilo
zachytit úvod druhé půle, i tak to
ale nezměnilo nic na tom, že hráčky ročníku 1998 napodobily své
o rok starší kolegyně, které získaly
stříbrné medaile loni.
„Neměly jsme co ztratit, už před zápasem nám trenér poděkoval. Rusky bohužel byly silovější,“ zmínila
Neubauerová, jež se společně se
svou spoluhráčkou Julií Reisin-

gerovou dostala do nejlepší pětice
turnaje. „Nečekala jsem to a velice
mě to potěšilo. Nikdo tam ale nejel
s individuálními ambicemi, byly
jsme dobrá parta a hrály jako tým,“
usmívala se šťastná prostějovská
naděje.
Nyní si může Adéle Neubauerová
užívat krátkého volna, brzy už ale
opět začne přípravu na novou sezonu. „Z Prostějova zřejmě zatím odcházet nebudu. Bylo by to složitější
se školou a byla bych i daleko od
rodiny,“ potvrdila exkluzivně Večerníku své setrvání na Hané.

Místo
týmu
z
Prievidze
prověří
Ariete
Tuři
v Novém Jičíně Černohorec i tamní rozehrávač
Basketbalistům Prostějova vypomáhal na soustředění

Prostějov/lv - Doplněni o jednoho hráče z Černé Hory a také domácího rozehrávače absolvovali
basketbalisté Prostějova v uplynulém týdnu kondiční soustředění, k němuž si zajeli do Nového
Jičína. Především fyzickou dřinu
pak zpestřily dva zápasy s Karlovkou Bratislava, nováčkem
slovenské extraligy.
„Brali jsme to jako zkoušku, jak
jsme na tom po dlouhém volnu.
A bylo to příjemné. Oba zápasy jsme vyhráli, některé pasáže
vypadaly dobře,“ uvedl Zbyněk

Choleva, spokojený trenér Orlů.
Vzhledem k neúplné sestavě absolvovali s „A“-týmem Ariete
soustředění také dorostenci Goga
a Žemlík a také dvojice hráčů,
které trenéři současně sledovali
jako možné posily. „Je předčasné
mluvit o tom, jestli k nám přijdou.
Musíme probrat naše možnosti
a pak uvidíme...,“ poznamenal na
jejich adresu Choleva. Jména však
odtajnit nechtěl.
Základem soustředění pochopitelně
bylo nabírání fyzické kondice. Posilovnu tak pravidelně střídaly výběhy

do okolí pod dohledem specializovaného trenéra. Kromě toho měli
basketbalisté k dispozici rehabilitaci
v bazénu. „Všechno jsme dokázali
skloubit, takže nám ani nevadilo
proměnlivé počasí. Když pršelo,
mohli jsme do tělocvičny a běhat šli
hráči ve chvíli, kdy vylezlo slunce,“
pousmál se kouč mužstva.
Na začátku tohoto týdne se již hráči
potkají v domácí hale, kde proběhne
příprava na nový ročník české elitní
soutěže pokračovat. Součástí dalšího programu již bude také nacvičování herních situací.

Komplikací v prvním tréninkovém bloku je však absence hráčů,
kteří si plní reprezentační povinnosti. Evropskou kvalifikaci hrají
Kamil Švrdlík a Tomáš Mrviš.
Radek Nečas je zase vedoucím
české reprezentace. „Je škoda, že
pořád nejsme kompletní. Budeme
muset stále trochu improvizovat,“
uvědomuje si Choleva. Situaci
ovšem bere realisticky. ,Je to sice
nepříjemné, ale musíme se s tím
vyrovnat. Po návratu hráčů z národních týmů budeme mít ještě pár
týdnů, snad to bude stačit,“ přeje si.

Prostějov/lv - Několika změnami prošel program přípravných
zápasů basketbalistů Ariete
Prostějov před novou sezonou
v Mattoni NBL. Stříbrný tým
z posledního ročníku soutěže má
nadále v plánu deset zápasů, ve
dvou případech však dochází k
posunutí původně stanovených
termínů, v jednom i ke změně
soupeře.
„Museli jsme program upravit.
Oproti původnímu plánu neodehrajeme duel se slovenskou
Prievidzou. Tohoto soupeře
nahradí Svitavy. Duel s Levicemi, který se měl hrát původně

29. srpna, odehrajeme o den později o půl dvanácté dopoledne,“
upřesnil změny v harmonogramu přípravných duelů Petr Fridrich, generální manažer klubu.
Již dříve s počtem přípravných
zápasů i kvalitou soupeřů vyjádřil
spokojenost trenér Zbyněk Choleva. Podle kouče je deset zápasů
odpovídající porce, která současně
nenaruší program tréninků. „Potřebujeme odpovídající prostor,
abychom se poznali a sehráli.
Změn v sestavě bylo opravdu
hodně. Musíme mít tedy dostatečný čas, aby si nová sestava sedla
a hráči si uměli vzájemně vyhovět.

Proto není možné, abychom hráli
samé zápasy a přitom neměli čas
cvičit herní situace,“ říká dále lodivod Choleva.

upravený přehled
přípravných utkání
26. 8.
30. 8.
2. 9.
5. 9.
8. 9.
9. 9.
13. 9.
16. 9.
19. 9.
22. 9.

Opava - Prostějov
Prostějov - Levice
Ostrava - Prostějov
Prostějov - Svitavy
Prostějov - Kolín
Prostějov - Kolín
Prostějov - Paks (Maď.)
Prostějov - Opava
Prostějov - Handlová
Prostějov - Ostrava

Hokej

31

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 18 . srpna 2014

Hokejisté vstupují do druhé poloviny přípravy na ledě
Jestřábi udrželi šestigólovou normu
a v domácí premiéře porazili Třebíč NA ŘADU PŘICHÁZÍ ZÚŽENÍ KÁDRU
TOMÁŠ SRŠEŇ – LHK Jestřábi Prostějov:
Prostějov/jim - V trendu nastoleném úvodní výhrou 6:2 na ledě
Přerova pokračovali prostějovští
hokejisté i v prvním domácím přípravném střetnutí před startem
prvoligové sezony, který byl na
programu minulé úterý. Na Hanou zavítal tradiční účastník této
soutěže a poslední semifinalista
z Třebíče, který se také jako první
ujal vedení. Ovšem ani vedoucí
branka z hole exprostějovského
Jakuba Čuříka či nové logo jim k
úspěchu nepomohly. Radovat se
tak po závěrečné siréně společně
s hráči mohlo i téměř osm stovek
fanoušků, které neodradilo na
přípravné duely nezvykle vysoké osmdesátikorunové vstupné.
Řada dalších však dle dostupných
zpráv právě z tohoto důvodu do
haly nezavítala...
Při pohledu do zápisu o utkání
bylo zřejmé, že vážněji vzali utkání
domácí trenéři. Jestřábi totiž nasadili do hry kompletní čtyři formace
a jedno beka navíc. A to ještě navíc
odpočívalo či ze zdravotních důvodů absentovalo trio Knesl, Kučera
a Venkrbec. Hosté přijeli jen se šestnácti hráči, v brance se představil
zkoušený Klimeš. Doma na Vysočině naopak zůstali zkušení plejeři
Malena, Dolníček a především
čerstvá posila s extraligovými zkušenostmi Lukáš Havel.
První třetina premiérového utkání
Jestřábů na domácím ledě se nesla
převážně v duchu osahávání hrací
plochy a zvykání si na výstroj, spoluhráče i změny pravidel. Od nové
sezony se totiž například i odpískané sevření puku trestá ve všech
případech dvěma minutami a pásma
před vlastním brankovištěm jsou
o půldruhého metru větší. A tak za
prvních dvacet minut tak putovali na
trestnou lavici Coufal, Horký a Sršeň, hned po půlminutě druhé třetiny
je na dvě plus deset minut za vražení
zezadu doplnil Jakub Roupec.

„Utkání pro nás začalo solidně, hráli jsme aktivně, dobře napadali, drželi
systém, s čímž měl soupeř problémy. V některých pasážích jsme ale od toho
upustili, tudíž se hra vyrovnala a místy měli hosté i trošku navrch. Celkově ale
musím říct, že to nebylo špatné. Každý zápas budeme chtít zkoušet co nejvíce
hráčů a hrát na čtyři pětky, protože sezona je dlouhá. Pro nás je důležité, že
jsme po dlouhé době naskočili do tempa první ligy. Byl to pro nás takový test
a jsem rád, že se ve hře objevovalo mnoho pozitivních věc. Samozřejmě je
tam i plno negativních věcí, nechceme z toho dělat nějaké větší závěry.“

RADEK NOVÁK – SK HS Třebíč:

Třetí týden finálové přípravy na nový ročník zahajují
právě dnes hokejisté Prostějova. Za ty úvodní dva zvládli svěřenci Tomáše Sršně a Petra Zachara kromě
řady tréninkových jednotek rovněž tři přátelská utkání,
přičemž vedle dvou výher poznali i jednu porážku. Tuto
svou bilanci nyní střetnutími od úterý do pátku zdvojnásobí. Tím se také překlopí příprava na ledě do druhé
půlky, neboť po celkem pěti týdnech přijde v pondělí
8. září na řadu první soutěžní utkání.
Prostějov/jim

„Odehráli jsme dvě velice slušná
utkání s Třebíčí, to první bylo výsledkově lepší, to druhé nám hodně ukázalo. Domácí nastoupili
v jiné sestavě a hokej byl daleko
rychlejší,“ ohlédl se pro Večerník
hlavní kouč Jestřábů Tomáš Sršeň
za dvojicí střetnutí s Horáckou
Slavií.
S výkonem tak nebyl zpočátku
příliš spokojen a musel hráčům
se skóre ještě těsně před pauzou něco vysvětlovat ohledně hry ve
měnilo. Pohotovou střelou po Procházkově vybídnutí uspěl z pravého kruhu Sršeň a dočkal se tak třetí
branky v úvodních dvou duelech
- 3:2.
Hned po začátku poslední části to Prostějov/jim - Náročná porce
z otočky po ledě spíše na náhodu trojice střetnutí ve čtyřech dnech
zkusil Haluza a nadělal Klimešovi stojí v aktuálním týdnu před proskrytým pokusem velké starosti, mi- stějovskými hokejisty. Vše zahájí
nutu nato se už Jestřábi opět dočkali. v úterý od 18.00 hodin domácí
Za asistence Haluzy zvýraznil vede- duel se Šumperkem, o dva dny
ní Lukáš Luňák (5:2), o další vzruch později se na Hané představí rovse postarali Duba s Čejkou, kteří si něž přerovští Zubři, celý trojboj
po sejmutí třebíčské branky dělali zakončí Jestřábi v pátek taktéž od
pořádek ručně a dostali dvě plus 18.00 hodin na šumperském ledě.
dvě minuty. Snížit na jednogólový „Při skládání termínů záleželo hodrozdíl mohl Jan Pohl, od modré čáry ně na tom, kdy měli jednotliví souale napálil pouze tyčku. Radovali se peři volno, rozhodně to ale není na
tak opět domácí, osm a půl minuty škodu. Budeme moci vidět, jak se na
před koncem se do přihrávky z levé hráčích projeví zápasy takto krátce
strany položil Černý a víceméně po sobě, je ale pravdou, že do jedz osy hřiště zacílil přesně na zadní notlivých utkání chceme nasazovat
tyč – 5:2. Třebíči se ještě dalším
potrestáním faulu podařilo snížit,
tečí Patákova nahození uspěl Martin
Čech - 5:3. Poslední slovo měl ale
Michal Černý. Nejprve ve vlastním
obranném pásmu vystihl soupeřovu
pobídku, poté upláchl všem vstříc
Klimešovi. V zakončení neuspěl, po
sekání se ale pískalo trestné střílení a
v něm už povedenou kličkou slavil
úspěch - 6:3.

„K utkání jsme přijeli s deseti útočníky a šesti obránci. Byl to náš záměr,
chtěli jsme některé hráče vidět pod větším tlakem, ve větším zatížení.
Pokud v Prostějově bude chtít kdokoliv uspět, tak musí po celých šedesát
minut podávat kvalitní a stabilní výkon. Domácím tedy musím pogratulovat k vítězství, ale nám zápas splnil záměr, se kterým jsme sem přijeli.
V Třebíči měli naši zkušení hráči, kteří s námi stabilně trénují, individuální
program a čekáme i na vývoj v Kometě, odkud by k nám měli příští týden
dorazit další hráči, s kterými bychom chtěli pracovat tak, aby náš kádr byl
kvalitní a mohl hrát v horní polovině tabulky.“
Před oběma gólmany se toho
ovšem moc nebezpečného nedělo,
to zajímavé přinesla až prostřední
dvacetiminutovka.
Premiérový
start v jestřábím dresu si odbyl
z Třince zapůjčený Juraj Šimboch,
jehož v osmadvacáté minutě využitou přesilovkou překonal již zmíněný Čuřík, který už neměl problém
dostat puk do odkryté brány - 0:1.
O chvíli dříve se ale domácí maskovaný muž vyznamenal, když
pokryl nájezd unikajícího Patáka.
Jestřáby nepříznivý stav nepoložil
a hned po překlopení první a druhé poloviny vyrovnal taktéž v početní výhodě po pěkné kombinaci
Kajaba - 1:1. A posila ze Vsetína
o chvíli později poslala domácí
poprvé do vedení, když ještě předtím ve vlastním oslabení zahrozil z
levého kruhu Jedlička – 2:1. Hosté
ještě dokázali i při hře čtyři na pět
po precizně provedeném nájezdu
srovnat a nebyli daleko ani od obratu. To když dostal do jízdy puk
Horký vracející se z trestné lavice
a Šimboch musel být ve střehu.
I soupeřova obrana zapomenula na
útočnou hrozbu a nechala na své
obranné čáře bez povšimnutí hned
dvojici Jestřábů, Haluzovi chybělo
při zpracování jen pár centimetrů,
aby na kotouč lépe dosáhl. Přesto

LHK Jestřábi Prostějov
– SK Horácká Slavia Třebíč 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)
Branky a nahrávky: 31. Kajaba (Brančík, Procházka),
34. Kajaba (Jedlička), 40. Sršeň (Procházka), 43. Luňák
(Haluza), 52. Černý (Belay, Kuchta), 55. Černý z trestného
střílení - 28. Čuřík (Šaur), 36. Paták (Přibyl), 53. Čech (Paták). Vyloučení: 8:5, navíc Roupec (P) 10 minut osobní
trest, Duba (P) 2+2 minuty hrubost, Křivohlávek (T) 10 minut
osobní trest, Čejka 2+2 minuty hrubost. Využití: 1:2. Oslabení: 1:1. Diváků: 766.
Sestava Jestřábů: Šimboch - Vosátko, Kaluža, Skřivánek, Švaříček, Jedlička, Malý, Roupec, Kolibár, Brančík –
Stejskal, Luňák, Haluza - Černý, Belay, Kuchta - Sršeň ml.,
Duba, Coufal - Kajaba, Procházka, Indra.
Trenéři: Tomáš Sršeň starší a Petr Zachar.
Sestava Třebíče: Klimeš - Čejka, Šaur, Peroutka, Bilčík,
Pohl, Šidák – Wasserbauer, Křivohlávek, Čuřík - Přibyl,

středním pásmu i napadání, teprve pak se herní projev zlepšil.
„Ve třetí třetině to z naší strany
bylo nejlepší, a přestože jsme
tento úsek prohráli, blížilo se to
našemu přání,“ liboval si.
Celkově ale zatím pozoruje
určitou nevyrovnanost výkonnosti. „Když hrajeme aktivně,
tak jsme se dostávali do tlaku
a přebrali iniciativu, pokud jsme
ale prohrávali souboje, tak jsme
se dostávali pod tlak my. Důležité je tedy chodit aktivně do těla

Tvrdě do koncovky. Při domácím duelu zvládli Jestřábi nejen šest
branek, ale i jedno sestřelení brány.
Foto: Jiří Možný
a vydržet to po celých šedesát
minut. Posledních dvacet minut
v Třebíči nám ukázalo, že to nese
ovoce,“ nabádá.
Do pátečního zápasu mimo jiné
nasadil pouze tři centry a do útoku vyslal i beka Jedličku. „Věděl

jsem, že někdy hraje i v útoku,
a nechtěl jsem, aby pauzíroval.
V týdnu budeme sedět nad úpravami kádru a určitě k nějakému
zúžení dojde. Nebude to ale nic
výrazného, nemáme tu přece jen
třeba šest pětek,“ nastínil Sršeň.

„A“-tým čekají hned tři zápasy, přijedou Šumperk i Přerov
pozměněné sestavy, abychom viděli
všechny,“ nevidí v takto nahuštěném programu problém hlavní kouč
Prostějova Tomáš Sršeň.
Osobně věří, že už bude mít k dispozici i lehce zraněné členy kádru, kteří
museli vynechat páteční výjezd do
Třebíče. V plánu je rovněž dát opět
prostor juniorům, kteří vynechali
dvojutkání z minulého týdne. „Budeme pokračovat ve střídání brankářů, kompletní složení sestavy pro
úterní zápas ale budeme vědět až v
pondělí odpoledne po ranním tréninku,“ netroufal si lodivod odhadnout, jak složí sestavu pro jednotlivé
duely nadcházejícího týdne.

Šumperský výběr má za sebou
zatím stejně jako Jestřábi trojici
duelů, vedl si ale právě opačně. Zápasovou přípravu zahájil porážkou
od mužstva z druhé nejvyšší ruské
soutěže VHL Ariada-Akpars Volžsk 4:5 v prodloužení, po ní přišla
další domácí prohra s Havlíčkovým
Brodem 2:4 a následná výhra 3:2
na ledě Rebelu. Vedení severomoravského klubu zatím odtajnilo
jména jedenácti členů prvoligového
kádru, ten mimo jiné tvoří gólman
Vladislav Koutský a útočníci Patrik
Moskal s Karlem Pláškem. Tito
hráči a jejich kolegové se ještě den
před Jestřáby utkají doma se slo-

venským Liptovským Mikulášem.
Největší počet přáteláků tak mají za
sebou hokejisté Přerova. Ti ovšem
stále čekají na první výhru, po porážce se Vsetínem 1:2 na nájezdy a s
Prostějovem 2:6 totiž přišly výsledky 1:6 v Havířově, 1:4 s polským
Jastrzebie a 2:4 v Žilině. Kromě Valachů se tak vždy jednalo o soupeře
z vyšších soutěží.
Novinkou pro tým Jiřího Poláka
či Davida Šebka je naopak skutečnost, že východní skupinu druhé
ligy odehrají asi jen proti deseti
soupeřům, HC Orlová se totiž
v uplynulých dnech z finančních
důvodů odhlásila...

Kajaba potvrdil kanonýrské vlohy
hned v prvním utkání

Čech, Paták - Vlašín, Juráň, Horký - Beneš. Trenéři: Jiří
Mička a Radek Novák.

SK Horácká Slavia Třebíč
– LHK Jestřábi Prostějov 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 5. Čech (Paták), 23. Malena (Erat, Dolníček), 51. Wasserbauer (Čuřík, Přibyl) – 25. Stejskal (Duba).
Rozhodčí: Doležal – Kotlík, Rampír. Vyloučení: 3:6. Využití:
1:1. Oslabení: 0:0. Diváků: 540.
Sestava Třebíče: Vejmelka – Malena, Pohl, Peroutka, Šaur,
Jaroš, Přibyl – Erat, Dolníček, Havel – Wasserbauer, Křivohlávek, Čuřík – Čech, Juráň, Paták – Vlašín, Beneš, Horký.
Trenéři: Jiří Mička a Radek Novák.
Sestava Jestřábů: Kocián – Knesl, Roupec, Kolibár, Malý,
Švaříček, Vosátko, Skřivánek, Kaluža – Haluza, Procházka,
Stejskal – Kuchta, Duba, Jedlička – Indra, Venkrbec, Kajaba
– Coufal, Černý. Trenéři: Tomáš Sršeň starší a Petr Zachar.

V odvetě Prostějov na Třebíč

Nečekal dlouho. Pouze necelých jednatřicet minut hry stačilo
René Kajabovi k tomu, aby se po přesunu ze Vsetína trefil i za
Jestřáby.
Foto: Jiří Možný

Prostějov/jim – René Kajabovi se
zdařil úspěšný start v prostějovském dresu. Na jaře ještě v dresu
Vsetína musel strpět vyřazení svého týmu v semifinále druhé ligy,
v létě ovšem vyměnil zelenožluté
barvy za červenobílé a stal se vůbec první potvrzenou posilou pro
nadcházející ročník. V přáteláku
na ledě Přerova ještě pauzíroval
a premiéru v novém působišti si
tak odbyl na domácím ledě proti
Přerovu, a bylo to úspěšné zahájení nové štace. Na zdolání týmu z
Vysočiny se totiž jednadvacetiletý
útočník podílel úvodními dvěma
brankami.
„První gól nás nakopl, pak už to bylo
dobré a od poloviny zápasu jsme to
měli ve svých rukou a už jsme si to
uhlídali,“ radoval se bezprostředně
po utkání. Soupeř přijel z Vysočiny
jen se šestnácti hráči do pole, i proto
Kajabovi přišlo, že po dobrém začátku Třebíč trochu upadala.

Mladý forvard se těšil i z toho, že na
přesný zásah po změně dresu nemusel dlouho čekat, prakticky jen třicet
a půl minuty. „Hrálo se mi dobře
a jsem šťastný za moje první dva
góly v Prostějově. Kdyby to tak šlo
po celou sezonu, byl bych jen rád,“
usmíval se.
Na premiérový zápas sice přišlo
jen necelých osm stovek diváků,
i tak si vytvořenou atmosféru užil
a už se těší na mistrovská střetnutí. „První liga je rychlejší, tvrdší,
hrálo se mi ale dobře. Půjde o vyšší
soutěž a uvidíme, jaké to bude v sezoně,“ věří v navázání na středeční
výkon i výsledek.
Za prvních několik měsíců na Hané
už stihl rovněž porovnat, kde vězí
podstatná odlišnost mezi druhou a
první ligou. „Trénujeme ráno i odpoledne, ale zatím je to v pohodě.
Ve druhé lize se chodí do práce a
tréninky jsou až odpoledne, toto je
asi největší rozdíl,“ přemítal.

nevyzrál a POPRVÉ PADL „S Jestřáby se bude muset počítat,“ je si vědom prostějovský
JIŘÍ MIČKA – SK HS Třebíč:

Třebíč, Prostějov/jim – Dva dny
po domácí výhře se hokejisté
Prostějova opět utkali s Třebíčí,
vzájemný souboj na ledě jednoho
z prvoligových soupeřů se jim ale
tolik nevydařil. Za šedesát minut
hry se dočkali pouze jedné radosti, zatímco domácím se podařilo
dostat puk za záda Ondry Kociána hned třikrát, z vítězství se tak
opět radoval pořádající oddíl. Jestřáby mohl hřát alespoň úspěch v
dovednostní soutěži, v nájezdech
byli lepší.
Domácí nastoupili v kompletnějším složení než na Hané, když
zkušenosti přinesla zejména trojice
Malena, Erat a Havel a již v páté
minutě se dostali po Čechově střele
do vedení – 1:0. Třebíč pokračovala
v dobývání hostující brány i nadále
a během pouhé minuty to zkoušeli
Horký, Erat i Křivohlávek. Prostějov se rozjížděl pozvolněji a do
statistik se v první třetině víceméně
zapsal pouze dvěma menšími tresty,
při tom druhém z nich mohl v závěru úvodní dvacetiminutovky zvýšit
vedení Pohl. V Prostějově pouze
orazítkoval tyčku a doma mu při teči
také kousek chyběl.
Nevyužité početní výhody ale Třebíč příliš mrzet nemusely, protože
při třetím faulu Jestřábů se krátce
po zahájení druhé části prosadil dě-

odchovanec Jakub Čuřík, momentálně ve službách Třebíče

Prostějov - Prostějovský dres oblékl Jakub Čuřík naposledy v ročníku 2011/2012, kdy se coby nejproduktivnější
hráč týmu v základní části i následném play off podílel
až na postupu do finále druhé ligy proti Havířovu, tehdy
padli Jestřábi gólem devět sekund před koncem sezoTOMÁŠ SRŠEŇ – LHK Jestřábi Prostějov:
ny 2:3 na zápasy. Právě po tomto úspěšném ročníku
„Viděli jsme rychlejší utkání, než jaké se hrálo v úterý u nás doma. Soupeř
zamířil nyní devětadvacetiletý útočník na Vysočinu a v
nastoupil v silnější sestavě, my jsme zaspali začátek první třetiny, propadresu Horácké Slavie Třebíč zahájil již třetí rok. V těch
dali jsme ve středním pásmu. Od druhé třetiny se naše hra zlepšila, dělali
uplynulých dvou stihl téměř sto dvacet utkání s bilancí
jsme soupeři problémy, dohrávali souboje. V poslední části už se vše blípětatřiceti branek a sedmadvaceti asistencí. Gólově se
žilo tomu, co bychom chtěli hrát, takže tam se našla pozitiva.“
prosadil i v úterní přípravě proti Prostějovu, po níž poskylovkou Rostislav Malena a po ráně skórovat se ale prostějovským hrá- tl Večerníku exkluzivní rozhovor.
„Zápas jsme zvládli, vyhráli, byť Prostějov nás trápil a byl kvalitním soupeřem. Dobře bránil střední pásmo, a i když je tedy nováčkem v soutěži, tak to
bude velmi nepříjemné mužstvo. Problém jsme měli na začátku třetí třetiny,
hosté mohli vyrovnat, posledních deset minut jsme ale zvládli a myslím, že
jsme zaslouženě vyhráli.“

někdejšího beka Zlína, Vítkovic či
Kladna to bylo 2:0.
Jestřábi dokázali na tento gól rychle
zareagovat a jen o minutu a půl později to opět bylo jen o jeden gól. Po
Dubově přihrávce propálil klubko
hráčů Stejskal a i hosté se dočkali
využité přesilovky, navíc hned při
první nabídnuté možnosti – 2:1. V
útočné fázi ovšem byli i nadále nebezpečnější domácí, kteří pravidelně
prověřovali Kociánovu pozornost,
ten si ale stejně jako Vejmelka na
druhé straně vždy poradil. Po jedné
z třebíčských akcí skončil puk nad
bránou a hosté se drali do přečíslení
tři na jednoho, od vyrovnání je ale
dělily centimetry. Domácí brankář
se totiž mohl spolehnout na správně
stojící brankovou konstrukci.
V prostějovské sestavě chyběli lehce
zranění Luňák, Belay a Sršeň, takže
v ofenzivě vypomáhal i útočně laděný bek Robert Jedlička, podruhé

čům nepodařilo. Jedna branka ale
přece jen ještě padla, devět a půl
minut před koncem se o ni postaral
Wasserbauer, asistenci si připsal i
prostějovský rodák Jakub Čuřík
– 3:1. A Třebíč už vedení 3:1 nepustila. I proto, že Kuchtu vychytal
na brankové čáře maskovaný muž
a dvacetiletý útočník na svůj první
zásah v jestřábím dresu zatím čeká.
Závěrečnou sirénou po vypršení
šedesáté minuty ale představení neskončilo, oba týmy se dohodly na
tečce v podobě samostatných nájezdů. Za domácí hned v první sérii
uspěl Lukáš Havel, po něm jedoucí
čtveřice Venkrbec, Čech, Černý i
Čuřík neuspěla. Povedlo se to až Kajabovi, jenž srovnal na 1:1, a muselo
se pokračovat. Na straně Třebíče
se nevedlo Křivohlávkovi, naopak
Stejskal potvrdil svou branku ze
samotného utkání a vystřelil výhru z
této disciplíny na stranu Prostějova.

Jiří Možný
Po dvou letech vás mohli
diváci opět sledovat na prostějovském zimním stadionu, s
jakými pocity jste se vracel?
„Těšil jsem se sem, protože jsem
věděl, že za mnou přijede rodina s
manželkou a že budu hrát na svém
domovském stadionu, kde jsem se
de facto naučil hrát hokej. Bohužel
výkon
ý nebyl nic moc...“
Moc spokojen tedy nejste?
„Musíme si říct, že to byla
jen příprava a přijeli jsme sem v
oslabené sestavě, čímž ale nechci
snižovat výkon Prostějova. Hráli výborně a zasloužili si vyhrát, protože
my dáme venku tři góly, ale šest jich
dostaneme, to je strašně moc. Už v
kabině jsme si k tomu něco řekli,
potřebujeme dostávat málo gólů,
maximálně dva tři.“

Začali jste ale dobře a právě vaším zásahem jstee se
dostali do vedení...
„Půlka zápasu byla dobrá, pak jsme
sme
zbytečně začali vymýšlet a de facto
jsme jim na čtyři góly nahráli. Prostějov hrál ale dobře, osahali jsme
me si
to a s Prostějovem se bude muset
počítat,
má šikovné hokejisty.“
p
Pro vaše mužstvo to byl
yl již
čtvrtý přátelák, dá se říci,
že nyní přicházejí ty důležitější?
ší?
„Neřekl bych důležitější, ty nastaastanou až v září, kdy dojde na první
mistrák. Ale i přípravné zápasy musí
mít nějakou kvalitu, nějaký systém.
tém.
Když budeme hrát hurá hokej, jaký
jsme dneska v některých fázích
ích
předváděli, tak to nebude dobré.
ré.
My ale víme, kde máme chyby,
y, a
musíme na nich zapracovat.“
V letní přestávce se trochu
ochu
spekulovalo, zda se nebub

„Abych pravdu řekl, tak mě
nikdo neoslovil. Nikde není
napsané, že bych se tu nevrátil,
ale momentálně jsem v Třebíči.“
třebíčský útočník JAKUB ČUŘÍK
o možném comebacku u Jestřábů
dete chtít vrátit zpět do Prostějova. Byla ve hře i tato varianta?
„Abych pravdu řekl, tak mě
nikdo neoslovil. Nikde
není napsané, že
bych se tu nevrátil, ale momentálně jsem v
Třebíči a chci
odvádět maximální výkony
právě tam.“

Foto: Jiří Možný
Jak se
vám na
Vysočině líbí?
„Má to zatím téměř samá
pozitiva. Jediné negativum je
to, že je to sto padesát kilometrů od
mého domova, ale jinak si nemám
na co stěžovat. Jsou tam přátelští
lidé,
lidé rodinná
di á atmosféra,
t fé vycházejí
há jí

mi vstříc, takže jsem tam sspokojen. I kluci, kteří tam ppřijdou, říkají, že v Třebíči
Třebíč je
dobré angažmá.“
g
Loni jjste
došli až

do semifinále, jaké by
mohly být letošní aambice?
„Ještě je brzy hovořit
hovoři o
ambicích, máme teprve
tep
čtvrtý přípravný zá
zápas
za sebou. Letos bu
bude
tabulka ještě daleko
dale
vyrovnanější než lo
loni,
zápasy
uvidí se. První záp
lámat
něco ukáží, ale lám
chleba se bude až koVánoc.““
llem Vá
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Exkluzivní interview s někdejším kanonýrem a nynějším manažerem reprezentace do 17 let

„NAD ÚTĚKEM DO CIZINY JSEM OPRAVDU NEPŘEMÝŠLEL“
Jiří Lála se podílel na zlatém šampionátu v Praze, nyní podniká v Německu a vypomáhá u české mládeže

Prostějov - Stal se vítězem kanadského bodování,
střelců i nahrávačů v československé lize, vstřelil pečetící branku Kanadě při finále domácího mistrovství
světa v roce 1985, s aktivním hraním se rozloučil až
dlouho po čtyřicítce v Německu, kde také nyní žije.
Jiřího Lálu si dokonce ve třiadvaceti letech vybrali
zástupci Quebeku při tradičním draftu, vinou železné
opony se ovšem zahraničního angažmá dočkal až na
přelomu osmdesátých a devadesátých let, kdy zavítal
do západního Německa a posléze také Švýcarska, ale
i Velké Británie. Po skončení aktivní hráčské kariéry se
dal na manažerskou dráhu a kromě vlastní firmy se
této činnosti věnuje i u národního týmu. Nejprve v kategorii do šestnácti let, posléze následoval trenéra
Roberta Reichela i k o rok starší kategorii. Právě s tímto výběrem jej Večerník zastihl na konci uplynulé sezóny při jednom z kempů v Prostějově. A někdejšího
věhlasného kanonýra, který tento čtvrtek oslaví půlkulaté narozeniny, jsme požádali o exkluzivní rozhovor...
Jiří Možný
V minulosti jste zastával
manažerskou roli v Regensburgu, nyní působíte ve stejné pozici u mládežnické reprezentace České republiky. Je to
podobná práce?
„V klubu je to každodenní dril,
kdežto v rámci nároďáku se sejdeme na devět deset akcí za rok, takže
se vše plánuje vždy dva týdny před
akcí. Pak jsme dva dny až týden na
cestách. Jde o hodně jinou zátěž.“
Souhlasíte s názorem, že
se v České republice tenčí hokejová základna?
„Panuje úplně jiný styl života, než
jaký byl, když jsem začínal já.
Děti mají spoustu jiných možností
než hokej, tehdy to byly jen fotbal,
hokej, možná tenis, teď už spousta
dětí má jiné zájmy a musí se více
vyhledávat, aby se mládež k hokeji
a sportu
obecně dostala.“
p
Vy osobně jste byl nejen
hokejový talent, ale rovněž i nadějným fotbalistou. Kdy
jste se definitivně rozhodl pro
hru na ledě?

INZERCE

„Až v Českých Budějovicích, to
mi bylo mezi čtrnácti a patnácti
lety. Ve fotbale se tam hrála druhá
liga a v hokeji první, tak jsem se
rozhodl pro puk a mičudu nechal
v koutě. Do té doby ale u mě vítězil
spíše
p fotbal...“
Dotáhl jste to až do mládežnické fotbalové reprezentace, ani to vás nezlomilo?
„To je už hodně dávno, ale byl jsem
asi v reprezentaci do patnácti let.
Tam jsem hrál a hokej byl v té době
až jako vedlejší sport. Jenže pak
jsem v Českých Budějovicích začal pořádně trénovat hokej a dostal
jsem se do hokejové reprezentace.
(
)
(úsměv)“
A uspěl tak, že jste se zapsal do historie v Česku
tolik populárního sportu. Jakých
gólů si coby rozený střelec nejvíce
považujete?
„Dal jsem jich vážně moc, takže
si to už ani nepamatuji (smich). Já
i Robert Reichel jsme byli střelci
a navíc už hokej dlouho nehraji.
Takový nejslavnější byl ale určitě
ten gól do prázdné kanadské brány
při zlatém mistrovství světa 1985.

ale dával jsem jich hodně krásných.
Jednotlivé branky opravdu si nevybavuji.“
j
Odejít do zámoří jste ve
své době nemohl, uvažoval jste o tom, že byste třeba utekl,
jak to udělali někteří jiní hráči?
„V té době mě to ani nějak nenapadlo, přestože vždy když jsme vyjeli za hranice, tak tam byli takoví
skauti, kteří nás lákali do NHL. Ale
nikdy jsem se tím nezabýval, protože jsem vždy musel vyjet bez rodiny. Rodina by tady musela zůstat
sama a tehdy ta doba byla jiná, že
by se asi neměli dobře. Nad útěkem
do ciziny jsem opravdu nepřemýšlel,, tak to zkrátka bylo.“
Nebylo vám líto, že jste se
v ideálním věku i na klubové úrovni nemohl poměřit
s nejlepšími?
„Doba taková byla a my jsme v ní
holt žili... Samozřejmě by to asi bývalo lepší, ale tehdejší režim nám to
neumožnil, tak jsme hráli tam, kde
jsme mohli. S tím se člověk musí
smířit. Zaplaťpánbůh je už více
než dvacet let doba jiná a hráči jako
třeba právě Robert Reichel mohli
odejít, načež toho zažít mnohem
víc. Ale v NHL hrají výjimeční hráči a ne každý se tam dostane. To tak
zkrátka je, nemá cenu se k tomu
vracet a pitvat se v tom.“
Do zahraniční soutěže
jste přece jen nakoukl.
Jak výrazný byl skok odejít posléze z československé do německé soutěže?
„V Německu byl jiný život, než na
co jsme tady byli zvyklí. Česká liga
byla kvalitnější, ale já už odcházel,
když mi bylo třicet, takže jsem si
tam ještě hodně zahrál. Také to byla
kvalitní liga a nakonec jsem tam
i zůstal. Oženil jsem se a ke spokojenosti
mi nic nechybí.“
j
Vracíte se na led alespoň
v exhibicích?
„Já jsem tyto záležitosti odboural. Zápas jsem měl naposledy asi
v době, kdy se loučil s aktivní ka-

riérou Robert Reichel, od té dobyy
ne. Mám firmu a spoustu práce, jen s Robertem jsme se
domluvili, že bych u reprezentační ´sedmnáctky´
dělal manažera, dokud
on tu bude. Já jsem takový, že bych se na zápasy
musel připravovat, bez
toho to nejde. Takže
momentálně exhibice nehraji.“

„Ve fotbale se v Budějovicích hrála
druhá liga a v hokeji první, tak
jsem se rozhodl pro hokej. Do té
doby u mě vítězil spíše fotbal.“

slavný hokejový mistr světa JIŘÍ LÁLA
o tom, proč u něj nevyhrál míč, ale puk

Foto: internet
Scházíte se s bývalými
spoluhráči pravidelně
alespoň mimo led?
„Ne. My se scházíme jen s Robertem, spolu jsme ještě hráli ve
Frankfurtu a jsme tak dodnes velcí
kamarádi. Osobně jsem totiž v Německu, přes týden ve firmě, kde
mám moře práce. Navíc jsem hodně na cestách, pak jedu zase domů.
Takže mám skutečně strašně málo
času. Občas se jedu podívat na hokej,j,, ale to je spíše náhoda.“
Cítíte se doma spíše v Česku, nebo v Německu?
„Doma jsem tam, kde žiji, kde je
moje rodina a kde jsme spokojeni.
To je momentálně v Německu, ale
každý týden jsem tady v Čechách.
Mám tu staršího syna z prvního
manželství, takže žiju tam i tady
a nějak to nerozlišuji. Těším se na
obě místa... (úsměv)“
Jak se sportovně daří vašim dětem?

„Můj starší syn Jirka hrával, byl
dva roky ve Švédsku, dále také
v Itálii, Německu, ale před čtyřmi lety skončil a je v mé firmě,
takže nějak jsme pořád spolu.
Dcera Francisca má jedenadvacet let, sport ale nedělá, a Joe má
sedmnáct. Ten je brankář a stále
pokračuje. Je ale ještě mladý, tak
uvidíme.“
Jak jste loni jako Jihočech snášel, že se z Českých Budějovic přesunul extraligový hokej do Hradce Králové?
„Já to vnímám jen z pozadí,
nejsem v ´Budějkách´ každý den.
Byly tam konflikty mezi Mountfieldem a městem, moc o tom
nechci mluvit, protože přesně
neznám důvody a podrobnosti.
Je to samozřejmě škoda, protože
vrcholový hokej do Českých Budějovic patří. Vždycky tam byl,
lidi na zápasy pravidelně chodí,
takže by se extraliga měla co

nejrychleji vrátit. Ale já tam v hokeji nejsem, tudíž neznám interní
věci...“
Jak vůbec vidíte budoucnost českého hokeje?
„Generace kolem Roberta Reichela byla velice silná. Tehdy hrálo
v NHL pomalu osmdesát hráčů,
teď jich je tam stěží pětatřicet...
To člověk hned vidí rozdíl. My se
tady ale nezabýváme minulostí, tím
co bylo. Určitě ne vše probíhalo
a fungovalo ideálně, my však žijeme dneska, pracujeme teď a tady,

kdo je
jiří lála

snažíme se s hráči dělat maximum.
Ale bez úzké spolupráce národního
mužstva s kluby to nebude jednoduché. Když máme čtyři pět dní,
tak se s nimi něco dělá, ale pak je
třeba měsíc nevidíme. To je asi
momentálně největší potíž českého
hokeje. Všechno vychází z klubů
a tady se nabízí jejich spolupráce
s trenéry reprezentace, tak tomu
bylo vždycky a nevím, proč dobré
věci ustoupily.... My se opět snažíme tuto cestu najít, aby vše fungovalo souvisle a dohromady.“

L
Legenda
d ččeskobudějovického
k b děj i kéh hokeje
h k j oslaví
l í
ve čtvrtek 21. srpna pětapadesáté narozeniny. Někdejší pravé křídlo československé
reprezentace začínalo v Soběslavi, odtud
zamířilo právě do jihočeské metropole, aby
dále oblékalo dresy Jihlavy, Frankfurtu,
Mannheimu,, Selbu i Regensburgu
g
g v Německu,, Bernu a Curychu
y
ve Švýcarsku či Ayru ve Velké Británii. S aktivní hráčskou kariérou
skončil dva dny po svých třiačtyřicátých narozeninách, s celkem
386 zásahy je na čtrnáctém místě Klubu hokejových střelců deníku
Sport. V roce 1982 si ho v draftu vybral Quebec Nordiques, slavnou
NHL si ale nikdy nezahrál. Naopak vlastní zlato z nejvyšší tuzemské soutěže i mistrovství světa 1985 v Praze, stříbro ze sarajevské
olympiády o rok dříve či bronz z Kanadského poháru. Z dalších
dvou světových šampionátů má stříbrné medaile, stejně jako z mistrovství světa i Evropy juniorů. Se svou druhou manželkou trvale
žije v Německu a má tři děti - Jiřího, Franciscu a Joea.

