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SKUTEČNÝ HYENISMUS

CHTĚL ZNÁSILNIT
SLABOZRAKOU!

Prostějov/mls

K odsouzeníhodné události a zážitku, který se pro dotyčnou oběť stane noční
můrou do konce života, došlo o předminulém víkendu. Nevybíravému útoku ze
strany svého bývalého přítele musela v jedné z prostějovských ulic čelit slabozraká dívka Andrea S. (redakce má celou identitu k dispozici). Naštěstí vše dopadlo
jakž takž dobře, ale jednání pachatele se dá označit hyenismem na druhou...
A přestože v Prostějově letos došlo k osmi případům znásilnění, tento případ je
vyšetřován pouze jako přestupek!
„Bylo něco po půlnoci, když jsem se vracela z centra města domů. Můj bývalý
přítel mě dohnal a sprostě mi nadával. Chtěl po mně, abych s ním šla souložit za
garáže. Když jsem ho odmítla, praštil mě pěstí do zad...,“ popsala hrůzný zážitek
sama Andrea S.
Ubránila se? Dosáhl snad chlípník svého? Nebo se našel někdo, kdo
nešťastné dívce pomohl?
Podrobnosti celého případu včetně exkluzivní zpovědi
přepadené dívky se dočtete na straně 13 dnešního vydání.

Snadná oběť. Slabozraká Andrea S. se pohybuje pomocí slepecké
hole. Pro svého ex-přítele se měla stát kořistí k sexuálnímu aktu.
Foto: Martin Zaoral
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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
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Výprodej
veškerého
zboží do
30. 9. 2014
t svatební šaty
t společenské šaty
t pánské obleky
t družba...

s pohodou
INZERCE

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Znovu opilá matka!
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ze soudní síně...

DROGOVÉ DEALERY zachránilo od vězení pokání...
Chytka s Drozdem kšeftovali s nebezpečným pervitinem

Ve čtvrtek 21. srpna po čtrnácté hodině bylo přijato sdělení
o ženě, která tlačí kočárek
a jeví známky požití alkoholu
nebo omamných látek. Hlídka
třiatřicetiletou paní s ročním
dítětem zastihla na ulici Tetín.
Dechovou zkouškou bylo u ní
naměřeno 2,56 promile alkoholu. Strážníkům se podařilo
zkontaktovat její matku, která
si dceru i dítě na místě převzala. Událost byla předána Odboru sociálních věcí Magistrátu
města Prostějova.

Nadýchal 3,90 promile

Před jednadvacátou hodinou ve
čtvrtek 21. srpna byl nahlášen
ležící muž na chodníku v ulici
Janáčkova. Strážníci v uvedené
lokalitě zjistili pětatřicetiletého
občana v silně podnapilém stavu. Dechovou zkouškou bylo
u něj naměřeno 3,90 promile
alkoholu. Ve stavu, v jakém
se nacházel, nebyl schopen se
o sebe postarat. V tomto případě nebyla jiná možnost, než
převoz na záchytnou stanici
do Olomouce. Tímto ho čeká
poplatek korun za umístění ve
zdravotnickém zařízení a patnáct stovek korun za dopravu.

Fatální lehkovážnost

Strážníci stále zaznamenávají
případy, kdy si lidé svůj majetek patřičně nechrání. Předminulý pátek 15. srpna v podvečerních hodinách bylo přijato
sdělení o nezabezpečeném vozidle zaparkovaném před bytovým domem. Vůz měl otevřené okénko a nebyl uzamčený.
Vevnitř se nacházelo sportovní
vybavení nemalé hodnoty. Podobnou událost řešila hlídka
také v úterý 19. srpna. Tentokrát se jednalo o automobil stojící u nové nemocnice. V obou
případech se strážníkům podařilo zkontaktovat řidiče, kteří si
po upozornění vůz zabezpečili.

Vchod dokořán...

Nahodilí návštěvníci měli
předminulou sobotu 16. srpna
v úmyslu navštívit jeden z prostějovských klubů. Jaké bylo jejich
překvapení, když zjistili otevřený vchod, ale obsluha přítomna
nebyla. Ihned toto zjištění nahlásili na linku 156. Hlídka o situaci vyrozuměla majitele. Ten
naštěstí neshledal žádnou ztrátu
a podnik si sám zabezpečil. Brigádnice totiž zapomněla při odchodu provozovnu uzamknout.

„Smykoval“ a narazil

Předminulou neděli 17. srpna
před dvacátou hodinou devatenáctiletý mladík ve vozidle
BMW v Anenské ulici schválně „hodil smyk“, takzvaně
driftoval. Vůz ovšem nezvládl
a narazil do dopravní značky.
Tu zcela urazil a s nepojízdným vozem zůstal na komunikaci, přičemž z automobilu
unikl olej. Hasiči odstranili olejovou skvrnu a zabezpečili vozidlo proti úniku dalších kapalin. Mladíkovi jeho „zábava“
přijde draho. Nejen že obdrží
pokutu za dopravní nehodu,
ale čeká ho i úhrada poničené
dopravní značky. Naštěstí při
jeho nezodpovědném chování
nedošlo ke zranění člověka.

Zraněné káně

Během čtvrtečního podvečera
21. srpna strážníkům nahlásil
muž odchycení poraněného
dravce ve Vranovicích. Z důvodu, že se jednalo o místo
mimo katastr města Prostějova, nebylo možné káně převzít.
Oznamovateli byl předán kontakt na pracovníka záchranné
stanice handicapovaných živočichů v Němčicích nad Hanou.

Prodávat pervitin je skvělý byznys. Člověk na to ale musí mít
žaludek. Tato nebezpečná droga totiž ničí srdce i játra. A nejen to.
Jeho uživatelé prožívají neustálý pocit ohrožení a jsou agresivní,
což je vede k sériovým krádežím i útokům. Na nic z toho dva
Prostějované - Martin Chytka a Petr Drozd - nehleděli. Zejména
devětatřicetiletý Chytka rozjel prodej pervitinu místní omladině ve
velkém. Díky svému přiznání i pokání však do vězení nakonec
nepůjde... Verdikt padl ve čtvrtek u Okresního soudu v Prostějově.
Večerník byl u toho!
Prostějov/mls
Prostějovští „feťáci“ musí hledat pervitin jinde. Už v prosinci loňského
roku policie zatkla Martina Chytku
s padesáti gramy této nebezpečné drogy.
O tom, že ji chtěl prodat, nemohlo být
pochyb. Ostatně v tomto smyslu o něm
na policii vypovídal i další odsouzený
prostějovský zloděj a feťák Jan Augustin. A samotný Martin Chytka se
k prodeji drogy později i přiznal. Zároveň
uvedl, že část svých zásob pravidelně
dodával Petrovi Drozdovi, který ji distribuoval dál. Oba muži pak na nějaký
čas putovali do vazby.

„Jejich přiznání lze považovat za kajícné, nikoliv však zcela upřímné. Martin Chytka se například doznal k tomu,
že ve skutečnosti prodal více pervitinu
než u něj policie zabavila. Na druhou
stranu je velice pravděpodobné, že drogu
dodával výrazně více lidem, než kolik
jich uvedl,“ zdůraznil ve své závěrečné
řeči státní zástupce Jiří Jančík.
Pozoruhodné přitom bylo, že ani jeden
z obžalovaných není na droze závislý, jak tomu u dealerů bývá běžné.
Kšeft s pervitinem tedy brali čistě
jako šanci, jak se bez práce dostat
k slušným penězům. Před senátem
prostějovského soudu si ovšem

oba sypali popel na hlavu až se
v jednací místnosti prášilo... „Našel
jsem si práci, čekám s přítelkyní dítě a k prodeji drog se už určitě nechci vracet. Nikdy
bych je neprodával, kdybych se nedostal
do finanční tísně,“ prohlásil například
šestadvacetiletý Petr Drozd. Obdobně
mluvil i Martin Chytka.
Soud nakonec na jejich přiznání
i pokání vzal ohled. „Bylo to těžké rozhodování. Ve prospěch obou jednoznačně hovoří jejich přiznání, i když
jej nelze považovat za úplné a zcela
upřímné. Na druhou stranu Petrovi Chytkovi přitěžuje velké množství prodané
drogy, Petrovi Drozdovi zase to, že byl
relativně nedávno odsouzen za ohrožení
pod vlivem návykové látky,“ uvažovala
předsedkyně senátu Ivona Otrubová.
Martin Chytka, pro něhož je to už Prodával ve velkém. Martin Chytka se
čtvrtý zápis v rejstříku trestů, nakonec přiznal k tomu, že v Prostějově prodal pět
dostal tři roky podmíněně s odkladem set gramů pervitinu tedy přes tisíc dávek
na pět let. Petr Drozd „vyfasoval“ zej- v hodnotě více jak půl milionu korun.
ména díky výrazně menšímu množství
Foto: Facebook
prodaného pervitinu zkušební dobu
o dva roky kratší. Oba obžalovaní trest Rozsudek tak dosud nenabyl právní
na místě přijali. Naopak státní zástupce moci, je však pravděpodobné, že se tak
si ponechal lhůtu pro možnost odvolání. v dohledné době stane.

K lupu se prokopal Dva SENIOŘI SE ZTRATILI v lese při houbaření

KRUMPÁČEM!

Prostějov/mik - Svérázným způsobem se
v nočních hodinách uprostřed minulého
týdne dostal ke kořisti zloděj, který se
pomocí krumpáče vloupal do kanceláří
dvou soukromých společností v Kollárově ulici. „Kopáč“ si tak touto akcí „Z“
přišel na desítky tisíc korun...
„V noci ze středy dvacátého na čtvrtek jedenadvacátého srpna se do budovy na ulici
Kollárova v Prostějově vloupal neznámý
pachatel, který musel nejdříve přelézt dva
a půl metru vysokou obvodovou zeď na
pozemek kolem budovy. Zloděj dále sklepním oknem vnikl do nemovitosti, kde nalezl
krumpáč, který mu posloužil jako ´klíč´ ke
sklepním dveřím, po jejichž vyražení již
měl zloděj volnou cestu ke všem kancelá-

řím v budově,“ popsala způsob vloupání
Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
To ale nebylo všechno, v prvním patře budovy zloděj krumpáčem ještě udělal díru do
dveří a tou se dostal do kanceláře! „Zde odcizil příruční trezor s penězi, stravovacími
poukázkami a s platební kartou. Následně
přešel do druhého patra, kde vnikl stejným
způsobem do dalších tří kanceláří. Z těch
nic neukradl, jen vše prohledal a rozházel.
Ještě v noci použil odcizenou platební kartu a vybral z ní padesát tisíc korun. Tímto
jednáním způsobil dvěma společnostem
a majiteli objektu celkovou škodu za osmaosmdesát tisíc korun,“ dodala mluvčí krajské policie.

Okluky/mik - Vyšli si do lesa u Okluk na
houby a zabloudili. Dva senioři si však
mobilním telefonem přivolali pomoc policie. Nakonec se objevili u chataře, který
pátrače sám na zbloudilce upozornil.
„V neděli sedmnáctého srpna krátce před
půl pátou odpoledne přijali policisté oznámení od šestašedesátileté paní, že se se
svým třiasedmdesátiletým přítelem ztratili
v lese při houbaření v katastru obce Okluky. Na místo byly ihned vyslány policejní
hlídky z obvodního oddělení z Plumlova
a Konice, a také policejní psovod se svým

psem,“ informovala Večerník Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Policisté okamžitě prohledali možná místa
jejich výskytu a okolí chat. „Oslovili nejen
občany, ale také chataře s tím, že pokud by
starší pár zahlédli, aby neprodleně kontaktovali linku 158. Krátce po šesté hodině obdrželi policisté od jednoho z chatařů dobrou
zprávu. U jeho chaty se oba hledaní objevili.
V lese zabloudili, byli však zdraví a v pořádku, jen unavení,“ popsala šťastný konec
pátrání Irena Urbánková.

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Snědý mladík okradl na Šárce seniorku!
Z krku jí strhl zlatý i stříbrný řetízek

Prostějov/mik - Už je to tady
zase! Takzvaných „řetízkářů“ si prostějovští senioři
užili v nedávné minulosti
dost. Během loňska policie
objasnila sérii případů, kdy
muž na kole strhával především starším ženám šperky
z krku či kabelky z ramenou. K něčemu podobnému
došlo minulé úterý na prostějovské ulici Šárka. Mladý
muž při vzájemné rozmluvě
odvedl pozornost šestašedesátileté ženy, aby jí vzápětí
z krku strhnul dva řetízky
i s přívěsky.
„V úterý devatenáctého srpna
krátce před sedmou hodinou
večer byla na chodbě jednoho

z domů na ulici Šárka v Prostějově okradena šestašedesátiletá paní. Na chodbě ji zastavil jí neznámý mladík, který
s ní hovořil o běžných věcech
a snažil se tak odvést její pozornost. V okamžiku, když ho
vyprovázela ze dveří domu,
jí strhl z krku zlatý a stříbrný
řetízek, oba s přívěsky. Tím jí
způsobil škodu za šest a půl
tisíce korun,“ popsala případ
Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje s tím, že ke zranění přepadené osoby nedošlo.
„Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze
spáchání přečinu krádeže, za

který pachateli, v případě jeho
zjištění, hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi. Na případu vyšetřovatelé pracují a po
pachateli intenzivně pátrají,“
ujistila mluvčí krajské policie. „Podle získaného popisu
se mělo jednat o mladíka ve
věku mezi šestnácti až osmnácti lety, spíše snědší pleti,
jakoby opáleného. Byl štíhlé
postavy, vysoký kolem 175
centimetrů. Vlasy měl tmavší
barvy, nakrátko ostříhané. Na
sobě měl světlé triko s dlouhými rukávy, tříčtvrteční upnuté
kalhoty černé barvy a sportovní obuv. Mluvil plynule česky,
bez přízvuku,“ uvedla k popisu pachatele Urbánková.

Další fantom? Minulé úterý došlo v Prostějově k dalšímu případu,
kdy zloděj strhl seniorce šperky z krku.
Ilustrační koláž
Policisté obvodního oddělení Prostějov 1 se tímto obrací na
veřejnost, případné svědky, kteří by mohli svými informacemi přispět k objasnění případu a zjištění pachatele, aby
kontaktovali policisty obvodního oddělení Prostějov 1 v ulici Újezd buď osobně, nebo telefonicky na číslo 974 781 651,
případně kdykoliv na bezplatné telefonní lince 158.

po kvartetu hledaných

ČERNÁ KRONIKA
Prodal
P
d l napodobeninu
d b i

Ze spáchání přečinu podvodu je
podezřelý devatenáctiletý mladík z Prostějovska, který měl
v červnu prodat jednatřicetiletému muži, také z Prostějovska, mobilní telefon Samsung
Galaxy za deset tisíc korun. Na
mobil vystavil i fakturu. Následně však kupující zjistil, že
nemá originální mobil, ale jeho
napodobeninu. V průběhu minulého týdne si tak mladík vyslechl ve zkráceném přípravném řízení sdělení podezření
ze spáchání přečinu podvodu,
za který mu hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi.

Vzal, co se mu hodilo

Neznámý pachatel se předminulou neděli 17. srpna
v odpoledních hodinách vloupal do kabiny nákladního vozidla Iveco,, které bylo
y zaparkovap
né ve Šlikově ulici v Prostějově.
Z vnitřních prostor odcizil mobilní telefon, finanční hotovost,
tašku s notebookem,, navigaci,
g ,
flash disk a TV kartu. Škoda
odcizením byla předběžně vyčíslena na 18 300 korun.

Tři v jednom

Minulé pondělí 18. srpna kolem desáté hodiny dopoledne
kontrolovali policisté na Anenské ulici v Prostějově sedmadvacetiletého řidiče vozidla
Škoda Octavia. Provedli u něj
dechovou zkoušku, která byla
negativní. Zato test na drogy
byl pozitivní na pervitin. Po
poučení se podrobil lékařskému
vyšetření spojenému s odběrem
biologického materiálu v nemocnici. Při kontrole vozidla
také policisté zjistili, že vozidlo
není přihlášené k registraci,
která měla být již v měsíci březnu. Muž navíc policistům při
kontrole nepředložil
p
řidičský
ý
průkaz. Šetřením bylo zjištěno,
že řidič má platnou blokaci řidičského oprávnění. Okolnosti
blokace se prověřují. Další jízdu
muži policisté zakázali a nyní je
podezřelý hned ze tří přestupků
proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu.

Okraden v parku

Zatím neznámý pachatel využil
v pondělí 18. srpna odpoledne
chvilkové nepozornosti třiačtyřicetiletého muže a při cestě
z ulice Vápenice směrem na
náměstí T. G. Masaryka mu
z batohu, který nesl na zádech,
odcizil peněženku. Pán v ní měl
mobilní telefon, osobní doklady, platební kartu a další písemnosti osobní povahy. Neznámý
pachatel mu způsobil škodu
za tři tisíce šest set korun.

Opilý po náměstí

Ve čtvrtek 22. srpna těsně před
půlnocí zastavila policejní
hlídka na náměstí E. Husserla
v Prostějově osobní auto značky Fiat Punto. Při kontrole bylo
u dvacetiletého řidiče dechovou zkouškou zjištěno požití
alkoholických nápojů. Stupnice ukázala 1,78
,
ppromile
alkoholu v dechu. Řidiči byla
zakázána další jízda a byl mu
odebrán řidičský průkaz.

Prostějov/mik

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

KRIMI ZPRÁVY
NIKOLAS ADAM

JAKUB KEJNAR

ANETA KAČANIOVÁ

LUDĚK KŘUPKA

se narodil 31. srpna 1999 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 20. srpna 2014. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 14 do 15 let,
měří 165 centimetrů, má hubenou
postavu, hnědočerné oči a černé
vlasy.

se narodil 7. května 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní pátrání dne 23. července 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 18
do 19 let a měří 170 centimetrů.
Má hubenou postavu, modré oči
a plavé blond vlasy.

se narodila 18. února 1998 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 29. července 2014. Její
zdánlivé stáří je 16 let, měří 165
centimetrů a má střední postavu.
Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.

se narodil 26. srpna 1978 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 5. května 2014. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 35 do 36, let,
měří mezi 165 až 175 centimetry,
má střední postavu, šedé oči a hnědé až ryšavé vlasy.

hledejte
také na webu

www.
vecernikpv.cz
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VLADO ROŽIČ SE VRACÍ ZPĚT DO PROSTĚJOVA!!!

„BOJÍM
SE,
ŽE
SKONČÍM
CHORVATSKÝ MAFIÁN
byl propuštěn na svobodu! POD MOSTEM!“

UŽ PO DEVÍTI MĚSÍCÍCH
Prostějov/mls

Je toto vůbec možné?!
Sami policisté jej označili za krále hanáckého
podsvětí, když za jedinou noc údajně
ukradl až pět
aut. Lidé z
jeho okolí
ho popisují
jako obezřetného a chladnokrevného
muže, u něhož nikdy
neví, co udělá v příští sekundě. Policejní

smyčka kolem Rožiče
se stahovala řadu let,
využita musela být
i nejmodernější technika. Pak přišlo nepovedené zatýkání
v Krasicích,
kdy skvělý
řidič dokázal pláchnout
celému speciálnímu policejnímu komandu. Nakonec však
spravedlnost zvítězila
a chorvatský mafián
skončil za mřížemi. Ač

se
Kdo by T?
měl BÁ

Je doma. Vlado Rožič se nečekaně brzy vrátil do Prostějova ke
své ženě a dvěma dcerám.
Foto: archiv Večerníku

Prostějov/mik - Třináctý srpen byl pro
Šárku Trunečkovou z Prostějova doslova černým dnem. Její cestovní kancelář Hellas - nejen Řecko totiž právě
v tento den oznámila úpadek, přičemž
v první chvíli bylo jejími finančními
problémy ohroženo přes tři sta lidí.
Ovšem zatímco účastníci zájezdů jsou
již všichni doma a ty zbylé klienty odškodní pojišťovna, sama Šárka Trunečková se ocitla na samém dnu svého
života.
Majitelka zkrachovalé cestovky Večerníku, jako jedinému médii v České
republice, poskytla exkluzivní rozhovor. A musíme už na začátku říct, že
velmi upřímný. „Chtěla bych se podělit
s lidmi o své trápení a hlavně popsat,
proč jsem se dostala do neuvěřitelných
finančních problémů. Nejsem žádná
podvodnice, s dluhy se chci vyrovnat
čestně. Je ale možné, že i s dcerou skončím pod mostem...,“ svěřila se.

od této události neuply- to vůbec možné? My
Exkluzivní rozhovor s Šárkou
nuly ani dva roky, Vlado taky...
situace. Šárka Trunečková se svojí
Trunečkovou najdete v příštím Nezáviděníhodná
cestovní kanceláří Hellas-nejen Řecko zkrachovala a nesmí
Rožič se opět ocitl na
více čtěte na straně 13 vydání Večerníku
tři roky podnikat. Jak z toho ven?
Foto: Michal Kadlec
svobodě! Ptáte se, jak

S ŽIVOTEM VE MĚSTĚ JE SPOKOJENO 85 PROCENT PROSTĚJOVANŮ
„Alarmující ale je, že lidé se bojí v noci chodit po ulicích,“ zmiňuje náměstkyně primátora Alena Rašková

Světlo světa spatřily aktuální výsledky průzkumu
spokojenosti či nespokojenosti prostějovských
občanů se životem ve městě. Ten si nechává pořizovat magistrát každoročně už sedm let, letos
jej vypracovala Střední odborná škola podnikání
a obchodu v Prostějově. Studenti oslovili celkem
800 lidí, přičemž mezi respondenty převládali zaměstnaní občané, ale své zastoupení měli také
senioři, studenti a lidé bez práce. Výsledky průzkumu jsou v mnohých ohledech vskutku velice
zajímavé...
Prostějov/mik
„Průzkum se uskutečnil klasickým způsobem, studenti
zastavovali lidi v ulicích města
a s dotazníky v rukách se jich
vyptávali na konkrétní otázky.
Už sedmým rokem nám jde
o to zjistit, jak jsou občané spokojeni se životem v Prostějově.
Konkrétně s bezpečnostní, komunálními službami, zaměstnaností, úrovní městských úředníků
a mnoha dalšími aspekty,“
konstatoval Marek Moudrý,
zástupce ředitele Střední odborné školy podnikání a obchodu
v Prostějově.
Z výzkumu je na první pohled
patrné, že Prostějované jsou se
životem ve městě dlouhodobě
spokojeni. „Celkově musím
říct, že některé odpovědi občanů
a hlavně konečné výsledky prů-

zkumu mě v některých ohledech
překvapily. A to kladně i záporně. Spokojenost našich občanů
je aktuálně vyjádřena hodnotou
pětaosmdesáti procent. Je to
úplně nejvyšší hodnocení, jaké
jsme v historii těchto průzkumů
zaznamenali a v tomto ohledu
patříme také mezi nejúspěšnější
města České republiky,“ pochvaluje si náměstkyně primátora
Alena Rašková, která je na radnici mimo jiného zodpovědná za
sociální oblast.
Večerník má kompletní výsledky průzkumu k dispozici. Když se na ně podíváme
podrobněji, největší spokojenost našinec vyjadřuje s možností realizace vlastních zálib
a také co se týká mezilidských
vztahů. „Myslím si, že toto je
vůbec nejdůležitější pro život
ve městě. Skutečnost, že občané

Spokojenost s místním společenstvím
Zdroj: Magistrát města Prostějova

Optimistické výsledky. Studenti Střední odborné školy podnikání
a obchodu v Prostějově oslovili osm stovek spoluobčanů, kteří v drtivé
většině projevili spokojenost se životem ve městě. Koláž Večerníku

si u nás pochvalují mezilidské
vztahy, mě hodně potěšila. Na
druhé straně mě mrzí, ale dalo se
to čekat, že naprosto nespokojeni
jsou Prostějované s nezaměstnaností a hlavně s tím, že večer a v
nočních hodinách se bojí chodit
po ulicích,“ pokrčila rameny
Rašková. „Co se týká práce, to
je samozřejmě dlouhodobý problém, který ale nemůžeme řešit
jenom tady na magistrátu. Je to
rovněž otázka toho, jaké stát vytvoří podmínky, aby podnikatelé
měli vůbec chuť zaměstnávat
další pracovníky. Jistě, v posledních letech jsme tady v Prostějově pro zvýšení zaměstnanosti

udělali mnohé, dokázali jsme
vytvořit obrovskou průmyslovou zónu, do které jsme získali
spoustu lukrativních investorů.
Problém je trošku v tom, že
z těch přibližně dvou tisíc pracovníků je zhruba jen polovina
Prostějovanů, další jsou z okolních vesnic,“ podotkl Miroslav
Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějova.
Co ale udělat s tím, že se Prostějované vzhledem k množství případů loupežných přepadení a početných zlodějen
bojí vůbec večer a v noci vycházet ven na ulici? „Na to je
jediný recept, a to zintenzivnit

noční policejní hlídky. Nemůžeme mluvit za státní policii, ale
výsledky aktuálního průzkumu
budeme každopádně konzultovat s velitelem městské policie
a budeme se snažit učinit výrazná
opatření,“ konstatovala Alena
Rašková. Jak ovšem vzápětí dodala, průzkum zároveň ukázal, že
třiaosmdesát procent Prostějovanů je spokojených s prací
a vystupováním strážníků
městské policie.
Zajímavé ovšem rovněž je, že
znalost okrskových strážníků
poklesla na třiadvacet procent
u dotázaných respondentů. „Se
stavem veřejného pořádku ve

srovnání s jinými městy je spokojeno sedmapadesát procent
lidí z Prostějova, devětadvacet
procent obyvatel ho považuje
za stejný jako v loňském roce.
Nejdůležitější oblast ve svém
hodnocení považují Prostějované
možnost zaměstnání, dále pak
kvalitu životního prostředí. Naopak nepodstatné pro naše občany
je možnost zúčastnit se plánování
investičních akcí města,“ vyjmenovala další údaje z aktuálního
průzkumu náměstkyně primátora
Prostějova.
Průzkum spokojenosti občanů s místním společenstvím
zjišťuje a vyčísluje subjektivní pocit spokojenosti občanů
s městem, ve kterém žijí a pracují
a další dílčí aspekty této spokoje-

nosti. Bezprostředně odráží pocit
kvality života, který tvoří důležitou součást udržitelné společnosti.
Znamená možnost žít v takových
podmínkách, které zahrnují kvalitní a bezpečné bydlení, dostupnost
základních služeb, jako například
školství, zdravotnictví, kulturu
a podobně, možnost zaměstnání, kvalitní životní prostředí, jak
přírodní, tak člověkem ovlivněné
a pozměněné, a reálnou možnost
účastnit se místního plánování
a rozhodování.
Pro kompletní výsledky průzkumu spokojenosti občanů
Prostějova za rok 2014 stačí kliknout na internetovou adresu:

www.vecernikpv.cz/
pruzkum-spokojenosti

Městu došla trpělivost „NEVyVolená“
Diskotéka

v Olomoucké
jen do 22.00!

Dlouho nezamìstnaná „paømenka“
si našla práci a usmíøila se s rodièi

Prostějov/mik - Další petice rozhořčených občanů dovedla prostějovské konšely k zásadnímu rozhodnutí. Magistrát hodlá totiž vydat vyhlášku, která by omezila provoz
diskoklubu DCM pouze do 22.00 hodin. Důvodem jsou
opakované stížnosti obyvatel Olomoucké a Lužické ulice,
kterým vadí noční a mnohdy i časně ranní hluk návštěvníků diskoték. „To není omezení, ale likvidace našeho podnikání,“ láteří spolumajitel hojně navštěvovaného diskoklubu Petr Bartoš mladší. podrobnosti se dočtete na straně 6

Jste naladěni
na stejné vlně?
Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Poznali byste ji? Zdeňka Soušková si na prázdniny nechala výrazně zkrátit vlasy. Foto: Facebook Z. Souškové a archív Večerníku
Zkoušela všechno. Ještě ke konci roku se Zdeňka Soušková
návštěvníkům nočního klubu představovala jako Miss mokré tričko.
Foto: www.TuningPrůhonice.eu

čtěte na straně 13

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

20 000 000

V Olomoucké je klid. Velmi příznivou
zprávou je, že uzavírka Olomoucké ulice v ProsZase ti cyklitějově nepřinesla během uplynulého týdne
sté! S nehodami
takřka žádné komplikace v dopravě.
jezdců se v poslední
Ve zmíněném úseku je klid,
době roztrhl doslova pytel.
jako kdyby jej řidiči úplně
Hned během počátku uplynulého
ignorovali. A tak mají
týdne došlo k další havárii přímo v samotdělníci klid na
ném centru města. Sedmapadesátiletý muž na
práci.
kole při srážce s jiným cyklistou přepadl přes
řídítka a zranil se. Druhý rychle ujel...

Osobnost týdne
PETR ZAPLETAL

Okolnosti zmizení majitelky
prostějovské realitní kanceláře
nabírají na intenzitě. Pohřešovaná Petra Sedlářová se ozvala
dopisem médiím, ve kterém přiznává dluhy v astronomické výši
dvaceti milionů korun. Navíc
podnikatelka světu oznamuje, že
odchází z tohoto života…

-

Výrok týdne
„JE MI TO LÍTO,
ALE NEMŮŽU VÁS
VZÍT. TU KORUNU
SI PROSTĚ PŮJČTE!“

Čech spokojen. Vždyť být mezi desítkou
nejkrásnějších chlapů České republiky
není k zahození.

Řidič autobusu MHD
byl naprosto neoblomný,
žena měla ve šrajtofli jen
osm korun na jízdenku...

„HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ!“ ANEB UŽ SE NÁM TO ZASE BLÍŽÍ...

Analýza
Martin Mokroš
V dnešní době už mne tento
slogan nechává chladným, ale
celkem soucítím s rodiči žáků
a studentů, neboť ceny, které
jsem viděl v prostějovských obchodech za školní potřeby a knihy- učebnice mne celkem děsí.
A tak když již v červenci vidím,
jak se na rodiče hrne z letáků
supermarketů lavina nabídek
školních potřeb, celkem chápu,

fejeton
Petra Hežová
Nevím, jak to máte vy, ale ať je
vedro nebo zima, jen co se přivleču domů z práce, nejraději
bych sebou plácla na nejbližší
k spánku vhodně přizpůsobené místo a dala si „dvacet“...
K tvůrčí aktivitě mě v tu chvíli nepřinutí ani hromádka
prádla na vyžehlení, ani nevysátý koberec. K takzvaným
„bordelářům“ bych se počítala jen opravdu nerada, ale na

Když jsem byl za minulého režimu ještě dítko školou povinné, tak mi výše zmíněný slogan vždy bezpečně pokazil prázdniny, jelikož znamenal, že někde jsou zase na
blízku ty dny plné zkoušení, písemek a domácích úkolů.
Jako student gymnázia jsem si za tímto sloganem představil, že do nás zase budou v některých předmětech
cpát ideologické rudé žvásty, kterým ti kantoři snad ani
sami nemohli věřit. Bohužel pak jsem se smutkem zjistil,
že někteří ano... A tak jsem během srpna zintenzívnil poslech tehdy „štvavé vysílačky“ Svobodná Evropa, abych
načerpal protilátky před ideologickým režimním balastem. Během vysokoškolských studií pak přišla revoluce
a spousta věcí se i ve školství naštěstí změnila...
že to některým z nich kazí čerpání řádné dovolené. Bohužel je
to tak. Zatímco se vymýšlí barnumské projekty, které mají
školství údajně spasit, tak to
základní jako jsou pomůcky
a učebnice je mnohdy dražší než
alkohol, který je dětem některými jedinci bezostyšně naléván
a prodáván...
Nedávno jsem se zaradoval, když
se začalo uvažovat o snížení
DPH u knih. Jsem zvědavý, jak

to dopadne, a navrhoval bych
do této kategorie všechny školní
pomůcky. Ano, někdo si možná
řekne, že bude třeba definovat, co
všechno je školní pomůcka, ale
v tom zas tak velký problém nevidím, neboť každá škola vydává
pro rodiče budoucích žáků a studentů seznam toho, co je potřeba k
úspěšnému studiu na dané škole.
A ten rozdíl mezi jednotlivými
institucemi zase není tak velký.
Kdyby školy tyto seznamy po-

Uklízecí amok

úklid prostě člověk musí mít
podle mě tu správnou bojovnou náladu. Pravým opakem
mé uklízecí teorie je moje
máma. Ta, jen co překročí
práh domu, už si napouští
do kbelíku vodu a saponát,
protože je kdoví proč životně
důležité hned začít s úklidem
kuchyně. Nebo se začne sápat
po záclonách, které je právě
teď potřeba vyprat, a já se
v tu chvíli raději klidím z cesty,
protože pokud se mi nepodaří
včas se nepozorovaně vytratit,
vyfasuju mop nebo žehličku
a z plánovaného „šlofíka“ nebude zase nic.
Nejhorší na tom je, že tohle
divoké pracovní nasazení bez
kloudného odpočinku je zřej-

mě pro každou mámu vrozené,
nejedna kamarádka mi totiž
celkem nedávno otráveně líčila, jak se její mamka pustila do
čištění koberců nebo mytí oken
hned poté, co se vrátila z nákupů a mezitím ještě stihla upéct
i domácí bábovku, zatímco
kamarádka si jen stačila zout
boty a sundat kabát. To by přece srazilo sebevědomí nejedné
domácí hospodyňce.
Zajímalo by mě, kdy tak asi
v průměru na mamky tenhle
uklízecí amok přichází poprvé,
protože na sobě nic podobného
nepozoruju a ani kamarádky
se výrazně nechlubí rekordy
v žehlení a vysávání. Tak jen
aby nás to potom nějak nezaskočilo...

Konstelace hvězd Prostějova
Prostějovanům stále bude chybět pracovní elán. Není divu, když
každý druhý je stále duší na dovolené. Jenomže ta drtivé většině
našinců už skončila, tak se rychle probuďme a začněme makat.
Je nejvyšší čas!

Berani - 20.3. až 18.4. Pořád se nedokážete zbavit
dojmu, že vám něco utíká pod rukama. A není divu,
neboť z práce znáte jen cestu domů a maximálně
pak večerní sledování televize. Co kdybyste se konečně více zapojili do společenských událostí?
Býci - 19.4.až 19.5. Zaslechnete informaci, která
vás vykolejí ze zaběhnutého rytmu života. Dostanete se totiž do hledáčku důležitých úřadů, které se
vás dlouhé měsíce marně snaží kontaktovat. Je na
čase vylézt z ulity a řešit resty.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Konečně si vyřešíte veškeré nesrovnalosti, které v posledním období nastaly
mezi vámi a partnerem. Usmíření je každopádně
na dohled, zvláště když vás protějšek překvapí velmi milým a hlavně hodně drahým dárkem.
Raci - 20.6. až 21.7. V penězích se zrovna topit
nebudete, ovšem na konci týdne vám skvěle vyjde
jedna malá investice. Konečně si budete moci dovolit přikoupit nějaké nové vybavení bytu a vyloučen není ani krátký výlet do zahraničí.
Lvi - 22.7. až 21.8. Pozorně naslouchejte radám
starších kolegů, myslí to s vámi dobře. Uprostřed
týdne čekejte problémy v práci, které vás sice
pořádně rozladí, nicméně budou řešitelné. Jenom
proboha hned nevyhrožujte výpovědí...
Panny - 22.8. až 21.9. Budete se užírat nudou,
protože se nenajde nikdo, kdo by vás jakýmkoliv způsobem zabavil. Rozptýlení tak zůstane na
vás, ale máte k němu hned několik příležitostí. Co
takhle návštěva hazardního podniku?
...ještě
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slaly nadřízeným orgánům a ty
následně ministerstvu, jistě by to
šlo na vládě nějak řešit. Neustále
se bijeme v prsa, jak chceme
zlepšit kvalitu našich žáků, neustále se něco testuje, projektuje,
srovnává a reformuje, ale nějak
se všeobecně zapomnělo, že se
u značné části obyvatel rapidně zvedly výdaje a to třeba
i díky nesmyslné devalvaci
koruny či zvedání DPH.
Budete se divit, tyto rodiny preferují jídlo, neboť jíst a pít se musí,
aby se přežilo, dále placení mandatorních výdajů, neboť jinak budou
odstřiženi od energií a pak často
dochází k tomu, že na ony pomůcky a další školní výdaje, jako jsou
obědy, ubytování a školné, již
nezbývá, a tak se to flikuje, jak se
dá. Upozorňuji znovu, bavím se
o zdaleka nejpočetnější skupině obyvatel. Ten kdo má na
drahá zahraniční lycea a privátní školy české provenience, budiž mu přáno, pokud si
na to vydělal poctivou prací
a podnikáním. Ale právě pro tu
nejpočetnější skupinu by bylo

Váhy - 22.9. až 21.10. Tento týden budete mít poměrně zablokovaný mozek, žádný kloudný nápad
z vás nevyleze. Zato ve vašem soukromí se budou
dít věci! Především díky rodičům se dostanete do
finanční pohody, šrajtofli budete mít naditou.
Štíři - 22.10. až 20.11. Vaše nálada bude v těchto
dnech na bodě mrazu. Zřejmě se i několikrát utrhnete na spoustu lidí, kteří vás nebudou mít kvůli
tomu příliš v lásce. Nevybíjejte si vztek na druhých, to se rozhodně nemůže vyplatit.
Střelci - 21.11. až 20.12. Do cesty se vám připlete
člověk, který okamžitě vzbudí váš zájem. Sami si
nedokážete vysvětlit, co na něm vidíte, nicméně
právě on nebo ona může znamenat výrazný zlom
ve vašem životě. Jděte do toho!
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Myslíte na tisíc
různých věcí, ale na to, na co se máte soustředit,
prostě kašlete. Jestli se neprobudíte ani tento týden, pak se nedivte, že v práci začnete mít výrazné
problémy. Hrozí i ztráta prémií.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Vy si na nepřízeň osudu
v nejbližších dnech rozhodně nebudete moci stěžovat. V práci vám přidají, doma zavládne klid
a pohoda i ve finančních záležitostech budete mít
obrovskou kliku. Vyhrajete spoustu peněz!
Ryby - 19.2. až 19.3. Budete obviněni z něčeho,
co jste neudělali. Přestože se celá záležitost velmi brzy vysvětlí, určitá nedůvěra vůči vám bude
vládnout i nadále. Co s tím? Nezalézejte pod stůl
a snažte se trpělivě všechno vysvětlit.

dobré něco udělat, neboť pokud
chceme mít vzdělané všechny
děti a požadujeme dnes prakticky
od každého minimálně maturitu, tak co to kapánek ulehčit po
stránce finanční?
Můžete mi namítnout, že snížení
DPH by mohla chtít každá oblast společnosti a lidské činnosti, ale já tady již po asi milionté
budu oponovat tím, že všichni
ti inženýři, lékaři, ekonomové, policisté, hasiči, letci a další
a další prostě začínají svou životní pouť na základním, středním
a vysokém školství. A tak navrhuji zodpovědným, aby přestali
vyhazovat peníze za nesmysly
a pokusili se vrátit ke kořenům, tj.
přiblížit školství všem, aby ti, ve
kterých dříme talent, neskončili
svoji životní pouť už na začátku
jen proto, že na to prostě neměli
oni či jejich rodiče.
Životopisy mnoha slavných nám
ukazují, že neměli lehké začátky,
právě kvůli materiálnu, ale tak
snad naše společnost je již podstatně dál, aby k tomu již docházet nemuselo. Já pořád věřím, že

i v našem městě máme spoustu
talentované mládeže, ukazují to koneckonců výsledky na
olympiádách a soutěžích, a tak
rozvíjejme její talent. Jednou se
o nás totiž tato generace bude starat
a bylo by dobré pro ni něco udělat teď a pak oprávněně chtít, aby
nám vrátila onu péči. Je to určitě
lepší, než pro ni neudělat nic,
a pak logicky také jedno velké nic
přijde od ní.
Pomalu se přiblížil nový školní rok
a je tu zase zpět ono heslo „Hola,
hola, škola volá!“. Rád bych popřál všem zúčastněným stranám,
žákům, studentům, rodičům,
učitelům a školskému vládnímu
managementu, aby se jim společně podařilo pozvednout úroveň
znalostí našeho národa zase opět
o něco výše. Abychom, až se zase
budeme s někým srovnávat a testovat, mohli být na sebe hrdí. Znalosti nám nikdo nikdy nesebere
a měli bychom si vážit možnosti
je získat a vážit si oblasti, kde je
získat lze. Závěrem se tedy ptám
zodpovědných. Co uděláte pro
opravdové zlepšení školství?

JEŠTĚ MELOUCHÁŘI...?

Tomáš Kaláb
Přesto, že se stavebnictví
v makroekonomickém měřítku dvakrát nedaří, kolem nás
jako by vše svědčilo o opaku.
Hodně cestuji, takže si nelze
nevšimnout, v kolika obcích se
rekonstruují chodníky (to je teď
„móda“), kanalizace, povrchy
komunikací - chudák motorista
mezi tím kličkuje jak honěný
zajíc.
V Prostějově teď asi nejvíc pociťujeme rekonstrukci křižovatky
u přejezdu na Olomoucké ulici.

Člověk si u dopravních omezení
šťavnatě zanadává, měl-li být
dávno někde jinde, ale aspoň
částečně kvituje, když projíždí
kolem čilého stavebního ruchu,
registruje proměny staveniště,
a pokud si dá tu práci a zjistí si
časový harmonogram, pak také
jeho dochvilné naplňování.
Pokud mohu posoudit, máme
v našem městě vcelku šťastnou ruku na dodavatele, kterým zadaná práce „odsejpá“.
Kroutí-li snad někdo hlavou, ze
srovnání vím, co říkám. Jezdím
často směr Moravská Třebová
a v jednom městečku za Konicí se už tak druhým rokem
děje po objížďce důstojné
leda pro traktory. To vše kvůli
stopadesátimetrovému úseku
ulice, průjezdnému kyvadlově.

glosa týdne
Človíčka v modrákách jsem tam
i ve všední den zahlédl jen výjimečně, hlemýždí tempo postupu prací tomu odpovídá. Skoro
jako by si investor najal meloucháře, kteří na stavbu jezdí až
po pracovní době...
Jinde se zase týden dopředu
avizoval start opravy starých
betonových chodníků. První
den se nedělo nic, druhý přijeli
hasiči teprve zjišťovat, budou-li nové chodníky konstrukčně
vyhovovat požadavkům IZS...
Buďme tedy rádi, že u nás pracují profíci. I když - taková revitalizace náhonu v Kolářových
sadech bude asi taky celosezónní záležitost, že...

Agentura
Na hranicích s Držovicemi našli ZLATO!

Ježíšmarjá! Sotva dohořel spor
se sousedními Držovicemi a prostějovští konšelé jim zacálovali
skoro tři miliony korun po rozvodu z roku 2006, mezi městem
a touto obcí se rozhořel další žár!
Navíc, jak Prostějov, tak i Držovice, hodlají kvůli tomu urychleně
vybudovat vlastní armády, kdyby
bylo zapotřebí bojovat. Proč?
Jak totiž Agentura Hóser zjistila,
v hlubokém podzemí u čerpací
stanice v Olomoucké ulici, tedy
na samotné hranici mezi Prostějovem a Držovicemi, objevili
geologové obrovská naleziště zlata! Stalo se tak už na jaře tohoto
roku, ale všichni kompetentní
ouřadové měli klapačky uzamčené na sedm západů. Fantastický
objev se prozradil až ve chvíli,
kdy se banda zatím neznámých
pachatelů u rondelu v těsné blízkosti benzínky snažila provrtat
do podzemí a něco si z bohatých
zásob zlata odnést.
„V noci z úterý na středu se neznámí pachatelé pomocí vrtné
soupravy dostali do podloží kruhové křižovatky v Olomoucké ulici. V hloubce sedmdesáti milimetrů narazili na zlatou žílu a část

z ní odtěžili. Škoda byla vyčíslena
na osm miliard korun,“ potvrdila exkluzivně Agentuře Hóser
Naďa Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje. Případ
vzbudil obrovské ohlasy a prostějovští radní, stejně jako starostka
Držovic museli konečně přiznat
barvu. O nalezišti zlata totiž
všichni věděli už několik měsíců!
„No, je to pravda, ale vy do toho
nestrkejte frňák,“ odbyl naše redaktory v první chvíli Miroslav
Nakaseseděl, primátor města. Po
chvíli byl ale už sdílnější. „Geologický průzkum potvrdil, že pod
rondelem v Olomoucké ulici leží
obrovské naleziště zlata, které po
vytěžení může mít hodnotu až
dvou bilionů korun. Do těžby se
zatím nepouštíme, protože nárok
na toto zlato si dělá i držovická
starostka,“ prozradil primátor
Nakaseděl. „Jasně že jo! Většina
naleziště je totiž na našem území
a my si ho vybojujeme za každou
cenu! To zlato je naše,“ prohlásila bojovným hlasem Blanka
Vykolejená, první dáma Držovic.
Obě dvě obce se chtějí o zlato
porvat, i kdyby měli založit vlast-

ní armády. Jde totiž o nebetyčné
bohatství. „Už jsem pohovořil
s velením prostějovského bojového útvaru. Nemusíme si zakládat
armádu, plukovník nám slíbil, že
stáhne jednotku z Afghánistánu
a pomůže nám vybojovat tento
majetek,“ šokoval Agenturu Hóser primátor Pišťák. „Žádní žoldáci Prostějovu nepomohou, my
budeme mít armádu z vlastních
lidí, kteří budou o zlato bojovat
s nadšením jako praví vlastenci,“
vrátila hozenou rukavici Blanka
Vykolejená.
Spor o bohaté naleziště zlata tak
může skutečně přerůst v dlouhotrvající válku. „Celou situaci
budeme sledovat, spor se stává
v důležitosti našich zájmů hned
druhý nejvýznamnější po válce
na Ukrajině,“ nechal se po zkontaktování slyšet ministr obrany
České republiky Martin Kriminálka Anděl.
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
dvojici nejzajímavějších, které
vám nyní předkládáme...

AD.: posílat strážníky
na děti?

V pondělí jsem si koupil nové
číslo Večerníku a skutečně musím
zareagovat na článek na straně 4
v rubrice Hlas lidu, Hlas Boží, kde
paní Zapletalová píše o tom, jak
si děti na sídlišti nemají kde hrát
a starší spoluobčané na ně volají
městské strážníky.
Moje přítelkyně žije v tom domě,
o který se jedná a poslednímu policejnímu zásahu byla i přímým
svědkem. Nešlo tam však jenom
o děti a jejich křik, který rušil důchodce domu natolik, aby dětem
začal hlasitě nadávat. Přítelkyně
ho dokonce jednou okřikla, protože jeho slovník skutečně nepatřil
mezi nejslušnější. Na tento popud
vyšla ven matka jednoho z chlapců, kteří si za domem hráli, a začala své dítě bránit. K důchodci na
balkóně se přidali další lidé a byla
z toho veřejná hádka, která byla
slyšet na míle daleko. Do toho
nějaký dobrák zavolal městskou
policii, která ale děti z veřejného
prostranství vyhnat nesmí. To se
lidem na balkonech samozřejmě
nelíbilo a tak, aby policajti měli co
dělat, obžalovali matku chlapce,
že je slovně napadala a urážela.
Ona, na rozdíl od nich, ale sprostě
nemluvila. A na děti už vůbec ne.
A jaké to má všechno zakončení?
Na paní se sepsala petice, hrozí jí
vystěhování z domu, i když prokazatelně domovní řád neporušila. Je to samoživitelka se dvěma
dětmi. Domovní správa petici
vzala v potaz a paní si předvolala. Celý incident ale přitom řeší
i městská policie, která si paní
zavolala k přestupkové komisi
za urážení na cti. Podle zákona
je pak taková petice ale neplatná,
protože by zasahovala do nezávislosti soudu. Domovní správa
ji však přijala a dokonce vyvodila
důsledky. Pokud se paní do konce srpna nezklidní, neprodlouží
jí smlouvu. A kam má taková
matka se dvěma dětmi jít? Akorát
do ubytovny a děti do nejbližšího
domova. A co je na tom všem
nejlepší? Petici nikdo ve vchodě,
kde paní bydlí, nikdy neviděl. Dali
ji podepsat vedlejšímu vchodu
a dokonce pečovatelskému domu,
se kterým ten dům nemá nic společného. Skutečné hrdinství!
A proto se obracím na vás, abyste
viděli, jak se žije na sídlišti Západ.
Kde lidé jsou k sobě zlí a hledí
jenom na to, jak tomu druhému
ublížit. Nespravedlnost světem
vládne a je to všude stejné.
Viktor Černý, Prostějov

Jak vědí Romové
o dávkách?

Ačkoliv nejsem žádný dopisovatel, na rozhovor s Alenou Raškovou musím reagovat. „Mám
pocit, že někteří Romové si dělají
děti na kšeft!“ Tak tohle mě dostalo. Paní Rašková po tolika letech
na radnici má pocit? V článku se
také zamýšlí, jak je možné, že
někteří lidé o svých nárocích na
výplatu sociálních dávek nevědí.
Mě spíše zaráží, jak o tom vědí
Romové? Kdo jim radí, když
často ani neví, jak se jmenují
a neumí se ani podepsat? Jak je
možné, že jim dávky vyplácí úřad
práce, když nepracují? Já jako
nezaměstnaný veden na pracáku
si mohu vydělat jen 4 250 korun,
a nikdo mi neporadí, jak dostat
aspoň polovinu toho co Romové.
Dále paní Rašková píše, že úřad
práce byl posílen o nové pracovníky, kteří se zaměří na kontroly
zneužívání všech vyplacených
dávek. Zda tyto kontroly odhalí
vymyšlené babičky, dědečky,
tetičky a bratrance přihlášené na
jedné adrese? A především by
měla odhalit zameškanou školní
docházku, která je povinná! Pokud
se tato povinnost neplní, nemohou mít nárok na sociální dávky!
A v neposlední řadě bych byl pro
znovuzavedení povinného nároku
na práci, pak by dávky vyplácené
na úřadu práce měly smysl.
Ivo Chudoba, Prostějov

...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
I když nám v posledních dnech počasí zrovna nepřeje, byly dny, kdy
to bez osvěžení ve vodě nešlo vydržet. Ke koupání se tak nabízela
řada míst včetně prostějovského aquaparku. Zajímalo nás tak, zda-li jste se byli letos koupat v prostějovském aqvaparku? Právě na to
se Večerník v uplynulém týdnu ptal v prostějovských ulicích našich
spoluobčanů...

NAVŠTÍVILI JSTE LETOS
PROSTĚJOVSKÝ AQUAPARK?
Renata CHORÁ
Výšovice

Michaela KOČOVÁ
Prostějov
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„Neslyš
Jste se svým partnerem už hodně dlouho a také váš sexuální vztah začal trpět stereotypem? Většina dlouhodobých vztahů se potýká s tímto problémem. Stereotyp zahání chuť na sex. Nic naplat, aby vášeň z dlouhodobého
vztahu nevyprchala, je dobré přijít občas s malou inovací. Milování může být mimo zdi domova velmi riskantní,
ale o to více vzrušující. Hlavně sex v posteli začne být po
pár letech vztahu trochu nudný, a tak není divu, že lidé
přemýšlejí, jak ho okořenit. Jednou z mnoha variant je
právě sex na nezvyklých místech. Vzrušující na tom je
zejména fakt, že vás může kdykoliv někdo načapat.
Co takhle se pomilovat na hřbitově? Možná se vám to
zdá trochu morbidní, ale spoustu lidí to láká. Pokud se
nebojíte duchů či nějakého prokletí, můžete to vyzkoušet
taky. Podle nás je však nejhorší hrozbou nějaká babička,
která by vaše dovádění nemusela úplně tak pochopit.
Chcete tomu dodat ještě více adrenalinu? Jděte tam po
setmění! To je pak teprve to právě vzrůšo!

Víc už to nešlo. Jan Košťál dělal všechno pro to, aby volajícího v mobilu slyšel, to by se ale zřejmě
musel sklonit ještě víc...
Foto: Michal Kadlec
„Tohle léto jsem se bohužel
do prostějovského aquaparku
ještě nedostala a podle počasí
to vypadá, že už jej asi ani letos
nenavštívím. Je to škoda, chtěla jsem tam vzít svoji maličkou
dcerku, koupání a atrakce pro
děti se mi tam totiž moc líbí.
Jinak, když bylo pěkné počasí,
chodili jsme se koupat k rodičům na bazén, kde má přeci jen
člověk svůj klid a soukromí.“

„Letos jsem tam nebyla, ale stejně se mi tam moc nelíbí. Minulý
rok jsem jej navštívila poprvé
a nebylo tam téměř žádné místo
k plavání. A pak tam taky lidé
nedělají nic jiného, než si vás
jen prohlíží. Myslím, že by bylo
vhodné, aby v Prostějově vznikl
areál s venkovním i krytým plaveckým bazénem, pár skluzavkami a také s termální částí. Své
návštěvníky by si jistě našel.“

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Jednání Zastupitelstva Statutárního města Prostějova bývají přes veškerou vážnost,
kterou rozhodně nechceme zpochybňovat,
mnohdy i úsměvná. Jak jinak se také tvářit při pohledu na vedoucího stavebního úřadu prostějovského magistrátu Jana Košťála,
kterého paparazzi Večerníku nachytal v obřadní
síni radnice při nepříliš obvyklé pozici...
Prostějov/mik
Šéf tolik důležitého orgánu
státní správy sedí při jednáních
zastupitelstva přímo za šesticí
komunistických zastupitelů. Ve

chvíli, kdy si v diskuzi nad projednávanou investicí města vzal
slovo tradiční bouřlivák Josef
Augustin, zazvonil Janu Košťálovi mobilní telefon. „Haló,
neslyším, komunisti tady hroz-

ně řvou,“ dalo se odečíst z jeho
rtů. Přestože se s telefonem přilepeným na uchu sklonil málem
až pod lavici a prstem si ucpal
i ucho druhé, z hovoru viditelně
toho moc neměl. Po pár vteřinách totiž jednací síň i s mobilem opustil a vyšel na chodbu.
„Většinou se dbá na to, aby
zastupitelé i všichni přítomní
vedoucí odborů magistrátu měli
vypnuté mobilní telefony, nebo
alespoň vyzvánění. Pan Košťál
ale zřejmě řešil nějakou hodně
důležitou stavební zakázku,“
usmál se jeden z prostějovských zastupitelů.

„starým” případům

Skvělý boxer Petr Novotný
sbírá úspěchy i jako trenér
Prostějov/mls

jak šel čas Prostějovem ...

PONDĚLÍ 26. SRPNA 2013

Skončit na vrcholu. V duchu tohoto předsevzetí se kapitán
prostějovských boxerů Petr Novotný rozhodl, že rukavice pověsí na
hřebík. Teprve dvaatřicetiletý sportovec přitom neotřesitelně vládl
v uplynulé sezoně váhové kategorii do jednadevadesáti kilogramů, v níž
se stal již pošesté mistrem republiky, současně přispěl oddílu BC DTJ
Prostějov k prvnímu místu v české extralize. Boxerský ring však až tak
zcela neopouští. Stal se totiž novým hlavním trenérem mužů hanáckého
oddílu, stávající lodivod Pavel Duda přechází do pozice asistenta. A co
si od další sezony nový hlavní kouč slibuje? „Chceme do Prostějova
přivést nejlepší boxery z Moravy a cílem je obhájit nejvyšší příčky
v extralize. Týmů je ale málo, takže to bude nesmírně vyrovnané,“
předvídal děj v chudé extraligové soutěži.

Mathonova ulice
Ulice pojmenovaná podle lékaře. Patří mezi poměrně nové ulice
v Prostějově, pojmenování dostala až 26. června 1997 podle osoby
MUDr. Jaroslava Mathona (1867-1953), lékaře, sběratele a amatérského historika umění. Jaroslav Mathon se zásadním dílem zasloužil
o vybudování a rozvoj staré prostějovské nemocnice, a proto byla na
jeho počest pojmenovaná ulice, kde se v letech 1980 až 2003 vystavěl
areál nové nemocnice, který má v současnosti v pronájmu Středomoravská nemocniční a.s., člen skupiny Agel. Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Palackého ulice
Vydavatelství HANÁ PRESS s.r.o.,
H

Návrat ke

OBCHODNÍ MANAŽER/-KA

Pokud vás tato pozice zaujala zašlete nám svůj strukturovaný životopis na adresu: kozak@pv.cz. Vybrané uchazeče budeme kontaktovat.

Pro bližší informace volejte 608 706 148, p. Kozák

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

PRO ZDRAVOU SNÍDANI...

Lion
425 g

Nesquik
225 g

Fitness Natural
500 g

Cini minis
225 g

Cheerios
425 g

Emco kukuřičné
lupínky 375 g

Naše RESUMÉ

84,90

57,90

92,90

57,90

84,90

39,90

-

-

-

-

-

-

89,90

51,50

92,90

51,50

-

36,90

84,90

55,90

89,90

55,90

-

-

59,90

49,90

59,90

49,90

59,90

-

94,90

49,90

89,90

49,90

94,90

54,90

Velice oblíbeným ranním
pokrmem se staly nejrůznější
lupínky či müsli, které jsou
navíc zcela jistě zdravější,
než třeba chutnější smažená
vajíčka. Nejvýhodnější balíček od Lionu a také Fitness
Natural či Cheerios nabízí
Tesco, populárního Nesquika i Cini minis lze koupit
nejlevněji kromě Teska také
v Intersparu, pro kukuřičné
lupínky Emco si pak zajeďte
do Billy.
Tak ať vám chutná!
Průzkum proveden
ve středu 20. srpna 2014

SRPEN 2014

Stejně jako mezi provazy dokázal šestinásobný mistr republiky
Petr Novotný uspět i ve své nové trenérské roli. Boxeři BC DTJ
Prostějov si letos na jaře převzali zlaté medaile i pohár pro celkového
vítěze české extraligy. Stalo se tak těsně před domácím přátelským
utkáním proti slovenskému mistru z Nitry. Právě při této příležitosti se
v rámci exhibice Petr Novotný zatím naposledy ukázal v boxerském
ringu. „S trénováním a dalšími věcmi kolem je určitě víc starostí, než
když člověk pouze boxoval a mohl se soustředit pouze na to. Vše se
teprve učím, je to běh na dlouhou trať. Jak budu úspěšný, to se teprve
ukáže. Jsem rád, že mám doma skvělé zázemí,“ prohlásil skromně
úspěšný sportovec, který se nyní věnuje i propagaci boxu a rád by
k tomuto sportu přivedl více mladých. „V naší boxárně v Krasicích
díky penězům z prostějovské radnice opravíme letos na podzim šatny
i sociální zařízení,“ pochvaloval si Novotný.
Prostějovský klub čeká na začátku října první zápas v Interlize, které se
zúčastní týmy z ČR, Slovenska i Polska. „Zvítězit v nabité konkurenci
nebude vůbec snadné, ale pokusíme se o to,“ přislíbil Petr Novotný.

DÍTĚ ZA VOLANTEM!
Chlapec s dodávkou boural
Kdo neviděl, neuvěří! Z dodávkového auta,
které v pondělí odpoledne nabouralo do domu,
posléze vystoupil řidič, jenž už na první pohled
10
nevypadal příliš dospěle. „Vypadal tak na dvanáct nebo třináct let,“ potvrdil Večerníku nálety
hodný svědek celé události.
K nehodě došlo v době nej- tilou. Celková škoda byla vyvětší dopravní špičky. Na- číslena na jedenačtyřicet tisíc
štěstí v tu chvíli nešel nikdo korun,“ uvedla Alena Slavopo chodníku. „Nezletilý řidič tínková, tisková mluvčí Policie
jel v pondělí 23. srpna 2004 ČR v Prostějově.
s dodávkovým vozidlem Re- Jak je ale možné, že za volant
nault po silnici v Palackého dodávky usedlo dítě? „Mladík
ulici směrem na Plumlovskou. si vozidlo zapůjčil bez souhlasu
V důsledku nepřiměřené rych- majitele, který byl u jeho rolosti nezvládl řízení a po pro- diny na návštěvě. Za tento čin
jetí pravotočivé zatáčky vjel a následnou nehodu nebude nivlevo mimo komunikaci na jak stíhán, neboť ještě nedosáhl
chodník. Tady narazil nejprve věku, kdy je za svůj čin trestně
do sloupu veřejného osvětlení zodpovědný. Případ policisté
a poté ještě do zdi domu. Šetře- odložili, náhrada škody však
ním bylo zjištěno, že havarující může být vymáhána po rodičích
řidič nevlastní řidičský průkaz, chlapce občanskoprávní cesneboť se jedná o osobu nezle- tou,“ vysvětlila Slavotínková.
napsáno
před

Zpravodajství

6

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 25. srpna 2014

v Mostkovicích
OBRAT! Rybník v Krasicích se brzy napustí Nehodu
cyklista NEPŘEŽIL...
„Jsem ochotný jej magistrátu prodat,“ svěřil se nový majitel

Ing. Hana
Naiclerová, MBA
odpovídá na vaše dotazy
anebb vš
aneb
vše
še co potř
potřebujete
třebbujet
j te vě
vědět
ědě
dět
ět
z oblasti daní po novelách
od 1.1.2014
Dotaz číslo 11
do naší poradny:
Dobrý den, zaměstnavatel nám
oznámil, že končí činnost k poslednímu dni tohoto měsíce, takže
nedodrží dvouměsíční výpovědní
lhůtu, máme nárok na nějaké vyšší
odstupné? Zdeněk
„Ve vašem případě půjde o výpověď ze strany zaměstnavatele
z důvodu uvedeného v § 52 písm.
a) zákoníku práce, tj. z důvodu zrušení zaměstnavatele. V takovém
případě máte nárok na odstupné
podle počtu let, po které jste byl
u zaměstnavatele zaměstnán, a sice:
jednonásobku vašeho průměrného
měsíčního výdělku, jestliže váš pracovní poměr u zaměstnavatele trval
méně než jeden rok rok, dvojnásobku vašeho průměrného měsíčního
výdělku, jestliže váš pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň
jeden rok a méně než dva roky,
trojnásobku vašeho průměrného
měsíčního výdělku, jestliže váš pracovní poměr u zaměstnavatele trval
alespoň dva roky, součtu trojnásobku vašeho průměrného výdělku
a částek uvedených v písmenech a)
až c), jestliže dochází k rozvázání
pracovního poměru v době, kdy se
na zaměstnance vztahuje v kontu
pracovní doby postup podle § 86
odst. 4, tj. jestliže byste měli kolektivní smlouvu, což předpokládám
nebude váš případ.
Podle zákoníku práce se za dobu
trvání pracovního poměru považuje
i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele,
pokud doba od jeho skončení do
vzniku následujícího pracovního
poměru nepřesáhla dobu šesti měsíců. Dále při podání výpovědi běží
dvouměsíční výpovědní doba, po
kterou máte nárok u zaměstnavatele
pracovat. Pokud vám zaměstnavatel
není schopen po dobu výpovědní
doby přidělovat práci, nezbavuje
jej to povinnosti vám uhradit mzdu,
i když jste fakticky nepracoval, neboť
se jedná o překážku na jeho straně.
Proto pokud by s vámi chtěl uzavřít
zaměstnavatel dohodu o ukončení
pracovního poměru, požadujte úhradu jak odstupného, tak náhradu mzdy
za dvouměsíční výpovědní dobu.“
Své dotazy pište v rubrice Daňová
poradna na www.naiclerova.cz

Téměř rok zůstával krasický rybník na suchu. Pohled
na něj byl neutěšený: zarostl bujnou vegetací, na
dně se objevily odpadky a
kvůli nedostatku vláhy na
jeho břehu začal hynout sto
padesát let starý památný
strom. Jak Večerník zjistil,
nyní by se situace měla konečně změnit k lepšímu...
Prostějov/mls
Záležitosti kolem rybníka v Krasicích se konečně daly do pohybu.
Do jednání o jeho budoucnosti
totiž zásadním způsobem vstoupil
prostějovský magistrát, když projevil zájem jej od nového majitele
odkoupit. „Dovedu si představit,
že by město Prostějov jednalo
o odkoupení rybníka do svého majetku tak, aby mohl co nejdřív opět
sloužit svému účelu,“ vyjádřil se
v této souvislosti prostějovský zastupitel Jiří Pospíšil (ČSSD).

Současný majitel rybníka proti
tomuto návrhu nic nemá. „Sám
nejsem nadšený z toho, že je rybník
vypuštěný. Rozhodně jsem ho nekupoval proto, abych na tom nějak
vydělal. Nikdy jsem neměl záměr
na tomto pozemku něco jiného
postavit. Chtěl jsem, aby sloužil
dál ke svému účelu,“ zdůraznil
Marek Jedlička, který chtěl rybník
i za využití peněz z Evropské unie
opravit. „Město mi však odmítlo
prodat břehy a okolní pozemky.
Chápu jeho důvody. Aby se však
předešlo dalším problémům, je třeba, aby tyto pozemky i rybník patřily jednomu majiteli. Pokud tedy
od města dostanu férovou nabídku,
jsem ochotný magistrátu rybník
prodat,“ vyjádřil se exkluzivně pro
Večerník Marek Jedlička, jemuž
rybník v současnosti patří. Podle
jeho dalších slov zůstával vypuštěný zejména kvůli rybářům, kteří
jej mají v dlouhodobém pronájmu.
Rybáři však tvrdili, že vodní nádrž
potřebuje co nejdříve nákladnou revitalizaci, kterou má zajistit majitel.
Rovněž upozorňovali na skutečnost, že napuštěná voda může pro
Krasice představovat riziko.
Nedávno tak přímo u rybníka
proběhlo jednání mezi jeho majitelem, zástupci odboru život-

Policie už zná totožnost!

Prostějov/mik - Jak Večerník v minulém čísle informoval, policie
požádala veřejnost o pomoc při pátrání po totožnosti cyklisty, který v úterý 5. srpna vpodvečer havaroval v Mostkovicích. Po dalším
týdnu je vše jasné.
Policisté si před čtrnácti dny nevěděli rady, proto zveřejnili jak
fotografii jízdního kola, tak oblečení neznámého cyklisty. Jak ale
po týdnu vyplynulo na povrch, vyšetřovatelé neznali jméno kvůli
tomu, že by tajemný muž z nemocnice utekl, nýbrž že zde zemřel
a nebylo jinak možné zjistit, kdo to je. „Mohu potvrdit, že totožnost muže už známe. Bohužel, na následky zranění při nehodě
v Mostkovicích zemřel ve Fakultní nemocnici v Olomouci,“ oznámila Večerníku Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Olomouckého kraje.

Plevel nahradí voda. Vzrostlá zeleň ze dna rybníka v Krasicích
by už brzy měla zmizet.
Foto: Martin Zaoral
ního prostředí, města a svazu
rybářů. „Z něj jasně vyplynulo, že
rybník není v tak havarijním stavu,
aby nemohl být alespoň částečně
napuštěný a že za jeho současný
stav odpovídají rybáři,“ zmínil se
Marek Jedlička.
Nic tedy nebrání tomu, aby se
rybník začal opět plnit vodou.
„Dostali jsme to za úkol. Ještě
před tím budeme muset na vlastní
náklady vysekat na dně vzrostlou
trávu. Chtěli jsme s tím začít už

před několika dny, napouštění se
ale zřejmě o něco zpozdí. Kvůli
opravě jezu v Mostkovicích totiž
v Mlýnském náhonu asi tři týdny
nepoteče voda,“ prozradil Večerníku jednatel prostějovských rybářů
Pavel Müller, který v této souvislosti mnoho nadšení neprojevoval.
„Rybník napustíme hlavně kvůli
městu, se kterým máme dobré
vztahy. Stále ovšem uvažujeme
o výpovědi nájemní smlouvy,“
uzavřel Pavel Müller.

Suchdol: řidič Volkswagenu
srazil a těžce zranil motorkáře
Suchdol/mik - K závažné dopravní
nehodě došlo o uplynulém víkendu
v Suchdolu. Zřejmě z neopatrnosti zde řidič osobního vozidla srazil
motorkáře. Ten byl okamžitě letecky přepraven do nemocnice a jeho
zdravotní stav je otázkou...
„V sobotu třiadvacátého srpna odpoledne došlo v obci Suchdol k dopravní nehodě. Řidič vozidla Volkswagen Polo chtěl odbočit vlevo na
příjezdovou cestu k rodinnému domu
a při tom s největší pravděpodobností

nedal přednost motocyklu značky
BMW jedoucímu v opačném směru jízdy od Labutic. Došlo ke střetu,
následkem kterého byla způsobena
hmotná škoda na vozidle a zranění
motorkáře, který musel být letecky
transportován do nemocnice,“ popsala havárii Marie Štrbáková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Příčiny a okolnosti nehody policisté
stále vyšetřují. Škoda byla celkem
vyčíslena na sto šedesát tisíc korun.

POHŘEŠOVANÁ PETRA SEDLÁŘOVÁ NAZNAČUJE SEBEVRAŽDU!
„Ano, zbaběle jsem utekla, ale peníze nemám žádné,“
napsala majitelka realitky do médií a na sociální sítě

Pivín, Prostějov/mik - Dnes je to
přesně deset dní, co Policie České
republiky vyhlásila celostátní pátrání po Petře Sedlářové z Pivína. Pohřešovaná majitelka Realitní kanceláře Naděje v Prostějově se však
v uplynulém týdnu ozvala! Je tedy
na živu, ale z jejího vzkazu na Facebooku i následného dopisu zaslaném do jedné z komerčních televizí
doslova mrazí v zádech. Petra Sedlářová v nich totiž nejenže potvrzuje
informace Večerníku z minulého
vydání hovořící o závratných dluzích ve výši dvou desítek milionů
korun, ale zároveň se de facto loučí
s jednotlivými členy rodiny a vyhrožuje sebevraždou. Jak toto všechno
dopadne? Zatímco většina jejích
známých a hlavně příbuzných trne
strachy, nemalá část lidí bere tyto
výstupy jako citové vydírání a zakrývací manévr.
Dva osudové čtvrtky. Během toho 14.
srpna bylo po Petře Sedlářové vyhlášeno celostátní pátrání, podle policie
ji svědci viděli naposledy o den dřív
mezi Pivínem a Klenovicemi na Hané.
Ve čtvrtek 21. srpna pak ztracená
šéfka prostějovské realitky o sobě

dala nečekaně vědět. Nevrátila se,
ale prostřednictvím nejmenovaného facebookového profilu vysvětlila
své zmizení...
„Ano, zbaběle jsem utekla, ale nemám
žádné peníze. Za vším stála napřed
dobrá investice a vidina zisku, která
se hodně dlouho dařila. Nedávno to
ovšem skončilo a já rozhodně nejsem
ten člověk, který s penězi utekl. Užívá si je někdo jiný. Pak už nastalo jen
vytloukání klínu klínem. Svoji rodinu
nadevše miluji. Dnes byla sedmá noc
bez nich a já už nemohu dál. Loučím
se s vámi se všemi,“ napsala okruhu
svých známých Petra Sedlářová. Ale
odkud? Podaří se policii zjistit, kde toto
svoje prohlášení vložila na internet?
„Policie samozřejmě zachytila tento
dopis, ale v tuto chvíli se k němu nebudeme vyjadřovat. Celostátní pátrání po pohřešované Petře Sedlářové je
stále aktuální,“ sdělila v pátek Večerníku Marta Vlachová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Ve stejný den, ale v odpoledních hodinách, zveřejnily internetové stránky
televize Nova dopis na rozloučenou od
Petry Sedlářové, která v něm ještě blí-

žeji vysvětluje svoji situaci a zároveň
se loučí se svými nejbližšími. „Díky
svojí důvěřivosti a hlouposti jsem se
dostala do začarovaného kruhu, který
se uzavřel a výsledek je, že dlužím
dvacet milionů korun. A člověk, který
to zavinil, je neznámo kde,“ uvedla
Petra Sedlářová v e-mailu, který zaslala redakci tn.cz.
Rodina prý o obrovském dluhu
podle ní nemá ani ponětí. A její
kolegové z realitní kanceláře, které
Večerník koncem uplynulého týdne
oslovil, přiznali, že obě sdělení Petry
Sedlářové četli, ale celou situaci odmítli jakkoliv konkrétněji komentovat.
„Provoz Realitní kanceláře Naděje
stále pokračuje beze změn. Co se týká
paní Sedlářové, čekáme na výsledky
šetření policie,“ sdělila exkluzivně Večerníku Jitka Kolečková.
Ihned poté, co Petra Sedlářová dala
těmito zmíněnými způsoby o sobě
vědět, se okamžitě vyrojily další spekulace a na její zveřejněná prohlášení
lidé na internetových stránkách reagovali různými způsoby. Jedni Petru
Sedlářovou i její rodinu litují, druzí ji
nazývají zlodějkou a lhářkou. Kde je
pravda? To ukáže až čas...

Prohlášení „zmizelé“ PETRY SEDLÁŘOVÉ
na Facebooku

Děkuji za podporu těm, které mne nezavrhly a ty, které ano, na to mají samozřejmě právo.
Chtěla bych vše uvést na pravou míru. Nechci, aby nějaká hanba či stín pochybnosti padl na
moji rodinu. Proto říkám, že oni nemají s mým jednáním nic společného. Kolem mého zmizení se vedla obrovská diskuze. Ano, zbaběle jsem utekla, ale nemám žádné peníze. Za vším stála napřed dobrá investice a vidina zisku, která se hodně
dlouho dařila. Nedávno to ovšem skončilo a já rozhodně nejsem ten člověk, který s penězi utekl. Užívá si je někdo jiný. Pak už nastalo jen vytloukání
klínu klínem. Svoji rodinu nadevše miluji. Dnes byla sedmá noc bez nich a já už nemohu dál. Tak ráda bych je objala, svoje děti a manžela, ale předpokládám, že ten
už by mne stejně vidět nechtěl. Můj syn půjde za týden do druhé třídy a dcera příští rok na střední. Já už to neuvidím! Volím ten nejzbabělejší čin, který mohu, ale už
fakt nemám sílu. K otázkám a domněnkám, které tu kolovaly. Opravdu bydlíme v obecním bytě 1+1 a nikdy jsme si nežili nad poměry. Svým jednáním jsem přišla
o všechno. O rodinu, přátele a práci, kterou jsem milovala. Věřte, že celou dobu nedělám nic jiného, než přemýšlím co by bylo, kdybych se vrátila? Co by mne čekalo?
Výslech, policie, vězení? Ne, tak statečná nejsem. Jsem srab. Neumím se k tomu postavit čelem. Vím, že tu rodinu nechávám v obrovských problémech, chtěla jsem
je vyřešit, žádala jsem o pomoc média, ne pro sebe, ale pro mou rodinu. Naivně jsem si myslela, že jim někdo pomůže, že za mne vyžehlí můj průšvih. Dále bych se
chtěla omluvit všem, které jsem poškodila a prohlašuji, že Marcela Dvořáková, Jitka Kolečková a Mgr. Martin Grepl nemají s mým jednáním nic společného, jsou to
slušní a poctiví lidé! To vše jen na vysvětlenou a kdo může, ať mi odpustí.
Petra Sedlářová ve čtvrtek 21. srpna 2014

Večerník se během soboty ptal na názory lidí přímo v Pivíně. Někteří z nich
mají o celé situaci jasno. „Celé je to
jen vymyšlená habaďůra. Nejsem
sám, kdo je přesvědčen o tom, že
paní Sedlářová je doma a manžel
ji ukrývá. V novinách stálo, že byla

naposledy viděna, jak autem jeden do
Klenovic. Ale její auto stálo tři dny po
jejím zmizení u baráku Sedlářových!
Je prostě někde schovaná a snaží se
hrát celému okolí na city,“ šokoval
svým vyjádřením muž z Pivína, který
si však nepřál zveřejnit své jméno. „To
je blbost, paní Sedlářová byla slušná
ženská. Tedy alespoň jsem o tom byla
vždy přesvědčena a stále jsem. Je ale
pravda, že o tak velkých dluzích jsem
neměla ani ponětí,“ pokrčila ramena

žena z těsného sousedství domu manželů Sedlářových.
Večerník se znovu zkusil spojit
s manželem Petry Sedlářové, ale
tentokrát nebyl k dosažení. Ví něco
víc o zmizení své manželky? A nebo
si hodlá jeho žena skutečně sáhnout
na život? Snad ne! Petro Sedlářové,
ozvěte se, vždy je nějaké řešení, které je lepší než rozhodnutí, z niž není
cesty zpět... Večerník bude pochopitelně celou kauzu sledovat i nadále.

ˇ
Dopis na rozloucenou
adresovaný televizi Nova
Moji milovaní!

Odpusťte mi prosím vše, čím jsem vám ublížila. Nebylo to úmyslné, vidina výdělku a zisku byla víc než
lákavá, znamenalo to, že si budeme moct dopřát vše, co jsme si vysnili.
Markétko, ty už jsi velká holka, moje zlato, pomáhej prosím tatínkovi, má tě rád stejně jako já. Jarečku,
mám tě moc ráda. Bobišku, jsi ten nejlepší chlap na světě, co si nezasloužil někoho takového, jako jsem
já. Věř, že kdyby šlo všechno vrátit, udělám to. Miluju tě.
Už nemám sílu se vrátit. Ta ostuda před všemi známými a to, že si na mne budou do konce života
ukazovat, mi to nedovolí. Přicházím o všechno, na čem mi záleží. Vím, že vás tu nechávám s obrovskými
problémy, věřte, že jsem je chtěla vyřešit, ale nepovedlo se a já už nemůžu dál. Ty dny a noci bez vás jsou
strašné, není minuta, kdy bych si na vás nevzpomněla a nechtěla vás obejmout. Chtěla jsem být ta nejlepší
máma a manželka a zatím jsem všechno zničila. Odpusťte mi!
Bobišku, vyřiď prosím mamce, vašim, ségrám a všem kamarádům, že jsem je měla ráda a ať mi to odpustí!
j vvás!
Ta bezmoc a beznadějj už se nedá zvládnout. Promiňte mi mojij zbabělost!t! Miluju
Petra Sedlářová

Při UZAVÍRCE OLOMOUCKÉ
je až nečekaný klid

Magistrát chce uzavřít diskotéku v Moravě UŽ V DESET VEČER „Proboha, nezakřikněte to,“ vyzval Večerník primátor Pišťák
„To není omezení provozu, to je přímo likvidace,“ neskrývá šok spolumajitel Petr Bartoš

Prostějov/mik - Výrazný zásah
do podnikatelských aktivit
majitelů Disko Clubu Morava
připravují prostějovští radní. Na
stále se množící stížnosti občanů
Olomoucké ulice i dalších
přilehlých domů v blízkosti objektu zareagovali konšelé už
pořádně tvrdým způsobem.
Primátor Miroslav Pišťák totiž
vydal pokyn právníkům magistrátu k vypracování nové
vyhlášky, která by omezila provozní dobu diskoték na dobu
do 22.00 hodin. Tato zpráva
rozčeřila hladinu nejen v podnikatelském prostředí...
„Rada města obdržela požadavek
sto tří občanů bydlících v lokalitě
okolo Disko Clubu Morava v Olomoucké ulici na zajištění nočního
klubu v souvislosti s pořádáním
víkendových diskoték v uvedené
provozovně. Lidé se podepsali pod
petici, ve které kritizují provoz diskotéky, ale hlavně chování jejích
návštěvníků. Nikoliv však uvnitř
diskoklubu, ale venku na ulici.
Občané nás zároveň podezírají

z toho, že k celé situaci i četným
výstřelkům opilých a taktéž možná
zdrogovaných mladých lidí se
nestavíme příliš zodpovědně,
ba dokonce zlehčujeme jejich
vandalské činy či časté rušení
nočního klidu. Já ale tvrdím, že
tomu tak určitě není, přestože neupírám právo občanů kritizovat
a projevit nespokojenost,“ svěřil se
médiím na pravidelné tiskové konferenci Miroslav Pišťák, primátor
Statutárního města Prostějova.
O tom, že radní neberou petici
a množství dalších stížností lidí
z Olomoucké a Lužické ulice
na lehkou váhu, svědčí jejich
další vyjádření, které mnohé
překvapilo. Magistrát se totiž
v otázce pořádání diskoték
v Moravě připravuje výrazně zasáhnout. „Uvědomujeme si, že celý
problém není v samotném provozu
diskotéky. Majitelé udělali maximum pro zachování klidu, když celou provozovnu zvukově utěsnili,
a ostatně obyvatele zmíněných ulic
hudba ani jiné projevy neruší. Diskotéka také prokazatelně splňuje
veškeré hygienické požadavky.
Problém nastává ve chvíli, kdy
často podnapilá mládež míří na
diskotéku nebo ji naopak v noci či

časně ráno opouští...,“ uvědomuje
si Pišťák s tím, že všichni občané
mají právo na to, aby se v klidu
vyspali a nikdo je po dvaadvacáté
hodině ze spánku nerušil. Bohužel,
skutečnost je jiná, často zde
dochází k narušování veřejného
pořádku a vandalským činům.
A v nejednom případě si
návštěvníci diskotéky pletou
v noci ulici a dokonce i některé
neuzamčené vchody domů s veřejnými záchodky! „Takovému
chování musíme učinit přítrž.
Právnímu odboru magistrátu jsem
vydal pokyn, aby připravil návrh
městské vyhlášky, která nařídí
Disko Clubu Morava ukončit provozní dobu ve dvaadvacet hodin,“
potvrdil prostějovský primátor.
Pokud by se tak skutečně stalo,
je zřejmé, že by šlo o výrazný
zásah do podnikatelských aktivit majitelů diskoklubu. „Nepopírám, že už jsem informován
o snaze vedení města omezit naši
provozní dobu. Jenomže v tomto
případě by nešlo o omezení, ale
přímo o likvidaci našeho podniku.
Vždyť my zahajujeme v pátek
a v sobotu naše diskotéky právě
ve dvaadvacet hodin a končíme
ve čtyři hodiny ráno,“ zareago-

val exkluzivně pro Večerník spolumajitel disko Clubu Morava
Petr Bartoš mladší. „Přestože
jsme z těchto informací šokováni,
budeme k představitelům města
vstřícní a chceme s nimi jednat. Jsme ochotni podílet se
i na zajištění pořádku vně naší
diskotéky, například najmutím
dalších členů ochranky. Zároveň
ale založíme na Facebooku protipetici našich klientů a zákazníků,“
dodal Petr Bartoš mladší s tím, že
celou záležitost nyní projednává
s právníkem.
„Uvědomuji si, že nová vyhláška
může být právním problémem.
Na druhé straně mají občané
Prostějova nezadatelné právo
si v noci odpočinout a strávit ji
v klidu. Uvidíme, jestli rada
města a následně i zastupitelstvo
vyhlášku schválí. V některých
podobných případech totiž do
takových rozhodnutí zasahoval
i Ústavní soud,“ dodal primátor
Prostějova Miroslav Pišťák.
Co je jisté, podle všeho to vypadá,
že o případné nové vyhlášce omezující provozní dobu Disko Clubu
Morava bude rozhodovat až nové
zastupitelstvo vzešlé z říjnových
komunálních voleb.

Prostějov/mik, pk- Tak tohle nečekal nikdo! Přesně před týdnem došlo k uzavírce, ze které měli všichni
Prostějované i vedení magistrátu,
nevýslovný strach. Olomoucká ulice se v prostoru železničního přejezdu neprodyšně uzavřela. Ale jak
je po sedmi dnech vidět, nikomu to
příliš nevadí. V Olomoucké, ale i na
všech objízdných trasách je až podezřelý klid! „Proboha, nemluvte
o tom, nebo to zakřiknete,“ varoval
s úsměvem Večerník Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města
Prostějova.
„Pravdou ale je, že i já jsem příjemně překvapen neobvykle klidnou
situací, což jsme opravdu nečekali.
Ale pozor, komplikace mohou nastat v závěru měsíce, kdy se velké
množství Prostějovanů bude vracet
auty z dovolených nebo povezou
děti z prázdnin,“ uvědomuje si první
muž radnice, že vyhráno ještě zdaleka není. „Mediální kampaň před
samotnou uzavírkou byla masivní,
řidiče jsme s dostatečným předstihem upozornili na možná rizika
ve spojitosti s uzavřenou nejfrekventovanější ulicí v Prostějově,“
vidí hlavní důvod nečekaného klidu
v dopravě Alena Rašková, náměstkyně prostějovského primátora.
Druhým důvodem je zcela jistě
fakt, že šoféři se nyní Olomoucké
ulici obloukem vyhýbají, přestože

Přejezd rozebrán. Železniční přejezd v Olomoucké ulici by teď
nikdo nepoznal, pustily se do něho bagry.
Foto: Michal Kadlec
objízdná trasa vede okolními ulicemi. „On je totiž už na křižovatce
ulic Újezd a Svatoplukova zákazová
značka, která upozorňuje na rekonstrukci přejezdu v Olomoucké. Proto
raději místo toho, aby řidiči lokalitu
objížděli přes náměstí Spojenců, Slovenskou a Českobratrskou, volí raději
pohodlnější objížďku přes Svatoplukovu a Vrahovickou,“ míní Rašková.
Jak vzápětí dodala, přece jen mírnější
nárůst dopravy byl v posledních třech
dnech zaznamenán v Kostelecké a již
zmíněné Svatoplukově ulici. „Jsem
ráda, že v Kostelecké ulici byl vyslyšen náš požadavek a na křižovatce
s Vápenicí byl prodloužen limit na
semaforech pro zelenou. Řidiči tak
mají nyní třiadvacet vteřin na to, aby
z Kostelecké vyjeli na Vápenici nebo
do Blahoslavovy ulice. Oproti před-

cházejícím čtrnácti vteřinám,“ uzavřela náměstkyně primátora.
Pochválit lze i samotné firmy
a jejich pracovníky. V uzavřeném
prostoru je totiž čilý ruch v běžný
pracovní den i o víkendu. „Všichni
dělají maximum proto, abychom
stihli vysněný termín, kterým je
první záříjový víkend,“ konstatoval spokojeně Alois Mačák, radní
a současně i první náměstek hejtmana Olomouckého kraje, který se
s prostějovským magistrátem na investici spolupodílí. „Na stole mi za
celý týden nepřistála ani jedna stížnost,“ pochvaloval si Mačák.
Rekonstrukce železničního přejezdu v Olomoucké ulici včetně generální opravy povrchu vozovky má
skončit 8. září. Vydrží do té doby
motoristický klid?
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ˇ jovsko a komunální volby 2014
Proste
aktuality z politiky hledejte na www.vecernikpv.cz
Také se vám letošní komunální volby zdají být doslova za
dveřmi? No samozřejmě! A jsou si toho vědomi rovněž kandidáti dvanácti politických stran a hnutí, které se budou ucházet o posty v Zastupitelstvu Statutárního města Prostějova.
Předvolební kampaň je tak už v plném proudu, o čemž svědčí
nejen snaha volebních manažerů zviditelnit jednotlivé kandidáty.
Také v dnešním vydání přináší PROSTĚJOVSKÝ Večerník
profily některých kandidátů, stejně jako zpravodajství ze zákulisí některých politických subjektů.

„Pomáhat tancem je skvělé,“ říká Tomáš Lázna
Prostějov/red -V čele charitativních organizací většinou
stojí lidé s mnoha životními
zkušenostmi. V Prostějově
ovšem máme jednu bohulibou
výjimkou, kdy sdružení pomáhající jiným vybudoval velmi
mladý člověk. Je jím zakladatel
sdružení Pomáháme tancem
a student biomedicínského
inženýrství Tomáš Lázna, kterému jsme položili pár otázek.
Studujete pro mě poněkud nepochopitelný obor. Jak jste se
k tomu dostal?
„Rád o sobě říkám, že nejsem normální...(úsměv) Začneme-li trochu vědecky,
jak to mám rád, tak normalita se nachází
ve středu Gaussovy křivky a já se lépe
cítím dál od něj. Vždy jsem měl snahu
dělat něco víc než moji spolužáci a vymykat se tak průměru. Studuji automatizaci na FEKT VUT v Brně se zaměřením na biomedicínské inženýrství. Jako
malý jsem se toužil stát neurochirurgem,
a toto nadšení mi vydrželo až do středoškolských let. Tehdy jsem usoudil, že
medicína není tak úplně pro mě a měl
bych dělat něco technického. A tak jsem
skončil u elektrotechniky s nádechem
medicíny.“
A co bude následovat po pravděpodobně úspěšně zakončeném studiu?
„Mým dlouhodobějším snem je mít firmu na vývoj a výrobu biomedicínské
techniky. Ta do zdravotnictví proniká
v posledních letech čím dál tím víc
a dnes již v nemocnicích potřebujeme
kromě doktorů také odborné techniky.

Mladá naděje. Tomáš Lázna (na snímku vpravo) je nejen organizačně
schopný, ale současně se vrhá i na dráhu politika. Letos kandiduje jako nezávislý za ODS.
Foto: archív Večerníku
Vidím to jako formu pomoci lidem,
protože nemoci a úrazy tu s námi budou
zřejmě
j vždy.“
Není ale jen studium, zcela jistě
si najdete čas i na záliby?
„Vzhledem k mému postavení předsedy sdružení ´Pomáháme tancem´ by
se slušelo uvést na prvním místě tanec.
Ten si na amatérské úrovni užívám velmi, a pokud mi to povinnosti dovolí,
nenechám si utéct žádný věneček ani
ples. Mou druhou velkou vášní je sci-fi, které hltám jak v podobě knih, tak
seriálů a filmů. Na závěr bych neměl
zapomenout ani na posezení s přáteli
u piva...(úsměv)“
p
Co vás vedlo k založení Pomáháme tancem?
„Nejsilnějším impulsem byla právě má
láska k tanci. Byl jsem frustrován tím,
že na maturitních plesech je přetlak návštěvníků a hudební výběr bývá dosti
diskotékově zaměřen, a tak si člověk
vlastně ani nezatancuje, načež jsem se

rozhodl uspořádat s přítelkyní a kamarádkou vlastní ples. Jelikož jsme chtěli
udělat akci pro lidi a ne pro náš profit,
rozhodlo se, že výtěžek poputuje na
onkologické oddělení prostějovské nemocnice. Dopadlo to velkým úspěchem.
A tehdy jsme zjistili, že pomáhat tancem
je skvělé! S přítelkyní jsme dali dohromady několik schopných lidí, založili
sdružení a další benefiční akce přicházely. Zdá se mi to neuvěřitelné, ale teď
připravujeme už čtvrtý ročník charitativního plesu.“
p
Co chystáte se sdružením dál?
„Samozřejmě bychom rádi pokračovali v tom, co děláme doposud a jde
nám to dobře. Některé věci se mění, přišli
jsme o hlavního sponzora a většina členů
se přesunula do Brna, ale jiné by měly
zůstat. V září nás ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem čeká koncert Hradišťanu,
v lednu již zmíněný tradiční ples. Co se
bude dít dál, to je otázkou toho, jak budeme úspěšní v hledání sponzorů...“

Bořek Nagy: „Prostějov mám rád celkově jako město“
Prostějov/red - Mám ráda chytré a akční lidi
s širokým záběrem. A pokud navíc ještě tíhnou k mému milovanému Prostějovu, mají
jednoznačně kladné body. Jedním z nich je
Bořek Nagy. Prostějovský rodák s maďarskými
a slovenskými předky vystudoval vysokou školu
v oboru ekonomie, marketing a management
a momentálně se věnuje podnikání.
Váš záběr je celkem široký, co vlastně přesně děláte?
„Jsem živnostník v oboru restauračních služeb, v letním
období se věnuji cestovnímu ruchu. Mám za sebou práci v Evropském parlamentu jako asistent místopředsedy Evropského
parlamentu.“
p
Práce je to rozmanitá a je jí hodně. Co relax?
„V poslední době je mým největším koníčkem můj
syn, čtyřletý Sebastian. Jemu podřizuji většinu svého volného času. Kromě toho si rád vyjedu na kole, zahraji squash,
nebo se zajdu podívat na hokej. A také velmi rád cestuji.“
Vím, že když jste se ženil, řešili jste s manželkou místo
vašeho pobytu. Proč vyhrál Prostějov?
„Prostějov mám rád celkově jako město. Líbí se mi jeho
poloha, líbí se mi jeho velikost, a jsem rád, že mohu být
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hrdý na to, že jsem
odtud. Manželka
je Slovenka, ale
i pro ni byl Prostějov jasnou volbou.
I ona je zde velmi
spokojena.“
p
Co
vám
dělá radost
a bez čeho byste se
v žádném případě
neobešel?
„Není to jedna
konkrétní věc, kažFoto: archív B. Nagyho
dý den prožívám
radosti se synem
a s přáteli. Rodina a přátelé jsou zdrojem mé spokojenosti
a neobešel bych se bez nich.“
Máte nějaký životní vzor?
„Životní vzor nemám, obdivuji odhodlání a pracovní zápal několika svých přátel. Snažím se jít za svým
životním cílem, a pokud mi někdo podrazí nohy, nevracím se, abych se pomstil, ale snažím se narovnat a jít dál
silnější.“

Změna pro Prostějov je změnou?

Pro Antonína Sprinze už pátou!
Prostějov/mik - Politické hnutí Změna
pro Prostějov, které se v nadcházejících
komunálních volbách bude ucházet
o místa v novém zastupitelstvu města,
je pro některé její kandidáty skutečnou
změnou. Hlavně pro Antonína Sprinze
(na snímku), který od roku 1990 kandiduje už za pátý politický subjekt. Od
komunistů to vzal přes Mohoritovy
svazáky až po Bártovy Věci veřejné...
A teď další „Změna“!
Pětašedesátiletý důchodce se nedávno
zostudil úplně zbytečnou a hlavně ničím
nepodloženou kritikou způsobu distribuce vstupenek na prostějovský koncert
operního tenora Josepha Calleji, jenž
proběhne tuto neděli na náměstí T.G.
Masaryka. Během uplynulého týdne se
po internetu začaly šířit vzkazy od občanů
Prostějova, kteří okázale poukazují na politickou nestálost Antonína Sprinze. A jak
si Večerník ověřil, Sprinz už v letech 1990
až 1994 jako člen Komunistické strany
Čech a Moravy byl členem prostějovského zastupitelstva. Pak ale jeho politické
kroky dostaly křídla, které nezajistí ani
nejmenovaný energetický nápoj, jako
spolehlivě snaha dostat se do vrcholného orgánu města za každou cenu...
Antonín Sprinz tak postupně kývnul na
nabídky všemožných politických stran
a hnutí. V roce 1994 kandidoval za koa-

lici Strany demokratické levice, Levého
bloku a nezávislých kandidátů. O čtyři
roky později dokonce před komunálními
volbami přijal místo na kandidátní listině
Nezávislých kandidátů a Strany demokratického socialismu. Ano, té strany,
kterou vedl Vasil Mohorita, před rokem
1989 pohlavár Socialistického svazu
mládeže. Po dalších letech Antonín
Sprinz zřejmě jakoby zázrakem změnil
levicové smýšlení a v roce 2010 jsme
jeho jméno mohli vidět na kandidátní
listině Věcí veřejných. Ve svém politickém maratónu pokračuje i nyní, kdy se
objevil na kandidátní listině politického
hnutí Změna pro Prostějov. Jeho vedení
ale nad přelétavostí svého vyvoleného
mávlo rukou. „Nehodlám to nijak komentovat. Snad jen to, že pana Sprinze
znám dlouhá léta a jeho komunistická
minulost ani další jeho politická aktivita mi naprosto nevadí. Co mi vadí, jsou
jiné věci dějící se ve městě,“ zareagoval
na přímý dotaz Večerníku Jan Navrátil,
lídr kandidátky Změny pro Prostějov.
A co na to samotný Antonín Sprinz?
Ten se snaží stále projevovat jako naprosto nezávislý občan, který chce prostě
jen dobro pro Prostějov... „Svoje členství
v KSČ a posléze v KSČM nepopírám.
V roce 1993 jsem ale rezignoval na členství v zastupitelstvu, protože strana odmít-

Foto: www.zmenaproprostějov.cz
la ze svého názvu vypustit stejně jako na
Slovensku slovo komunistická. Kdybych
následně byl členem vámi uváděných
stran, neřekl bych ani slovo. Ale já jsem
vždycky přijal místo na jejich kandidátkách jako naprosto nezávislý člověk, navíc na nevolitelných místech. Stejné je to
i v současnosti, kdy mě oslovila Změna
pro Prostějov,“ zrekapituloval pro Večerník svoji politickou kariéru Antonín
Sprinz. „Nesouhlasím hlavně s prodejem
městského majetku a se způsobem hospodaření magistrátu,“ dodal pětašedesátiletý
důchodce.

Jak hlasovat ve volbách do zastupitelstva? - 1. díl

Praha, Prostějov/red - Podzimní komunální volby rozhodnou o tom, kdo bude spravovat vaši obecc či město
měěsto v následunás
ásledujících čtyřech letech. Volič muže vybírat své zastupitele mezi všemi kandidátkami. Jak je to možné?
? Každý volič obdrží
ob
bdrží
jen jediný volební lístek, na kterém však budou uvedeny všechny kandidující volební strany. Může pak volit buďto jednotlivou stranu, a nebo si vybrat jednotlivé kandidáty z libovolných stran. Pro každou obec je maximální počet hlasů/
křížků jiný, odpovídá počtu zastupitelů obce. V případě Prostějov je tomu pětatřicítka. Bližší informace o hlasování
v komunálních volbách naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Kroužkujete? Tak ještě počítejte

Také si myslíte, že je nejlepší zvolit na vaši radnici jednotlivé osobnosti napříč různými politickými stranami nebo hnutí? Možná se
budete divit, ale je to omyl. Rozšířený a v dobré víře také hojně využívaný. Jenže nefunguje tak, jak by se na první pohled mohlo zdát.
Jak je to možné?
Komunální volby totiž neznají preferenční hlasy! Nejdříve se sčítají hlasy pro politickou stranu a teprve pak dojde na hlasy, díky
kterým se kandidáti posouvají na kandidátce směrem vzhůru, tedy ke zvolení. Na skok na kandidátce potřebuje každý kandidát
v komunálních volbách totiž mnohem více kroužků než kandidát do poslanecké sněmovny. Minimálně deset procent hlasů.
Kvůli dobrému úmyslu voliče a systému voleb pak mohou nastat naprosto paradoxní situace. Lídr a několik kandidátů na předních
pozicích tak mohou být zvoleni do zastupitelstva i přesto, že získali méně hlasů než osobnosti, které voliči favorizují a jsou na nevolitelných místech. Ty pak nejenže zůstanou bez mandátu, ale hlasy určené jim přispějí ke zvolení kandidátů v čele.
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Expres
z regionu
Ve Vřesovi
Vřesovicích
icííchh naa Dož
D
Dožatou
ožatou
chystají soutěž krásy
Vřesovice/mls - Kulturní
společnost Máj Vřesovice
zve všechny na netradiční
Dožatou, která se bude konat již tuto sobotu 30. srpna
v prostorách koupaliště ve
Vřesovicích. Sraz účastníků
průvodu vyšnořených traktorů
je naplánovaný na 14.00 hodin
u místní školy. Po slavnostním zahájení Dožaté vystoupí místní děti, letos proběhne
i klání o nejkrásnější hraběnku a hrábě. Soutěžit budou
vyšnořené dvojice člověk
a hrábě. Vše bude uzavřeno
taneční zábavou s country kapelou Karanténa.

Meteoradar Skalky
se otevře lidem
Protivanov/mls - Šanci prohlédnout si jedinečné zařízení,
které obvykle přístupné není,
mají všichni, kteří se nadcházející sobotu 30. srpna od 9.00
do 14.00 hodin vydají k meteoradaru na vrcholu Skalky
u Protivanova. Všem přítomným se dostane odborného
výkladu k provozu radaru,
který umí předpovídat srážky
a bouřky a je jedním ze dvou
zařízení tohoto typu v zemi.
Ten druhý se nachází v Brdech
a pro svou polohu ve vojenském prostoru přístupný není.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Stará mlátička obilí značky Wichterle Kovařík aneb bezmála stoletý stroj velkou atrakcí

TOŽ TAK. V PIVINĚ MAJÓ DOŽATO, TAK TADE SLAVELE…
Letošní slavnosti ve znamení voňavých klasů i slivovice
BYLI JSME K
Kdyby si pivínská chasa měla zvolit svůj vlast-

ní státní svátek, určitě by tato volba padla na
n
ssobotu 23. srpna. Tradiční Dožatá je ovšem
pro obyvatele Pivína a okolí ještě něco víc než
U TOHO! p
sváteční den. Je to oslava dávných tradic, ktesv
ré se během žní a hlavně těsně po nich přechovávají v této
obci z generace na generaci. A jelikož se vzpomínky na
doby dávno minulé zásluhou zdejšího divadelního spolku Větřák a principála Jiřího Vrby neustále oživují, sjíždějí
se pokaždé v srpnu do Pivína stovky diváků i speciálních
hostů. Není třeba dodávat, že pivo a slivovice teče po celý
den i noc proudem...
Pivín/mik
Na pivínskou Dožatou se místní
lidé těší vždy už dlouho dopředu. Tu
letošní opět pořádaly společně divadelní společnost Větřák se zdejším
obecním úřadem a záštitu převzal dokonce i sám ministr zemědělství Čes-

ké republiky Marián Jurečka. „Ani
letošní Dožatá nemohla začít jinak,
než bohoslužbou v našem kostele.
Hned potom jsme si odběhli na pole
vedle hřbitova pro poslední klasy, které tam zbyly, a stejně jako každoročně
je vymlátíme v naší stoleté mlátičce.
Jsem moc rád, že se mi podařilo dona
video rnikpv.cz
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mluvit pořádnou muziku a soubory
lidových písní i tanců, které jednoznačně přinášejí do naší obce zpěv
a dobrou náladu,“ pochvaloval si před
Večerníkem Jiří Vrba, principál divadelní společnosti Větřák. Duše, bez
které by se v Pivíně neobešla žádná
společenská akce. Nejvíce si Jiří Vrba
mnul ruce nad vystoupením dechové
hudby Hanačka z Břestu, ale také ho
potěšila přijatá pozvánka a účast hostů
ze Slovácka - Vlastíka Ondry z Nivničky, který lidem zazpíval s dětským
sborem Boršičané.
„Dožatá už prostě neodmyslitelně
patří k Pivínu. Jsem rád, že se tato
tradice udržuje a že i mladí lidé vidí,
jak kdysi před sto lety probíhaly žně
a následné dožínky. I když u nás dožínky nesmíte říkat, u nás je to prostě
Dožatá,“ poznamenal Jan Vrána, starosta Pivína. Jak dodal, on sám dávné
časy pamatuje i z vyprávění svých rodičů. „A nejenom to. Doma jsme měli
taky bezmála sto let starou mlátičku
obilí. A dokonce stejné značky, která
je nyní vystavena na návsi při Dožaté.
Už celkem zavazela, tak jsem ji vytáhl
ze stodoly na zahradu a chtěl ji zapálit.
Pak jsem si ale uvědomil, co všechno
moji předci s ní prožili a jak se kdysi
v minulosti nadřeli. Uvědomil jsem
si, že jediným škrtnutím sirky bych
zrušil jejich snažení. Takže jsem
mlátičku schoval zpátky do stodoly

Připili si. První náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák daroval pivínskému starostovi Janu Vránovi desetiletou švestkovici.
Foto: Michal Kadlec
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Žňa skončele... Věnec spletený z obilních klásků pochopitelně nemohl
při Dožaté chybět, sedláci ho slavnostně předali starostovi obce jako
symbol ukončení žní.
Foto: Michal Kadlec
a bude schovaná navždy,“ svěřil se
Večerníku starosta Jan Vrána se svou
zkušeností.
Sobotní Dožatou si lidé v Pivíně náramně užívali. Pivo a slivovice tekly
proudem, tančilo se a zpívalo. Svou
trochou do mlýna přispěl také první
náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Alois Mačák. Ten právě místnímu starostovi Janu Vránovi věnoval drahocennou láhev řetízkujícího
moku. „Dožatá v Pivíně je pro mě
něco úžasného, skvělého a příjemného. Lidé se tady velmi dobře baví
a navíc jak vidíte, se tu scházejí celé
generace. V tomto patří Pivínu jasná jednička s hvězdičkou. A co se
týká té slivovice, velmi rád jsem ji
věnoval místnímu starostovi panu
Vránovi, bez něhož by Pivín nebyl
Pivínem. Jednalo se o desetiletou
švestkovici, která opravdu ´píše´.

Tak na zdraví,“ nechal se slyšet
Alois Mačák a ihned si sám přiťukl.
Dožatá v Pivíně skončila pochopitelně až hodně po půlnoci. Nebylo divu,
když tu majó sklizeno a je čas si vypit
nějakó tu čtvrtku!

Mikroregion
Němčicko
se bude bavit
v Mořicích
Mořice/mls - Návrat na místo
činu. Právě takový podtitul by
mohl mít letošní 17. ročník soutěže „Mikroregion Němčicko se
baví“. Právě v Mořicích před sedmnácti lety začala tradice klání
týmů reprezentujících šestnáct
obcí mikroregionu a to v disciplínách, které inspirovaly kdysi populární „Hry bez hranic“. I letos
se tak utkají zástupci Dobromilic,
Doloplaz, Dřevnovic, Hrušky,
Kovalovic-Osíčan, Mořic, Němčic nad Hanou, Nezamyslic, Pavlovic u Kojetína, Pivína, Srbec,
Tištína, Tvorovic, Víceměřic,
Vitčic a Vrchoslavic. Na akci zahrají i tři rockové skupiny.

DDM Orion pořádá

den otevřených dveří

Principál v kole. Duše pivínské
Dožaté Jiří Vrba si zatancoval i se
svojí dcerou Eliškou. Foto: M. Kadlec

Němčice nad Hanou/mls
- DDM Orion Němčice nad
Hanou zve 1. září 2014 od
8.00 do 15.00 hodin na „Den
otevřených dveří“, při nichž
můžete získat informace o zájmové činnosti dětí, náctiletých
i dospělých. Zápisy do jednotlivých kroužků pak budou
probíhat během celého září.

POHÁDKOVÉ bytosti jezdí
do Plumlova na prázdniny
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Plumlov/mls - Když dostanou v pohádkách volno, vyrazí všichni hrdinové příběhů pro děti do Plumlova. Uplynulou
sobotu se jich na pozvání Spolku plumlovských nadšenců v lese za autokempem Žralok sešla téměř stovka od Boba
a Bobka až po piráty z Podhraďáku. Jediný, kdo tentokrát chyběl, byl Rákosníček. Večerník ale nescházel...
Do pohádkového lesa v Plumlově totiž
určitě stojí za to vyrazit každý rok znovu.
Kromě smyšlených bytostí, které se sem
pravidelně vrací, se pokaždé objeví i velké
množství nováčků. Nelze se proto divit,
že bez výletu na Žralok si už některé děti
neumí konec prázdnin vůbec představit.
A tak se fronty u vchodu do lesa táhly dlouho před jeho otevřením a zaparkovat v okolí
„Pohraďáku“byl oříšek hodný Popelky.
Po vstupu do lesa na všechny děti čekalo celkem třiadvacet stanovišť, kde se na ně těšili například Budulínek, hrdinové pošťácké pohádky, Šmoulové, Pipi a opice, Minnie a Mickey
Mouse i řada dalších. „V lese to bylo perfektní,

BYLI JSME
U TOHO!

tovou hlídkou obvodního oddělení
v Plumlově zadržen devětadvacetiletý muž, který ujížděl na kradeném jízdním kole přes obec Smržice,“ poznamenala Marta Vlachová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. „Muž byl se souhlasem stát-

Na začátku. U vstupu do pohádkového lesa osobně přivítal všechny návštěvníky
hloupý Ondra...
Foto: Martin Zaoral
před pořadateli z řad plumlovských nadšenců
musím smeknout. Myslím, že třeba Prostějově
se někdo, kdo by něco podobného zvládl tak
skvěle zorganizovat, hned tak nenajde,“ zhodnotil akci Milan Brauner, který do Plumlova
se svými dvěma dcerami vyrazil letos poprvé.
Naopak tradiční návštěvník pohádkového
lesa se tentokrát odebral za „mlhu hustou tak,

že by se dala krájet, a dost možná ještě dál...“
„Náš kamarád, který tu vystupoval v roli
Rákosníčka, bohužel v průběhu roku zemřel,“ prozradil Marek Otruba z pořádajícího Spolku plumlovských nadšenců.
Po uzavření lesa se mohly děti ještě vyřádit
na některé z celé řady připravených atrakcí či
se kouknout na velkolepou vodnickou show.
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Rodákova díla. Starosta Klenovic na Hané Stanislav Cetkovský nechyběl ani na
výstavě kreseb a grafiky Maxe Švabinského.
Foto: Tomáš Kaláb
vili veteráni místního klenovického Sokola
a Mostkovic. O výsledek zde vůbec nešlo,
pánové měli evidentní radost ze hry, což
se promítlo i do oku lahodících kombinací
a překvapivých ukázek ještě ne zcela zapomenutého fotbalového kumštu.
Ten v podvečer předvedli borci týmu
mužů v mistrovském utkání krajského
přeboru proti Hněvotínu. A jakoby slavnostní atmosféra dolehla i na ně, vypracovali si tři gólové střely a letos poprvé
si do tabulky připsali tříbodový zisk.

Kdo dává přednost jinému BYLI
JSME
než fotbalovému kumštu,
si přišel na své v kulturní
místnosti obecního úřadu.
„Jelikož se obecní úřad na- U
TOHO!
chází v historické budově
školy, v místnosti v přízemí, kd
kde se nyníí nacházíme, byl původně byt učitele,“ vysvětluje
starosta obce Stanislav Cetkovský. „Nyní bychom chtěli její uplatnění coby zasedací a kulturní místnosti rozšířit i o výstavní síň. Současná výstava kreseb i grafik Maxe Švabinského
je premiérová a v budoucnu na ni budeme určitě navazovat expozicemi dalších výtvarných
děl,“ upozornil na start nové tradice.
A proč právě dílo Maxe Švabinského? „To
je jednoduché, malířův otec totiž pocházel
z Klenovic,“ vysvětluje Karel Novotný,
spoluautor této výstavy. „Podařilo se nám
shromáždit docela unikátní soubor kreseb,
který už patrně nikdy nebude v této podobě
prezentován,“ podtrhl Novotný. „A proto
patří Karlovi Novotnému a Josefu Doliškovi
z Kostelce na Hané velký dík za uspořádání
této výstavy,“ doplnil starosta obce.
Sobotní večer a nedělní podvečer se nesly zcela v duchu hodové zábavy. Zatímco
první víkendový den hrála skupina Předina,
v neděli se představila skupina Pop Stars Boney M revival a ABBA revival. Takže spolu
s kolotoči a stánky panovala v Klenovicích
na Hané ta pravá hodová atmosféra...

ní zástupkyně v noci umístěn do
policejní cely. Šetřením bylo zjištěno, že se již v minulosti dopustil
nezákonného jednání, za které byl
podmínečně odsouzen. Za trestný
čin porušování domovní svobody
a krádež mu hrozí až dva roky vězení,“ dodala Vlachová.

MILITARY FEST ve Skřípově nadchnul pět tisíc lidí! V Lipové motorkář srazil
Každou půl hodinu mohli lidé sledovat bitvu z jiného století

Skřípov/mls - Něco podobného
široko daleko určitě neuvidíte!
Uplynulou sobotu dorazilo do
areálu bývalé vojenské posádky
ve Skřípově nebývalé množství
vojenské techniky a tisíce diváků. Všem přítomným bylo jasné,
že ve srovnání s předchozími
ročníky se oblíbený Military fest
zase o hodně posunul. A to nejen
z původního prostoru, kde se
konal, ale zejména ve své kvalitě. Večerník u toho pochopitelně
nechyběl!
Čtvrtý ročník Military festu se rozjel ve velkém stylu. Po dopoledním
zahájení napochodovala do ohraničeného prostoru římská vojska a od
toho momentu se bylo neustále na
co dívat i si leccos na vlastní kůži
vyzkoušet. Organizačně nesmírně
náročný program měl skutečně
nebývalý spád a tak se diváci každou půlhodinu přenesli do jiného
století, načež sledovali průběh
bitvy mezi dvěma znepřátelenými
armádami. Historické rozpětí přitom bylo obrovské, konkrétně od
dob starého Říma až po žhavou
současnost.
Letos měl navíc Military fest
mezinárodní účast. Například
při rekonstrukci bitvy, ve které

se utkali Francouzi pod vedením
Napoleona Bonaparta s Rusy
a Prusy se představily i regimenty, které dorazily z Polska. „Ti
vojáci mají víc životů, než naše
kočka,“ komentoval s úsměvem
malý Michal dění na bojišti, kde
navzdory neustálé palbě nikdo stále neumíral.
Vskutku pozoruhodná byla rekonstrukce události, ke které skutečně
došlo na česko-německých hranicích v předvečer druhé světové války v roce 1938. „Moc se mi líbilo,
že akce byla podána jako příběh.
Do jeho ztvárnění se zapojila spousta lidí a odsýpalo to. Člověk tak
mohl vidět, jak v historii měly malé
příčiny velké následky,“ zhodnotil
vystoupení jeden z diváků.
Ani to však ani zdaleka nebylo
vše, program byl i nadále nabitý. Jeho letošní novinkou byla
módní přehlídka šatů z období
první republiky, vrcholem celého dne se jako již tradičně stal
výjev z konce druhé světové války. Vedle toho diváci mohli sledovat obrovské množství moderní
bojové techniky přímo v akci.
V některých obrněncích se rodiče
se svými ratolestmi za symbolické
jízdné mohli také svézt. K dispo-
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BYLI JSME
U TOHO!

Na bojišti. Zatím žádná bitva v moderních světových dějinách se neobešla bez hluku a dýmu, jenž k vojákům
patří stejně jako jejich uniformy.
Foto: Martin Zaoral
zici jim byl dokonce i vrtulník.
Vše odsýpalo ráz na ráz zejména
díky „vojensky“ pojaté organizaci.
„Letos mě překvapila obrovská
návštěvnost. Podle našich odhadů
se tu objevilo kolem pěti tisíc lidí!
Je to neskutečné číslo, obzvláště
pokud si uvědomíte, kolik zajímavých akcí bylo na předposlední
prázdninový víkend naplánováno,“
pochvaloval si úspěch sobotní akce

Petr Kučera, předseda pořádajícího
Association Military Fan (AMF)
z Konice.
Faktem je, že akce podobného rozsahu se v celém kraji nekoná. „Bez
podpory Olomouckého kraje, ministerstva obrany, řady místních
podnikatelů a spousty kamarádů
bychom nic podobného pořádat
nemohli,“ upozornil Kučera, který na závěr celého programu ze

všech stran přijímal poděkování
za pořádání výtečného podniku.
„V podobném duchu bychom chtěli
Military fest udržet i pro příští rok.
Jen bychom rádi představili i americké vojáky, kteří se zúčastnili bojů
druhé světové války. Řada podnětů
od lidí směřovala i k tomu, aby zde
účastníci i diváci mohli kempovat.
Na tomto ještě budeme muset zapracovat,“ pousmál se Kučera.

jací byli hrdinové bitvy u skřípova...

3x foto: Martin Zaoral

chodce a těžce ho zranil!
Lipová/mik - Těžkým zraněním
skončila dopravní nehoda, ke které došlo předminulou sobotu 16.
srpna krátce před dvaadvacátou
hodinou večer v Lipové. Motorkář srazil chodce, okolnosti havárie policisté nadále zjišťují.
„Z dosavadního šetření vyplývá,
že ke střetu devětadvacetiletého motorkáře, který jel na stroji
bez přidělené registrační značky
i ochranné přilby, a čtyřiačtyřicetiletého chodce došlo v okamžiku,
kdy motorkář pěšího objížděl. Po
střetu oba upadli na zem. Sanitním

vozem byli převezeni do nemocnice na ošetření. Podle prvotní lékařské zprávy utrpěl chodec těžká
zranění s dosud neupřesněnou dobou léčení. Motorkář utrpěl lehké
zranění,“ popsala ostrý karambol
z předminulého víkendu Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
U obou účastníků nehody byl nařízen odběr krve za účelem zjištění,
zda byli ovlivněni omamnou látkou. Nehodu policisté nadále šetří
a zjišťují její přesné okolnosti.

Z Kostelce zmizela „audina“

Kostelec na Hané/mik - Oči pro pláč zbyly majiteli zánovní „audiny“,
kterému někdo „šlochnul“ jeho vůz zaparkovaný v Kostelci na Hané.
A nejenom to, v autě měl muž i spoustu cenností...
„V noci z úterý devatenáctého na středu dvacátého srpna odcizil dosud
neznámý zloděj osobní auto značky Audi A4 Avant hnědobronzové barvy. Majitel auto zaparkoval v Kostelci na Hané na ulici Revoluční. Ve
vozidle měl řidič všechny doklady, dále osobní věci, kolečkové brusle,
dvoje sluneční brýle a dva kufry s materiálem na polepy aut,“ informovala Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. Jak dodala, krádeží auta způsobil zloděj škodu za
třistapadesát tisíc korun a krádeží věcí byla škoda vyčíslena na jedenačtyřicet tisíc korun.

Chatař z Myslejovic

přišel o ŠRAJTOFLI

Myslejovice/mik - Na svoji nepozornost doplatil v Myslejovicích
majitel chaty, který měl nezvanou návštěvu. Zloděj ho obral o
peněženku, kterou měl položenou
na stole!
„Prostějovští policisté přijali oznámení o krádeži, k níž došlo už v noci
ze soboty devátého na neděli desátého srpna na jednom z rekreačních
zařízení v chatové oblasti v Myslejovicích. Zatím neznámý pachatel
měl v nestřeženém okamžiku odcizit
ze stolu v chatě volně odloženou

peněženku. Byla v ní finanční hotovost ve výši jednoho tisíce osmi set
korun, platební karta a doklad osobní
povahy. Majitelce zloděj způsobil
škodu za dva tisíce korun,“ uvedla
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. „Případ prověřujeme
pro podezření ze spáchání přečinu
neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku,
za který pachateli hrozí až dvouletý
pobyt za mřížemi,“ dodala mluvčí
krajské policie.

OMLUVA

Exkluzivní rozhovor se zastupitelem Protivanova Aloisem Kolářem
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„Pachatel z garáže odcizil jízdní
kolo za tři tisíce korun. Majitele
domu vyrušily podezřelé zvuky
a po vyhlédnutí z okna uviděl neznámou osobu, jak odjíždí na jeho
kole. Proto ihned zavolal na policii a sdělil, jakým směrem zloděj
ujížděl. Chvíli po činu byl poho-
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Klenovické hody založily tradici výstav obrazů

Klenovice na Hané/tok - Hody v Klenovicích se letos sešly v jednom dni se svátkem
patrona zdejší farnosti svatého Bartoloměje. Uplynulý víkend tak bylo pořádně
živo včetně hodové mše svaté v kostele
zasvěceném právě tomuto světci.
Už v sobotu mohli domácí i přespolní návštěvníci ochutnat malý hodový předkrm.
Od dvou hodin se na místním fotbalovém stadionu, kde se jako „předskokani“
(dá-li se to v kontextu s úctu budícími plejery na hřišti vůbec říci - pozn.red.) předsta-

region@vecernikpv.cz

Mostkovice/mik - Ve středu 20.
srpna kolem desáté hodiny večer se
vloupal do rodinného domu v Mostkovicích zloděj, který přelezl plot,
čímž vnikl na dvorek, následně rozbil okno do sklepa, kam vlezl a pak
přešel do garáže. Při útěku ho však
dostihla pohotová policejní hlídka.

Nejmenší dělostřelec. Ládovat municí a střelným prachem Vojanda. Mezi fanoušky vojenské historie patří převážně muži. Zuřivá reportérka. Při rekonstrukci události, k níž došlo v předvečer
kanón, jehož zvuk se mohl klidě rozléhat nad bojištěm u Water- Najdou se však i zástupkyně něžnějšího pohlaví, které se ve svém okupace Československa v roce 1938, svojí dravostí nad vojáky vynikla novinářka (zcela vpravo), která chtěla zjistit maximum informací.
volném čase navlékají do vojenských mundúrů.
loo, pomáhal i tento mladý vojín.
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zatkli policisté zloděje až ve Smržicích

„Pokud v obci jedna strana vládne a navíc se ještě sama i kontroluje, není to nikdy dobré...“ Není Antoníček

Protivanov - Na své třetí období v komunální politice se
připravuje protivanovský zastupitel Alois Kolář. V posledních osmi letech zasedal v barvách lidovců, kteří si vždy
o jedno křeslo polepšili, nyní se rozhodl sestavit vlastní
kandidátku politického hnutí Nestraníci. „Do komunální
politiky jsem vstupoval s ideálem, že je o kompromisech
a počítám s tím, že letošní volby přinesou výrazné změny
v rozložení sil. V zastupitelstvu se objeví nové tváře,
dojde k částečnému omlazení. To vše by mohlo přinést
nové nápady a přístupy, změnu politické kultury a hlavně
větší vůli se dohodnout,“ neskrývá optimismus v exkluzivním interview pro Večerník Alois Kolář.
Jiří Možný
Máte čtyři mandáty, kandidátka pana starosty sedm.
Co to v praxi znamená?
„Vzhledem k většině mandátů si
Sdružení nezávislých kandidátů
(SNK) prosadilo svého starostu, místostarostu, předsedy i všechny členy
finančního a kontrolního výboru. Na
KDU-ČSL tak zůstala pouze komise
veřejného pořádku. I v komunální
politice je však dobré dodržovat něco,
čemu se obecně říká politická kultura.
Nepsaným pravidlem, respektovaným ve většině obcí naší republiky
je, že při obsazení klíčových pozic
starosty a místostarosty vítěznou stranou se přenechává kontrolní výbor
opozici. Určitě se mnou budete souhlasit v tom, že každý systém, a to
i samospráva, potřebuje mít dobře
nastavené kontrolní mechanismy.
Pokud v obci jedna strana vládne
a navíc se ještě sama i kontroluje, není
to nikdy dobré...“
Máte tedy na určité věci odlišné postoje?
„Ano, a někdy se v zastupitelstvu
bohužel i názorově rozcházíme.

Konkrétně je to v případech, kdy se
projednává hospodaření a nakládání
s obecním majetkem, rozpočtové dodatky či způsoby vypisování výběrových řízení. Pokud v rámci diskuze
k projednávaným bodům nedojde
při jednání zastupitelstva ke shodě
obou stran, pak většinou SNK využije své síly sedmi mandátů, navrhne
a odhlasuje si svoje usnesení...“
Jak tedy spolu při jednání
vycházíte?
„Komunikace v zastupitelstvu zpočátku trochu skřípala. Základní problém byl v tom, že před mým zvolením do zastupitelstva nebyl nikdo
zvyklý na to, že může existovat
také jiný názor, než má pan starosta. Při projednávání zásadních bodů
někdy chyběla běžná konstruktivní
diskuze a vůle společně najít řešení,
určitý konsenzus. Trochu mi to připomínalo atmosféru z dob nedávno
minulých a ‚kdo není s námi, je proti
nám‘... Nicméně po dvou volebních
obdobích za svou osobu můžu říci,
že obě strany spolu vychází při jednáních zastupitelstva dobře, jedná se
slušně a ve společné komunikaci je
vidět významný posun.“

O co jste se v uplynulých
letech nejvíce snažil?
„Nejvíce jsem se angažoval při
prosazování nových stavebních
míst. Nebylo to jednoduché, protože zpočátku v zastupitelstvu
převládal názor, že všichni mladí
lidé utíkají stejně do města a doma
nechce nikdo zůstat. V současnosti
jsou téměř všechna stavební místa
z první
etapy prodána.“
p
Co by naopak mohlo fungovat lépe?
„V první řadě je nutné co nejrychleji dát do pořádku všechny místní
komunikace, protože v některých
částech městyse je jejich stav opravdu žalostný. Jde především o to, aby
čistá a upravená veřejná prostranství
byla všude, ne jenom na náměstí a
podél
hlavních komunikací.“
p
Jak případně vidíte své
šance v podzimních volbách?
„Do třetího volebního období jsem
se rozhodl jít se strategií, která možná způsobí průvan v zastupitelstvu.
(úsměv) Původně jsem měl velký,
odvážný a riskantní cíl se pouze
sám postavit na kandidátku politického hnutí ‚NESTRANÍCI‘ s tím,
že to bude takový test místní oblíbenosti. Současný volební systém
ovšem znevýhodňuje strany, které
neobsadí celou kandidátku, takže
jsem nakonec kompletně doplnil
listinu o lidi, kteří ve svých oborech
něco dokázali a hlavně mají zájem
pro svůj městys něco udělat. Jako
lídr tohoto politického hnutí s nimi
budu bojovat o hlasy voličů.“
Současný starosta Karel
Trnečka je v čele obce velice dlouho, jak podle vás Protivanov vede?

„To je taková obecná otázka, na
kterou se nedá korektně odpovědět
ve třech větách... V každém případě
je vidět za panem starostou i předcházejícími zastupitelstvy kus dobré
práce, kterou za dobu více než pětadvaceti let vykonali a za což jim
patří velký dík. Jsou vybudovány
inženýrské sítě, čistírna odpadních
vod, probíhá oprava některých
místních komunikací, revitalizace
zeleně, staví se cyklostezka obcí.
Na druhou stranu je však důležité
zdůraznit i to, že některé věci se
daly dělat jinak, efektivněji, levněji.
Kdyby tomu tak bylo, pak v některých kapitolách rozpočtu mohlo být
více finančních prostředků na jiné
projekty.“
p j
Při předloňském rozhovoru se starosta Trnečka vyjádřil, že nemá v plánu dále pokračovat. Kdo by se mohl stát
jeho nástupcem?
„Osobně souhlasím s názorem, že
starosta by měl být především ma-

nažer. Je totiž úplně jedno, jestli
řídíte firmu, nebo úřad. Starosta
se musí také chovat především
jako dobrý hospodář a ne jako
pouhý úředník, který jen dokáže
rozdělit a utratit roční rozpočet,
který dostane od státu z kapes daňových poplatníků. Především by
to měl být dobrý diplomat a silná osobnost, která má představu
a vizi, co chce z městysu udělat,
jak Protivanov dál rozvíjet. Každá
obec má takového starostu, jakého si sama zaslouží. Proto je nutné, aby i v komunálních volbách
přišlo volit co nejvíce voličů, kteří
dají hlas své straně, osobnosti,
svému favoritovi.“
Na čem je potřeba
v příštím období
nejvíce zapracovat?
„S ohledem na počet nezaměstnaných, době i dálce dojíždění občanů našeho městyse do zaměstnání
považuji jako hlavní prio-

ritu podporu nových pracovních
a podnikatelských příležitostí, a to
jak využitím všech možných dotací z prostředků EU, tak i dořešením koncepce průmyslové zóny
a přilákáním investorů. Je nejvyšší čas začít urgentně řešit problematiku parkování v městysi, za
posledních patnáct roků se počet
osobních vozidel zdvojnásobil, ale
žádná větší parkoviště vybudována
nebyla. Na místních komunikacích
to má dopady zejména v zimním
období, kdy zaparkovaná vozidla
komplikují zimní údržbu. Děti
a mladí by jistě uvítali koupaliště, případně nějaký koupací biotop. Někteří občané by
ocenili prodloužení
ordinačních hodin
na
n zdravotním středisku, současných
čtrnáct hodin týdně
totiž neodpovídá
potřebám
počtu
obyvatel našeho
městysu.“

„Původně jsem měl velký, odvážný
a riskantní cíl se pouze sám postavit
na kandidátku hnutí s tím, že to bude
test místní oblíbenosti. Současný systém
ovšem znevýhodňuje strany, které
neobsadí celou kandidátku,..“
protivanovský zastupitel ALOIS KOLÁŘ
o nadcházejících komunálních volbách

Foto: archív Aloise Koláře

jako Antoníček

Foto: archív K. Antoníčka

Prostějov/red - V minulém
čísle Večerníku jsme v tradičním seriálu rozhovorů přinesli
interview s víceměřičským
zastupitelem Kamilem Antoníčkem. Leč pověstný tiskařský šotek si trochu zalaškoval
a místo snímku komunálního
politika se u textu objevil snímek jeho jmenovce a celoživotního sportovce tělem i duší
Petra Antoníčka, s nímž připravujeme rozsáhlé povídání
do některého z příštích čísel.
Za toto nedopatření se oběma
zúčastněným i všem čtenářům
omlouváme.

Jste na stejné vlně?
Osvěžte se na...

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

Kultura v Prostějově a okolí...
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Zábava z časů císaře Rudolfa II.

Prostějov/peh - Předminulý máme připraveno šest stanovišť, obávaný přechod přes vodní
čtvrtek se vaše ratolesti kde si děti vyzkouší psaní příkop. Nechybí ani Golem
mohly dosyta vyřádit na té- brkem, střelbu z praku nebo k jehož oživení soutěžící musí
matickém večeru v rámci
letošního
Prostějovského
léta. Tentokrát hrála prim
renesance, nechyběli jste?
Letní radovánky se šmahem
blíží ke konci, i přesto si děti
mohly na jednom z posledních
letních večerů v rámci letošního
ročníku Prostějovského léta
důkladně zasoutěžit, tentokrát
v duchu renesance a osvíceného panovníka Rudolfa II.
Organizátoři z řad Ekoncentra
Iris proto na náměstí T. G. Masaryka sezvali hvězdopravce
a alchymisty, aby byli nápomocBrk a pergamen. Středověcí písaři si mohli o propisovačce nebo o bomni soutěžícím dětem v plnění
bičkovém peru s ergonomickým tvarem jen zdát. Foto: Petra Hežová
soutěžních úkolů. „Celkem

správně umístit magický šém,“
přiblížila detaily čtvrteční akce
Eva Zatloukalová, předsedkyně
RS ČSOP Iris. A jak se bavily děti? „Je to tu super, jsem
tu poprvé a soutěžení mě moc
baví,“ přiznává usměvavá osmiletá soutěžící Justýna Marie
Hornová. „Už jsem střílel z praku na hrad a teď vyzkouším
psaní brkem, na to se taky
těším,“ usmívá se šestiletý Pavel
Homola, kterého při soutěžení
doprovázel tatínek a mladší bratr
Martin.
A pokud pořád ještě nemáte
soutěžení málo, připravte
se na čtvrtek 28. srpna, kdy
budou soutěže a herní aktivity organizovat zdejší policejní
příslušníci. Tak určitě přijďte!

Máme Golema. Golem byl objeven, ale jak malí soutěžící vědí, k jeho probuzení je potřeba strčit šém
na to správné místo.
Foto: Petra Hežová

Lilian Amann na zámku vystaví své vtipné obrazy VÝSTAVA OBRAZŮ

Plumlov/mls - Celou řadu nejrůznějších
vý-znamů mají nové obrazy známé výtvarnice a spisovatelky Lilian Amann.
O možných výkladech prazvláštních spojení určitě stojí za to popřemýšlet. Každý,
kdo k tomu bude mít chuť, neměl by si nechat ujít její v pořadí již jedenáctou výstavu
na plumlovském zámku. Vernisáž se chystá
na tuto sobotu 30. srpna od 15.00 hodin.
Lilian Amann čím dál více maluje obrazy, které
v sobě obsahují zvláštní napětí. Na první pohled
z nich sálá uklidňující atmosféra plná harmonie a to i přesto, že se na nich objevují
nepravděpodobná a často velice bizardní
spojení. Mimo námětů se změnila i barevnost
obrazů.
„Zemité tóny hnědé, oranžové a žluté nahradily odstíny modré a fialové. Přitom modrá je v mém osobním životě naprosto tabu.
V celém mém bytě ani v mém šatníku nenajdete nic modrého. To se asi brzy změní,”
prozradila nám Lilian Amann, která na Hanou přiveze kolem třiceti výtvarných prací
včetně osmi zbrusu nových maleb na plátně.
Bude mít její výstava nějaké společné téma?
„Mám pocit, že se na mých malbách stále
více vyskytují děti. Do kreseb mi pronikají
v procesu tvorby bez vědomého záměru,“
reagovala pro Večerník výtvarnice, která
INZERCE

KRISTIANA KODETA

bude na plumlovském zámku

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Art-Kavárna AVATARKA nám. T. G. M. 20 Prostějov

26. 8. 2014 - 28. 9. 2014

Vernisáž: 26. 8. 2014 v 17.00 hod

k vidění už jen do konce prázdnin!

Má více významů. Obraz „Pštrosí jízda“ zachycuje čirou radost ženy jedoucí na největším
opeřenci.
Repro: PV Večerník
se už těší na setkání se svými příznivci
i dětmi a rodiči, které poznala na milých akcích „Pasování na čtenáře“.
Kromě plumlovského zámku Lilian Amann
vystavuje také v Bildungsakademii ve Stuttgartu, kde trvale žije. Obě tyto expozice budou k vidění až do 31. října 2014.

Plumlov/peh - Výstava obrazů
akademického malíře Kristiana Kodeta se chýlí ke konci
a vy máte v těchto dnech poslední možnost vidět nebo rovnou
koupit některé z jeho děl...
Již pátého července zaplnili prostory galerie plumlovského zámku příznivci výtvarného umění
z širokého okolí. Důvodem bylo
zahájení výstavy obrazů známého a světově uznávaného malíře
Kristiana Kodeta, který si nenechal ujít příležitost osobně výstavu
zahájit a současně si našel i čas
pohovořit se zdejšími milovníky
umění. A že jich na plumlovském
zámku nebylo právě málo!
Od té doby uplynuly bezmála dva
měsíce a výstava se může pochlubit nejen vysokou návštěvností,
ale i celou řádkou děl, která našla
svůj domov u nových majitelů

z Prostějova, Plumlova i širokého
okolí. Jak vás Večerník exkluzivně
informoval, sám Kristian Kodet se
s milovníky výtvarna sešel později
i na besedě, kde nejenže zavzpomínal na své výtvarnické začátky
i pobyt v exilu, ale odpovídal i na
zvídavé otázky publika.
„Byli jsme se na výstavě podívat
se synem už na vernisáži a zúčastnili jsme se i besedy s panem
Kodetem, protože máme rádi jeho
styl a sám pan Kodet působil velice sympaticky,“ nešetřila chválou
návštěvnice výstavy Marta Křístková.
Vše dobré ale musí jednou skončit, a tak i úspěšná výstava obrazů Kristiana Kodeta se chýlí ke
konci. Pokud jste ještě nezavítali
do prostor galerie plumlovského zámku, máte možnost ještě
do neděle 31. srpna.

Petr Hruban

KRÁSY A TAJEMNO PODZEMÍ
Otevřeno: pondělí až sobota
neděle
Tel: 775 367 220

9.00 - 20.00 hod
14.00 - 20.00 hod

e-mail: hruban1@seznam.cz
Mediální partneři:

rrozhovor
ozhovvorr ssee za
zajímavou
ajím
mavoou os
osobností...
sobnosstíí...
Petr Janda exkluzivně pro Prostějovský Večerník:

„Zdejší publikum má naše písničky
rádo, proto sem vždycky rádi přijedeme,“

hlásí frontman kapely Olympic

Prostějov - To, že se Petr Janda
na svůj koncert tady u nás skutečně těšil a že se celé vystoupení vydařilo na jedničku, jste se
mohli dočíst v předchozím vydání
Večerníku. Dnes vám přinášíme bezprostřední a exkluzivní
rozhovor s frontmanem kapely Olympic a to bezprostředně
z jeho koncertního vystoupení
na plumlovské pláži U Vrbiček.
Pokud jste i vy byli mezi stovkami fanoušků, kteří Olympiky
přišli předminulou sobotu večer
pozdravit a odměnit potleskem,
jistě vás bude zajímat, co nového
Petr Janda a jeho kapela připravují do následujících let. A pokud
vám koncert hudební legendy unikl, mrkněte na webovky
vecernikpv.cz, kde najdete sestříhanou videoreportáž!
Petra Hežová
Je pravda, že jste se na zdejší
fanoušky a konkrétně sem
k plumlovské přehradě, na vaše vystoupení s kapelou těšili?
„Samozřejmě, těšil jsem se moc. Všechny koncerty mají svoji vlastní atmosféru
a já jsem zvyklý na to, že zdejší publi-

Ve znamení hudby. Nepostradatelní muži úspěšného večera - frontman kapely
Olympic Petr Janda a majitel pořadatelské agentury Petr Zlámal, který zdejším fanouškům zprostředkoval v závěru léta další jedinečný hudební zážitek. Foto: Petra Hežová
kum má naše písničky rádo, proto sem
vždycky rádi přijedeme.(úsměv)“
Míváte po těch letech koncertování ještě trému před nástupem
na pódium?
„Každý koncert je samozřejmě jiný, ale
je pravda, že ta nervozita už není taková
jako kdysi. Teď býváme nervózní, když
máme mít premiéru nebo když to prostě
ještě moc neumíme.. (smích) Ale jinak
už moc ne.“
Máte vůbec čas v průběhu
tak hektického léta na nějaký
relax?
„Docela dobře se mi odpočívá s knihou. Právě teď jsem dočetl příběh
z první světové války s názvem ´Jsem
mrtvý, neplačte´. Tenhle styl mám
rád, romány, filozofie a trocha historie
k tomu.“
Vnímáte jinak koncertování
uvnitř a venku? I vzhledem
k atmosféře nebo počtu návštěvníků?
„Venku se hraje obecně líp než vevnitř.
Je taky jiná atmosféra a teď díky těm
všem novým aparaturám se zvuk lépe
dostane k lidem. Ale nesmí být amozřejmě moc velká zima.“ (smích)

Co říkáte na revivalové skupiny
kapely Olympic? Viděl jste někdy takové vystoupení?
„Já to chápu, mnohdy pořadatelé nemají
na originál, proto dají příležitost revivalovým skupinám. Některé z nich jsem
slyšel a jsou celkem dobré...“
Loni jste připravili svým fanouškům překvapení v podobě
nového CD s názvem „Souhvězdí šílenců“. Máte v plánu i další příjemná
překvapení?
„Souhvězdí šílenců je první ze zamýšlené trilogie nových desek. Je už prakticky nachystané další cédéčko s názvem
´Souhvězdí drsňáků´ a následovat bude
´Souhvězdí romantiků´. Teď jsme ve
fázi, kdy je všechno hotové kromě zpěvu, což bychom měli zvládnout během
září. Deska by měla být v prodeji už prvního listopadu a další zase za rok“
Co byste vzkázal těm, kteří vaši
kapelu stále pohřbívají
„Já doufám, že tahle éra už trochu ustala,
že jsme udělali spoustu práce, snažíme
se hrát nové písničky, vydáváme nové
desky, prostě ukázat novou tvář. Nechceme být vlastním revivalem!“

Ze života města
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ČÁST JEZDECKÝCH KASÁREN ZMIZÍ UŽ LETOS!

EXPRESS
z rady města

„Co s volnou plochou? To si už rozhodnou noví zastupitelé..,“
konstatuje náměstek prostějovského primátora Zdeněk Fišer

Zatím se o tom jen horečně mluvilo, nyní už se
ale přechází ke konkrétním činům! Staré budovy
Jezdeckých kasáren, ze kterých během posledních let udělali hlavně bezdomovci a zloději kovů ruiny, padnou konečně k zemi. Prostějovští
radní na základě úspěšného výběrového řízení
rozhodli, že ještě do konce letošního roku dojde
k demolici dvou ze tří zchátralých nemovitostí.
Hlavní budova bývalých kasáren by měla padnout k zemi začátkem roku 2015.
Prostějov/mik
„Schválili jsme v radě zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem
Demolice objektů a zpevněných
ploch v areálu bývalých Jezdeckých kasáren. Předmětem této
zakázky jsou komplexní demoliční práce všech objektů bývalých
Jezdeckých kasáren v Prostějově.
To znamená centrálního objektu,
jižního i severního křídla a přilehlých zpevněných ploch. To vše
proběhne včetně zajištění odklizení a odvozu stavební suti i zatravnění plochy po ukončení demolice,“ popsal Večerníku kompletní
demoliční zakázku Zdeněk Fišer,
náměstek primátora Statutárního
města Prostějova.

Objekty bývalých Jezdeckých kasáren již dlouhou
dobu neslouží svému účelu, jsou vyklizeny a chátrají.
A také se již několikrát staly terčem velké kritiky samotných občanů, kteří bydlí
v okolí. „Za poslední čtyři roky
jsme udělali nákladná opatření
vedoucí k tomu, aby se do kasáren nevloupávali bezdomovci
a nedělali si z nich noclehárnu. Celý objekt jsme oplotili,
zazdili či jinak utěsnili okna
v přízemí a samozřejmě také
všechny vchody. Někdy se tato
opatření míjela účinkem, protože nepřizpůsobiví lidé si sem
vždycky našli nějakou cestu. A to
i přesto, že denně je odtud vyháněly hlídky městské policie,“ připustil náměstek primátora.

K původnímu účelu objekty kasáren nelze využít, areál je odpojen od veškerých energetických
zdrojů a jeho rekonstrukcí by
podle radních nebylo dosaženo
žádného veřejně prospěšného
cíle. Demolicí chátrajícího objektu bývalých Jezdeckých kasáren dojde k přípravě areálu pro
účely nové výstavby. Ale jaké?
O tom v tuto chvíli panují pouhé
dohady. „Co bude stát na místě
bývalých kasáren, to si rozhodne
nové zastupitelstvo vzešlé z říjnových komunálních voleb. Jak
je ale už známo, ve hře jsou dvě
architektonické studie na výstavbu multifunkčního kulturního
a sportovního zařízení. Ještě však
nejsou dopracovány,“ odpověděl
na přímou otázku Večerníku Zdeněk Fišer.

Radní pod palbou

K zemi. Z budov bývalých kasáren jsou dnes už trosky a tak po jejich brzké demolici se předpokládá,
že na uvolněném místě vyroste multifunkční centrum.
Foto: Michal Kadlec
Předpokládané zahájení demoličních prací je v závěru října
tohoto roku, dokončení pak
nejpozději do dvanácti měsíců.
Předběžný rozpočtovaný objem
této akce činí 13,4 milionu korun.

www.v

ecernik

pv.cz

Tráva roste jako divá
Prostějov/mik - Teplé a deštivé
počasí přináší městu vyšší náklady na údržbu zeleně.
Radní projednali nutnost posílit
rozpočet správy a údržby veřejné zeleně ve městě. Důvodem
jsou klimatické podmínky. „Vlivem teplého počasí na jaře tohoto roku bylo zahájeno sečení
trávy ve městě již v dubnu, tedy
o měsíc dříve, než je obvyklé.
V současné době se dokončuje
poslední, v pořadí čtvrté sečení
travnatých ploch ve městě, což

je opět zhruba o měsíc dříve
než v minulých letech,“ uvedla
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora. Náklady na jeden koloběh sečení travnatých ploch ve
městě jsou kalkulovány na zhruba půldruhého milionu korun.
„Letos musí být ještě provedeno
mimořádné chemické ošetření
a ruční dočištění od náletové
zeleně,“ zdůraznila Hemerková
s tím, že celkové náklady se
mají pohybovat kolem šesti set
tisíc korun.

„Odmítám poslouchat řeči o takzvaném sportovním průmyslu,“ říká důrazně Pavel Smetana
Prostějov - Podporuje magistrát dostatečně prostějovský sport? To je otázka, nad kterou se dlouhodobě vcelku často a momentálně i dost živě
diskutuje. Opozice v zastupitelstvu kritizuje koalici,
eže finanční podpora je nízká a navíc se údajně peyto
níze dávají jen takzvaným velkým sportům. Tyto
da
spekulace ale důrazně odmítá radní a předseda
na
komise pro mládež a tělovýchovu Pavel Smetana
mi
(na snímku), který svá tvrzení dokazuje i jasnými
očísly, jež jako první zveřejnil v exkluzivním rozhovoru této pravidelné rubriky Večerníku.
Michal Kadlec
Podle našich informací
zpracováváte pro radu
města obsáhlý materiál o poskytnutých veřejných finančních podporách v uplynulých
letech. Můžeme vědět, proč tento seznam vzniká?
„Úvodem jen drobné upřesnění,
tento úkol jsem si dal sám, protože odmítám stále poslouchat řeči
o takzvaném ´sportovním průmyslu´! Chci na konkrétních
číslech dokázat, že není pravda
to, co tvrdí opozice, podle které
komise pro mládež a tělovýchovu
a následně pak rada města i celá
koalice podporují pouze takzvané
velké sporty. Jak vyplývá z těchto
čísel, v rámci veřejných finančních
podpor jsme v roce 2011 rozdělili
INZERCE

Vedení magistrátu čelí kritice opozičních zastupitelů o financování sportu

„Jak jsem již v předchozí odpo- vrcholový, rekreační či divácky
vědi doložil, někomu se může zajímavý. Vždy jsme usilovali
o maximálně možnou spra
spramožná zdát množství prostřed
prostředvedlnost. Pokud někdo
někd
ků uvolněných do sportu
tomuto našemu počípoč
vysoké, jinému naonání chce říkat ´spor´spor
pak nízké, je to otáztovní průmysl´, je
j
ka pohledu. Mohu
to jeho věc. DoDo
však jednoznačně
mnívám se však,
však
prohlásit, že jsme
skuteč
že čísla skutečvždy řešili potřeby
ně hovoří za vše
vš
toho kterého sportu
j
a jsem schopen je
a to bez ohledu na to,
esát zda se jednalo o sport
kdykoliv doložit.“
v oblasti sportu pro pětapadesát
un,
oddílů částku 14 072 500 korun,
esát
o rok později pro dvaašedesát
un,
subjektů částku 13 583 000 korun,
mv roce 2013 to byla pro dvaaosmdesát oddílů částka 11 794 000
alo
korun a v letošním roce putovalo
ích
mezi čtyřiaosmdesát sportovních
subjektů částka ve výši 14 232
sně
000 korun. Tolik stručná a jasně
né,
vypovídající čísla. Je z nich patrné,
že za našeho vedení se zvýšil poíce
čet podporovaných klubů o více
než padesát procent.“
Právě na nedávném jededden
nání zastupitelstva jeden
zoz diskutujících občanů kritizopor.
val výše udělených podpor.
Podle jeho slov město „živí“ - už
aný
vámi zmíněný výraz - takzvaný
sportovní průmysl. Jaký na to
Foto: archív Večerníku
máte názor?

Bude podle vašeho názoru
pokračovat ochota města
podporovat sport v takové míře
i v novém volebním období?
„Jaká bude situace sportu v následujícím volebním období, je věcí
především občanů. To, jak zhodnotí naši dosavadní práci a zda budou ochotni ti, kteří jsou spokojeni
s naší prací, k volbám přijít. Různé
nové subjekty hovoří o ´nekompetentnosti´ stávajících zastupitelů a hovoří o potřebě změny.
Rozumím tomu z pohledu, že jde
o politický boj. Nicméně by měly
tyto subjekty, místo neustálé ničím
nepodložené kritiky, jednoznačně
občanům říci, co konkrétně jsme
dělali špatně a jak jsou oni připraveni řešit problémy našeho města,
a to nejen v oblasti sportu či veřejných finančních podpor. To se
doposud u nikoho nestalo!“
Nemáte obavy, že v příštích letech městská kasa lidově řečeno utáhne kohoutky
přívalu financí do prostějovského sportu?
„Jak jsem již výše uvedl, vše se
odvíjí od toho, zda po letošních komunálních volbách uspějí subjekty, které mají nějakou zkušenost
s řízením města, či dostanou
prostor takzvané nové tváře, které

se teprve za pochodu budou učit
jak město spravovat. Vše je v rukou občanů a jen na nich záleží,
zda bude pokračovat prosperita
města, či se vydáme cestou zadlužování tak, jako v sousední
Olomouci, která je druhým či třetím nejvíce zadluženým městem
v rámci České republiky. Nechci
populisticky slibovat nemožné,
protože naší devízou je to, že my
sliby plníme, ale pokud dostaneme důvěru voličů, budeme i nadále podporovat především mládežnický sport.“
Přejděme na jiné téma.
Jak se vy osobně jako
předseda dozorčí rady Domovní správy v Prostějově díváte
na plánovanou rekonstrukci
Víceúčelové haly-zimního stadionu?
„V prvé řadě je třeba si uvědomit, že dnešní Víceúčelová hala
neboli zimní stadion brzy oslaví
čtyřicet let od výstavby a zastřešení. Požadavky dnes a v roce
1976 jsou samozřejmě diametrálně odlišné, ať už se to týká šaten
a vybavení, tak samozřejmě podmínek pro nezbytný komfort návštěvníků. V blízké budoucnosti
by se měly hledat prostředky na
takovou rekonstrukci, která by

posunula náš zimní stadion do jedenadvacátého století. Výhodou
je, že ´zimák´je velice dobře udržován a i díky tomu je schopen
sloužit tak dlouho.“
Co se v tomto směru stihne ještě letos?
„V letošním roce by se měla
doplnit velkoplošná obrazovka
o mixážní pult, který umožní její
plnohodnotné využití, včetně on-line přenosů. Dále bude instalován nový turniketový systém,
který umožní efektivní odbavování návštěvníků a přehled o jejich
počtu. Současně se zpracovává
projektová dokumentace k rekonstrukci některých šaten a zázemí.“
Aještě jedno téma. Letošní
sezóna aquaparku není
kvůli nepříznivému počasí zrovna růžová. Jak vypadá ekonomická stránka letošního provozu koupaliště?
„Tato sezóna se jeví jako nejhorší
v historii provozování koupaliště
pod Domovní správou. Návštěvnost a tedy i tržby jsou na padesáti
procentech loňského roku. V tuto
chvíli však po mě nechtějte žádná čísla, to je předčasné. Téměř
s jistotou všakale lze konstatovat,
že tento rok skončí s provozní
ztrátou...“
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Koncert tenora Josepha Calleji

INZERCE

proběhne JIŽ TUTO NEDĚLI!

Prostějov/peh - Očekávaný koncert maltského tenoristy Josepha Calleji, který patří mezi
TOP5 světovou špičku, je za
dveřmi! Uznávaný pěvec se
v rámci Hanáckého operního
festivalu představí zdejšímu
publiku u příležitosti stoletých
narozenin prostějovské radnice. A vrcholem těchto oslav má
být právě vystoupení Josepha
Calleji, které se uskuteční již
tuto neděli 31. srpna na náměstí
T. G. Masaryka od 18:00 hodin.
A k dispozici bude nejen dva
tisíce sedaček, ale i celý volně
příchozí prostor. Na Pernštýnském náměstí pak bude instalována velkoplošná obrazovka
s dalšími místy k sezení tak, aby
si každý hudební fajnšmekr
přišel na své! Nenechte si proto
ujít tuto jedinečnou příležitost.
Oslavy 100. narozenin prostějovské radnice nám nejrůznějšími kulturními akcemi zpříjemňovaly téměř celý letošní rok
a uznejte sami, že si ta naše stoletá kráska trochu té zvýšené
pozornosti bohatě zasloužila.
Na závěr prázdnin si ale vedení magistrátu ve spolupráci
s marketingovou společností TK
PLUS připravili pro všechny
Prostějovany skutečnou hudební lahůdku v podobě vystoupení
uznávaného maltského tenoristy Josepha Calleji. A co víc,
koncert, který mohli shlédnout
milovníci hudby v Paříži, New
Yorku, Vídni či Londýně bude
v Prostějově zcela zdarma!

Joseph Calleja je často znalci přirovnáván k legendárním pěvcům,
jakými byli Jussi Björling, Benjamino Gigli a Enrico Caruso. Ale
kdo je vlastně Joseph Calleja?
Šestatřicetiletý rodák z Malty,
který od šestnácti let exceloval
v chrámovém sboru, začal profesionálně studovat zpěv s maltézským tenoristou Paulem Asciakem, debutoval na operní scéně
už v pouhých devatenácti letech.
Od té doby získal řadu prestižních
pěveckých ocenění (mimo jiné
i Grammy Award - pozn. red.) a je
vítaným hostem všech světových
operních scén jako jsou Metropolitní opera v New Yorku, Royal
Opera House Covent Garden
v Londýně, Vídeňská státní opera, Bavorská státní opera v Mnichově atd. K jeho parádním rolím
patří Verdiho Vévoda mantovský
(Rigoletto), Pucciniho Rodolfo (Bohéma), Romeo (Romeo
a Julie) a Mozartův Don Ottavio
(Don Giovanni). Jeho první tři
alba operních árií, The Golden
Voice, Tenor Arias a The Maltese Tenor, byly přijaty s velkým
ohlasem a album The Maltese
Tenor z roku 2011 se stalo nejprodávanějším titulem v žebříčku
vokální klasické hudby v Británii
a Německu. Nejnovějším sólovým albem Josepha Calleji je
Amore (2013).
Rodák z Malty patří dnes k nejvyhledávanějším tenoristům na
obou stranách Atlantiku a při
jeho zdejší pěvecké premiéře jej
doprovodí zlínská filharmonie

Bohuslava Martinů, pod taktovkou současného šéfdirigenta
Opery Slovenského národního
divadla Bratislava, Rastislava
Štúra. Jako významný host se
před prostějovským publikem
představí i majitel podmanivého
lyrického barytonu, jeden z nejoblíbenějších operních pěvců
Lucas Meachem, jehož pěvecké
umění měli možnost ocenit hudební příznivci po celém světě.
Lucas Meachem je mezinárodně
vyhledávaným pěvcem. Jeho podmanivý lyrický baryton a dramatický jevištní projev jej přivedly
na nejvýznamnější světové operní
scény.Je pravidelným hostem Metropolitní opery v New Yorku, San
Francisco Opera, Lyrické opery
v Chicagu, Los Angeles Opera, San Diego Opera, londýnské
Covent Garden, Vídeňské státní
oprery, Opéra National de Paris,
Bavorské státní opery, Teatro Real
v Madridu ad.
K jeho významným rolím patří
Mozartův Don Giovanni a Hrabě Almaviva (Figarova svatba),
Rossiniho Figaro (Lazebník
sevillský), Pucciniho Marcello
(Bohéma), Wagnerův Wolfram
(Tannhäuser), Gounodův Mercutio (Romeo a Julie) a Valentin
(Faust), Brittenův Billy Budd,
Čajkovského Eugen Oněgin atd.
V sezoně 2012/2013 se zúčastnil
evropského turné Anny Netrebko
s koncertním uvedením opery P. I.
Čajkovského Jolanta; Lucas Meachem zpíval roli vévody Roberta.
23. 11. 2012 byla Jolanta prove-

dena také v Praze ve Smetanově
síni. Umělcovy závazky v sezoně
2013/2014 zahrnují mj. Mozartova Dona Giovanniho v Cincinnati
Opera, Rossiniho Figara (Lazebník sevillský) ve Vídeňské státní
opeře a v San Francisco Opera,
Čajkovského Eugena Oněgina
v Montpellier, Rossiniho Viléma
Tella ve Wichita Grand Opera
a Marcella v Pucciniho Bohémě
v Kansas City.
Rastislav Štúr je absolventem
brněnské Janáčkovy akademie
múzických umění ve třídě Jana
Zbavitele. Už během studií dirigoval pět titulů v Komorní opeře.
Hned po ukončení studií nastoupil jako dirigent do Opery SND.
V roce 2004 absolvoval se souborem Opery SND japonské turné,
během něhož dvanáctkrát řídil
Traviatu se sólisty Peterem Dvorským a Mariou Guleghinou.
Pokud se i vy chcete nechat potěšit vystoupením předních představitelů současné světové scény,
máte možnost tuto neděli 31. srpna v 18:00 hodin.
„Žádáme všechny diváky se vstupenkami, aby přišli minmálně
o půl hodiny dříve a mohli se tak
pohodlně usadit. Chceme zabránit tomu, aby nevznikaly fronty
před vstupy do vymezeného prostoru na sezení,“ vzkazuje Tomáš
Cibulec, tiskový mluvčí marketingové společnosti TK PLUS, která
společně s magistrátem Statutárního města Prostějova celou akci
pořádá.
Večerník bude u toho!

Závěrečná tečka za prestižní akcí, která letos napsala již třinácté pokračování

„KELTSKÁ NOC SE TĚŠÍ VZRŮSTAJÍCÍ MEZINÁRODNÍ ÚČASTI,“ pochvaluje si Tom Somr
Exkluzivní interview s hlavním pořadatelem tradičního mezinárodního festivalu

Plumlov - Stylový mezinárodní festival Keltská noc,
který se každoročně koná v areálu plumlovského kempu Žralok, si za třináct let své existence získal velkou
oblibu návštěvníků nejen místních, ale také přívrženců
z celé České republiky, ba dokonce i Evropy. Bez
nadsázky se dá říct, že v tuzemském měřítku nemá
tato akce téměř obdoby. Letošní, již třináctý ročník,
který proběhl poslední červencový víkend, se navíc
z pohledu návštěvníků, účinkujících i pořadatelů zařadil mezi ty nejpovedenější. A právě hlavního pořadatele Toma Somra se PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jež byl exkluzivním mediálním partnerem dvoudenního klání, zeptal na otázky týkající se historie, současnosti i budoucnosti této jedinečné akce...
Pavla Vašková
Letos proběhl již třináctý
ročník Keltské noci. Jak
těžké je v dnešní době udržet
festival takového druhu a na takové úrovni?
„Určitě to není lehké, protože festival je stylově velmi vyhraněný,
a tudíž nabídka kvalitních souborů
je mnohem užší než u multižánrových akcí. Ono také hrát dobře
irskou hudbu je velmi náročné, vyžaduje to mnoho let usilovné dřiny
a na to mnoho, byť dobrých muzikantů nemá dost trpělivosti. Vše
se také odvíjí od finanční otázky
a je potřeba velmi citlivě vybírat
kvalitu s ohledem na rozpočet festivalu.“
Jak jste spokojení s letošním
ročníkem?
„Dá se říct, že ano. Ohlasy účastníků
jsou vynikající a letošní Keltská noc
se řadí mezi ty nejlepší v historii. Tradičně nás potrápilo počasí, ale správní
Keltové něco vydrží a letošní prudké
lijáky návštěvníci vzali s humorem.

Nejenže zůstali, ale Keltskou noc si
užili až do konce, za což jim patří velké poděkování. (úsměv)“
Stalo se něco, co vás překvapilo? Nějaká nepředvídatelná situace, problém, nebo naopak
něco, co vás potěšilo?
„Letos mě velmi potěšilo, že na
Keltskou noc přijela nezávisle parta asi deseti mladých lidí až z Vídně a také mnoho lidí z Polska. To
je trend, který chceme v budoucnu
podporovat.“
Je vůbec možné, aby si na
sebe tento podnik vydělal?
„Cílem festivalu Keltská noc není
vydělat, ale přinášet do našeho
kraje zajímavou kulturu z celé Evropy. Pravdou ale je, že financovat
podobné projekty je vždy problematické. Dnes je velmi populární
šetřit a utahovat kohoutky, kde se
dá, a kultura samozřejmě pocítí
tyto tendence ve společnosti vždy
jako první. Proto i náš festival
je velmi vděčen za každou podporu a partnerství ať už formou
finančního příspěvku nebo jako

spolupráce v mediální či technické oblasti. Hlavně podpora Olomouckého kraje je pro nás velmi
důležitá. Na druhou stranu musím
konstatovat, že naše Keltská noc si
již vybudovala svou základnu příznivců a návštěvníků z celé České
republiky, a dokonce již přijíždějí
více a více lidí i z okolních zemí,
což je důležitý předpoklad stabilní návštěvnosti. V tomto trendu
chceme pokračovat a doufáme, že
naše Keltská noc bude v budoucnu
významnou kulturní událostí celé
střední Evropy.“
Měli jste někdy v minulosti pocit, že už to dál táhnout nepůjde?“
„Těmto pocitům jsme v minulosti
čelili několikrát... Hlavně po několika ročnících, kdy jsme se díky
nepříznivému počasí ocitli v dosti
velké finanční ztrátě, kterou jsme
hradili z vlastní kapsy. Naštěstí
jsme těmto pocitům určité marnosti nepodlehli a dnes se ukazuje, že
když je člověk přesvědčen o kvalitě
projektu, stojí za to vytrvat.“
V čem byl hlavní impuls,
že jste nakonec vždy pokračovali?
„Stěžejní roli sehrála zejména skutečnost, že jsem nechtěl dopustit,
aby mnoho let usilovné práce na
dobré věci přišlo nazmar...(úsměv)“
Podle čeho vůbec sestavujete program a vybíráte
kapely?
„Děje se tak vždy podle stylového
zaměření souborů a řídím se svým
citem profesionálního hudebníka. Každou novou kapelu, o které
uvažuji, si delší dobu snažím naposlouchat, hlavně sleduji živá videa
z jejich vystoupení a snažím se

představit si je v kontextu programu
Keltské noci. Pokud se mi obraz
vytvoří, pak teprve nastane fáze
komunikace s kapelami a hledání
společné dohody. Samozřejmostí
při sestavování programu je respektování finančních možností našeho
festivalu.“
Udělali jste někdy chybu ve
výběru programu? Něco,
z čeho jste se poučili?
„Nejsem si vědom žádné výrazné
chyby tohoto druhu. Samozřejmě
některé kapely zapůsobí více, naopak některé méně a to jak na nás
organizátory, tak i na publikum. Mě
spíš mrzí, že rozpočet a časové možnosti dvoudenního festivalu jsou
omezené a často musím odmítat
i velmi kvalitní kapely.“
Byl festival vždy tak stylový
a žánrově vyhraněný?
„Festival je živý organismus
a Keltská noc se v průběhu let také
vyvíjela. Mohu ale říct, že její keltská vyhraněnost byla patrná již od
samého začátku, proto jsme také
náš festival nazvali tímto jménem.
Postupem času přibylo souborů
a Keltská noc se ještě více vyhranila
i v oblasti keltských řemesel či vedlejších programových aktivit.“
abízejí se vám účinkující
i sami?
„Každoročně dostávám mnoho desítek různých nabídek, z nichž však
jen málo odpovídá stylovému zaměření Keltské noci. (úsměv)“
Která kapela na Keltskou
noc jezdí nejdéle?
„Toto privilegium náleží dvěma kapelám. Irská skupina Sliotar, která
je miláčkem publika, a také skvělý
Tomáš Kočko a Orchestr. Tomáš
stál po mém boku již při prvním roč-

níku na pláži U vrbiček na starém
dřevěném pódiu dvakrát tři metry,
proto vždy mluvíme o ´dřevní době´
Keltské noci.“
A která skupina je dle vás
nejoblíbenější?
„Na tuto otázku není lehké odpovědět, protože každá kapela, která
na Keltské noci vystoupila, má své
nesporné kvality, jinak by se v programu \ni neobjevila..(úsměv). Navíc dnešní keltská hudba je stylově
velmi rozmanitá a sahá od tradiční
irské hudby, přes folkový, rockový
a jazzový styl až k metalovému
ztvárnění. Co člověk, to trochu jiný
názor a proto se vždy o tuto pestrost
v programu snažím. Přesto si myslím, že právě irští Sliotar a nebo Tomáš Kočko patří v programu Keltské
noc tradičně k těm nejoblíbenějším.“
Jaké mají vlastně účinkující
V.I.P. zázemí? Jak se baví po
vystoupení a kde nocují?
„Všichni účinkující mají zázemí
v takzvaném ´backstage´ - neboli
prostorách vyhrazených pro účinkující a partnery Keltské noci. Zde
je pro ně vždy zajištěno občerstvení
a také chvilka klidu před či po vystoupení. Účinkující jsou ubytováni
v chatkách kempu Žralok, a to, že
jsou zvyklí se takzvaně mísit s davem a Keltskou noc si užívat jak
z pozice umělce, tak i diváka, jistě
přispívá k ojedinělé a nezaměnitelné atmosféře, kterou všichni obdivují a mají rádi.“
Stalo se někdy, že některý
zahraniční host nedorazil,
ztratil se nebo vystoupení nestihl?
„K drobným zpožděním v minulosti
možná došlo, ale nevzpomínám si
na nic zásadního, co by ovlivnilo
průběh festivalu.“

Jak se vyvíjí návštěvnost
proti minulým ročníkům?
„Návštěvnost má v posledních letech stabilní úroveň, mění se však
struktura příchozích. V minulosti
se Keltská noc opírala především
o návštěvu lidí z Prostějovska
a regionu, ale dnes vidíme, že již
více než polovina lidí přijíždí z celé
České republiky, ale i ze Slovenska,
Dánska, Polska a Rakouska. A to je
potěšitelné.“
Můžete říct, které vystoupení mělo letos největší
úspěch?
„Velký úspěch měli již tradičně
irští Sliotar, ale také mnoho novinek. Jmenoval bych například
polské Percival, Matching Ties
(USA,Velká Británie, Irsko, Dánsko) či maďarsko-rumunské Selfish Murphy, ale také Tomáš Kočko, Clamortis, Cruadalach, skotští
dudáci, irské tance a další… Velký
úspěch měla také ukázka pole dance na irskou hudbu.“
Máte už zhruba představu,
jak bude vypadat příští ročník?
„Představu jistě mám, a dokonce
již i nějaká ´želízka v ohni´, bylo
by však předčasné hovořit konkrétněji. Bude to opět dlouhý proces a spoustu věcí se může změnit.
Všechno chce svůj čas a program
Keltské noci 2015 zveřejníme
na našich webových stránkách,
až bude uzavřen a potvrzen. Již
teď ale mohu ohlásit termín příští Keltské noci:, která proběhne
24. a 25. července 2015. Věřím,
že se všichni příznivci keltské hudby, tanců, bojových umění a řemesel opět v hojném počtu setkají.
Keltskou noc si pořádně užijeme.

Foto: internet
Zkuste provést závěrečnou
tečku za Keltskou nocí
2014...
„Chtěli bychom velmi poděkovat
všem, kteří se letošního ročníku
jakkoliv zúčastnili! Díky všem
partnerům za jejich podporu, obzvláště Olomouckému kraji, díky
všem účinkujícím - muzikantům,
tanečníkům, zvukařům, keltskému
táboru i bojovníkům - za špičkové výkony a profesionální přístup,
díky veškerému personálu na všech
postech za obětavou práci, díky zastupitelům města Plumlova a pracovníkům kempu Žralok za jejich
pomoc i podporu, všem stánkařům
za prvotřídní nabídku jak v oblasti
cateringu, tak i v oblasti uměleckých
a dárkových předmětů a stylového
oblečení. Velký dík patří také skvělému publiku, které letos, stejně
jako v předešlých letech, vytvořilo
Keltské noci skvělou a nezapomenutelnou atmosféru. Za mne a celý
organizační tým chci všechny ujistit,
že toto všechno je pro nás velký závazek a uděláme vše pro to, aby naše
Keltská noc neztratila svou osobitost a keltský půvab, aby stylovost
a žánrová vyhraněnost byla vždy
zachována a kvalita programu měla
i nadále prvotřídní úroveň.“

jaká
jak
ká bbyla
yla K
Keltská
eltsská nnoc
oc objek
objektivem
ktiveem vvečerníku…
ečeerníkku…
5x foto: Lenka Sedláčková

Skvělá hudba. Mezinárodní festival Keltská Pohodička i při dešti. Účastníci různorodého Skvělá atmosféra. Jedinečnou kulisu festiva- Vše pro Kelty, Vikingy i Germány. V bohaté Zář nad Plumlovem. Ohnivá show je už tranoc se každoročně může pochlubit skvělými čís- věku se skvěle bavili navzdory nepřízni počasí, lu si vychutnal i organizátor akce, ‚starý Viking‘ programové nabídce si každý účastník našel to dičním vrcholem každého večera populárního
Tom Somr (na snímku vlevo).
pravé právě pro něj.
hudebního festivalu.
ly. Nejinak tomu bylo i letos...
na které vyzráli.

Zpravodajství

Finále prestižní soutěže Muž roku 2014:

PETR ZAPLETAL vyhrál u čtenářek,

mezi trio nejlepších se ale nedostal
V pátek 22. srpna proběhl v Náchodě slavnostní galavečer patnáctého ročníku soutěže Muž roku 2014.
Jak Večerník již několikrát informoval, téměř z tisícovky přihlášených borců se do finále této prestižní soutěže, kterou organizuje známý herec a moderátor David
Novotný, probojoval i prostějovský rodák Petr Zapletal.
A přestože se vítězem nestal, určitě nezklamal a už samotná účast je pro něj velkou životní zkušeností.
Náchod, Prostějov/akr
Přestože v anketě čtenářů
o Muže roku 2014 magazínu
Žena - in se Petr Zapletal umístil
na prvním místě, medailové příčky celkového hodnocení zůstaly
v jeho případě nedotčeny. Porota
složená ze známých celebrit jako
vítěze zvolila Tomáše Dumbrovského z Brna.
Slavnostním galavečerem provázely Eva Decastelo a Tereza
Zimová. Jako host i člen poroty letos do Náchoda přijel
i nejkrásnější muž planety Mister
International José Parades z Venezuely, který světové klání vyhrál
minulý rok. I před ním se tak dvanáctka svalnatých krasavců předvedla hned v několika disciplínách. Program byl také obohacen
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o vystoupení známých osobností
ze světa showbyznysu.
Soutěžící se představili nejdříve
v módní ukázce sportovního oblečení, dále v přehlídce na míru ušitých obleků a také při promenádě
v plavkách. Oproti předchozím
ročníkům byla letošní novinkou
disciplína s patronem. Petrovi Zapletalovi z Prostějova byla přidělena zpěvačka Míchaela Nosková.
„Společně jsme zpívali písničku
od Waldemara Matušky ´Láska je
lék´ a na to, že nejsem profesionál
z oboru si myslím, že se nám tento
společný projekt povedl,“ ohodnotil
s úsměvem Petr Zapletal.
Závěr soutěže pak již patřil samotnému
vyhlášení
vítězů.
Kromě prvních tří míst došlo
i na doplňkové kategorie. A jak
již bylo zmíněno, Petr Zaple-

Prostějovan v akci. Petr Zapletal (na snímku vpravo) společně se
zpěvačkou Míšou Noskovou v rámci disciplíny s patronem zazpíval
píseň od Waldemara Matušky „Láska je lék“.
Foto: internet
tal vyhrál čtenářskou anketu
o Muže roku 2014 v magazínu Žena
- in. „Vítězství mě samozřejmě potěšilo, zvláště když vím, že soutěž
hodnotili normální lidé na základě
sympatií z fotografií,“ zářil štěstím
Petr Zapletal.
A i když tedy na medailový piedestal v celkovém pořadí nedosáhl, zklamaný tak být nemusí.
„Žádný smutek mě netrápí. Jsem
rád, že jsem se dostal až do samotného finále této soutěže, které
jsem si naprosto užil a prožíval ho
naplno. Potkal jsem spoustu zná-

mých osobností i zajímavých lidí
a také nabyl mnoha zkušeností. Takže celkově účast v Muži roku hodnotím kladně. Nyní počkám, zda
budou nějaké nabídky v modelingu,
pár kontaktů již mám, tak uvidíme,
co se z toho vyklube...,“ prohlásil
den po skončení soutěže pro Večerník Petr Zapletal, finalista Muže
roku 2014.
V některém z příštích vydání pak najdete i exkluzivní rozhovor s Petrem
Zapletalem. Pokud se jej chcete na
něco zeptat, stačí napsat na redakční
e-mail: vecernik@pv.cz!

Strážníci našli devět uhynulých kachen
Policie čeká na pitevní zprávu od veterinářů

Prostějov/mik – Smutný obrázek se předminulou sobotu
naskytl strážníkům, kteří na
základě oznámení občanů přijeli k drozdovickému rybníku.
U břehu leželo na hladině devět
bezvládných kačen! Do případu se už vložil i magistrát, státní
policie ho bude vyšetřovat tehdy, jestli pitva prokáže otravu.
„V sobotu šestnáctého srpna došlo zatím z nezjištěných důvodů
k úhynu celkem devíti divokých
kačen na drozdovickém rybníku.
Událost byla předána Odboru životního prostředí prostějovského
magistrátu. Pokud by se jednalo
o otravu cizím zaviněním, skončí
případ v rukou Policie ČR. Uvidíme, co řeknou výsledky pitvy
zvířete. Odstranění kadáverů je
v kompetenci pracovníků technických služeb, kteří o situaci
byli vyrozuměni,“ informovala
Večerník Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
Tuto zprávu následně potvrdila
i náměstkyně primátora Ivana Hemerková, která je na magistrátu
zodpovědná za životní prostředí.

Otrávené? Vedení města i policie se zabývají případem uhynulých
kačen na drozdovickém rybníku. Foto: Městská policie Prostějov
„Uhynulé kačeny byly převezeny
do kafilérní stanice, ale jedna z
nich skončila na Krajské veterinární správě, kde bude podrobena
pitvě. Její výsledky, které určitě
obdržíme v nadcházejícím týdnu, nám napoví, z jakého důvodu
kačeny pošly. Já jenom doufám,
že se vyloučí infekční onemocnění...,“ konstatovala s vírou Ivana
Hemerková.
S možností, že ptáci byli úmyslným způsobem sprovozeni ze světa, konkrétně otráveni, však vedení

města rovněž počítá. „Veterináři
nás již informovali i o této variantě... Chtěla bych ale zdůraznit, že si
nemyslím, že kačeny někdo v rybníku či mlýnském náhonu tráví
a bude v tom pokračovat. Podle
mého názoru mohli tito ptáci uhynout například z toho důvodu, že
jim lidé nosí jako stravu nevhodné
zbytky jídel, které zažívací trakt
kačen prostě nevstřebá. Moudřejší ale budeme na konci měsíce,“
dodala náměstkyně primátora pro
životní prostředí.

Dnes si připomeneme srpnovou

KRVAVOU
NEDĚLI
1968
„Zatím jsem sama,“ vzkazuje nápadníkům Zdenička

Prostějov, Praha/mls - Od
průniku rodačky z Kralic na
Hané Zdeňky Souškové do televizní reality show VyVolení
již uběhl více jak rok. Jisté je,
že zatímco ve vile se Zdeničce
příliš nedařilo, když nejvýrazněji na sebe upozornila pouze nevydařeným vztahem se
zadluženým svalovcem Thomasem a divokým líbáním
s lesbičkami Pavlínou i Mirkou,
v civilním životě již naštěstí stojí
na svých nohách. „Nikol se ve
vile počůrala, já jsem to tam posrala…,“ zhodnotila své vystou-

pení Zdeňka Soušková. Několik
měsíců po VyVolených je ale vše
jinak...
Po odchodu z televizní vily se
Zdeňka Soušková ještě nějaký
čas hledala. V prvních týdnech
se pokoušela na sebe všemožně strhnout pozornost médií,
což se jí se střídavými úspěchy
i dařilo. Zároveň zoufale hledala,
čím by se mohla uživit. Koncem
uplynulého roku dokonce coby
„zlatý hřeb večera“ objížděla diskotéky. V bílém tričku se nechávala polévat z konve, přičemž
následně před publikem vynikla
její vymodelovaná umělá prsa.
Nyní se zdá, že se Zdenička přece jen dokázala odrazit ode dna.

V Praze si sehnala vlastní byt
i zaměstnání. Rezignovala přitom
na touhu prosadit se za každou cenu
v showbyznysu a snaží se dělat to,
co umí. „Pracuji jako kadeřnice,
češu například holky před módními přehlídkami. Kromě toho jsem
se stala tváří jedné vlasové značky,
k čemuž bych se bez VyVolených
nikdy nedostala. Hlavně jsem ale
ráda, že jsem samostatná a schopná se postarat nejen o sebe, ale
i o své dva psy, které jsem docela
dlouho musela mít u kamarádky,“
prozradila exkluzivně Večerníku
v průběhu uplynulého týdne Zdeňka Soušková.
Přitom ještě před rokem byla nezaměstnaná Zdeňka po konflik-

tu s rodiči prakticky bezdomovkyní. I tento pochroumaný vztah
se jí ale podařilo dát do pořádku.
„Na jaře jsem se s nimi usmířila
a nedávno u nich prožila krásný víkend,“ potvrdila kralická rodačka.
Jediná oblast, kde se Zdeničce dlouhodobě příliš nedaří, je
partnerský život. „Zatím jsem
sama, ale mám dost přátel
i práce, takže samota mě rozhodně netíží. A až něco přijde,
tak to přijde...,“ pousmála se
v této souvislosti Zdeňka Soušková, která se do budoucnosti dívá
rozhodně s optimismem. „Po
tom, čím jsem si prošla, už zvládnu úplně všechno!“ uzavřela naši
malou zpověď bojovně.

Prostějov/mik - V pondělí 25. srpna, si připomeneme 46. výročí
tragických událostí v průběhu
srpnové neděle roku 1968 v Prostějově. Během okupace vojsk
Varšavské smlouvy v tento den
umírali i naši lidé. Dnes ve 13.00
hodin představitelé města, kulturních a společenských organizací, policie i armády uctí na
náměstí T. G. Masaryka jejich
památku.
V neděli 25. srpna 1968 i do
Prostějova vpadla sovětská armáda. Na mnohých místech
se střílelo, a bohužel se to
neobešlo bez obětí. Mezi ně
patřila sedmadvacetiletá Marta
Říhovská. Ta zemřela kvůli
kulce, která na dnešním náměstí
T. G. Masaryka prostřelila

Oběti okupantů. Se třemi zastřelenými Prostějovany se v srpnu
1968 rozloučily tisíce lidí před radnicí.
Foto: archiv Večerníku
dřevěné domovní dveře, za nimiž
stála. Sovětští vojáci kromě ní
zabili i sedmdesátiletého Ladislava Langa. A to když nedaleko centra města na Žižkově náměstí pod
lípou čekal na autobus. Tragický
výčet prostějovských mrtvých ze
srpna 1968 pak uzavírá dvaadvacetiletý Josef Boháč. Střela ho
zasáhla jen kousek od současného
obchodního centra Atrium.

„V pondělí pětadvacátého srpna si
připomeneme tragické události srpna 1968 a pokloníme se památce
těch, kteří vinou okupantů zemřeli
zcela zbytečně. Zahynuli jen proto, že v nesprávném okamžiku
stáli na nesprávném místě. Běsnění
okupačních vojsk nesmí být nikdy
zapomenuto,“ řekl Večerníku Miroslav Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějova.

„Nebyl odsouzen za zvlášť závažný zločin a byl poprvé ve výkonu trestu,“ SRÁŽKA přímo na náměstí
vysvětlil Rožičovo brzké propuštění z basy tiskový mluvčí brněnského soudu Cyklistu hledá policie!
propuštění z věznice v Kuřimi
rozhodl.

Prostějov/mls - O řidičském
umění, zlodějské obratnosti
a cholerickém chování Vlada
Rožiče kolují po Prostějově legendární pověsti. Před
rokem byl tento Chorvat žijící
v Prostějově brněnským soudem právoplatně odsouzen na
čtyři a půl roku do vězení. Už
ve čtvrtek 21. srpna 2014 však
z vrat věznice v Kuřimi vyšel.
A to zcela legálně! „Mohu potvrdit, že Vlado Rožič byl propuštěn z výkonu trestu,“ uvedl
exkluzivně pro Večerník Michal Hoskovec, tiskový mluvčí
Okresního soudu Brno-venkov, který o podmíněném

Od rozsudku uplynul
přesně rok
Jak je možné, že Vlado Rožič byl
propuštěn přibližně už pouhých
dvanáct měsíců od chvíle, kdy
mířil za mříže na čtyři a půl roku?
„Nárok na podmíněné propuštění
měl po vykonání jedné třetiny
trestu, neboť nebyl odsouzen za
zvlášť závažný zločin a byl poprvé ve výkonu trestu odnětí svobody. Do toho mu byla započtena
také vazba, v níž byl od čtvrtého
února do patnáctého října 2013.
Jedna třetina z uloženého trestu mu tak uplynula již čtvrtého

srpna,“ vysvětlil Michal Hoskovec s tím, že soud při jednání
o podmíněném propuštění hodnotil průběh výkonu trestu a předpoklad vedení řádného života na
svobodě.
Pravdou je, že Vlada Rožiče
se v České republice podařilo
skutečně odsoudit vůbec poprvé. Kromě toho však Rožič
za krádeže aut už „bručel“
v Rakousku, kde má i zakázaný pobyt. U nás mu však něco
takového zatím nehrozí. „Trest
vyhoštění uložen nebyl,“ potvrdil
Hoskovec. Je tedy velice pravděpodobné, že Vlado Rožič hned po
svém propuštění z vězení zamířil
ke své ženě a dvěma dcerám žijícím v Prostějově. Je tomu ale
skutečně tak...?

Bude se mstít?
Chorvatský mafián celé roky
využíval husté sítě spolupracovníků, ať už ze zemí bývalé Jugoslávie či Sovětského svazu. Nikdy
se netajil také svými kontakty
s policisty. Řadu parťáků měl
i přímo na Prostějovsku. Někteří
z nich budou mít z jeho návratu
radost, jiní nikoliv... „Mezi zloděje aut patřil i Vlado Rožič,“ uvedl policistům už v listopadu 2011
například Marek Buřt z Dětkovic,
pro kterého Rožičovo propuštění
není určitě dobrou zprávou.
Podobné pocity bude prožívat
i Jiří Žouželka. Se svým někdejším spolupracovníkem v oboru
krádeží aut se později ve zlém

rozešel a stali se rivaly. I z tohoto
důvodu svého času hořelo před
Žouželkovým domem v Mostkovicích několik luxusních aut.
Právě Žouželka později u soudu upozornil na časté kontakty
mezi Vlado Rožičem a jedním
z elitních prostějovských kriminalistů...

Vrátí se do vězení?
Vlado Rožič si ovšem bude muset dávat pozor, jinak se do vězení velmi brzy vrátí. „Zkušební
doba podmíněného propuštění
je čtyři roky. Odsouzený rovněž
musí dle svých sil uhradit způsobenou škodu,“ doplnil závěrem
podmínky podmíněného propuštění Michal Hoskovec.

Prostějov/mik - Přímo v centru města došlo minulé pondělí
k tvrdé srážce dvou cyklistů.
Problém je v tom, že zatímco jeden z nich byl se zraněním převezen do nemocnice, druhý zbaběle utekl a nahání ho policie!
„V pondělí osmnáctého. srpna
kolem poledne došlo na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově
k nehodě sedmapadesátiletého
cyklisty. Z dosavadního šetření
vyplývá, že dosud neustanovený cyklista, který jel po chodníku, z něj sjel a najel na silnici
v okamžiku, kdy po ní projížděl
jiný muž na kole, a to ve směru
od Kravařovy ulice. Sedmapadesátiletý cyklista, aby zabránil
střetu, strhl řízení vlevo a přepadl
přes řídítka. Sanitním vozem byl

Fyzickým útokem vyvrcholilo dlouhodobé vyhrožování

„MOHL MĚ ZNÁSILNIT,“ tvrdí slabozraká dívka

převezen do nemocnice na ošetření, utrpěl blíže nespecifikované
zranění,“ uvedla k popisu nehody
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Požití alkoholu před jízdou bylo
u zraněného muže vyloučeno dechovou zkouškou. Neznámý cyklista, který podle všeho srážku zavinil,
však z místa ujel. Nehodu nadále
šetří policisté z Dopravního inspektorátu Policie ČR v Prostějově.
„Obracíme se na případné
svědky nehody se žádostí
o pomoc. Jakékoliv informace, které by mohly přispět
k řádnému objasnění nehody a zjištění totožnosti dosud
neustanoveného cyklisty, mohou občané sdělit na Dopravní inspektorát v Havlíčkově
ulici v Prostějově buď osobně,
nebo telefonicky na číslo 974
781 580, případně kdykoliv
na bezplatnou telefonní linku 158,“ apeluje na případné
svědky mluvčí krajské policie.

VYBRAL
Andreu S. zachránil kamarád a jeho „pepřák“... Hyundai
Prostějov/mls - Dvaatřicetiletá
Andrea S. se pohybuje s pomocí bílé hole. Přestože za určitých podmínek je schopna přečíst i SMS zprávy, obzvláště na
větší vzdálenosti prakticky nic
nevidí. Za takových podmínek
se jí práce hledá hodně těžce
a je odkázána na invalidní důchod. K tomu se připojily trable s jejím bývalým přítelem,
který se ji měl dokonce v nedávných dnech pokusit znásilnit. Přestože v Prostějově letos
došlo k osmi případům znásilnění, tento případ je vyšetřován pouze jako přestupek...

Andrea S. se v sobotu 16. srpna
asi hodinu po půlnoci vracela
s kamarádem z centra Prostějova. V jednu chvíli ale dvojici
dohnal Andrein bývalý přítel
a začal jí sprostě nadávat. „Šel
z něho strach. Řval na mě doslova: ´Ty kurvo, pojď se mnou
šukat za garáže!´ Pak mě praštil
do zad. Bála jsem se, vždyť si se
mnou mohl dělat, co chtěl. Naštěstí tam byl můj kamarád, který
proti němu použil pepřový sprej.
Když jsme zavolali policii, tak
zmizel,“ popsala exkluzivně Večerníku hrůzný zážitek Andrea S.,
podle které tímto incidentem vyvrcholily jejich dlouhodobé spory. „Několikrát mě pronásledoval
a už dlouho mi psal výhružné

esemesky,“ poznamenala přímo
v redakci Andrea S. „Tentokrát
s tebou zatočím! Styď se a máti
s fotrem ti čumák rozbije!“ ocitovala mladá žena jednu z mnoha
podobných zpráv. „Už nevím,
jak ho zastavit. I proto jsem se
rozhodla, že se na vás obrátím,“
vysvětlila nám životem pořádně
zkoušená dívka.

tečnosti tomu tak není. Prostějovští strážníci totiž pracují
s poněkud odlišnou verzí stejné
události. „V sobotu šestnáctého srpna kolem jedné hodiny
v noci byla hlídka přivolána do
Havlíčkovy ulice v Prostějově
ke sporu muže a ženy. Když
dorazila na místo, útočník už
na místě nebyl. Poškozená žena
sdělila, že byla ze strany svého
kamaráda častována hrubými
Strážníci případ
výrazy a ten ji následně udeřil
pěstí do zad. Průběh konfliktu
potvrdili, ale...
na místě potvrdil další muž. Věc
je nyní ve správním řízení proPřestože se poškozená při ná- jednávána jako přestupek proti
vštěvě redakce domnívala, občanskému soužití, za který
že policie věc vyšetřuje jako pachateli hrozí pokuta až dvacet
pokus o znásilnění, ve sku- tisíc korun,“ sdělila Večerníku

v této záležitosti Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově.
Strážníci tedy celý případ klasifikovali jako „pouhý“ přestupek. Jak je to možné? Buď
na místě činu podstatné skutečnosti „zapomněli“ zaznamenat,
nebo Andrea S. i její „ochránce“
krátce po napadení událost popsali jinak, než se tomu tak stalo
u nás v redakci...

V případě znásilnění
hrozí až pět let
Pokud by se případ stal tak,
jak nám jej popsala napade-

ná, jednalo by se už o letošní devátý případ v regionu.
„V tomto roce došlo na Prostějovsku k osmi případům znásilnění, z toho dva zůstaly ve stádiu
pokusu. Loni za stejné období
tomu bylo o jedno méně,“ prozradila Marta Vlachová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje
s tím, že v případě prokázání
viny by násilníkovi hrozil trest
až pět let vězení.
Faktem zůstává, že ne každé
ohlášené znásilnění se ve finále podaří i prokázat. V některých případech se ukáže, že si
ho ženy vymyslely. Většina pak
zůstává veřejnosti (a leckdy
i samotné policii) zcela utajena...

Prostějov/pk - V sobotu 23.
srpna před obědem se na ulici
Určická v Prostějově protiprávním způsobem vloupal do
motorového osobního vozidla
značky Hyundai Matrix zloděj,
který nic netušícím majitelům
způsobil škodu takřka ve výši
deseti tisíc korun.
„Neznámý pachatel poškodil
skleněnou výplň okna pravých
zadních dveří a z vozidla pak
odcizil dámskou kabelku s mobilním telefonem, kosmetickou taštičkou, penězi, osobním doklady
a platební kartou. Majitelce věcí
způsobil škodu v celkové výši
osm tisíc čtyřistapadesát korun,“
informovala Marie Štrbáková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

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!!!

Viktorie Vystavělová
16.8.2014, 50 cm 3,15 kg
Prostějov

Eliška Dragounová
18. 8. 2014 51 cm 3,40 kg
Prostějov

Kryštof Dvořák
16. 8. 2014 49 cm 2,85 kg
Obědkovice

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!

„Jsem ráda za koncert pro Klokánek,“ SOUTĚŽTE S PROSTĚJOVSKÝM
říká Regina Šverdíková
Prostějov/red - Jak Večerník
již několikrát informoval, již
18. září se Městské divadlo
v Prostějově stane dějištěm
charitativní akce. Výtěžek
z koncertu Hradišťanu, se
kterým si zazpívá i prostějovský sbor Proměny, poputuje
na konto Klokánku. Vedoucí
prostějovského projektu Regina Šverdíková byla samotným nápadem nadšena.
Žena, která pracuje pro Fond
ohrožených dětí už sedmnáct
let, je přístupem organizátorů
dojata. „V dnešní době nejsou
charitativní akce tohoto druhu

časté. Z vlastní zkušenosti vím,
jak těžce se sponzoři shánějí,
a o to víc si jejich snahy cením,“ sdělila Regina Šverdíková. Podle jejích slov by
v prostějovském Klokánku
mělo najít přechodný domov
šestnáct dětí. „Budou zde ve
čtyřech rodinách po čtyřech
dětech,“ dodala.
Opravy a rekonstrukce budovy
v Zahradní ulici, kterou fond
dostal od města, přijde na deset
Foto: www.hradistan.cz
milionů korun. Klokánek by
mohl být uveden do provozu O to, aby se tak stalo co nejdříve, a finančním darem. Vstupenky
koncem tohoto nebo začátkem se můžete zasloužit i vy zakoupe- jsou už nyní k dispozici v předním lístků na zmíněný koncert prodeji městského divadla.
příštího roku.

VYHRAJTE LÍSTEK NA...

HRADIŠŤAN

VEČERNÍKEM ...

o 5.000 KC
+ LAHEV SEKTU
Poznejte politika!
Kdo z vás správně identifikuje nejen muže na obrázku se svoji
dcerou, ale i jeho věk z fotografie s odchylkou tří let, může
se navíc těšit i na bonusovou prémii v podobě kvalitních hodinek.
Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce.

Ve čtvrtek 18. září bude Městské divadlo v Prostějově patřit kultuře a charitě. Koncertovat pro dobrou věc přjiede proslulý
Hradišťan v čele s Jurou Pavlicou, spolu s nimi vystoupí i prostějovský pěvecký sbor Proměny. Výtěžek bude věnován
prostějovskému Klokánku.
Akci organizuje Okrašlovací spolek Prostějov, který ústy své předsedkyně a radní Milady Sokolové nabídl možnost poslechu ZDARMA.
„Třem vylosovaným autorům správných odpovědí na naši otázku věnujeme vstupenky,“ potvrdila Sokolová.
Co je potřeba pro výhru vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...
Soutěž probíhá od pondělí 25. srpna do čtvrtku 11. září.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

KDY VZNIKL SOUBOR HRADIŠŤAN?

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „HRADIŠŤAN“. 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 11. ZÁŘÍ, 14.00 hodin. Jména výherců zveřejníme v PONDĚLÍ 15. ZÁŘÍ.
Vstupenky pak budou následně připraveny k vyzvednutí v redakci Večerníku.

Skok za skokem prověřil hbitost psích šikulů

Prostějov/mls - Po celý předminulý víkend se v areálu
kynologického cvičiště za
Kosteleckou ulicí ozýval veselý

psí štěkot. V disciplíně zvané
„agility“ zde soutěžily dvojice
ve složení člověk-pes. Srovnat
obratnost, čipernost, hbitost,

Společné foto. Členové pořádajícího prostějovského kynologického klubu se svými psími miláčky.
Foto: Jana Kučerová

ale i poslušnost a bystrost
svých psích miláčků dorazila
do Prostějova celá řada chovatelů.
Kynologický klub Prostějov ve
dnech 16. a 17. srpna uspořádal sedmý ročník psích závodů
v agility nazvaný Skok za skokem. Pejsci závodili ve třech
kategoriích od nejmenších až
po největší, dále byli hafani
rozděleni dle výkonnosti do tří
skupin. Od toho se pak odvíjela náročnost tratě, která pro ně
byla postavena. Pod dohledem
rozhodčích psiska skákala přes

laťky, kličkovala ve slalomu,
vybíhala lávky, prolézala tunely
a to vše s neuvěřitelnou rychlostí
a mrštností. Každý pejsek běžel
p oba dny třikrát a soutěžil nejen
sám za sebe, ale i jako součást
větší skupiny. I přes proměnlivé
počasí, kdy chvíli svítilo slunce,
potom se zatáhlo a sprchlo, šlo
nepochybně o hodně zajímavou
podívanou. Zkušení organizátoři
pak zajistili bezproblémový průběh celé akce. „Už nyní se těšíme na další ročník,“ potvrdila
Večerníku jedna z účastnic Jana
Kučerová z Prostějova.

V zámeckém příkopu se to hemžilo
princeznami a rytíři
Prostějov/peh - Třetí letní podvečer pod taktovkou TOP 09 a Nezávislých
Prostějovanů zaplnil příkop
zdejšího zámku krásnými
princeznami a udatnými
rytíři. Na netradičním výletu do historie se tak bavili
všichni - děti i dospělí.
Už potřetí se v zámeckém
příkopu prostějovského zámku
sešli malí i velcí, aby si ještě
dosyta užili léta a hlavně pohádek. Po loutkovém představení
a čarodějnickém odpoledni se
zámecký příkop stal na chvíli
domovem krásných princezen a udatných rytířů, kteří si
mohli vymalovat omalovánky,
zatancovat si nebo se vyfotit
v dobových kostýmech. Nejen

děti tak měly o zábavu bohatě
postaráno.
„Zatím jsme přišli pokaždé,
protože představení a program
se nám moc líbily, jen pokaždé
asi po hodině začalo pršet,“
usmála se Hana Grulichová.
„Ale je super, že některá strana
myslí i na ty menší a současně
je skvělé, že je využitý zámecký příkop,“ doplnila dáma,
která na pohádkové představení
dorazila s Lenkou Slezákovou
a malou Justýnkou. „Chtěli
jsme trochu přispět k tomu, aby
se děti o prázdninách bavily
a aby se trochu i seznámily s historií a s pohádkami. Připraveno
bylo divadelní představení,
soutěže a pochopitelně i odměny,“ přiblížili detaily akce

Malá nápověda:
Muž je mimo jiné sportovcem a básníkem...
Vaše odpovědi nám zašlete písemně do adresu redakce
Olomoucká 10, případně pište na e-mail: souteze@vecernikpv.cz
s heslem: „SOUTĚŽ O 5 000 Kč“ do 11. září 2014.
Následně správné odpovědi budou slosovány a výherci, jehož
jméno zveřejníme v pondělí 15. září, bude v následujícím týdnu
předána odměna ve výši 5.000 Kč, láhev sektu a možná i ona
bonusová prémie...
INZERCE

6WĜHGQtRGERUQiãN ROD
p odnik ání a obchodu
5HMVNRYD3URVWČMRY

DÁLKOVÉ
STUDIUM

nabízí 3leté dálkové nástavbové studium
]DNRQþHQpPDWXULWQt]NRXãNRXY oboru

Podnikání 64-41-L/51
PODNIKÁNÍ
A MARKETING

MANAGEMENT
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Ekonomické studium
s GĤUD]HPQD marketing.

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

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

Na skok do minulosti. Pohádkový podvečer zahájili urození hosté
z plumlovského i prostějovského zámku.
Foto: Petra Hežová
organizátoři z řad TOP 09
a Nezávislých Prostějovanů,
kteří vytvořili společnou kandidátku do podzimních komunálních voleb.

Výletem do historie program zámeckého příkopu nekončí. Malé
návštěvníky totiž již 1. září čeká
stylové indiánské rozloučení s létem. Tak se přijďte podívat!

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

ƉƎŝŚůĄƓŬƵŬĞƐƚƵĚŝƵůǌĞƉŽĚĂƚĚŽϯϭ͘ϴ͘ϮϬϭϰ

www.sospo.eu

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka,
WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo
na tel. č. 588 000 167
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)
Dodatečné zápisy do programů MC Cipísek na období
září-prosinec 2014 proběhnou
2. – 12. září 2014 vždy od 8:30
do 12:00 hodin.
ICM Prostějov
ICM Prostějov má až do konce
letních prázdnin prázdninovou
otevírací dobu, tj. každý všední
den od 10:00 do 16.00 hodin.
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).
Městská knihovna Prostějov
středa 27. srpna od 12:00 do
13:30 hodin – Den šikulů
čtvrtek 28. srpna
-od 10:00 do 11:00 hodin – čtení
pohádek a příběhů
- od 12:00 hodin – PIZZA kvíz
– nejrychlejší dětský luštitel dostane čerstvou pizzu

SEMTAMTNÍK
čtvrtek 28. srpna od 13:00 do
16:00 hodin - Pletení z pedigu
v klubovně SONS.
pátek 29. srpna – Výlet do Hamer na dobroty z udírny. Odjezd z Pv autobusem ve 13:45
hod. ze stan.č.12, odjezd z Hamer
v 18:16 hod., nebo 21:05 hod.
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 hod. 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.
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.
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TIP Večerníku

VEČER S CHINASKI

KDY: ČTVRTEK 28. SRPNA 2014 OD 20:30 HODIN
KDE: NÁM. T. G MASARYKA, PROSTĚJOV
Na závěr Prostějovského léta
2014 je připraven skutečně
bonbónek v podobě opravdu
velkého vystoupení, který obstará přední česká poprocková
kapela CHINASKI. Koncert
se uskuteční už tento čtvrtek
večer, přesně o půl deváté. Večerník bude u toho a vy byste
rozhodně také neměli chybět!
Držte si čepice, klobouky a falešné příčesky, blíží se vystoupení populární kapely Chinaski!
Pokud jste váhali s návštěvou
některého z čtvrtečních večerů
letošního Prostějovského léta,
vězte, že vám unikl příjemný
hudební večer s revival bandem
Michala Davida a Boney M
i vystoupení plzeňské punkové
partičky Znoutzectnost. To, co
se ale na Prostějov valí teď, byste
si rozhodně neměli nechat ujít,
pokud se počítáte mezi příznivce
současné populární hudby.
Na náměstí T. G. Masaryka se
totiž tento čtvrtek objeví jedna

V pátek 5. září v 17:30 hodin
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. No- Základní organizace SPCCH
váka, B. Pacholíka, V. Lessyho v Prostějově poskytuje i nadále
i některých autorů, kteří již nežijí. své poradenské služby každé úterý od 9 do 11 hodin v kanceláři
Půjčovna rehabilitačních
na Kostelecké 17 v Prostějově,
a kompenzačních pomůcek
přízemí dveře číslo 109. Také
LAZARIÁNSKÉHO
v tomto roce pořádá ZO SPCCH
SERVISU PV, Hacarova 2,
v ČR Prostějov zájezdy: 3. září
zajišťuje ortopedické vozíky, WC 2014 – Zahradní galerie Děda
křesla, chodítka – pevná, pojízd- Praděda v Jiříkově, 1. října 2014
ná, podpažní, servírovací stolky – zájezd do Polského Těšína. Přia polohovací lůžka (mechanická, hlášky a další informace získáte
elektrická). Kontakt po telefonu na shora uvedené adrese v úředpí. V. Zapletalová 776 054 299
ní dny.

KINO METRO 70
18:30 Transformers: Zánik
americké akční sci-fi
21:00 Sex Tape
americká komedie

úterý 26. srpna

18:30 Transformers: Zánik
21:00 Sex Tape

středa 27. srpna

18:30 Transformers: Zánik
21:00 Sex Tape

z nejpopulárnějších českých kapel současnosti, poprocková kapela Chinaski v čele s Michalem
Malátným a s plným zásobníkem
vašich oblíbených songů. Kluci
z kapely se určitě nebudou zlobit,
když dorazíte i se svou rodinou
nebo přáteli a spolu s nimi si dáte
třeba Tabáček, Kláru, Dobráka
od kosti, nebo jim pomůžete vyřešit Hlavolam. Pokud se svojí
účastí stále váháte, mějte na paměti, že levnější koncert kapely
Chinaski rozhodně nenavštívíte,
protože vstup je zdarma.

Prostějovští organizátoři na čtvrteční večer navíc objednali hezké
letní počasí, takže si vedle skvělé
hudby a fajn rockové atmosféry
jistě vychutnáte jedinečný hudební zážitek přímo u paty prostějovské radnice.
Již tento čtvrtek si tak nenechte ujít výjimečný koncert
a vypravte se na náměstí
T. G. Masaryka do Prostějova!
V případě nepříznivého počasí
se nelekejte, koncert bude přesunut do Společenského domu
na Komenské ulici.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
I v tomto roce vám nabízíme
možnost využít služeb našeho
zařízení. Kromě odborného sociálního poradenství, vám také
nabízíme prodej baterií do sluchadel a drobného příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí).
Na vaši návštěvu se srdečně
těšíme.

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

HODINOVÉ
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST
sobota 30.8.

9.30 - 10.30 hodin
16.30 - 17.30 hodin

neděle 31.8.

9.00 - 10.00 hodin
13.30 - 14.30 hodin

REKONSTRUKCE vodního toku Hloučela Sdružení obrany spotřebitelů

středa 27. srpna

20:30 Donšajni

pátek 29. srpna

20:30 Babovřesky

sobota 30. srpna

20:30 Velká oříšková loupež

čtvrtek 28. srpna

SVÉ TIPY

pátek 29. srpna

na zajímavé akce

18:30 Jak vycvičit draka 2
21:00 Let´s Dance: All In
americký taneční film
Foto: internet

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE

pondělí 25. srpna

18:30 Jak vycvičit draka 2
21:00 Let´s Dance: All In

sobota 30. srpna

17:30 Jak vycvičit draka 2
20:00 Let´s Dance: All In

neděle 31. srpna

15:00 Jak vycvičit draka 2
17:30 Jak vycvičit draka 2
20:00 Let´s Dance: All In

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 25
25. DO 31
31. 88. 2014

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek
od 15:00 hodin. Slunce mělo spíše nižší aktivitu na počet skvrn, které
se objevily v uplynulém období. 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 až koncem týdne a nachází se nízko nad obzorem. Proto neruší večerní pozorování objektů
letního hvězdného nebe, bohatého na zajímavé objekty. 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.

Blokové čištění
na sídlišti E. Beneše má skončit už v neděli varuje před falešnými průzkumy
v Prostějově

Olomoucký kraj/red - Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska doporučuje
občanům obezřetnost při
průzkumech u obchodních
středisek. Prodejci totiž změnili
taktiku a vymýšlejí nové způsoby, jak dostat seniory na
předváděcí akce. Novinkou
poslední doby jsou falešné
průzkumy před obchodními
domy...
Scénář je přibližně následující:
Solidně oblečený člověk osloví
na parkovišti seniora s tím, že je
zaměstnancem dané prodejny
V plném zápřahu. Pod dozorem ochránců přírody vjely bagry do koryta říčky Hloučely
a provádí průzkum spokojenosti
Foto: magistrát města Prostějova zákazníků s nabídkou, službami,
kvalitou a tak dále. Za účast
Prostějov/red - Magistrát Sta- bytovými domy sídliště E. Beneše „Vzhledem k tomu, že ve zmíně- v krátké anketě přislíbí zapojení
tutárního města Prostějova číslo 3913/18 až 3915/20. Stavba ném úseku budou probíhat tyto
upozorňuje občany na zahá- má být dokončena do jedenatři- stavební práce, bude třeba stavejení stavebních prací v bioko- cátého srpna tohoto roku,“ sdělila niště obejít po chodníku na sídlišti
ridoru Hloučela za sídlištěm Jana Gáborová, tisková mluvčí E. Beneše a poté bude možno vráE. Beneše.
prostějovského magistrátu.
tit se na pěšinku do biokoridoru,“
„V pondělí osmnáctého srpna Proběhne zde stavba opěrné zíd- dodala Gáborová.
byly zahájeny práce na břehu ky, zpevnění břehu, srovnání te- Náklady na tuto investiční akci
vodního toku Hloučela, které si rénu, zakrytí kořenů a vyspravení jsou přibližně 209 tisíc korun,
vyžádají uzavření části cesty pro mlatové cesty, aby cyklisté mohli stavbu zajišťuje vítěz poptávkopěší na pravém břehu mezi ulicí pohodlně podél toku jezdit a pěší vého řízení firma Karel Klemeš
Olomouckou a Pod Kosířem, za mohli bezpečně chodit i s kočárky. z Přerova.

do soutěže o hodnotné ceny,
stačí jen odpovědět na pár otázek
a uvést telefonní číslo pro případ
výhry. Senior pak opravdu „vyhraje“. Pro „výhru“ si však musí
přijet na předem smluvené místo,
kde však na něj čeká nemilé
překvapení. Aniž by chtěl, ocitá se na předváděcí akci, kde je
často vystaven nepřiměřenému
nátlaku ze strany prodejců
a nekalými praktikami je přinucen
ke koupi předraženého zboží.
Sdružení obrany spotřebitelů radí,
aby se občané v případě jakýchkoliv pochybností obrátili přímo
na zaměstnance či vedení provozovny, například prostřednictvím
informačního koutku, který bývá
v každé provozovně.

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

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...
Vladislava Kalvodová 1958
Hluchov
Jarmila Bartošková 1935 Hluchov
Jaroslav Soukup 1948 Prostějov
Ing. Dezider Zárecký 1931
Prostějov
František Černý 1936 Prostějov
Božena Kozáková 1925 Určice

Věra Šupová 1940
Prostějov
Matěj Danihel 1946
Ostrava -Výškovice
Antonín Otevřel 1925 Ondratice
Josef Křupka 1951 Prostějov
Božena Grmelová 1928 Smržice
Anežka Lukelová 1928 Lutotín
Karel Surý 1938
Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 25. srpna 2014
Jana Žáčková 1940 Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Vladislav Kühr 1934 Vrbátky
11.45 Obřadní síň Prostějov
Vlasta Vysloužilová 1930 Dětkovice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Středa 27. srpna 2014
Zdeněk Veruňák 1926 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Oldřiška Schiehlová 1931 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Anna Svozilová 1920 Brno
14.00 kostel P+P Prostějov
Pátek 29. srpna 2014
Miroslav Koudelka 1958 Seloutky
14.00 kostel Určice
Miroslav Kvapil 1947 Vřesovice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Jan Moudrý 1924 Prostějov
14.45 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 4. září 2014
Libuše Mazalová 1930 Olšany
14.00 kostel Olšany

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.

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:
26. srpna 2014 - BLOK č. 48:
Sídl. Svobody – vnitroblok (Blok 2 – 16), Sídl. Svobody – parkoviště (Blok 2 – 15), Sídl. Svobody, Anenská, U sv. Anny, Cyklostezka
27. srpna 2014 - BLOK č. 49: Sídl. Svobody – vnitroblok (Blok 17 –
21), Sídl. Svobody – parkoviště (Blok 18 – 21), Plumlovská ul. (Jungmannova – kruh. objezd), Jungmannova parkoviště, Jungmannova
(Plumlovská – Česká), Cyklostezka
28. srpna 2014 - BLOK č. 50: Zahradní, Luční, K Rybníku, Ovocná, Průchodní, Slunečná, Jabloňová, Vřesová, Třešňová

Oznámení o vypnutí
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací
- bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Kostelec na Hané
jednostr. Chmelín celý, Šafaříkova
Dne: 8. 9. 2014 od 7:30 do 16:00 celá oboustranně, Zahradní celá
hod. Vypnutá oblast: RD č. 862, po č. 471, Komenského náměstí
861.
od č. 65 a 168 po ul. Zahradní odObec: Pěnčín
běratelská trafostanice Mořice ZD
Dne: 8. 9. 2014 od 7:30 do 13:00 (č. 300711) odběratelská trafostahod. Vypnutá oblast: část obce nice Mořice sladovna (č. 300710)
Pěnčín - od trafostanice u OÚ Obec: Šubířov
směrem do středu obce k fy. Pa- Dne: 10. 9. 2014 od 7:30 do 15:00
lička, dále po konec obce sm. hod. Vypnutá oblast: celá obec
Přemyslovice vč. přilehlých ulic Šubířov včetně podnikatelských
a část obce sm. náves po č. 219,46 subjektů v obci.
vč. ulice po č. 59.
Obce: Vrchoslavice vč. Dlouhé Vsi,
Obec: Prostějov
Vitčice, Srbce, Pavlovice, Unčice
Dne: 9. 9. 2014 od 7:30 do 16:00 Dne: 11. 9. 2014 od 7:30 do 16:00
hod. Vypnutá oblast: ulice Vrlova hod. Vypnutá oblast: celé obce
pravá strana od ul. Olomoucké Vrchoslavice včetně Dlouhé Vsi,
mimo č.26 po č. 38, dále od č.19 Vitčice, Srbce, Pavlovice, Unčipo č.33 včetně, ul. Kotkova od č. ce včetně všech podnikatelských
18 po č.24, Neumannovo nám.č.3, subjektů.
ul. Kotěrova č.1a č.3.
Obec: Doloplazy
Obce: Doloplazy, Víceměřice
Dne: 11. 9. 2014 od 7:30 do 16:30
Dne: 9. 9. 2014 od 8:00 do 14:30 hod. Vypnutá oblast: celá ulice
hod. Vypnutá oblast: celé obce: směr Želeč. a levá strana směr NeDoloplazy, Víceměřice /mimo zamyslice
Novou čtvrt a úpravnu vody. Od- Obce: Jednov, Suchdol, Stražisko,
běratelská trafostanice Doloplazy Maleny, Růžov, Pt. Dvorek chaty
Fišner (č. 300692), odběratelská Dne: 12. 9. 2014 od 8:00 do
trafostanice Doloplazy ČOV 16:00 hod. Vypnutá oblast:
(č. 300691)
celé obce: Jednov, Suchdol,
Obce: Vrchoslavice, Němčice, Stražisko, Maleny, Růžov,
Ptenský Dvorek chaty, sm. StraMořice.
Dne: 9. 9. 2014 od 7:30 do 16:00 žisko, odběratelská trafostanihod. Vypnutá oblast: část obce ce Stražisko Osik (č. 300820)
Vrchoslavice od Nezamyslic po Obec: Prostějov
č.5 včetně, dále celý Pargan a ulice Dne: 12. 9. 2014 od 7:30 do 15:00
sm. Němčice, část obce Mořice ve hod. Vypnutá oblast: část ul. B.
směru od Němčic od č. 50 a 152 Šmerala s č. 9 -17, 11A, 13A vč.
oboustraně po č.100, 21 a 94, od garáží za č. 17.
č. 180 a 108 po č.163 a 96, dále č. Dne: 12. 9. 2014 od 7:30 do 15:00
40, 41, 85, 87, 82 a 27. Němčice hod. Vypnutá oblast: část ul.
ul. Havlíčkova celá po č. 94, Horní Újezd s č.4 a 6.
E.ON Česká republika, s.r.o.
brána od ul. Havlíčkové po č. 70

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 25. srpna 2014
Exkluzivní interview s prostějovským fotografem a speleologem, který zítra zahajuje svoji výstavu
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„ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU, BEZ NICH BY BYL KAŽDÝ MUŽ ZTRACENÝ...“
Petr Hruban se věnuje fotografování především podzemních prostor

Prostějov - Láká vás tajemno, příroda a těžce přístupné
podzemní prostory? V tom případě bude exkluzivní rozhovor, který pro tentokrát Večerník připravil, tím pravým
čtením právě pro vás. Fotograf a speleolog Petr Hruban
si ze svých výprav do podzemí přinesl nejen bezpočet
snímků jeskyní a důlních děl, ale také spoustu zážitků.
Kde jeho cesta začala, jaké je tajemství podzemních
snímků, ale i mnoho dalšího se dozvíte z nadcházejícího
interview. Místa, kam se speleolog Petr Hruban vydává
se svým fotoaparátem, jsou totiž ve většině veřejnosti
nepřístupná a často i neprobádaná. Ale pokud se přeci
jen budete chtít s pozoruhodnými fotografiemi jeskyní
a důlních děl přímo z nitra Země seznámit osobně, máte možnost na foto-výstavě, která bude návštěvníkům
k dispozici již od zítřka, tj. úterý 26. srpna až do 28. září
v prostorách prostějovské Art kavárny Avatarka na
náměstí T. G. Masaryka.
Petra Hežová
Jste fotografem převážně
podzemních krás přírody.
Přiblížíte čtenářům, proč vás fascinují právě jeskyně a štoly?
„Je pravda, že už jako malého
kluka mě zajímalo tajemno. Vždy
když jsem byl s rodiči na prohlídce hradu, toužil jsem se dostat do
nějaké tajné chodby. Říká se, že
v každém muži je kus dítěte, a to mi
možná zůstalo. (úsměv) Podzemí,
ať už historické, jaké je třeba pod
Olomoucí nebo důlní díla a jeskyně
nám připravují nečekané zážitky.
Jsou místa na Zemi, kde se zastavil
čas. Vejdete a začnete vnímat jinou
realitu, slyšíte hlas vody, která teče
a skapává kolem vás, slyšíte hlas
Země, i když se někomu může zdát,
že nic neslyší. Dostáváte se prostě
a jednoduše do jiného prostoru, přičemž prostor a čas spolu úzce souvisí. Vnímáte vše kolem sebe jako
nádherný dar a uniká vám, že ručička hodin už dávno ukázala půlnoc.
Nacházíte se v místech, kde hodina
či den neznamenají vůbec nic...“
INZERCE

Vzpomenete si ještě na svoji první fotografii? Co vůbec odstartovalo vaši vášeň?
„Můj dědeček měl dva staré měchové fotoaparáty, se kterými fotil převážně rodinu. Když je věnoval mně,
začal jsem fotit na diapozitivy a byla
to převážně příroda. Vzpomínku na
konkrétní fotografii ale nemám.“
Fotíte na klasickou zrcadlovku, neláká vás kouzlo
digitální fotografie?
„Ano, fotím zatím na filmy a dá se
říci, že mé fotografie jsou převážně
dokumentární. O digitální fotografii
zatím neuvažuji. Jako prioritu neberu, čím fotíte, ale co v daný okamžik
vidíte a na snímku zachytíte.“
Co je pro vás jako fotografa největší inspirací?
„Ženy! (smích) Za vším hledej ženu, bez
nich by byl každý muž ztracený. Jsou
krásné, chytré, okouzlující, šarmantní,
p
inspirující
a život by byl nenaplněn.“
Máte ve fotografování nějaký vzor? Případně setkal
jste se někdy osobně s někým, kdo
je také současně speleolog a fotograf v jedné osobě?

„ Samo tajemno mě zajímalo už jako
malého kluka. Věřím, že na Zemi
existují místa, kde se zastavil čas.
Vnímáte vše jako nádherný dar “
Původně zootechnik Petr Hruban
lásku k záhadám nikdy neskrýval
„Vzor ve fotografování jako
takový nemám,
ale s fotografy
nem
jsem se samozřejmě osobně
setkal a setkávám.
Jejich práce
se
i jich samotných
si nesmírně
sam
vážím a děkuji,
že jsou.“
d
Ocitl jste se někdy při
O
zk
zkoumání
podzemí
v situaci, kdy jste se opravdu
bál? Která
Kte lokalita byla váš
takříkajíc
takříkají „strop“?
„Znám jjednu frázi ‚nikdy
neříkej nnikdy‘ a tou se snažím řídit.
řídit Ale mohu si přát
určitému místu se vyhnout.
A kdy jsem
jse se opravdu bál?
Spíš jsem měl velký respekt
a měl velmi
málo příjemný
ve
pocit. Při fotografování Zlatohorského podzemí
a dokončop
vání knihy jsme lezli po starém
pětimetrov žebříku, přičemž
pětimetrovém
nad námi bylo třeba překonat
me skoro kolmé stěještě tři metry
ny a metr od nás byla propast
čt
hluboká čtyřicet
metrů. To celé
tenk
jsme tenkrát
lezli narychlo
jišt
a bez jištění.
Děkuji, nahoře
vše dobře dopadlo!“
Jak dlouho trvá
Ja
v průměru jedno
Foto: archív P. Hrubana vaše klasické
podzemní
k

bádání, a berete si s sebou nějaké
zásoby pro případ, že byste zůstal
v některém z nesnadno přístupných míst uvězněn?
„Jedna výprava trvá v průměru šest
až sedm hodin, ale jsou případy, kdy
to může být podstatně déle. Co se
týče jídla a pití mohu říci, že nějaké
zásoby si s sebou pokaždé beru.“
Kolik výprav do podzemí
zhruba podniknete?
„Ročně podniknu zhruba třicet výprav, ale jednotlivé měsíce se od
sebe dost liší.“
Prolézat mnohdy velice
těžko přístupnými lokalitami jistě není nic jednoduchého,
jak se udržujete v kondici?

„Na kondici jsem moc nemyslel
(úsměv), ale důležitá je duševní
stránka, od ní se vše odvíjí. A kondice jje snad v pořádku.“ (smích)
Vyrážíte sám nebo se skupinou kolegů speleologů?
„Sám chodím jen do přírody, ale
do podzemí většinou ve dvou
až třech lidech a to ještě hlásím,
v jaké lokalitě se budeme pohybovat. Jistota je jistota, o zodpovědnosti k blízkým nemluvě.“
Jak bylo již zmíněno, jste
autorem knižní publikace
Zlatohorské podzemí. Neplánujete sepsat knihu i o zdejších
podzemních prostorách?
„Zatím o tom neuvažuji, ale
o další publikaci s důlními díly určitě přemýšlím, ale vše ukáže čas.
V Prostějově jsou však krásné gotické sklepy, z nichž některé sahají
až pod
p náměstí.“
Existuje nějaká lokalita,
kam se toužíte s fotoaparátem podívat?
„Určitě ano, i když jsem se fotografiemi podílel na knize ´Olomoucké
podzemí´ (Poznání 2009), jsou
v Olomouci a jeho blízkém okolí
velice zajímavá i tajemná místa,
která jsou zatím nepřístupná. Snad
se mi podaří je navštívit. V každém
případě všechny čtenáře Večerníku
bych rád pozval na začínající prostějovskou výstavu, nepochybně
se bude na co dívat, i o čem si
povídat.“

kdo je

petr hruban

Narodilill se 99. září
áří 1965 v P
Prostějově.
ěj ě Pů
Původním
d í povoláním zootechnik se ffotografování
g f
věnuje
j jjiž třicet let
a současně je i členem České speleologické společnosti
Sovinec. Kromě výstav se svými fotografiemi podílel
na knihách Olomoucké podzemí (Poznání 2009)
a Zlatohorské podzemí (Poznání 2011). Netají se
svým pozitivním vztahem k tajemnu, přírodě a všem
jejím krásám.

UŽ JE TO TADY! PROSTĚJOVSKÉ LETIŠTĚ OŽIJE
SVĚTOVÝM ŠAMPIONÁTEM V PARAŠUTISMU
17
1
7

sportovní menu
VEČERNÍK

Ročník

18

/ 34

TRHÁK TÝDNE

DERBY PRO ESKÁČKO

V souboji rivalů z Hané
rozdrtil Prostějov
mužstvo z Holice

BASKETBALOVÝ TÝM VICEMISTRŮ

23

rozhovor
"HRANÍ UŽ MĚ NELÁKÁ"

Exkluzivní interview
s kondiční trenérkou
Michaelou Jelínkovou

STŘEDA 27. 8.

18:00

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE
Zimní stadion v Prostějově

dráhová cyklistika

ČTVRTEK 28. 8.
PÁTEK 29. 8.

DEFINITIVNĚ ROZPRÁŠEN!
Prostějov/pk

32

lední hokej

Superúspěch parašutistů Dukly na klasickém MS:

tři zlata, celkem pět medailí

a světový rekord!

12.30
13.00

GR AN D PR IX PR OS TĚJ OV
ME MO RIÁ L OTM AR A MA LEČ KA
Prostějovský velodrom

SOBOTA 30. 8.
NEDĚLE 31. 8.

10:30
9:00
Úspěšní Prostějované. Libor Jiroušek na světovém šampionátu doslova oslnil. Na stupně vítězů vystoupal po individuální akrobacii mužů
nejvýše, navíc si připsal i světový rekord. Vpravo pak triumf Dukly dokonal bronzový Jiří Gečnuk.
Foto: Ivan Hovorka

ČP MLÁDEŽE V OMNIUM ČR
U23 A MUŽŮ
Prostějovský velodrom

basketbal

SOBOTA 30. 8.

11:30

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

BK PR OS TĚJ OV
PA TRI OTI LEV ICE
Hala Sportcentra DDM Prostějov

nohejbal

NEDĚLE 31. 8.

14:00

2. LIGA MUŽŮ, SK. B – 14. KOLO

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
SLOVAN IVANOVICE NA HANÉ
Hala Sportcentra DDM Prostějov

boje na zelených trávnících aneb
DIVIZE „E“ – 4. KOLO
TJ SOKOL URČICE
FK NOVÝ JIČÍN
NEDĚLE 31. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

KRAJSKÝ PŘEBOR – 4. KOLO
TJ SOKOL KRALICE NA HANÉ
FC DOLANY
SOBOTA 30. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

Švrdlík míří
do Turecka

KAMIL ŠVRDLÍK JIŽ NENÍ ORLEM. REPREZENTAČNÍ PIVOT ČESKÉ REPUBLIKY
LIK
KY
A V POSLEDNÍCH TŘECH SEZÓNÁCH OPORA PROSTĚJOVA BUDE V PŘÍŠTÍM SOUTĚŽNÍM R
ROČNÍKU
OČNÍK
ÍKU
HRÁT DRUHOU TURECKOU LIGU ZA ISTANBUL. JE TAK JIŽ SEDMÝM HRÁČEM Z ÚSPĚŠNÉHO
O
TÝMU ARIETE, KTERÝ ZÍSKAL V UPLYNULÉM ROČNÍKU STŘÍBRNÉ MEDAILE. V LÉTE OVŠEM
M
ORLÍ HNÍZDO OPUSTILI BOHAČÍK, PANDULA, KOHOUT, PRÁŠIL, KRATOCHVÍL, POLÁŠEK
K
A Z DŮVODU DLOUHODOBÉHO ZRANĚNÍ SE NEDÁ PRO NOVOU SEZÓNU PŘÍLIŠ POČÍTAT ANI
S BRATČENKOVEM! KOUČ CHOLEVA TAK MÁ HNED ZE TŘÍ ČTVRTIN
ZBRUSU NOVÝ TÝM....

MEZINÁRODNÍ ZÁVODY KATEGORIE UCI CLASS I

dráhová cyklistika

ÚTERÝ 26. 8. od 8:00
až SOBOTA 30. 8. 18:00
Prostějovské letiště

25. srpna 2014

FOTBAL

čtěte
na straně

SKUPINOVÁ AKROBACIE, UMĚLECKÉ
DISCIPLÍNY, SPEED SKYDIVING

Pondělí

Číslo

čtěte
na straně

MISTROVSTVÍ SVĚTA
A SVĚTOVÝ POHÁR

Mistr světa
nastoupí i s

Banja Luka, Prostějov/son
- Parádním způsobem vyšlo
závodníkům ASO Dukla
Prostějov 33. civilní mistrovství světa v klasických
parašutistických disciplínách,
které od 16. do 23. srpna hostila Bosna a Hercegovina.
V Banja Luce se Česká republika stala díky našim borcům
nejúspěšnější národní výpravou, když získala pět cenných
kovů včetně tří zlatých medailí
a navrch přidala jeden světový
rekord!
(dokončení najdete na straně 27)

90

em
Vykoukal

ve hvězdné exhibici

proti olympijským
vítězům z Nagana
čtěte na straně 31

Na tolik korun českých
bylo stanoveno základní vstupné pro mistrovské zápasy LHK Jestřábi Prostějov v 1. lize
2014-2015.
Je to moc,
nebo akorát?
Hlasujte na
www.vecernikpv.cz!
O tématu se
dočtete na straně 31

KAM ZA F TBALEM
KRAJSKÝ PŘEBOR – 4. KOLO
SOKOL KONICE
TJ TATRAN LITOVEL
NEDĚLE 31. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 4. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
FC BEŇOV
NEDĚLE 31. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

Kv
it
ov
á

Prostějovský

čtěte na straně 28

NOVÉ

OVLÁDLA

NEW

HAVEN

Lvice řádila. Po Wimbledonu na druhý triumf v letošní sezóně dosáhla prostějovská tenistka Petra Kvitová, která prošla generálkou
na poslední grandslamový podnik US Open beze ztráty kytičky.
V areálu Flushing Meadow se startuje právě dnes. A los vyslancům
TK Agrofert příliš nepřál...
Foto: internet

O úspěchu Kvitové i programu
v New Yorku se dočtete na straně 29!

SPARTA NABÍZÍ PŘESTUP
FOTBALISTCE Z KRUMSÍNA

Praha, Prostějov/jim - Je tomu pouze
několik týdnů, co na Letnou zamířila
kmenová hráčka Kostelce na Hané Gabriela Matoušková, a blíží se další přesun fotbalistky z Prostějovska do Sparty Praha.
Úřadující vicemistr a účastník Ligy mistryň
si totiž do svého dorosteneckého výběru vybral šestnáctiletou Kláru Waltrovou, která
naposledy hostovala z Krumsína v Kostelci
na Hané.
„Klára u nás byla na zkoušce a nyní je před
námi dotažení jednání s Krumsínem a Kostelcem. Naším cílem je domluvit se na finančním
vyrovnání s oběma oddíly, chceme se prezentovat jako seriózní klub. Oni nás sice nepotřebují,
my je ale ano,“ potvrdil zájem o technicky nadanou ofenzivní hráčku hlavní trenér a manažer
sparťanského „A“-týmu Dušan Žovinec.
(pokračování na straně 21)

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 4. KOLO
SK LIPOVÁ
TJ SOKOL BĚLOTÍN
NEDĚLE 31. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 4. KOLO
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL ČEKYNĚ
SOBOTA 30. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

Do Sparty! Talentovaná hráčka Klára
Waltrová si již vyzkoušela, jak ji dres letenského klubu padne. Zda jej obleče natrvalo, však jisté není. Foto. www.sparta.cz
.B TŘÍDA, SK. „B“ – 4. KOLO
FC HVOZD
TJ SOKOL DOLOPLAZY
SOBOTA 30. 8. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Hvozdu

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 25. srpna 2014

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také závěrečné číslo letních
prázdnin vám v rámci zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ přináší veskrze populární
klání, které najdete jedině a právě
na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika. I dnes se tudíž
znovu setkáváte s fotografií jisté
známé osobnosti veřejného života, jež je graficky mírně „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 atraktivní
cenu, kterou je už poněkolikáté
poukázka od firmy BRUTUS
na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!

Správná odpověď z č. 33: na snímku byl průřez na MŠ Hanačka
v Prostějově. Vylosovaným výhercem, který získává POUKAZ
v hodnotě 400 Kč od firmy TRADING-tiskové barvy na textil a
pevné materiály ze Smržic, se stal Karel JANĚK, B. Šmerala
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 28. SRPNA, 12.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 1. ZÁŘÍ. Dnes můžete přitom nově zápolit
o POUKAZ v hodnotě 400 Kč, který věnovalo kosmetické
Studio H v Rejskově ulici.

STUDIO
S
TUD
TU
UDI
DIO
IO H - ko
kos
kosmetické
smeti
ticcké
cké
k studio
stud
tudio
dio
Hana Ondrejová,
Tel.: 602 954 806, hondr jova@seznam.cz

= ultrazvukkové čištění pleti
= masáž ob
bličeje, krku,
šíje, dekoltu
= barvení řaas, obočí
= poradensství

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

FIRMA FAGOŠ NABÍZÍ NEPŘEBERNÉ
MNOŽSTVÍ CUKRÁŘSKÝCH HMOT,
POSYPŮ, DEKORACÍ A . ... .. .....

Kdo je na fotografii? Poznáte?

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

TIP
k obrazovce
TŘETÍ
PRINC
POHÁDKA ČR
(1982)

SOBOTA 30. 8. 2014

20:15 HODIN

AFTA, FLIRT, HALUZE, CHLOR, KULT, LOSI, MARS, MINA,
NÁKLAD, NÁVLAK, NEVRLÉ, NOSITEL, OKOPY, ORLI,
OSOBA, PAPÁ, PENÁL, PERLA, PILOT, PITNÝ, POSEL, SLÁĎ,
SLOH, STRH, TVÍD, UZLY, ZVARA

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 28. SRPNA 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „ŠKOLÁKY“. Vylosovaným výhercem se stal Dušan VRÁNA,
Brněnská 32, Prostějov, který se tak může těšit na POUKAZ
v celkové HODNOTĚ 400 KORUN od partnera minulého dějství, jímž byla olomoucká PRODEJNA FINKOVÁPONOŽKY OD MARUŠKY, sídlící v ulici Kateřinská. Výhra je připravena k vyzvednutí přímo v redakci Večerníku!
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 všechny domácí kuchtíky, jenž si rádi sami něco upečou...
Partnerem dnešního kola je totiž CUKRÁŘSKÉ ZDOBENÍ
RICHARD FAGOŠ, sídlící v Čelechovicích na Hané. Vyhrát
tak 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 1. ZÁŘÍ 2014.
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Režie: Antonín Moskalyk
Hrají: P. Trávníček, L. Šafránková, J. Bartoška, L. Munzar,
J. Hlaváčová, Z. Jandová
Královna Země lva se jen těžce
smiřuje se ztrátou jediného syna.
Na radu děvčete od potulných
kejklířů nechá uvařit jedinou
rybu, kterou rybáři uloví v královském rybníce. Vodu nechá
vypít kobyle, rybí hlavu dá sníst
psici, sama sní rybí maso a kosti dá zakopat do zahrady. Po
čase se královně narodí dvojčata Jaroslav a Jaromír. V ten den
se narodí i dvě stejná hříbata,
dvě štěňata a s z kostí v zemi
vyrostou dva meče. Malí princové vyrostou za rok jako jiní
za sedm let. Když dospějí, zamiluje se Jaromír do tajemného
obrazu krásné princezny. Přes

V minulém, celkovém součtu již
stočtyřiasedmdesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Josepha
Calleju. Hvězdného maltského
tenora, který už tuto nedělí zazpívá na náměstí T.G. Masaryka
u příležitosti oslav stoletého výročí
prostějovské radnice, poznala velice slušná porce našich čtenářů...
Z 441 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo štěstí na výherkyni, kterou se
stala Hana HOŠŤÁLKOVÁ,
Stroupežnického 17, Prostějov.
Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu
v podobě DVOU PŮLMETROVÝCH PIZZ, které si
poskládáte sami z těch nejrůznějších kousků! Cenu v HODNOTĚ 430 Kč věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do politických vod
a graficky mírně poupravili muže,
který propojuje všechna tři odvětví, z nichž činíme výběr - sport,
kulturu a nově i politiku! Někdejší
velký talent české kopané se po
skončení profesionální kariéry stal
galeristou, aby se nyní objevil na
kandidátní listině jedné ze stran
pro podzimní komunální volby...
Poznáte, o koho se jedná?.
Na odpovědi ze stopětasedmdesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
28. 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 BRUTUS, zveřejníme
v příštím čísle, které vychází tradičně v PONDĚLÍ 1. ZÁŘÍ 2014.
Hodně štěstí při bádání!

VYHRAJTE CHUTNÉ KOŘENÍ!

I čtvrté srpnové číslo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
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 28. SRPNA 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 4 - 4 - 8 - 5, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stotřiašedesátým výhercem v řadě stal Ladislav HÝŽA, Blahoslavova 19,
Prostějov. 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 1. ZÁŘÍ 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

zákaz rodičů se vydá princeznu hledat. Najde ji v podivném
království démantových skal,
ale aby ji získal, musí splnit tři
úkoly. Nedokáže to a zkamení.
Na královském zámku Jaroslav
pozná, že se bratrovi něco zlého
stalo a vydá se mu na pomoc.
Kouzelný film na motivy pohádky Karla Jaromíra Erbena
natočil v roce 1982 Antonín
Moskalyk. Hlavní dvojrole svěřil Pavlu Trávníčkovi a Libuši
Šafránkové.

VÍCE NEJEN O TÉTO ÚSPĚŠNÉ POHÁDCE
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Správné řešení z čísla 33: KLOBOUKY DAUBNEROVÁ SE VŽDYCKY LÍBÍ. Vylosovanou výherkyní je Jitka VÍTKOVÁ, Žeranovská 23, Prostějov.
POUKAZ na odběr zboží v hodnotě 400 Kč od firmy KLOBOUKY DAUBNEROVÁ si vyzvedněte v redakci Večerníku. Dnešní tajenku zašlete nebo
zatelefonujte do čtvrtku 28. srpna 2014, 12.00 hodin. Výherce získá 2 vstupenky na koncert HRADIŠŤANU.

Nabídka realit a nemovitostí

REALITY
POHODA

Kvalitní
služby
od roku
1992

- pohodové vyřízení realitních služeb

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

SUPERNOVINKA:

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

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.

PRONÁJMY:

BYTY:

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

Olomouc, ul. 1. máje. Pronájem designového baru s tanečním parketem a salonky v suterénu o ploše cca 300 m2. Cena: Kč 28.000,-/měsíc

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

Prostějov, Kotěrova ul. Prodej novostavby volně stojící vily v zeleni.
Moderní stavba navržená arch. studiem CAD Projekt. Vel. 7+1, 2
garáže, bazén, terasa, Pozemek 1.109 m2 Cena: Kč 9. 599.000,BYTY – PRODEJ:

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

BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Pv, 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
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)
4+1, Pv, ul. Hanačka
Kč 7.000,-/měsíc + inkaso (3.000)
GARÁŽE – PRONÁJEM:

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

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

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

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

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

REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část Prodám byt 2+1 v Prostějově,
města. 777 602 873
A. Slavíčka. Byt je v původním stavu.
Cena 760 000 Kč, tel.: 774 595 035
REALITNÍ KANCELÁŘ
Koupím byt na Kostelecké ulici,
VNB REALITY
Hlaváčkovonám.1(ATRIUM),Prostějov může být i blízko centra PV.
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818 732 741 922
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+1, J.Zrzavého 790.000 Kč Pronajmu 1+kk v Pv od 1.9.2014. Cena
* RD po rek. Konice
1.350.000 Kč 4 600 Kč + energie. Kauce 9 000 Kč.
* RD po rek. Lešany
1.590.000 Kč Tel.: 739 058 135
* RD po rek.Cholina
1.590.000 Kč
* RD Čelechovice
1.880.000 Kč Pronajmu novou řadovou garáž
* Chata Plumlov
560.000 Kč v uzavřeném areálu. Vstupní brána
* Pozemek-centrum
v RK na dálkové ovládání. Sídl. Hloučela,
* Pozemek Smržice
v RK ul. kpt. O. Jaroše. Tel.: 602 537 370
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v hoaktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč tovosti. 774 409 430
* BYT 3+1, Dobrovského 830.000 Kč
* BYT 3+1, Tylova
1.200.000 Kč Koupím chatu na Plumlově. Tel.:
* BYT 3+1, A. Slavíčka 1.290.000 Kč 774 421 818
* RD 4+1, Česká
2.740.000 Kč
* RD 6+1, Určice
950.000 Kč Dlouhodobě pronajmu krásný, svět* RD 5+1, Vřesovice
1.980.000 Kč lý byt 3+1, poblíž centra PV. Cena
* Pozemek - Vrahovice 1.100.000 Kč 8 500 Kč + inkaso. Volný ihned. Tel.:
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: 603 503 366
* BYT 2+1 do 900.000 Kč
Prodám oplocený pozemek (zahradu)
* BYT 3+1 s balkonem, lodžií
v Křemenci, 753 m2, studna, nový
* Rodinné domy v PV a okolí
zahradní domek (dřevostavba 7x4m),
* Chaty a zahrady Plumlov, Seč
* Pozemky Prostějov-Západ, Držovice el. 230V. Vlak zast. 250m, cena
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ 295 tis. Kč nebo dohodou. 604 77 36 42
Koupíme byt 2+1 v blízkosti nemocni- Pronajmu garáž. Tel.:737 371 479
ce. Tel.: 774 421 818
Prodám chatu pod lesem, Ptenský
Byt 3+1 s lodžií ve skvělé lokalitě Dvorek – Růžov. Tel.: 776 352 361
Sídl. Svobody, Panelový dům po
revitalizaci. Byt v původním udržo- Prodáme RD – Hrochov. Vhodvaném stavu. Cena 960 000 Kč. Více ný jako chalupa. Ne RK! Tel.:
na www.stavimesny.cz Petr Ejem 604 942 261
777 943 299
Koupím byt nebo rod. dům min. 4+1
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe / 80m2 v Prostějově, po rekonstrukci
přímo od majitele. RK nevolat! Cenu nebo nový, v 1. patře nebo s výtahem
do 1.8 mil. Kč. Volejte 724 199 793
respektuji. Tel.: 734 481 013
www.realitniporadce.net
Pomohu vám na realitním trhu.
Petr Ejem 777 943 299

Prodám byt 1+1 s lodžií na Okružní ulici v Prostějově. Cena 520 000 Kč, tel.:
774 595 035

Prodám byt 2+1 A. Slavíčka, PV. Koupím RD v Krasicích, ČechoviKoupelna po rek. Cena 790 000 Kč, cích nebo Domamyslicích. RK nevotel.: 774 595 035
lejte. 732 388 718
www.kancelaresadky.cz
Prodám byt 2+1v příz. na ul. Krokova
Pronájem luxusních kancelářských v PV. Byt je po CR. Cena 890 000 Kč,
prostor v Prostějově.
tel.: 774 595 035
Petr Ejem 777 943 299

GRATULACE
Koupím chatu v okolí Plumlovské přehrady. RK nevolejte. 728 318 836
Koupíme RD do 1mil, směr na OL.
Tel.: 774 101 818
Pronajmu pěkný byt 1+1 na Sídl.
Svobody. Majitel – tel.: 603 469 575
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje 4. kolo
výběrového řízení na prodej nemovitých věcí – pozemky stavební parcela
č. 34, součástí je stavba č.p. 87, rod.
dům, stavební parcela č. 207, součástí
je stavba bez čp/če, zem. stav a pozemková parcela č. 39 v k. ú. Runářov
a obci Konice za min. kupní cenu ve výši
42.900,00 Kč. Další informace poskytne Ing. Růžičková na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 592,
e-mail: marcela.ruzickova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz.
Pronajmu byt 1+1. Nájem 5 000 Kč
+ ink. Tel.: 608 887 354

Dne 26. srpna 2014
je ten slavný den,
kdy jsi vstoupila na tuto zem.
Je to tuze krásný věk, brzy to bude
vědět celý svět,
že už máš těch 100 let.
Vše nejlepší k narozeninám naší
mamince, babičce a prababičce
paní Marii POŘÍZKOVÉ
z Nezamyslic
přejí děti, vnoučata
a pravnoučata s rodinami.

Pronajmu byt 3+kk, 90m2, dva balkony, sklepní kóje. Nájem 10 000 Kč
vč. ink. Ihned volný. Tel.:
603 273 172
Hledám pronájem 1+1 nebo garsonku. 776 460 300
Prodám garáž na ul. Wolfova. Tel.:
776 777 625
Pronajmu pěkný byt 1+1 v centru
města. Tel.: 604 347 469

VÝKOPOVÉ
PRÁCE


 bazény, studny a další

 kvalitní ruční dílo
díílo

 výhodná cena
VOLEJTE 704 060 308

Pronajmu byt 1+1 v Pv,v klidné oblasti. Nájem 4.500 Kč + ink. Tel.:
732 735 300
Hledáme větší byt 3+1, nejlépe po
rekonstrukci. 774 409 430

Petra Sedlářová, majitelka RK
Plumlovská 64, 796 01 Prostějov
Tel.: 604 487 707
E-mail: realitynadeje@seznam.cz

Pronajmu v centru města Pv 2 obchody, 1. 120m2, 2. 34m2. Kontakt
777 13 55 40

Marcela Dvořáková, makléř
a hypoteční specialista
Wolkerova 31, 796 01 Prostějov
Tel: 606 352 444
realitynadeje1@seznam.cz

Prodám dům v Pv, Veleslavínská ul.
Více na www.bazos.cz č.i. 376 686 94.
Tel.: 603 525 673
Hledáme ke koupi byt 4+1,5+1. Tel.:
774 101 818

BYTY – PRODEJ:

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

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

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

Hledáme ke koupi RD nebo byt v PV
a okolí. Nabídněte. Tel.: 605 011 310
i SMS
Koupím RD do 370 000 Kč. Tel.:
723 335 940

VAŠE POSLEDNÍ ŠANCE

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

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

POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY
TYPY NEMOVITOSTÍ, BYTY, DOMY,
CHATY, POZEMKY! NABÍZÍME PRODEJ,
PRONÁJEM, FINANCOVÁNÍ,
ZNALECKÉ POSUDKY, …

Prázdninová nabídka v úseku řádkové inzerce
UZÁVĚRKA

pro nabídku
realitních
kanceláří
pro následující
číslo je

ve čtvrtek

28. 8. 2014
do 12.00 HODIN

Speciální akce na srpen!
2+2
při dvou podaných inzerátech si
můžete zadat další dva ZDARMA!
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
při podání soukromé
inzerce během července
y
jjak 300 Kč
v hodnotě vyšší
ČTVRTL
obdržíte ČTVRTLETNÍ
Bližší informace na tel.:
ZDA
PŘEDPLATNÉ ZDARMA!
582 333 433, 608 960 042

nebo na mailu inzerce@vecernikpv.cz, a nebo přímo v redakci

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky

FINANCE

SLUŽBY
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PRÁCI NABÍZÍ

VZPOMÍNÁME

KOUPÍM

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
Peníze pro všechny ihned při podpisu!
www.stolarstvijancik.cz,
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky.
Tel.: 604 820 358
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
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
Rychlá realizace – vyplácení z vlastních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace
na 739 066 462
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle
až do domu, bez poplatku předem. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů.

Příjmu kadeřnici nebo i nehtařku Koupíme starožitný nábytek, obs vl. Ž.L. T.: 605 105 727
razy, zbraně, vojenské předměty,
hodiny, porcelán, sklo, hračky,
Centrum regenerace v Prostějově. moto věci a jinou veteš. VykouIhned zapracujeme do různých po- píme také celé pozůstalosti a zazic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644. jišťujeme komplexní vyklízecí
práce. Seriózní jednánía platba
Stěhování bez pomoci zákazníka Nabízím dlouhodobou brigádu – v cen- hotově. Tel.: 773 113 303
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
tru města. Vhodné i pro ČID a ZTP.
Prostějov 604 389 367.
Tel.: 776 773 131
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy
MAČKALSTAV S.R.O.
Hledáme zaměstnance do ženské- 17.-20. století, zlaté a stříbrné minprovádíme stavební práce, obklady ho kolektivu (i brigádně), manu- ce, hodiny a hodinky, zbraně, střía dlažby, rekonstrukce, zateplení bu- ální práce, požadovaná zručnost. brné předměty, šperky a veškeré
dov a RD. 774 655 459, 608 538 035 Tel.: 582 330 341
starožitnosti. Prosíme pouze kvawww.mackalstav.cz
litní a hodnotné předměty, nejlépe
Přijmeme řidiče mezinárodní dopra- celé sbírky či pozůstalosti. Info
vy sk. B a C. Nástup možný ihned. René Simon, tel.: 736 127 661,
Opravy a úpravy oděvů
Platové podmínky sdělíme osobně. simonrene@seznam.cz
Obuvi a batohů
Tel.: 777 99 00 22
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
Koupím Haki lešení nebo trubStudio BELLEZA přijme kadeřni- kové. Cena dle dohody. Tel.:
608 331 141
ce a pedikérku na ŽL. Info na tel.: 734 481 013
Provádíme také opravy plavek,
728 512 345
spodního prádla a zcelování
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.

Přijmeme obsluhu za bar. Pá + So –
noční provoz (20.00 – 05.00 hod.).
Avalon music bar, tel.: 777 757 280

Provádíme dokonalé strojové čiš- Přijmeme řidiče MKD sk. C, E. SkříPotřebujete penízky? Půjčíme skoro tění čal. sedacích souprav a kober- ňové kamiony, dobré platové podmínkaždému. Pracuji pro jednoho věřitele. ců. M. Revay tel.: 604 439 302, ky. Info na tel.: 777 990 022
582 382 325 www.revay.cz
Tel.: 607 275 496
Přijmeme řidiče se skupinou C na
Vyplatíme všechny Vaše EXEKUCE a Plazmový generátor – likvidace para- vůz do 12t. Víkendy převážně volné.
poskytneme Vám jednu půjčku. Pracuji zitů, bakterií a virů s 100% účinností. Tel.: 777 797 263
pro více věřitelů Volejte: 777 551 492 Bc. Ivo Kroupa, tel.: 605 86 41 40
www.kroupovi.net
Přijmu muže, ženy k rozvozu zboží,
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pravl. os. autem, vhodné pro důchodce.
cuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492 Firma KARON s.r.o. pro vás zajistí T.: 777 572 555. 8-10 hod.
veškeré stavební práce. Zhotovení
0'8;i.#8/8º2.#6#"
základové desky, zateplení fasády Nová pracovní příležitost pro ne2Č,èª/'8/-é
– polystyren, minerální izolace, dře- zaměstnané, při Úřadu práce, pro
6GN
vovláknité izolace, zateplení stropů maminky po i při rodičovské, stu8;iiª2Č,è-;1&6+5ª% a půd nejlevnější a nejrychlejší fouka- denty, důchodce i jako přivýdělek.
nou izolací, akustické izolace, izolace Skládání hotových výrobků do pře<#/ö560#0%Č/
vzduchotěsnosti včetně ověření tes- pravek. Pracoviště Prostějov. Mož#&Č%*1&%Č/
tem Blower Door, dodávku a montáž ná pracovní smlouva na zkrácený
6GN
vzduchotechniky – řízené větrání, do- úvazek. Info Personální agentura,
2Č,è-;24121&0+-#6'.'
dávku a výměnu oken a vchodových Kravařova 9. Tel.: 602 74 33 62
-éCå-é
dveří, klempířské práce – dodávku
6GN
a montáž plechové krytiny, okapo- Hledám šikovného stolaře na ŽL. Tel.:
2Č,è-;0#<56#87
vého systému, venkovních parapetů, 608 863 532
0'/18+6156+
hrubou stavbu, rozšířenou hrubou
-éCå-é
stavbu, stavbu na klíč, poradenství ve Přijmu pracovníka, pomocné prá47è+6/Čä'6'$;6'/è+&1/'/ výstavbě, projekt ke stavebnímu po- ce při montáži žaluzií a zasklívání
6GN
volení, vyřízení formalit pro vydání lodžií. Tel.: 777 130 560
3UDFXMLSURYtFHYČĜLWHOĤ
povolení stavby. Výstavbou rodinných domů provádíme od roku 1992, Hledám paní na úklid schodů, 1x za
stojí za námi dlouholeté zkušenosti. 3 týdny. Možná domluva i s ostatními
Kontakt: 605 483 602, 731 418 060, nájemníky. Nejlépe poblíž Krapkové
ul. tel.: 728 355 317
e-mail: info@karon.cz
Žena 38 let hledá prima kamarádku
nebo kamaráda pro společné akce. www.sobra-auto.cz, Žeranovská 3, Pv Přijmu truhláře pro výrobu nábytku,
SMS 723 487 329
provádí veškeré opravy vozidel včet- nutná praxe v oboru a samostatnost.
ně ME, TK pneuservis, konzervace Truhlářství ve Vršovicích. Dotazy na
Hledám ženu i s dítětem, do podnájmu. dutin, prodej ND a autodoplňků. Tel.: tel.: 731 114 501
Zn. svobodný, bezdětný, 48 let. Tel.: 608 933 033
739 840 531
Obkladačské a zednické práce. Tel.:
Ahoj, nekuřák 58/174/85 hledá štíhlou, 720 400 239
pohlednou holku do 56 roků, která má
ráda cestování, přírodu, moře, ale i teplo
Čištění kanalizací a odpadů
domácího krbu. Tel.: 605 146 609
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

SEZNÁMENÍ

paní Miloslavy DAŇKOVÉ
OVÉ

a dne 27. srpna 20144
vvzpomeneme 15. výročí,

Dne 29. srpna 2014
vzpomeneme
2. výročí od úmrtí
paní
Elišky STĚNÍČKOVÉ
z Brodku u Prostějova.
Za vzpomínku děkuje
manžel, babička
a dcery s rodinami.

paní Marie ŠTERCLOVÉ
z Čelčic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

PRODÁM
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov,
Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
Máte obavy, že ve Vaší obuvi nikam
nedojdete prodejna Ivka to vyřeší
za Vás. Nabízíme kvalitní botičky
celokožené, vyměkčené, ortopedické
a zdravotní i ve větších velikostech.
Výběr domácí obuvi (papuče
na přezku, zip, pérka). Dětská
atestovaná obuv. Navštivte nás na
Plumlovské ul. Tel.: 603 445 601.
Otevřeno i v sobotu.
Prodám plastová okna 210x155. Cena
3.000 Kč/ks. Tel.: 602 719 273

AUTO - MOTO

Opravy a zhotovení plochých
a šikmých střech za akční ceny.
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.: Tel.: 777 178 078
778 018 269
Kominictví: provádíme frézování
Prodám Peugeot 307 Break, bendehtu 150 Kč/m, čištění komínů
zin 1.6 16V r.v. 2001, barva moda roční kontroly. Tel.: 602 481 262
rá, stav tach. 190 tis. km, STK
5/2016, stav dobrý. Dohoda jistá.
Rekonstrukce koupelen. Tel.:
Tel. 725 863 467
605 459 652

OZNÁMENÍ

Opravy střech, klempířské práce, montáž hromosvodů opravy vazby a sádroHledá se fenka foxteriéra krátkosrs- kartony – provádíme včetně zateplení
tého, bílá s černými znaky slyšící na budov. A-stavby.plumlov@seznam.cz
Tel.: 608 780 615
jméno Joy. Kontakt: 777 302 902

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE

pro další číslo je v PÁTEK 29. srpna
v 10.00 hodin
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Dne 30. srpna 2014
vzpomeneme 2. smutné
výročí od úmrtí
pana
Radovana PAPOUŠKA
ze Želče.
Vzpomíná rodina
a kamarádi.
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Tak, jak ti z očí zářila láska a
dobrota, tak nám budeš chybět
do konce života.

Maminky neumírají,
jenom usínají, aby se
probouzely každé ráno
ve vzpomínkách svých dětí.

Dne 20. srpna 2014
jsme vzpomenuli
20. výročí od úmrtí
paní Hany DVOŘÁKOVÉ

a dne 21. července 2014
tomu bylo 8 roků od úmrtí
pana Jana DVOŘÁKA
ze Želče.
Kdo jste je měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcery Hana a Jarmila
s rodinami.

Tvůj úsměv vítr vzal a nám jen
vzpomínky zanechal. Odešla
jsi, jak Bůh si přál, v našich
srdcích však žiješ stále dál.

Jste na stejné vlně?
Osvěžte se na...

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

Dne 30. srpna 2014
vzpomeneme druhé smutné
výročí, co nás opustila
paní Ludmila PÍRKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel, dcera a vnučka.

Fotbal
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KRALICKÁ KOPANÁ OSLAVILA OSMDESÁT LET - BLAHOPŘEJEME

Kralice na Hané/jim - Přesně 12. srpna 1934 se začala
psát historie organizovaného
fotbalu v Kralicích na Hané,
právě minulé úterý tak od tohoto okamžiku uplynulo přesně osmdesát let. Svou činnost
tak kralická kopaná zahájila
v témže roce, co se uskutečnilo
památné finálové utkání světového šampionátu, kdy Československo až v prodloužení podlehlo domácí Itálii 1:2.
„Toto mužstvo začínalo v hliníku,
kde se těžil písek, a na místě, kde
bylo odtěženo, se vytvořilo hřiště. Dle vyprávění pamětníků se
v pozdějších letech týmu přezdívalo Dynamo, se kterým bylo nerozlučně spjato jméno Adolf ‚Došin‘
Vlk, který působil nejen v kopané,
ale také v házené a hlavně v tělo-

cvičné jednotě Sokol,“ přiblížil absolutní počátky dlouholetý jednatel
klubu Jiří Svozil.
Další památnou postavou týmu
se stal kralický rodák Vlastimil
Petržela. „Hrával zde za dorost
v ročníku 1968/1969, později se
stal prvoligovým hráčem, reprezentantem i prvoligovým trenérem,
byl dokonce vyhlášen nejlepším
trenérem roku. Stal se rovněž
koučem Zenitu Petrohrad a nyní
je trenérem Vlašimi,“ připomenul celonárodně známé jméno.
Muži hrávali dlouho nanejvýš
okresní přebor, pouze někdejší
dorostenci, dnes již sedmdesátníci, hráli Jihomoravskou krajskou
soutěž a rovněž dorostenci ročníku
narození 1970-72 si zahráli Středomoravskou krajskou soutěž v ročníku 1987/1988.

„Na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století se také
postavily u hřiště šatny. Tyto vznikly
za svépomoci hráčů a všech příznivců kopané z cihel pivovarského
komína. Ještě dnes při opravě šaten
a bourání nacházíme cihly lichoběžníkového tvaru. Z tohoto období
a i z pozdější doby se zachovaly dvě
kroniky, které vedl tehdejší zapisovatel pan Rudolf Toman a které ale
nejsou k nalezení,“ pokračoval Svozil v přibližování minulosti.
V roce 1991 došlo k rozdělení
základny a vznikly dva subjekty
– TJ Sokol, které zůstala sokolovna, a TJ Klas, jíž zůstalo hřiště.
„V tomto roce, tedy ve fotbalovém
ročníku 1991/1992, ‚A‘-mužstvo
vyhrálo okresní přebor a postoupilo
do I.B třídy, kterou hned v dalším
ročníku 1992/1993 vyhrálo a po-

S Petrželou. Dorostenci Kralic v letech 1968 /1969 ve složení trenér Václav Rýpal, Zdeněk Vašíček, Jiří Répal,
Jaroslav Zatloukal, Milan Kaděra, František Chlud, Milan Špičák, zleva dole pak Jaroslav Smýkal, Oldřich
Kaštyl, František Toman, Vlastimil Petržela, Ladislav Přecechtěl.
Foto: archiv FC Kralice na Hané

stoupilo již do I.A třídy, skupiny
‚A‘,“ upozornil dlouholetý funkcionář a nynější trenér dorostu na
úspěšné období.
Před jednadvaceti lety se rekonstrukce dočkala hrací plocha, kdy
firma, podle níž se klub nově jmenoval FC WARE Kralice na Hané,
zakoupila z Androva stadionu
olomoucké Sigmy pro ně špatnou
trávu. Ta v Kralicích slouží dodnes
a místní jsou na ni náležitě hrdí.
„Ročník 1993/1994 byl ve znamení
velkých bojů s Velkými Losinami
o postup do krajského přeboru. Toto
se povedlo a od ročníku 1994/1995
hraje kralické ‚A‘-mužstvo tuto soutěž s výjimkou ročníků 1997/1998
a 1998/1999, kdy jsme po utkání
s Chropyní a inzultaci rozhodčího
nuceně sestoupili zpět do I.A třídy,“
poukázal Svozil i na méně slavný
okamžik.
Do krajského přeboru se tehdy Kralice vrátily z druhého,
původně nepostupového místa.
„Jako první postoupil Protivanov
a my jsme museli tučně zaplatit. Ve
vzpomínkách však také nemůžeme
zapomenout na pohárové utkání
s druholigovými Vítkovicemi, kterým jsme podlehli až v nastaveném
čase 1:2 při návštěvě přes sedm
set platících diváků,“ vzpomenul.
Nicméně do historie kralické kopané také patří velmi období, kdy
se nejméně dvakrát rozhodovalo
o tom, jestli se i dále bude hrát fotbal, nebo zanikne. „Jindy se zase
řešilo, zda hrát vyšší soutěž nebo
sestoupit do nižších tříd z důvodů
finančních nebo nedostatku kva-

Sparta nabízí přestup fotbalistce z Krumsína
(dokončení ze strany 17)
Nejlepší střelkyni Kostelečanek
v uplynulé sezoně tak pravděpodobně
čeká přesun do nového prostředí
a možnost ukázat se o několik pater výše. „Zatím je to pro mě nové
a zpočátku to bude těžké, ale zvykám
si. Konkurence ve Spartě bude
pochopitelně větší, ale věřím, že
se prosadím. Trénujeme zde třikrát
týdně a hrála jsem již proti Slovácku,
Slovanu Bratislava, Norimberku
a Liberci,“ podělila se exkluzivně
s Večerníkem o prvotní zážitky
z letenského klubu Klára Waltrová.
Nyní přes léto se ještě stíhá na
víkendy vracet domů, v sezoně už
tomu bude jinak. Nové angažmá
navíc bude obnášet i změnu školy.
„Moc z toho radost nemám, ale je
to její přání. Od září toho bude mít
hodně, přes týden učení, tréninky,
o víkendu zápasy. Domů se dostane
pravděpodobně jednou za měsíc,
když nám vyjde v práci volno, pojedeme se za ní podívat. Jak je na vše
připravená, to ukáže až čas, je ale
velice kolektivní a přátelská, takže
to určitě zvládne,“ věří v úspěšné
pokračování fotbalové kariéry i studia maminka Kláry Waltrové.
Její dcera tak pravděpodobně
vymění Gymnázium Jiřího Wolkera za fotbalovou akademii fungující při Spartě Praha, bude si tak
zvykat i na nové spolužáky. „Naším
krédem je, aby Sparta nabízela nejen
fotbalový růst, ale také vzdělání.
Jedná se o soukromou střední školu
s maturitou. Kmenovým hráčkám
hradí veškeré výdaje klub, v případě
hostování rodiče,“ zmínil Žovinec
jeden z důvodů, proč preferuje
přestup.

V tom se ale příliš neshoduje
s požadavky fotbalistky i jejích
rodičů, kteří preferují spíše hostování.
„Nechceme, aby tam přestoupila,
třeba se jí tam nebude líbit. Měla
by sice nastupovat za juniorky,
a když bude dobrá, tak dostane šanci
i v 'áčku', ale kdo ví...,“ přiznala
určité obavy maminka Kláry.
A stejného názoru je i předseda TJ
Krumsín Richard Hofman, přestože
ho zájem slavného a úspěšného
klubu potěšil. „Zatím jste mě kontaktoval pouze vy a nikdo jiný, jako
dlouholetý trenér ale nejsem ani
trochu nakloněn přestupu. Bránit jí
nebudeme, nikdo ale neví, jak to dopadne, třeba se tam Klárce nebude
dařit nebo líbit. Zkusíme tedy roční
hostování a poté uvidíme, nechceme
se ukvapit,“ sdělil šéf krumsínského
klubu jasné stanovisko.
Nejméně nadšen z celé chystající
se transakce pak byl prezident
FC Kostelec na Hané. „Moc mě to
mrzí, chtěli jsme získat Kláru Waltrovou totiž na přestup a teď o tom
v Krumsíně nechtějí ani slyšet. Udělali
jsme jí totiž jméno a je vidět, že se
kolem našich holek krouží. Vše podle
mě způsobil váš nedávný článek
a vyjádření našeho bývalého trenéra.
Myslím si totiž, že Klára na podobný
přesun v současné době nemá...,“
nechal se slyšet Stanislav Píchal.
Nabízí se tedy otázka, jak si v Praze
této mladé hráčky všimli. „Gábina
Matoušková se o mně zmínila, tak mi
zavolali, že mám přijet na zkoušku.
Trénovala jsem s nimi, odehrála jeden
turnaj a rozhodli se, že si mě nechají,“
pochlubila se Večerníku Klára Waltrová. „Chtělo jí i Slovácko, kam by
to měla blíže. Z klubu volali a Klárka

První zápas. Kralice k premiérovému utkání nastoupily 12. srpna 1934. Sestava tehdejšího kádru
měla tuto podobu: Coufal Fr., Coufal Jos., Látal H., Žák Frant., Veselý Jan, Olšaník Kar., Šmíd Kar.,
Zápeca Jos., Doseděl Jan, Entl Jar., Letocha Ad.
Foto: archiv FC Kralice na Hané
litních hráčů. V neposlední řadě
to byly problémy sehnat vedení
k mládeži či se sestavováním výboru, protože nebyl zájem v něm pracovat. Kopanou vedli jen tři nebo
dokonce dva fotbaloví nadšenci.
Byly to velmi krušné chvíle, na
které neradi vzpomínáme,“ dotkl se
i méně příjemného období.
Ke kralickému fotbalu patří neodmyslitelně i práce s mládeží.
„Vždy jsme se snažili mít nejméně dvě družstva mládeže, a to
žáky a dorost. Nyní jsme se rozšířili i o přípravku. Několik let se
u nás hrál krajský přebor staršího
a mladšího dorostu a krajský přebor starších a mladších žáků. Nyní

hrají
h j všechna
h ddružstva mládeže
ld
okresní přebor,“ shrnul.
Od roku 1991 se měnil i název
klubu, přes FC RESTRA až na
dnešní FC Kralice na Hané. „Po
dobu třiadvaceti let se nejen zrekonstruovala hrací plocha, ale také dvakrát proběhla rekonstrukce šaten,
tedy přístavba klubovny, dvou šaten
a rozšíření domácích šaten, zhotovilo se zábradlí kolem hrací plochy,
za brankami se vybudovaly vysoké
stožáry se sítěmi a dále škvárové
hřiště, na kterém se hrálo bezmála
deset zimních turnajů, postavila se
tribuna, zeď rozdělující obě hřiště,
nad hřištěm se provedla výsadba
stromků, dále úprava svahů okolo

hřiště,
odvodnění
hřiště,
do
hi
d d
hi
d šaten
se zavedly plyn, pitná voda, byla
položena nová elektrická přípojka a
zhotoveno umělé zavlažování hrací
plochy,“ vyjmenoval Svozil nejzásadnější úpravy.
A za fungující spolupráci poděkoval všem sponzorům, zastupitelům městyse Kralice na Hané,
funkcionářům, všem trenérům, co
kdy v Kralicích působili, hráčům,
fanouškům i rodičům mládeže za
porozumění a bezplatnou dopravu
hráčů k soupeřům. „Všechna naše
družstva se snaží o takovou kopanou, aby se lidé k nám rádi vraceli,
vždyť fotbal se hraje hlavně pro diváky,“ ubezpečil Jiří Svozil.

inzerce

NÁBYTEK
VIP ŠTUGEL

měla dilema, nakonec si vybrala
Spartu,“ doplnila její maminka.
„Kdyby to nebyla Sparta, tak bychom
jednali se Slavií, Slováckem či Brnem, je opravdu dobrá. Dívčí fotbal
je ale finančně náročný, pocházím
z Brodku u Konice a tam to nedopadlo, jak mělo. Mám z jejího posunu radost, ještě větší bych ale měl,
kdyby se Sparta zajímala o některého
z našich fotbalistů...,“ pousmál se na
závěr Richard Hofman, první muž
krumsínské kopané.
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facebook.com/NabytekStugel
www.VIP-Stugel.wz.cz
tel.: 777 690 311

Jste na stejné vlně?
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SLÉVÁRNA ANAH Prostějov, s. r. o. PRACOVNÍ PLOŠINA MP 20
Vrahovická 43, 796 02 Prostějov

Výrobce odlitků ze šedé a tvárné litiny

přijme do pracovního poměru pracovníky na pozici

SLÉVÁRENSKÝ DĚLNÍK
brusič odlitků

Požadujeme:

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

Nabízíme:

 Práce ve stabilní společnosti
 Dlouhodobá pracovní jistota
 Příspěvky na stravné

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

s obsluhou

Plošina na podvozku Nissan Cabstar je poháněna
naftovým i elektrickým pohonem 230V.
To umožňuje i práci v uzavřených prostorech (halách)
Plošina má nízkou hmotnost do 3,5t,
proto nepoškozuje zámkovou dlažbu, ani jiné povrchy
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MOŽNOST PRONÁJMU:

Tel.: 582 332 078, 602 792 729
E-mail: info@galvys.cz
www.galvys.cz Tovární 840/9d, 798 11 Prostějov-Vrahovice

Fotbal

DALŠÍ DERBY: tentokrát se Prostějov představí na Sigmě!
Prostějov/tok - Olomoucký
dvojboj absolvují v těchto dnech
fotbalisté 1.SK Prostějov. Zatímco duel proti 1.HFK už mají
úspěšně za sebou, v nedělním
dopoledni zavítají na Andrův
stadion, kde se po čtvrt roce
opět potkají s rezervou Sigmy. S
„béčkem“ exprvoligového celku
sice prohrávali po dvaceti minutách 0:3, nakonec ale sahali po
bodu.
Na lavičce záložního celku Sigmy
vyměnil trenéra Muchu Augustin

Chromý, jemuž dělá asistenta Jan
Krajčovič, bývalý hráč prostějovského LeRKu. Tým pro novou
sezónu hodně omladil. „Převážnou část kádru tvoří hráči ročníku
pětadevadesát, v mužstvu jsou ale
u kluci o rok či dva starší. Letos
jsme nepřihlásili tým do Juniorské
ligy, budeme hrát pouze MSFL.
Z toho důvodu nebude kádr tak
početný, jako v minulých dvou
letech,“ poznamenal na klubovém
webu Chromý, úspěšný mládežnický lodivod.

Přípravu v týmu SK Sigma B zahájilo sedmnáct hráčů. Texl s Habustou to zkoušeli v „áčku“, Petr
Ševčík v Opavě. Někteří další odešli na hostování - Adam Ševčík šel
do Kroměříže, Řehák do Uničova,
Holub do Vyškova. Kádr se tak stabilizoval na čtrnácti hráčích do pole
a dvou brankářích.
V přípravě se rezervě Sigmy výsledkově dařilo, neprohrála jediné
utkání, pravda spíše se slabšími
soupeři. Na úvod nového ročníku uhrála bezbrankovou remízu

v Třebíči, aby doma díky Plškovi
porazila ambiciózní Kroměříž.
Víkendový zápas třetího kola
v sobotu v Břeclavi dohrán nebyl. V 63. minutě za stavu 1:1
totiž rozhodčí duel vzhledem k
silnému dešti a podmáčenému
trávníku nejprve přerušil a potom
předčasně ukončil. Těsně předtím stihl obdržet červenou kartu
Jemelka. Hrát se bude znovu
ve středu 3. září. Kouč Chromý
dal důvěru sestavě: Bárta - Texl,
Svozil, Štěrba, Jemelka - Bzirský,

Richter, Falta, Kalvach, Vichta
(Žák) – Schmidt.
Prostějovu bude nadále chybět
Pančochář, který si tentokrát na
„domácí“ půdě od počátku nezahraje. Otazník visí nad připraveností Souška. Podle toho se bude
odvíjet obsazení postu stopera a do
jisté míry i útoku. Vzhledem k předpokládané sázce na brejkové situace
by se zřejmě hodil vedle Kroupy
spíše rychlonohý Machálek.
Zápas začíná v neděli 31. srpna od
10.15 hodin.

„Eskáčko“ v letní přestávce opustilo deset fotbalistů

Prostějov/tok - Po minulé sezóně opustila elitní řady 1. SK
Prostějov, tedy tým mužů a
starších dorostenců, rovná desítka fotbalistů. Zatímco starší
dorostenci zamířili převážně
na hostování do okolních klubů prostějovského regionu,
aby se adaptovali na mužský
fotbal v nižších soutěžích, většina hráčů „A“ týmu naopak
hostování na Hané ukončila.
O odchodu zvučných jmen jako
Pavlík, Tomáš Machálek, Krč či
Jirouš už Večerník informoval
před samotným startem letní
přípravy, přičemž někteří nezapadali do celkové koncepce

týmu či nepřesvědčili o svých
kvalitách, jiní odešli z vlastního
rozhodnutí. Do vyšší soutěže nakoukává pouze Tomáš Machálek, který zamířil do druholigové
Opavy. Ostatní zůstali na stejné
úrovni, byť v méně kvalitních
klubech. Na své bývalé domovské prostředí se už adaptoval
Aleš Krč, který v dresu Uničova
skóroval v přípravných zápasech.
Pět bývalých dorostenců okusí v právě odstartované sezóně
mužský fotbalový „chlebíček“.
Do divizních zápasů v dresu Určic se zapojuje obránce Zelina a
ofenzivní záložník Novák, bý-

valý kapitán „devatenáctky“. A ní přípravy „A“ týmu a jde určitě Souhrn hráčů, kteří opustili tým
podle kuloárních informací prá- o perspektivní brankářskou nadě- mužů a starších dorostenců,
uvádíme v přehledné tabulce.
vě s tímto hráčem lze perspek- ji prostějovského fotbalu.
tivně počítat do prostějovského
„A“ týmu. Po delším zranění
ho trenér Jura zařadil do zimJméno
Klub
ní přípravy, kde se prezentoval
Ondřej
Frys
Sokol
Čechovice
(hostování)
utěšeným gólem do sítě Třince.
Jan Hlačík
FC Kralice na Hané (hostování)
Následně v průběhu jarní sezóny
Martin Jirouš
Sparta Praha (konec hostování)
se několikrát objevil na lavičce,
Jakub Klimeš
MFK Vyškov (hostování)
byť v podstatě nezasáhl do hry.
Aleš Krč
Je ale jasné, že dobré výkony
SK Uničov (konec hostování)
v Určicích by jej mohly zařadit
Tomáš Machálek
SFC Opava (přestup)
po bok předchůdců Ruse či MiTomáš Mazouch
Rakousko
lana Machálka.
Tomáš Novák
Sokol Určice (hostování)
V jeho stopách půjde ve Vyškově,
Petr Pavlík
SK Zápy (konec hostování z Jablonce)
tentokrát už třetiligovém, gólman
Lukáš Zelina
Sokol Určice (hostování)
Klimeš, který byl zařazen i do let-

Přehled odchodů 1.SK Prostějov

S Boskovicemi máme nastavenou

spolupráci, zní z 1.SK Prostějov

Prostějov/tok - Jak už čtenáři
Večerníku z minulých čísel
vědí, počátkem července
se zástupci 1.SK Prostějov
a FC Boskovice dohodli
o využití nových možností
daných fotbalovou asociací,
a dosavadní neformální spolupráci přetavili do takzvané
FARMY. Jak vůbec taková
„farma“ funguje?
Možnost mít svůj oficiální
záložní celek mají od letošního
ročníku 2014/2015 nově i kluby
hrající třetí a čtvrtou úroveň
fotbalových soutěží, tedy ČFL/
MSFL a divize. Farmou mohou být v tomto případě kluby
z krajských soutěží, v případě
Boskovic to je I. A třída Jihomoravského kraje, které si
mimochodem nevedou vůbec
špatně, z prvních tří kol si
připsaly sedm bodů.
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Pro přesun hráčů mezi klubem
z vyšší soutěže a farmou platí
vcelku jednoduchá pravidla. V
případě zapůjčení hráčů z Boskovic do Prostějova nejsou
žádná omezení. V praxi to znamená, že pokud si to bude situace
vyžadovat, může si Prostějov na
konkrétní utkání vypůjčit z Boskovic jakýkoliv počet hráčů.
Obráceně platí omezení pro
hráče základní jedenáctky
v daném utkání, kde se mohou objevit maximálně dva
hráči z vyšší soutěže, kteří jsou
uvedeni na soupisce jedenácti
hráčů. V praxi to tedy znamená
dva hráči ze soupisky a neomezený počet hráčů mimo soupisku. Jestliže by tedy například
„eskáčko“ pro důležité utkání
zapůjčili Boskovicím tři své
hráče, pak mohou od úvodního
hvizdu nastoupit pouze dva

z nich. Věk hráčů zde nehraje
žádnou roli.
„Před dvěma týdny jsme se
s vedením Boskovic dohodli na
operativních telefonátech vždy
ve středu každý týden, kdy zhodnotíme aktuální situaci v obou
klubech a domluvíme se na
případném řešení víkendových
zápasů,“ ozřejmil Večerníku
František Jura, generální sportovní manažer 1.SK Prostějov.
„Kromě příchodu Koudelky na
hostování ale k žádným jiným
hráčským přesunům zatím První produkt. Na cestě z boskovické farmy se v Prostějově zanedošlo a momentálně ani o stavil Jan Koudelka a hned si vybojoval místo v základní sestavě.
ničem konkrétním nejednáme,“ Kdy budou následovat další?
Foto: Josef Popelka
upřesnil kormidelník.
To samozřejmě nevylučuje, že
v případě nějakých kumulovaných
zdravotních potíží v jednom či
druhém klubu k praktickému
naplnění „farmářské“ dohody mezi Litovel, Prostějov/jim – Vyhřívání Domácím se podařilo skórovat v
Prostějovem a Boskovicemi dojde. Kralic na prvním místě krajské- páté, dvanácté, sedmnácté a osmaho přeboru mělo jen sedmidenní dvacáté minutě, navíc se hned po
obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov
trvání. V úvodních dvou kolech několika desítkách sekund zranil Jasi mladý výběr dokázal poradit roslav Lehký a pouze poločas kvůli
s dvěma nováčky postupujícími zdravotním problémům vydržel
z nižších soutěží, v tom třetím ale Pavel Valtr.
tvrdě narazil. Do cesty se totiž
kralickým postavila Litovel a na
MIA REALITY
hřišti tamějšího Tatranu to již ve
třicáté minutě bylo 4:0 pro domáKrajský přebor
cí. Hosté se sice ještě snažili něco
s tímto výsledkem udělat, víc než „Litovel si nevytvořila žádný tlak,
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu
jednu branku se jim ale vsítit ne- ani kombinační akci, předčila nás
podařilo.
ale hrou tělem, kdy jsme se dopus„Záloze ani útoku nemám co vy- tili taktických chyb. My jsme se tak
tknout, ale naše obranná řada neu- ocitli na zemi a oni šli sami na branstála osobní souboje. Nedokázali káře. Poslední zápas s nimi vypadal
jsme si poradit s polofauly a důra- úplně jinak a mrzelo mě, že jsme si
zem domácích, pustili jsme je do s nimi na naší polovině nedokázali
čtyř šancí a oni všechny proměnili. poradit,“ zklamaně konstatoval.
To byla hlavní příčina toho, proč se S hrou byl přitom spokojen, po
nám nepodařilo uhrát dobrý výsle- rychlých gólech soupeře byl ale
dek,“ přemítal kouč poražených Petr tlak spíše platonický. „Byli jsme
Gottwald.
lepší, dali jsme branku po krásné

Dnes z Třince...

Z diváckého hlediska bylo sice utkání vyhodnoceno jako
rizikové, z nějakých patnácti set diváků byla značná část
příznivců Opavy, ale naši fandili ve vší slušnosti. Měl
jsem za to, že tohle střetnutí bude o prvním gólu. Ten jsme
dali velmi rychle, už v 5. minutě, a já si v té chvíli myslel,
že ještě jeden gól přidáme a vyhrajeme 2:0. Soupeř totiž
nebyl nikterak nebezpečný a první poločas se zvládl takříkajíc v suchém triku. Kluci bojovali a hráli výborně. Do
druhé půle jsme vstoupili ne snad ani tak vlažně, jako spíše sebevědomě, kluci si až moc věřili a chtěli
přidržovat balón, což se nám ovšem vymstilo a soupeř srovnal na 1:1. Hned poté zápas hodně ovlivnila
nesmyslná červená karta. Bylo to oplácení v přerušené hře téměř před zraky rozhodčího, prostě trochu
podobný zkrat jako na jaře v podání Mazoucha proti Zábřehu.
Střídal jsem na posledních zhruba dvacet minut, trenér se rozhodl stáhnout hru na tři obránce a vrhnout
síly do útoku, abychom s výsledkem ještě něco udělali. I díky Svatonskému se hra trochu oživila,
Třinec se už k ničemu nedostal, my jsme měli nebezpečné brejky, ale nějak jsme se nedostali ke střele.
Pokud by k tomu střídání došlo za plného počtu hráčů, věřím tomu, že bychom v závěru byli úspěšní.
Škoda první porážky, která jde na vrub naší hlouposti.
S Třincem jsem se potkal předminulou sezónu v prostějovském dresu, kdy jsme tam prohráli 1:5,
přičemž výsledek neodpovídal předvedené hře. Soupeř příliš neposílil, přišlo mi, že tam je hodně tváří,
co hráli už třetí ligu.
Příští týden nás čeká v Opavě „svátek fotbalu“. Přijede totiž olomoucká Sigma, na kterou se čeká velká
návštěva, hodně lidí se mě ptá na lístky. Oba týmy mají o co hrát, Sigma asi o cosi víc, protože se musí
probrat, což pro ni nebude vůbec lehké. My hrajeme o svou další budoucnost, mělo by to být moc
hezké. Navíc vše nasvědčuje tomu, že bych mohl nastoupit v základní sestavě. Ševčík s Vavříkem
mají totiž ve smlouvě, že proti Olomouci nesmějí hrát, zároveň se nechal vyloučit Mrázek, takže tři
kluci jsou mimo hru. Tím mě asi mine nedělní duel naší rezervy proti Vyškovu, který by byl pro mne
vzhledem k působení otce s docela pikantní příchutí... (úsměv)“

3. kolo: FC Fastav Zlín B – SFC Opava B 3:0 (2:0). Bran-

ky: 12. Hradil (pen.), 41. Elšík, 90. Nehoda. Diváků: 161 * FC
Hlučín – MFK Vyškov 3:0 (2:0). Branky: 11. Limanovský,
42. Badalyan, 87. Hanus. Diváků: 221 * HFK Třebíč – SK
Spartak Hulín 2:4 (1:2). Branky: 21. Ošmera, 60. Štourač –
15. Ruman, 26. Zlámal, 51. Červenka, 80. Krhut. Diváků: 150
* 1. SK Prostějov – 1. HFK Olomouc 5:0 (3:0). Branky:
10.(pen), 42. a 82. Kroupa, 34. a 72. Machálek. Diváků: 390 *
SK Líšeň – FK Sulko Zábřeh 1:0 (1:0). Branky: 37. Omelchenko. Diváků: 265 * MSK Břeclav – SK Sigma Olomouc B
1:1 (1:0) přerušeno. Branky: 25. Tcybrov – 63. Texl * SK HS
Kroměříž – 1. FC Slovácko B 5:0 (4:0). Branky: 11. Šturma,
24., 25. a 83. Ševčík, 40. Chýla. Diváků: 345 * SK Uničov – FK
Slavia Orlová - Lutyně 1:1 (1:0). Branky: 20. Vasiljev – 79. Kopel.
Diváků: 187.

průběžná tabulka PO 3. kole

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

Mužstvo

SK Spartak Hulín
FC Hlučín
SK Sulko-Zábřeh
SK Hanácká Slavia Kroměříž
1.SK Prostějov
MFK Vyškov
1.FC Slovácko B
FC Fastav Zlín B
SK Sigma Olomouc B
SK Líšeň
1.HFK Olomouc
FK Slavia Orlová-Lutyně
Horácký FK Třebíč
SK Uničov
MSK Břeclav
Slezský FC Opava B

Z
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3

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

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

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

S
13:4
8:3
7:2
7:2
11:8
11:8
5:5
4:4
2:1
4:7
2:7
3:4
2:5
2:9
3:7
1:9

B
9
6
6
6
6
6
6
6
4
4
3
2
1
1
0
0

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
4. kolo, sobota 30. srpna, 16:30 hodin: Opava „B“ – Vyškov,
(neděle 31. 8., 10:30), 1. HFK Olomouc – Hlučín, Olomouc „B“
– 1.SK PROSTĚJOV (neděle 31. 8., 10:15), Slovácko „B“ – Břeclav, (neděle 31. 8., 10:15), Hulín – Kroměříž , Orlová – Třebíč,
Zábřeh – Uničov, Zlín „B“ – Líšeň.

Fotbalové loučení s prázdninami
Pozdravit děti přijdou i ligové hvězdy

Prázdniny se pomalu chýlí ke konci, a přestože už v obchodech vrcholí přípravy na školu, děti si ještě chtějí posledními doušky vychutnat prázdninové volno. Nejlépe samozřejmě venku, aktivně,
v pohybu.
Ti z kluků a holek ročníku 2002 až 2009, které chytl za srdce
kulatý nesmysl zvaný míč, mají ideální příležitost se vyřádit poslední prázdninový pátek, tedy 29. srpna, na sportovním odpoledni pořádaném fotbalovým klubem 1. SK Prostějov.
V mládežnickém fotbalovém areálu za Olympijskou ulicí bude
čekat děti i jejich rodiče zbrusu nové občerstvení. Zatímco jejich ratolesti budou zabrány do různých dovednostních soutěží,
rodiče zve klub k přátelskému posezení.
Účast na tomto sportovním odpoledni je samozřejmě otevřená
pro všechny malé zájemce uvedených ročníků, nejen pro stávající hráče. Co vše lze pílí s míčem dokázat, předvedou zkušení
borci jako Tomáš Bureš, Karel Kroupa i Lukáš Zelenka!

Kralice zaspaly začátek a ztrátu 0:4 už nedohnaly

Okénko Tomáše Machálka do FNL...
„Zbytečné vyloučení nás stálo
první tři body, ale už se těším na
Sigmu. Mám hrát od začátku “

Výsledkový servis msfl

TJ Tatran Litovel
FC Kralice na Hané

4:1
(4:0)

Branky Kralic: Dostál. Rozhodčí: Kašpar – Knoll st., Lizna.

Sestava Kralic:
Krejčí – Neoral, Martinka, Hlačík, Vitásek (86. Novotný) – Valtr (46.
Répal), Kawij, Nečas, Dočkal, Dostál – Lehký (10. Troneček). Trenér:
Petr Gottwald.

akci a měli jsme i další šance, do
zavřené obrany se ale chodilo těžko. Je to těžké otáčet takový stav,
pokud se nám ale dva podaří a třetí
ne, tak to bude dobré. Nicméně
musíme k zápasům přistupovat
zodpovědněji, Litovel byla kvalitní a dokázala nás potrestat,“
povšiml si.
Opakování neúspěšné jarní série či
otevřené obrany jako na podzim se
ale Gottwald neobává. „Věřím, že

nás to nijak nepoznamená. Mám
přislíbeno cédéčko, sedneme si s
klukama, podíváme se na to, řekneme si k tomu něco a trochu hlasitěji jim určité věci vytknu. Mají
na to, aby důrazné souboje uhrávali, je to tedy jen v jejich hlavě,“ je
přesvědčen.
Tím nejbližším střetnutím bude to
sobotní proti Dolanům, v kralickém areálu se začne hrát v tradičním čase od půl páté odpoledne.

Klenovičtí se na hody dočkali první výhry, zdolali Hněvotín
TJ Sokol Klenovice na Hané 3:1
(1:0)
FC Hněvotín

Branky Klenovic: 18. Borovský, 60. Jahl, 69. Smékal z penalty. Rozhodčí:
Vojáček – Silný, Svozil.

Sestava Klenovic:
Polák – Smékal, Lakomý, T. Cetkovský, Liška (80. R. Cetkovský) –
Všianský, Šlézar, Rozehnal, Pekař (85. Komárek) – Jahl (75. Krč), Borovský. Trenér: Petr Navrátil.

Klenovice na Hané, Prostějov/
jim - Dvojice derby v úvodních
dvou kolech fotbalistům Klenovic
výsledkově příliš nesedla, když
o gól podlehli Kralicím i Konici,
chuť si ale spravili v souboji s
dalším tradičním účastníkem této
soutěže – Hněvotínem. Potvrdilo
se tak pravidlo, že na hody se
domácím týmům zpravidla daří.
„Když se vyhraje, tak se to vždy
hodnotí dobře. Hosté jsou už
zkušenější, delší dobu hrají krajský přebor a mají tam starší hráče,

naopak my máme mladý kolektiv,
takže se hrálo jen na jejich polovině,
protože okamžitě nakopávali na
rychlého útočníka, kterého jsme si
pokryli,“ popisoval střetnutí kouč
vítězů Petr Navrátil.
O vedoucí branku se ještě do
dvacáté minuty postaral Marek
Borovský, poté po ruce ve vápně
neproměnil penaltu Všianský.
Domácí to ale body nestálo,
protože na konci hodiny hry
zvýšil Luděk Jahl a po okamžitém
snížení přidal pojistku Smékal,

jenž
potrestal penaltový zákrok
j
na
n Borovského. Stav 3:1 se už
v posledních dvaceti minutách
nezměnil.
n
„Do několika šancí jsme se dostali
hned
v prvním poločase a škoda
h
pokutového
kopu, mohli jsme
p
být
b klidnější. Do druhé půle jsme
šli s cílem vletět na soupeře, mít
opět míč na nohou. Hosté nešetřili
ostrými zákroky, naštěstí se ale
nikdo
nezranil,“ přibližoval dění.
n
Domácí
se tak dokázali vypořádat
D
s pokračující absencí zraněného
Pytely,
pracovně zaneprázdněného
P
Klimeše i dvojice Hatle, Sigmund.
„Matěj je hráč, co dokáže podržet
míč, proto jsme místo něj hledal
podobné typy. Nastoupil místo
něj Rozehnal a navíc Šlézar odehrál solidní zápas. V týmu je velká
konkurence, a kdo je na tom lépe,
ten hraje,“ libuje si Navrátil.
Hlavní nebezpečí představovaly
nacvičené standardní situace hostí,
právě po jedné z nich se také vrátili
zpět do hry. „Kralice i Konice měly
v kádru stejně jako my mladíky,
takže to bylo běhavější, naopak

Hněvotín měl spíše dost vysoké
hráče a byl tu jasný rozdíl v pohybu. Těší mě, že jsme se dočkali
úvodní výhry na hody, udělali
jsme radost divákům a chtěl bych
jim poděkovat, že přišli ve vyšším
počtu. Hrál se nám o mnoho lépe,“
těšilo klenovického trenéra.

MIA REALITY
Krajský přebor
Nyní jedou Klenovice do Kojetína,
kde se v sobotu od půl páté pokusí
získat první venkovní body. Tím
začne anglický týden, neboť poté
přijde na řadu středeční souboj s
1.HFK Olomouc „B“ a následně
i sobotní se Šumperkem. „Jsou to
těžší soupeři, ale chceme i proti nim
uspět. Teď je to ještě před začátkem
vysokých škol, takže to snad nebude
problém, horší to bude o dva týdny
později, kdy odjíždíme ve středu do
Šternberku hned ve čtrnáct hodin,“
upozornil dopředu na možné komplikace.

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Sobotní hanácké derby v rámci třetího kola MSFL zvládli lépe fotbalisté Prostějova

VENDETA SE VŠÍM VŠUDY! ESKÁČKO NADĚLILO 1.HFK BÚRA
Kanonýr Kroupa dal první seniorský hattrick, dvakrát se trefil i talentovaný Machálek

V napjatém očekávání dorazily na prostějovský stadion SCM Za Místním nádražím téměř čtyři stovky
rie na z
fotogalern
diváků (kolize se souběžně hrajícím druholigovým
ikpv.c
e
c
e
.v
www
duelem Sigmy proti Znojmu v Olomouci byla znát
- pozn.red.). Navíc v paměti zůstával jak loňský debakl s tímto soupeřem, tak především nepovedený
zápas ve Vyškově, kde svěřenci kouče Jury utrpěli
šestigólovou smršť. A tak se hanácké derby v rámci třetího kola MSFL mezi domácími a olomouckým
1.HFK zprvu odehrávalo spíše v komorní atmosféře.
Díky výkonu a zejména střelecké produktivitě „eskáčka“ se však nálada v hlediště postupně zlepšovala,
až nesla příznaky euforie. A bodejť by ne... Po lehce
nervózním úvodu nenechali bílomodří nikoho na pochybách, že fotbal hrát umějí a chtějí. Hattrick Karla
Kroupy a parádní výkon Milana Machálka korunova- S čistým štítem. Brankářská jednička Tomáš Bureš se ukázal opět ve výborném světle, když zneškodnil
Foto: Josef Popelka
ný dvěma brankami daly konečnému skóre navlas několik gólových příležitostí soupeře a zůstal tak nepřekonán.
roupa mohl zkompletovat
stejnou podobu jako při vzpomínaném loňském der- forvard a pod gólmanem poslal míč Fládrovi, zaskvěl se znovu i Bureš,
když musel vyrážet na roh Bučkův
svůj hattrick už v 64. minutě,
by, jen naštěstí v opačném gardu. Další konfrontace po třetí do sítě.
kabině se asi nejlépe občerstvil pokus z prostoru penaltové tečky. to by ovšem nesměl překopnout
s olomouckým fotbalem čeká „eskáčko“ příští neděli,
exsparťanský špílmachr Ze- V tu chvíli na hřištěi bylo jen jed- bránu poté, co mu balón krásně
kdy poměří síly s rezervou Sigmy.
lenka, který se chvíli po příchodu no mužstvo, domácí hru dokonale naservíroval Hirsch. Lukášek čás-

K

V

Prostějov/tok

M

arodka na prostějovské soupisce se před sobotním zúžila
na dvě jména: Pančochář a Soušek.
„Zkoušel jsem už jezdit na kole, ale
naštípnuté nehtové lůžko mi ještě
jiný pohyb nedovolilo. Chystám
se teprve v polovině příštího týdne
začít trénovat,“ vysvětlil přetrvávající absenci exkluzivně Večerníku
Josef Pančochář. Na místě stopera
se tedy opět objevil Zatloukal, jehož místo na opačné straně hřiště
zaujal Machálek. Na levém beku
dostal tentokrát od začátku příležitost Rus. Sestava hostujícího
ho celku
od jarní části opět prořídla. V kádru
již není ani exreprezentant
zentant Heinz
H
ani
pivínský rodák Žondra,
dra, kterýý zamířil
do druholigového Znojma. Přesto
se
P
v základní jedenáctce
ce výběruu z Ho-lice objevil jeden muž s pro
prorostějovskými kořenyy - krajn
krajní
níí
záložník Petr Štěpánek
nek
(exkluzivní rozhovor
or s tímtoo
hráčem najdete
ete na
www.vecernikpv.cz).
kpv.cz).
omácí začali natolik
atolik zak
zakřikkřiknutě, až jim museli diváci
d
připomínat, že hrajíí před vlastním
vllastním
obecenstvem. A málem
toho
álem toh
ho i litovali. Během první minuty se Pezzotti
P
dostal k parádní hlavičce,
vičce, kterou
kteerou Bureš mazácky zneškodnil.
Teprve
odnil. Tep
prve po
zhruba třech minutách
prostějovách se pro
rostějovští dostali ze sevřeníí hostů a pomalu
začali hrát svou hru.
u. A již na
n konci
první desetiminutovky
vky přišlaa sladká
(čti gólová) odměna.
a. Hrající asistent
1.HFK Lukášek fauluje
uluje v šestnáctce
šesstnáctce
Kroupu, ten proměňuje
ňuje penaltu.
penaaltu.
ni živá voda by dom
domácí
mácí nepovzbudila lépe.
pět
pe. O pě
ět minut
později Kroupa málem
zužitkoval
álem zuž
žitkoval
Langerův centr zleva,
hlavička
va, hlavi
ička šla
ale mimo, stejně jako
ko Fládrova
Fládrovva dalekonosná střela. Neuplynula
uplynula ani půlhodina hry a blízko blizoučkoo letošní
premiérové trefě do černého byl
b Rus,
jehož akrobatický pokus hla
hlavou
avou po
Zelenkově rohu a hlavičkovém
hlavičkové
vém biliáru skončil těsně vedle
dle levé tyče.
ty Do

prostoru vymezeného třemi tyčemi
se nevešla o chvíli později ani Hlochova hlavička.
tak musel opět zaúřadovat
nešťastník Lukášek, jehož
minela mimochodem na jaře
v Holici způsobila vítězný gól Prostějova. Tentokrát jeho podklouznutí po Burešově nákopu využil
Machálek, namířil si to sám na
gólmana a zkušeně k tyči zavěsil.

A

ovládli a další gól visel doslova ve
vzduchu.

tečně odčinil své chyby zastavením Koudelkova „slalomu“ doslo-

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA – 3. KOLO

střídání: 76. Šteigl za Machálka,
achálk
ka,
a, 880.
0 P
0.
Petržela za Langera,
86. Kopečný za Koudelku
trenér: FRANTIŠEK JURA
Bureš

Rus

Langer

Zatloukal
Z
Hloch
Zelenka

Hirsch

Kroupa
Fládr
Machálek
Koudelka

Branky:
B
ra
10. z penalty, 42. a 82. Kroupa,
34. a 72. Machálek
Střely
S
St
třely na bran
branku:
6:6
Střely
S řely mimo branku:
St
br
6:5
Rohové
R hové kopy:
Ro
5:6
Rozhodčí:
R
Ro
Boček
Boč - Černý, Hanáková
ŽK:
Ž : 36. Hloch
ŽK
– 9. Lukášek, 60. Šuba
Diváků:
D váků: 390
Di
Štěpánek

Pezzotti
Varaďa
Buček
Lu
Lukášek
L
uká
uk

D

o přestávky teď už
spokojené diváky
zaujala ještě Drbalova hlavička po
rozehraném
trestném
kopu. A aby byli o pauze
ještě spokojenější, o to se
postaral opět Kroupa. Langer
se vydal neohroženě středem
hřiště k Muchově brance, jím nakopnutý balón si zpracoval vytáhlý

 1. Pezzottiho gólovou hlavičku likviduje Bureš
 9. ESKÁČKO VEDE. Jak se to správně dělá, předvedla tentokrát
čistě útočná dvojička - Machálek vyvezl balón, naservíroval jej kolmicí
Kroupovi, jehož v pokutovém území zastavil až zákrok kapitána Lukáška. Ten vyfasoval žlutou kartu a sám postižený se ujal exekuce penalty,
v čemž se nemýlí – 1:0.
 15. Kroupova hlavička po Langerově centru jen těsně míjí branku
 28. Nováček v základní jedenáctce Rus hlavičkoval v krkolomné pozici
těsně vedle levé tyče
 34. LUKÁŠKOVA MINELA. Podklouznutí stopera Lukáška využil
Machálek, když proměnil sólový nájezd – 2:0
 42. DRUHÝ KROUPŮV GÓL Po Langerově akci si kmenový hráč
Zbrojovky zpracoval míč na malém vápně a táhlou střelou pod gólmanem
zvýšil už na 3:0
 53. Fládrova technická střela končí těsně nad břevnem
62. Druhý Burešův parádní zákrok, který parádně vychytal Bučka a opět
tak podržel svůj tým.
 64. Na protější straně tentokrát Kroupa překopává branku z vyložené
pozice
 72. MACHÁLKOVA PARÁDA. Opět velmi dobře hrající Koudelka ukázkově potáhl balón po pravém křídle, odcentroval před bránu a Machálek trefuje „z první“ pravý horní roh Muchovy branky – 4:0.
 82. KROUPŮV HATTRICK Po Šteiglovu centru pečetí Kroupa
hlavičkou výsledek 5:0
zaznamenal Tomáš Kaláb

Hlavica

Bernard
Bača
Mucha
Drbal
Můčka

A

se svého hattricku. Podle svých
slov prvního v seniorské kariéře!
iváci tedy po právu poděkovali
svým borcům za povedený fotbalový zážitek a budou doufat, že se
v následujícím dvojboji s rezervami
Sigmy a Slovácka bodová sbírka na
prostějovském kontě nadále rozšíří.
V průběžné tabulce patří Prostějovu
dělená pátá pozice právě s nováčkem z Vyškova...

D

FRANTIŠEK JURA – 1. SK Prostějov:

„V úvodu utkání jsme byli trochu nervózní, chuť napravit nepovedený
poslední zápas byla na hráčích znát. V první minutě nás dost podržel
brankář Bureš, musíme si na rovinu přiznat, že v případě tak brzkého
inkasování by zápas byl asi hodně těžký. Po nějakých pěti deseti minutách jsme se dostali do zápasu, a přestože to v porovnání s konečným
výsledkem nebyl z naší strany do té míry vynikající výkon, morálka
týmu a snaha zvítězit byla enormní. Spokojen jsem samozřejmě s povedenými akcemi po přestávce, nejvíc mě ale těší, že jsme před našimi
diváky odčinili ten propadák z Vyškova. S gólmanem Burešem jsme
probrali poslední dva zápasy, se Slováckem mu to příliš nevyšlo, ve
Vyškově ho v tom spíš nechali spoluhráči, teď mi ale slíbil, že nás podrží, a slib dodržel...(úsměv) Nelze také nechat bez povšimnutí výkon
Machálka, dařilo se samozřejmě i dalším včetně kanonýra Kroupy,
který nastřílel hattrick. Takže určitě spokojenost.“

JIŘÍ DERCO - 1.HFK Olomouc:

1. SK Prostějov:

D

A

na hřiště prezentoval individuálním
průnikem, přes Kroupu směřoval
míč na volného Machálka, ale
Mucha byl přece jen blíž. O rychlý
kontr se na druhé straně pokusila
dvojice Blažkovský – Hlavica, ale
bez efektu. Břevno holické svatyně
doslova lízala Fládrova technická
paráda, po hodině hry si průbojný Koudelka potáhl míč, ale mířil
nad bránu. Vzápětí se stejně vedlo

va v poslední chvíli. Jeden z mála
záblesků hostů vyřešil gólman
Bureš, který vytěsnil Pezzottiho
střelu.
tak se skóre měnilo až v 72.
minutě, kdy Koudelkův centr
zprava napálil Machálek z voleje
do „vinglu“. O deset minut později
stejný postup okopíroval Šteigl,
před bránou byl tentokrát Kroupa, který tak přece jen dočkal

1. HFK Olomouc:

střídání: 34. Šuba za Štěpánka
46. Blažkovský za Bernarda
80. Bořil za Baču
trenér: TRENÉR: JIŘÍ DERCO

DOKONALÝ POČIN
MILAN
M
ILAN M
MACHÁLEK
AC LEK

1.SK PROSTĚJOV
Trenéra Juru zaujal už předminulou sezónu coby výrazná
osobnost týmu starších dorostenců. Aby se adaptoval na
mužský fotbal, byl „odeslán“ na rozehrání do divizního
Vyškova. Začátky nejsou nikdy jednoduché, ale Milan Machálek se koncem podzimu rozehrál k dobrým výkonům.
Zimní kondiční přípravu absolvoval v Prostějově, pak se ale
vážně zranil a na jaře byl k vidění na fotbalu jen coby divák
s rukou na pásce. Ve Vyškově toho už moc neodehrál, přesto
se ale dokázal dostat zpět do formy, což utvrdilo Juru v rozhodnutí povolat jej z hostování zpět. Sobotním výkonem si
významně řekl o pevné místo v základní sestavě a ukázal, že
je schopen vytvořit s Kroupou údernou, vzájemně se doplňující dvojici.

„Fotbal se hraje na góly, a když neproměníme tutové šance, což je náš
dlouhodobější problém, nemůžeme vyhrát. Soupeř svoje příležitosti
proměňoval, my ne, to byl hlavní rozdíl zápasu... Neřekl bych, že to
dnes bylo o jednom konkrétním hráči, i když samozřejmě hráč typu
Kroupy je jistá nadstavba, ale když do desáté minuty neproměníme tři
tutové šance, nemůžeme přemýšlet o nějakém úspěchu. Věděli jsme,
co na soupeře platilo ve Vyškově, takže jsme šli na hřiště se záměrem hrát aktivně od první minuty. Zatímco ale minule dostal Prostějov
´šestku´, teď jeho hráči pět gólů. Rozhodlo neproměnění šancí a individuální chyby našeho nejzkušenějšího hráče...“

„Hattrick jsem dal naposledy
za brněnskou juniorku,“ smál se

kanonýr KAREL KROUPA

Největší letní posila. Jinak ani
nelze charakterizovat příspěvek
odchovance brněnského fotbalu, který těsně před startem
nové sezóny zamířil z prvoligové Zbrojovky na Hanou. A už
v prvních momentech prostějovského
angažmá si Karel
tě
Kroupa
(na snímku) vydobyl
Krou
v týmu „eskáčka“ významnou
pozici založenou na ještě čerstvých zkušenostech z nejvyšší
soutěže. V každém zápase dokasoutěže
zuje, že jeho kvality daleko přetřetí fotbalové ligy.
sahují rámec
r
Foto: Josef Popelka
Prozatímní porci dvou branek
Prozatí
zápas nedodržel se Slovác- a ten ve Vyškově byl bez pohybu,
na záp
kem a zzejména ve Vyškově, pro- bez ofenzivní hry, možnosti ke
1.HFK si ale vše vynahradil, skórování prostě chyběly.“
ti 1.HF
nastřílel hattrick! Volba
když n
Holice to v úvodu zápasu
muže zzápasu pro rozhovor Vezkoušela podobně agresivně...
černíku byla tak jasná...
„Já bych neřekl, že na nás
nějak vlítli. Měli dobrou roTomáš Kaláb
Tomá
zehrávku, ze které nám vyjeli,
a v rozhodujícím okamžiku nás
Kdy se vám naposled po- podržel Bureš. Tím nám dal jakýdařil hattrick?
si impuls k tomu, že jsme utkání
„To
„T bylo, počítám ještě zvládli. Za stavu nula jedna hned
v juniorce Brna, možná to dokon- v první minutě by to celé možná
ce byla stejná soutěž.“
vypadalo jinak...“
Teď se to ale také docela
Nálada v kabině se tedy
hodilo?
po takovém výsledku asi
„No jistě, chtěli jsme odčizlepší, co říkáte?
nit ten zápas ve Vyškově, který se „Vyhráli jsme a musíme si to trochu
nám vůbec nepovedl. S odstupem srovnat v hlavách, aby se výkon ve
času to začínám trochu přikládat venkovních zápasech co nejvíc
i faktu, že jsme hráli tři zápasy, blížil tomu domácímu. Jak jsem
a ne zrovna lehké, v jednom týd- stačil po těch několika utkáních zanu. A toto mladé mužstvo na to znamenat, je tato soutěž především
ještě nebylo úplně připraveno.“
o psychice, nasazení a bojovnosti.“
V čem byly oba zápasy
Co očekáváte od dalšího
tak diametrálně odlišné?
derby s rezervou olo„Ve Vyškově jsme naprosto
moucké Sigmy, které vás
zaspali začátek a po půlhodině čeká nadcházející neděli?
natolik prohrávali takovým rozdí- „Otázkou je, kdo z ´áčka´ v Ololem, že už nebylo o co hrát. Druhá mouci nastoupí, i když co papůle byla sice herně přijatelnější, matuju z Brna, přemíra hráčů
ale se zápasem jako takovým se z prvního týmu ne vždy dělala
už nic dělat nedalo.“
dobrotu... My ale nemůžeme
Čím to, že se tam nedaři- koukat, kdo nastoupí za Sigmu,
lo střelecky ani vám?
ale soustředit se hlavně na svůj
„Výkon jednotlivce vždy výkon. Věřím, že uspějeme a mizrcadlí výkon týmu jako celku, nimálně bod přivezeme.“

Fotbal
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Konicko

Kralicko

Určicko

Plumlovsko

Prostějovsko

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
3. kolo: Mohelnice „B“ - Kojetín-Koválovice „A“ 4:2 (2:2),
branky: Kotůlek 2x, Heidenreich,
Hapal – vlastní, Cibulka. Klenovice - Hněvotín 3:1 (1:0), branky:
Borovský p.k., Jahl, Smékal –
Láner. Chválkovice - Konice 3:4
(0:1), branky: Štefek, Kmeť, Toman – Řehák, Drešr M., Růžička,
Kamenný. Litovel - Kralice 4:1
(4:0), branky: Schön 2x, Dragon
2x – Dostál. Dolany - Šternberk
1:0 (1:0), branky: Valenta. Medlov
- 1. HFK „B“ 3:1 (3:1), branky:
Klabačka, vlastní, Svačina – Bořil.
Želatovice - Velké Losiny 1:4
(0:3), branky: Matušík – Hložánka,
Šinogl, Linet, Navrátil. Šumperk Nové Sady 2:2 (1:2), branky: Bajger, Janků – Papica 2x.
1. Konice
3 0 0
9:5 9
2. Nové Sady
2 1 0
5:2 7
3. Dolany
2 1 0
5:3 7
4. Šumperk
2 1 0
4:2 7
5. Velké Losiny
2 0 1 10:4 6
6. Kralice
2 0 1
5:4 6
7. Litovel
1 1 1
5:3 4
8. Klenovice
1 0 2
5:5 3
9. Šternberk
1 0 2
3:4 3
10.Hněvotín
1 0 2
3:4 3
11.Mohelnice ‚“B“‘ 1 0 2
4:6 3
12.Medlov
1 0 2
6:9 3
13.Chválkovice
1 0 2
5:8 3
14.Želatovice
1 0 2
4:8 3
15.1. HFK ‚“B“‘
0 2 1
3:5 2
16.Kojetín
0 0 3
2:6 0

I.A sk. „B“ muži:
3. kolo: Troubky - Mostkovice 1:3
(0:0), branky: Jakubec – Kamenov
2x, Vojtíšek. Bělotín - Hlubočky
4:0 (3:0), branky: Hanák 2x, Celnar, Cirkl. Beňov - Opatovice 4:6
(2:4), branky: Hrabovský 2x, Nesňal,
Schlehr – Hostaša 2x, Dostál 2x,
Rolinc, Šigut. Lipník - Náměšť na
Hané 2:2 (2:1), branky: Zavadil,
Sivák – Ošťádal, Cikánek. Dub nad
Mor. - Ústí „A“ 2:5 (0:2), branky:
Šálek, Doseděl – Pokorný 2x, Sencovici, Orava, Vladyka. Čechovice
– Lipová 3:1 (2:0), branky: Kolečkář
2x, Halouzka – Vybíhal. Štěpánov Slatinice 0:0.
1.Čechovice
3 0 0 12:2 9
2.Ústí ‚“A“‘
3 0 0 12:4 9
3.Bělotín
2 0 1
8:3 6
4.Lipová
2 0 1
9:7 6
5.Opatovice
2 0 1
9:8 6
6.Mostkovice
2 0 1
7:6 6
7.Beňov
1 1 1
11:8 4
8.Štěpánov
1 1 1
6:6 4
9.Troubky
1 0 2
4:8 3
10.Náměšť na Hané 0 2 1
7:9 2
11.Lipník
0 2 1
5:7 2
12.Hlubočky
0 1 2
3:9 1
13.Slatinice
0 1 2
0:9 1
14.Dub nad Mor. 0 0 3 3:10 0

I.B sk. „A“ muži:
3. kolo: Ústí „B“ - Otinoves 5:2 (1:2),
branky: Sencovici Pat. 3x, Sencovici Pav.,
Staněk – Lachman, Škvára. Čekyně Brodek u Př. 1:1 (1:1), branky: Navrátil –
Složil . Vrchoslavice - Radslavice 3:3 (1:1),
branky: Konupka, Lacina Horák ml. – Dolák
2x, Navrátil. Hor. Moštěnice - Kostelec 2:4
(1:1), branky: Suchánek, Karas – Preisler,
Móri, Baláš, Lužný. Pivín - Tovačov 2:1
(1:1), branky: Martinec, Svozil – Čopek.
Kojetín-Koválovice „B“ - 1.FC Vikt. Přerov
„B“ 2:3 (1:2), branky: Vymětal, Janováč –
Zaoral 2x, Matyáš. Všechovice - Plumlov
4:0 (1:0), branky: Kuchař, Zdražil, Bancík,
Kubica.
1.Ústí „B“
3 0 0 14:4 9
2.Pivín
2 1 0
4:2 7
3.Všechovice
2 0 1
9:4 6
4.Tovačov
2 0 1
5:3 6
5.Radslavice
1 1 1
9:8 4
6.Čekyně
1 1 1
6:7 4
7.Vrchoslavice
1 1 1
6:7 4
8.Brodek u Př.
1 1 1
5:9 4
9.Kojetín „B“
1 0 2
4:4 3
10.Hor. Moštěnice 1 0 2
7:8 3
11.Kostelec na Hané 1 0 2
5:6 3
12.Viktoria Přerov „B“ 1 0 2
6:9 3
13.Plumlov
1 0 2
4:8 3
14.Otinoves
0 1 2
3:8 1

I.B sk. „B“ muži:
3. kolo: Šumvald - Lutín 4:0 (2:0),
branky: Jenáček 2x, Hofírek, Čamek.
Protivanov - Nové Sady „B“ 3:0
(1:0), branky: Pospíšil, Nejedlý,
Grmela. Velký Týnec - Jesenec 1:1
(1:1), branky: Kovařík – Tichý P.
Haňovice - Hvozd 3:0 (3:0), branky:
Přikryl T. 2x, Procháska. Doloplazy Babice 0:1 (0:1), branky: Lindaur.
Slavonín - Zvole 0:3 (0:2), branky:
Nejedlý O., Nejedlý D., vlastní.
Paseka - Velká Bystřice 1:1 (1:0),
branky: Kučera J. – Hrabec.

3. kolo: V. Karlovice - Viktorie Přerov 1:1 (1:0), Jiskra Rýmařov - Kozlovice
3:1 (2:0), Val. Meziříčí - MFK Vítkovice 1:2 (0:1), Hranice - Brumov 1:1
(1:0), Nový Jičín - Mohelnice 0:3 (0:2), Loko Petrovice - Dolní Benešov 2:0
(0:0), Slavičín - MFK Havířov, Lískovec - Určice

a další...

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Výsledky DIVIZE sk. E

kam PŘÍŠTĚ na DIVIZI E?

sport@vecernikpv.cz

4. kolo, sobota
30. srpna 2014, 16:30 hodin:
Přerov - Dolní Benešov, Mohelnice - Petrovice, Určice - Nový Jičín
(neděle 31. srpna, 16.30), Brumov - Lískovec (neděle 31. srpna,
10.15), Havířov - Hranice (neděle 31. srpna, 10.15), Vítkovice Slavičín, Kozlovice - Valašské Meziříčí (neděle 31. srpna, 16.00),
Velké Karlovice - Rýmařov.

www.vecernikpv.cz

průběžná tabulka PO 3. kole

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 mohly připravit o body druholigového soupeře I.A třída: Čechovice porazily Lipovou, Mostkovice uspěly v Troubkách
Hosty překvapila umělá tráva a zaspali úvod, přesto mohli v závěru dokonat obrat

na umělé trávě ve Frýdku. A než
se hosté rozkoukali, už to bylo 2:0.
„Na body nám nakonec chybělo
(2:0)
ttrošku štěstí. Kluci zaspali úvodních
osmnáct minut, za zbytek utkání si
zaslouží
pochvalu. Nastoupilo proti
z
Branky Určic: 66.Machynek,71.Novák.Rozhodčí:Adamec–Tacina,Staminka.
nám
n hned šest hráčů Frýdku a od
zimy
jsme nestáli na umělce, míč
z
Sestava Určic:
se na ní pohyboval ještě rychleji
Piták – Walter (85. T. Zapletal), Zbožínek, Skopalík, Javořík – Vasiljev
než
n v Prostějově či Konici,“ dělil se
(25. Bokůvka), Vaněk (50. Novák), Svozil, Hochman – Los, Machynek.
o své poznatky trenér hostí Evžen
Trenér: Evžen Kučera.
Kučera.
K
Jeho
hráči inkasovali hned v
J
Lískovec, Prostějov/jim - Na do- vizní soupeř. Lískovec je farmou osmé a třinácté minutě, na což
mácí výhru proti Hranicím se druholigového Frýdku-Místku, zareagoval střídáním a brzkým
fotbalistům Určic navázat nepo- navíc se mu nevydařil vstup do nahrazením Vasiljeva Bokůvkou.
dařilo. Nutno ovšem podotknout, nové sezony a musel již zabrat, „Roman to odnesl za všechny, je
že proti nim nestál obyčejný di- ještě k tomu se vinou počasí hrálo pravda, že jsme hráli velice špat-

3:2

TJ Sokol Lískovec
TJ Sokol Určice

ně, ale po dvacáté minutě se to
zlepšilo. Vyrovnali jsme hru, dali
jsme do toho bojovnost, soupeř
byl ale stále trochu lepší na míči a
nebezpečnější,“ popisoval.

DIVIZE, sk. E
Druhá půle ale přinesla velký obrat
a vše se schylovalo k tomu, že si
Určice budou moci odvézt všechny tři body. „Vstoupili jsme do
ní velmi aktivně, byli jsme lepší,
kvalitnější, napadali jsme. Hned
v osmačtyřicáté minutě nastřelil
Vaněk z malého vápna břevno, v

šestašedesáté pak Los utekl po křídle, nacentroval a Machynek předskočil stopera,“ představil snížení v
podání Určic.
A jen o pět minut později už platil
stav 2:2. „Bokůvka vystihl přihrávku soupeře a Novák srovnal.
Poté ještě měli gólovky Bokůvka,
Svozil i Machynek, ani jednu z
nich se nám ale nepodařilo zužitkovat. A v osmaosmdesáté minutě
rozhodli domácí z přímáku,“ přibližoval závěr duelu včetně hořkého konce.
Milan Piták tak neprožil vydařenou soutěžní premiéru v divizní
soutěži, body z toho nebyly. „Nemohl ale ani za jeden gól, navíc

byl na hřišti slyšet a dvěma výběhy zabránil. Sedmdesát minut
jsem byl se všemi velice spokojen,
fotbal se ale hraje po celých devadesát minut,“ uznal Kučera.
O vylepšení dosavadních tří bodů
v tabulce a nelichotivého skóre 5:9
se Určice pokusí v neděli od 16:30
hodin, kdy doma přivítají Nový Jičín. Tomu se ale zatím také nedaří,
po třech kolech je zcela poslední s
poměrem branek 3:8. Naposledy
FK prohrál doma 0:3 s Mohelnicí. „Oba týmy potřebují bodovat
a doufám, že uspějeme. Je pravdou, že míváme problémy s méně
kvalitními soupeři, tento zápas ale
zvládneme,“ věří Evžen Kučera.

– Žídek, Kolečkář, Haluza (90.
Pospíšil), Drmola – Klváček (75.
Ostratický), Halouzka. Trenér:
Jaroslav Klimeš. Sestava Lipové: Števula – Barák, Takáč, Spáčil, Žilka – Burget (60. Bross),
Růžička (80. Barták), Vybíhal, Z.
Koudelka – Liška, Z. Petržela (46.
Dostál). Trenér: Pavel Růžička.

Prostějovsko/jim – Krásný pohled se skýtá fanouškůmregionálníkopanépřipohledunaprůběžnoutabulku „B“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS. Čechovičtí
zatím neztratili ani bod a po výhře nad Lipovou vedou
tabulku s drtivým skóre 12:2, již zmíněná Lipová je i
přes porážku s aktivním skóre čtvrtá a šest bodů má i
druhý nováček z Mostkovic. Jarnímu vicemistrovi I.B
třídy se podařilo po Dubu nad Moravou obrat o všechny body i Troubky, zatímco před několika měsíci ještě
oba soupeře dělila dvě patra, nyní se situace obrátila
a Mostkovice jsou již před sestupujícím z krajského
přeboru na šestém místě.
TJ Sokol Čechovice
SK Lipová
3:1 (2:0)
Branky: Kolečkář 2., Halouz-

Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Klimeše:
„Byli jsme lepší a štěstíčku jsme
šli naproti. Kluci začali s respektem, rozehráli se a v určitých
úsecích byli lepší. Čekal jsem od
Lipové přece jen více, mají zkušené plejery z Kralic, dokázali jsme
ka – Vybíhal. Rozhodčí: Bartů- je ale uběhat. To byla jediná šance
něk – Vyroubal, Kučera. Sestava jak s nimi uspět. Měli jsme tam ale
Čechovic: Zelinka – Čech, Vin- i hluché úseky, dostali jsme hodně
klárek, Jano, Mach (70. Vlach) laciný gól. Důležité je, aby nám

pohoda vydržela, čím déle nebudeme ztrácet body, tím lépe. Jsme
rádi, že budíme respekt, všichni z
nás musí mít strach.“(úsměv)

jsme ale soupeře a měli jsme tam
několik nepřehledných situací.
Musíme se z toho oklepat, podat
lepší výkon a porazit Bělotín.“

Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:
„V prvním poločase jsme dostali
dva nešťastné góly, první po tečované střele, druhý z pokutového
kopu, takže domácí v podstatě
nevystřelili ze hry na bránu, ale
vedli 2:0. To dalo ráz utkání, nám
se pak sice podařilo snížit a snažili
jsme se o vyrovnání, když už jsme
ale hráli na tři útočníky a otevřeli
jsme to, tak jsme z brejku dostali
na 3:1. Chyběl nám Ohlídal, jenž
byl na dovolené, fotbal to byl ale
vyrovnaný a domácí měli více
štěstí. Je pravda, že do vyložených
šancí jsme se nedostávali, tlačili

FK Troubky
TJ Sokol Mostkovice
1:3 (0:0)
Branky Mostkovic: Kamenov 2,
Šlambor. Rozhodčí: Lizna – Dokoupil, Vachutka. Sestava Mostkovic: Lukáš – Všetička, Milar,
Chmelař, V. Vojtíšek – Musil (87.
Bureš), Pořízka, M. Vojtíšek, Jamrich – J. Kamenov ml. (80. Pospíšil), Šlambor (88. Lexa). Trenér:
Jiří Kamenov st.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Kluci si udělali strašnou radost, mám dnes jen slova chvály.

Podali jsme taktický výkon od
A do Z, pomohlo nám i to, že
soupeř nevyužil své šance, když
ho skvěle vychytal náš brankář.
My jsme kontrovali akcí na pár
doteků po ose Milar, Musil, Kamenov, Milar, kdy Ondra přestřelil prázdnou bránu. Předvedli
jsme naši hru a ukázali kvalitu,
dokázali jsme se prosadit proti
jednomu z nejlepších týmů. Důležitý první i rozhodující druhý
gól dal syn, třetí po kombinaci s
Jamrichem Šlambor, jenž v útoku skvěle získával vysoké míče.
Utkání to ale bylo velice vyrovnané a rozhodly chyby soupeřových stoperů, my jsme se na ně
velice dobře připravili. Celkově
jsme tedy předvedli vynikající
obranu, zodpovědnou hru a fantastický útok.“

děl. Rozhodčí: Navrátil – Knop,
Axamit. Trenér Otinovsi Tomáš
Hrdlovič se z taktických důvodů
odmítl podělit o sestavu.

TJ Sokol Horní Moštěnice
TJ FC Kostelec na Hané
2:4 (1:1)

Konice zvládla přestřelku ve Chválkovicích a opět vede I.B třída, skupina „A“: Pivín opět zvítězil, dočkal se i Kostelec na Hané

Chválkovice, Prostějov/jim –
Před rokem disponovali koničtí
fotbalisté po sedmi kolech krajského přeboru pouhými třemi
body a na devět tento počet
zvýšili až po skončení devátého soutěžního utkání, letos jim
na devět bodů stačila pouhá tři
utkání. Zvládnutá přestřelka ve
Chválkovicích také znamenala návrat na první místo, když
všichni ostatní už alespoň jednou ztratili.
„Zachránili nás standardky. Hned
v páté minutě se po rohu trefil hlavou Radek Řehák, po zvýšení Michala Drešra přidal zkraje druhé

půle třetí branku hlavou po standardce Marťa Růžička. A vítězný
gól dal přímou střelou Roman
Kamený,“ radoval se hlavní kouč
Konice Roman Jedlička z využití
herních situací, na nichž si mnoho
týmů zakládá.
Po dvaapadesáti minutách to tak
vypadalo na pohodové střetnutí,
když hosté vedli na půdě nováčka 3:0 a putovali pevným krokem
k tomu, aby po Mohelnici „B“ a
Klenovicích zdolali i třetího jarního účastníka I.A třídy. Pak si to ale
sami zkomplikovali.
„S výsledkem jsme spokojeni,
takže to na hodové zábavě rozje-

jedné třetiny jsme již zachráněni, je to ale takové dvousečné,
protože jsme porazili nováčky.
(0:1)
S Mohelnicí to bylo rozhodnuté,
proti Klenovicím jsme to otočili
a tady jsme naopak málem obrat
připustili,“ srovnával všechna tři
Branky Konice: 5. Řehák, 49. M. Drešr, 52. Růžička, 81. Kamený.
vítězství.
Rozhodčí: Slota – Hodáň, Polanský.
A potěšitelným byl pro Jedličku i
Sestava Konice:
návrat Jana Mohelníka, i díky němu
Rec – Burget, Řehák, Růžička, F. Drešr – Antl, Čižmar, T. Sedlámá
nyní
k
dispozici
hned
osmnáct
MIA REALITY
ček, M. Drešr (75. Mohelník) – Kamený, Blaha (80. Jurník). Trenér:
hráčů. „Byl s námi první týden na
Roman Jedlička.
tréninku
a
hned
dal
málem
gól,
Krajský přebor
navíc zařídil standardku. V dalších
Konice se i tentokrát snažila hrát šancích se ještě objevil dvakrát Ka- Hájit první pozici budou Koničtí v bbody.
Po prvních
d P
í h ddvou kkolech
l h měla
ěl
především na brejky a opět to mený a jednou Blaha,“ vyjmenoval neděli odpoledne doma proti Lito- jediný, o víkendu k nim přidala tři
slavilo úspěch. „Dá se říci, že z další nevyužité příležitosti.
vli, ta má na svém kontě zatím čtyři po jasné výhře 4:1 nad Kralicemi.
deme, výpadek mě ale mrzí. Během patnácti minut jsme si nechali dát tři branky, nevím, co se stalo.
První dvě byly brzy po sobě, třetí
po krásné střele. Domácí chtěli
vyhrát a i díky tomu jsme nakonec
zvítězili my,“ okomentoval téměř
dokonalý obrat soupeře ze stavu
0:3.

SK Chválkovice
Sokol Konice

3:4

www.vecernikpv.cz

fotbalové aktuality na

MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
4. kolo: Sigma Olomouc „B“ – 1.SK Prostějov (neděle 31.8., 10.15, rozhodčí: Duda –
Vojkovský, Mikeska).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“:
4. kolo: Určice – Nový Jičín (neděle 31.8.,
16.30, Kozubík – Růžička, Koláček).
MIA REALITY KRAJSKÝ PŘEBOR:
4. kolo, sobota 30. srpna, 16.30: Kralice na
Hané – Dolany (Štětka – Zavřel, Kulička),
Konice – Litovel (neděle 31.8., 16.30, Křepský – Slota, Svozil), Kojetín – Klenovice na
Hané (Hodáň – Silný, Slota).
SMOOS I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“:
4. kolo, neděle 31. srpna, 16.30: Mostkovice
– Beňov (Kučera – Vyroubal, Žvátora), Lipová – Bělotín (Tomeček – Dömisch, Januš),
Lipník – Čechovice (sobota 30.8., 16.30, Januš – Dömisch, Kološ).
1.Paseka
2.Doloplazy
3.Haňovice
4.Protivanov
5.Zvole
6.Babice
7.Jesenec
8.Nové Sady ‚“B“‘
9.Velká Bystřice
10.Lutín
11.Hvozd
12.Šumvald
13.Velký Týnec
14.Slavonín

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

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

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

9:3
10:1
10:3
8:4
6:6
5:7
4:3
9:3
3:8
5:7
5:8
4:14
5:9
1:8

7
6
6
6
6
6
5
4
4
3
3
3
1
0

Krajský přebor starší dorost
3. kolo: Konice - Určice 3:5 (2:2),
branky: nehlášeno. Velké Losiny Černovír 0:3 (0:2), branky: Vysoudil,
Slouka, Hrabal. Šternberk „A“ Litovel 7:1 (1:0), branky: Škoda 3x,

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“:
4. kolo, neděle 31. srpna, 16.30: Přerov
„B“ – Plumlov (14.00, Axamit – Oulehla,
Sigmund), Brodek u Přerova – Vrchoslavice
(Kaňok – Valouch, Ženožička, Kostelec na
Hané – Čekyně (sobota 30.8., 16.30, Halenka – Sedláček, Ženožička), Otinoves – Horní
Moštěnice (Balún – Šafařík, Ehrenberger),
Kojetín „B“ – Pivín (Kološ – Krpec, Konečný).
FGP STUDIO I.B TŘÍDA, SKUPINA
„B“:
4. kolo, sobota 30. srpna, 16.30: Hvozd –
Doloplazy (Knoll ml. – Lizna, OFS), Jesenec
– Haňovice (Knop – Navrátil, Majer), Protivanov – Velký Týnec (neděle 31.8., 16.30,
Majer – Milar, Halenka).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
4. kolo: Líšeň – 1.SK Prostějov (sobota 30.8.,
10.15, Podaný – Jm KFS, Jm KFS).

Čikl 2x, Sklenář, Grulich – Nedopil
M.. Nemilany - Opatovice 1:3 (1:2),
branky: Urbančík – Rolinc 2x, Veselka. Chválkovice - Kostelec 4:4 (2:3),
branky: Hrubý, Andrýsek, Homola,
Janů – Konrád 2x, Icek, vlastní. Velký
Týnec - KMK Zubr Přerov 1:3 (0:2),
branky: Coufal O. – Hradilík 2x, Ilík.
Nové Sady - Mohelnice 2:4 (2:2),
branky: Kojecký, Antoníček – Najman, Svoboda, Marák, Juriga.
1.Určice
3 0 0 13:5 9
2.Opatovice
3 0 0 11:4 9
3.KMK Zubr Přerov 3 0 0
9:4 9
4.Černovír
2 0 1
7:3 6
5.Mohelnice
2 0 1
6:5 6
6.Kostelec na Hané 1 1 0
8:4 4
7.Chválkovice
1 1 1
8:8 4
8.Velké Losiny
1 0 2 11:8 3
9.Velký Týnec
1 0 1
6:3 3
10.Šternberk
1 0 2
7:9 3

11.Nemilany
12.Konice
13.Nové Sady
14.Litovel

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
15. kolo: 1.SK Prostějov – Karviná (středa
27.8., 15.00, Motal – Ol KFS, Ol KFS)
4. kolo: Kroměříž – 1.SK Prostějov (sobota
30.8., 10.15, Kozubík – Zl KFS, Zl KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
15. kolo: 1.SK Prostějov – Karviná (středa
27.8., 17.00, Ol KFS – Motal, Ol KFS)
4. kolo: Kroměříž – 1.SK Prostějov (sobota
30.8., 12.15, Zl KFS – Kozubík, Zl KFS).
RELAX CENTRUM KRAJSKÝ
PŘEBOR – dorost:
4. kolo: Určice – Nové Sady (neděle 31.8.,
10.00, Vedral), Kostelec na Hané – Konice
(neděle 31.8., 11.00, Nezhyba).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTĚŽ – dorost:
4. kolo: Náměšť na Hané – Protivanov
(sobota 30.8., 14.15, Kašpar), Němčice
1
0
0
0

0
0
0
0

2
3
3
3

5:7
7:12
4:11
3:22

3
0
0
0

Krajská soutěž skupina “A”- dorost
3. kolo: Šternberk „B“ - Tovačov 1:8 (0:5),
branky: Valtr – Hodina 2x, Fildan 2x, Uvíra,
Chorý, Hýzl, Špalek. Kojetín-Koválovice
- Náměšť na Hané 2:2 (1:1), branky: Langer, Zikmund – Tot, Kašparovský. Lipník Němčice nad H. 4:1 (1:1), branky: Caletka,
Miko, Kubica, Šanta – Vývoda. Želatovice
- Protivanov 7:2 ((4:0), branky: Matlocha
5x, Bartók, Vašina – Sekanina, Šustr. Hustopeče - Smržice 2:4 (1:3), branky: Kolář 2x
– Koutný, Cetkovský, Tomiga, Vaca. Chomoutov - Brodek u Př. 6:0 (4:0), branky:
Ondrejka 4x,Valeš,Švach. Doloplazy - Slatinice 6:1 (2:1), branky: Aufart 3x,Malinek
2x,Götzel – Ryšavý.

1.Chomoutov
2.Lipník
3.Želatovice
4.Doloplazy
5.Tovačov
6.Němčice nad H.
7.Slatinice
8.Smržice
9.Brodek u Př.
10.Protivanov
11.Náměšť na Hané
12.Kojetín
13.Hustopeče
14.Šternberk “B“

nad Hanou – Šternberk „B“ (sobota 30.8.,
10.00, Kopecký), Smržice – Želatovice (neděle 31.8., 10.00, Valouch).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
– SPORTIKA II. TŘÍDA:
4. kolo, sobota 30. srpna, 16.30: Haná Prostějov – Olšany, Skalka – Vrahovice (hřiště
Klenovice na Hané), Určice „B“ – Smržice,
Držovice – Nezamyslice, Zdětín – Kralice
na Hané „B“ (neděle 31.8., 16.30), Horní
Štěpánov – Přemyslovice (neděle 31.8.,
16.30), Brodek u Prostějova – Čechovice
„B“.
III. TŘÍDA:
4. kolo, sobota 30. srpna, 16.30: Bedihošť
– Kladky, Tištín – Čechy pod Kosířem (neděle 31.8., 16.30), Mostkovice „B“ – Ptení,
Dobromilice – Nezamyslice „B“ (neděle
31.8., 16.30), Otaslavice – Vícov, Němčice nad Hanou – Výšovice (neděle 31.8.,
16.30), Protivanov „B“ – Pivín „B“.
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

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

0 16:1
0 11:4
0 10:3
0 13:4
1 10:5
1
7:9
2 16:10
1
4:4
2 10:14
2 5:15
1
6:7
2
5:7
3
2:7
3 2:27

9
9
9
6
6
4
3
3
3
3
2
1
0
0

Moravskoslezská liga dorostu U-19
2. kolo: Hodonín - SK Líšeň 6:2, Vítkovice - FrýdekMístek 0:3 (0:0), HFK Olomouc - Havlíčkův Brod 0:1
(0:1), 1.SK Prostějov - MFK Vyškov 4:1 (2:0), HS

TJ Sokol v Pivíně
TJ Sokol Tovačov
2:1 (1:1)
Branky Pivína: Svozil, Martinec.
Rozhodčí: Grečmal – P. Pospíšil,
Zaoral. Sestava Pivína: V. Svozil
– Zbožínek, Vláčilík, Martinec –
Bartoník (46. Vrba), Svozil, Tydlačka (80. Žondra), Šišma – M.
Sedlák, R. Švéda – Filka. Trenér:
Jaroslav Svozil st.
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Tovačov se ukázal v dobrém světle, je to silný fotbalový soupeř, řekli
jsme si tedy, že musíme hrát poctivě odzadu a pokusit se dát něco ze

Zápasové meníčko

(65. Trajer) – Frýbort, Ježek. Trenér:
Jan Pešek.

Prostějovsko/jim – Fotbalisté Pivína zažívají malé deja vu. Stejně jako
před rokem, i letos se jim vstup do podzimní části I.B třídy skupiny „A“
Olomouckého KFS vydařil a po třech kolech jsou na druhém místě, jako
hlavní pronásledovatel zatím bezchybného Ústí „B“. Ostatním regionálním týmům se zatím příliš nedaří, Vrchoslavice mají po venkovní remíze
čtyři body, Plumlov i Otinoves opět prohráli venku, dařilo se tak už pouze
Kostelci. Ten zvládl utkání na hřišti Horních Moštěnic a připsal si první tři
body v nové sezoně.

Hodnocení trenéra Plumlova
Jana Peška:
„Do Všechovic jsme jeli pouze s
jedním hráčem na střídání, zbytek se z různých důvodů omluvil.
Hladkého jsme tedy postavili na
předstopera a chtěli jsme hrát zezadu na rychlé kontry, tato taktika
nám ale hned v páté minutě padla,
protože jsme inkasovali. Poté jsme
TJ Sokol Vrchoslavice
hru vyrovnali a Ježek měl dvě stoTJ Sokol Radslavice
procentní šance, ty ale neproměnil.
3:3 (1:1)
Branky Vrchoslavic: Konupka, La- Do druhého poločasu jsme posunuli
cina, Horák ml. Rozhodčí: Hubený Hladkého zpátky do útoku a pokusili jsme se o vyrovnání, jenže na
– Svozil, Kašpar.
Trenér Roman Šmíd je na dovolené v špatném terénu se nám to nedařilo,
zahraničí a nikoho dalšího z realizač- po deseti minutách jsme dostali druního týmu se nepodařilo kontaktovat. hý gól a v samotném závěru další
dva. Bylo znát, že se náš kádr opět
obměnil, navíc své šance neproměTatran Všechovice
nili ani Klváček a Ševcůj. Snad se
TJ Sokol Plumlov
nám nyní venku konečně zadaří.“

Hodnocení trenéra Otinovsi
Tomáše Hrdloviče:
„Prohráli jsme zcela zaslouženě,
je ale potřeba říct, že mi chybělo
hned pět hráčů. Ústí bude jedním z kandidátů na vítězství a
dalo nám pět gólů, ten první padl
po chybě hlavního rozhodčího,
který nepískl faul na našeho
stopera. Chtěli jsme vycházet ze
zajištěné obrany a první poločas
jsme vyhráli 2:1, pak ale přišel
smolný zákrok Lizny, který si
kopl míč do ruky a rozhodčí nepochopitelně odpískal penaltu,
kdo zná pravidla, ví, že toto se
nepíská. Třetí branku dali domácí po krásné akci a křižné střele,
čtvrtý po faulu na brankáře a
pátý, když už jsme hráli vabank.
4:0 (1:0)
Ústí ale bylo velice fotbaloSokol Ústí „B“
Rozhodčí: Odstrčil – Vrána, Pumvé, trefilo ještě tyčku a břevno,
prla. Sestava Plumlova: Simandl
TJ Otinoves
nicméně za první poločas jsem
– Vrána, Kutný, Hladký, Plajner –
5:2 (1:2)
spokojen, pak jsme měli i trochu
Křupka, Ševcůj, Zablodil, Klváček Branky Otinovsi: Kohout, Dose- smůly.“

standardek a brejků. Hosté se dostali do vedení, když centr propadl až
do brány, pak ještě trefili břevno a
tyčku. Přehrávali nás, my jsme ale
bojovali a ve čtyřiačtyřicáté minutě
Svozil vyrovnal z trestňáku. Do druhé půle jsme tam nasadili běhavého
Vrbu a hra se vyrovnala, dvacet minut před koncem se po skrumáži odrazil míč od Martince do brány. Pak
už jsme se snažili hru kouskovat, to
se nám dařilo a musím kluky pochválit za bojovnost a splnění toho,
co jsme si řekli. Slušně zápas zvládli i mladí rozhodčí z Přerova. Sedm
bodů po třech kolech jsem nečekal,
teď tedy půjdu do kostela a přispěji
něco do kasičky... (úsměv)“

Branky Kostelce na Hané: Preisler, Baláš, Lužný, Móri. Rozhodčí: Milar – Navrátil, Markovič. Sestava Kostelce na Hané:
Drčka – Synek, Doležel, Baláš,
Juračka – Grepl, Vařeka, Móri,
Vyhlídal – Preisler, Lužný (80.
Zatloukal). Trenér: Ivo Vykopal.
Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Ivo Vykopala:
„Náš výkon nebyl úplně optimální,
ale dařilo se nám vytvářet si šance a
po přestávce je i proměňovat. Sedělo
nám, že soupeř chtěl hrát, takže jsme
měli více prostoru, stejně tak děkuji
za předvedený výkon rozhodčím,
zvládli to velice dobře. Hráli jsme, co
jsme chtěli, rychle jsme kombinovali
z naší poloviny a dostávali jsme se
do zakončení. Děkuji hráčům, stejně
jako vždy, když v zápase zpotí triko
a dají do toho srdíčko. Může se stát,
že se prohraje, pokud je to ale odehrané podle mých představ, vždy je
to dobré.“

I.B třída, skupina „B“: Protivanov doma nezaváhal, Jesenec přivezl bod
IV. TŘÍDA:
4. kolo, neděle 31. srpna, 16.30: Pavlovice
u Kojetína – Brodek u Prostějova „B“, Tvorovice – Vrahovice „B“ (sobota 30.8., 16.30), Přemyslovice „B“ – Ivaň, Doloplazy – Kostelec na
Hané „B“, Biskupice – Brodek u Konice, Želeč
– Plumlov „B“.
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
DOROSTU:
4. kolo: Brodek u Prostějova – Plumlov (neděle
31.8., 10.45), Nezamyslice – Kralice na Hané
(sobota 30.8., 14.00).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
1. kolo, sobota 30.8., 16.30: Kostelec na Hané –
Ráječko, Kohoutovice – Mostkovice.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu! -jim-

pv.cz
www.vecernik

Kroměříž - MSK Břeclav 3:1 (1:0), Sparta Brno - Fotbal
Třinec 0:2 (0:1), Šumperk - 1.SC Znojmo 0:3 (0:0).
1. SK Slavia Kroměříž 2 0 0 8:1 6
2. RSM Hodonín
2 0 0 8:2 6
3. MFK Frýdek-Místek 2 0 0 5:0 6
4. 1.SK Prostějov 2 0 0 6:2 6
5. FK Fotbal Třinec 2 0 0 4:1 6
6. 1.SC Znojmo FK 1 0 1 4:2 3
7. FC Havlíčkův Brod 1 0 1 1:1 3
8. MSK Břeclav
1 0 1 5:6 3
9. FK SAN-JV Šumperk 1 0 1 1:3 3
10. 1.HFK Olomouc 0 0 2 1:3 0
11. MFK Vítkovice
0 0 2 3:7 0
12. FC Sparta Brno 0 0 2 0:4 0
13. MFK Vyškov
0 0 2 1:6 0
14. SK Líšeň
0 0 2 2:11 0

Moravskoslezská liga dorostu U17
3. kolo: MFK Vyškov - MFK Karviná 1:0 (1:0), FK Olomouc - FC Hlučín 2:1 (1:1), 1. FC Slovácko - 1.SC Zno-

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:
„Mám trochu smíšené pocity, protože
jsme dali dvě branky, tu druhou nám
ale padesát metrů vzdálený pomezní
rozhodčí asi pro držení neuznal, bod
ale bereme, protože je zvenku a v
sezoně jsme zatím ještě neprohráli.
Utkání se sice vyvíjelo v náš prospěch, ale dostali jsme branku, ještě
do přestávky se nám podařilo vyrovnat díky krásné výstavní střele. Ve
druhé půli jsme se my i oni dostali do
šancí, na tyčky to bylo 2:2, jsem spokojen i s tím, že hráli fotbal po zemi,
líbilo se mi to. Vyhovuje nám i nový
styl 4-5-1, tak se hraje moderní fotbal
a máme na to typy hráčů.“

Prostějovsko/jim – Jen bod od prvního místa jsou
po třech kolech „B“ skupiny I.B třídy Olomouckého
KFS fotbalisté Protivanova. Nováček soutěže dokázal zvládnout i druhé domácí utkání a po Hvozdu
si poradil rovněž s rezervou Nových Sadů, relativně úspěšný víkend za sebou mají i Jesenečtí. Vítěz
posledního ročníku okresního přeboru dokázal i ve
třetím utkání bodovat, když přivezl remízu z Velkého
Týnce. Naprázdno tak vyšel pouze Hvozd, ten stejně jako před dvěma týdny na půdě soupeře neuspěl, tentokrát si přivezl porážku z Haňovic.
Sestava Jesence: Kýr – Horák,
Burian, Žouželka, Zajíček – Kořenovský (79. Z. Tichý), Čížek,
P. Tichý ml., Továrek, M. LaštůvBranka Jesence: P. Tichý ml. ka – J. Tichý. Trenér: Petr Tichý
Rozhodčí: Kreif – Jílek, Vrba. starší.

TJ Sokol Velký Týnec
SK Jesenec
1:1 (1:1)

jmo 5:2 (4:2), Frýdek-Místek - Baník Ostrava 1:5 (1:3),
Fotbal Třinec - Sigma Olomouc 0:0 (0:0), Hodonín - HS
Kroměříž 1:0 (0:0), 1.SK Prostějov - Fastav Zlín 0:6
(0:2), SFC Opava - Zbrojovka Brno 0:2 (0:0), Vysočina
Jihlava - SK Líšeň 7:0 (3:0).
1. FC Fastav Zlín
4 0 0 18:1 12
2. FC Zbrojovka Brno 3 0 0 18:3 9
3. FC Baník Ostrava 3 0 0 15:3 9
4. FC Vysočina Jihlava 3 0 0 11:0 9
5. 1.SC Znojmo FK 2 0 1 7:6 6
6. SK Sigma Olomouc 1 1 0 10:0 4
7. SK Slavia Kroměříž 1 1 1 6:4 4
8. MFK Vyškov
1 1 1 4:5 4
9. MFK OKD Karviná 1 0 2 5:3 3
10. 1.FC Slovácko
1 0 1 6:6 3
11. Slezský FC Opava 1 0 2 4:7 3
12. 1.SK Prostějov
1 0 2 9:15 3
13. RSM Hodonín
1 0 2 2:12 3
14. 1.HFK Olomouc
1 0 3 4:16 3
15. FK Fotbal Třinec
0 2 1 4:5 2

16. FC Hlučín3
0 1 2 5:10
17. SK Líšeň
0 0 3 3:18
18. MFK Frýdek-Místek 0 0 3 1:18

1
0
0

Krajský přebor - starší žáci
1. kolo: Lipník - Černovír 0:6 (0:5), branky: Kuchyňa
2x, Vrba, Blažek, Plaček, Švancara. Mohelnice Zábřeh 6:1 (4:0), branky: Cikryt 4x, Malík, Kraus
– vlastní. Jeseník - Kozlovice 11:1 (5:0), branky:
Bašný 3x, Polzer 3x, Litvik 2x, Cekuras 2x, Pospíšil
– Škrabák. Želatovice - Velké Losiny odloženo.
Brodek u Př. - Konice 1:3 (0:3), branky: Křesala
– Horáček 2x,Paš. Nové Sady - Čechovice 2:2
(1:2), branky: Bittner, Smrček – Páleník, Černý.
Slavonín - Šternberk nehlášeno.
1.Jeseník
1 0 0 11:1 3
2.Černovír
1 0 0
6:0 3
3.Mohelnice
1 0 0
6:1 3
4.Konice
1 0 0
3:1 3
5.Nové Sady
0 1 0
2:2 1
6.Čechovice
0 1 0
2:2 1

7.Brodek u Př.
8.Zábřeh
9.Lipník
10.Kozlovice

0
0
0
0

TJ Sokol Protivanov
FK Nové Sady „B“
3:0 (1:0)
0
0
0
0

1
1
1
1

1:3
1:6
0:6
1:11

0
0
0
0

Krajský přebor - mladší žáci
1. kolo: Želatovice - Velké Losiny odloženo.
Mohelnice - Zábřeh 4:3 (2:0), branky: Brulík
3x, Kubíček – Effenberger 2x, Nízký. Lipník Černovír 3:11 (1:6), branky: Vybíral 2x, Štěpánek
D. – Krbeček 3x, Špidla 3x, Hanus 2x, Kučera
2x, Koudelka. Jeseník - Kozlovice 2:3 (1:1),
branky: Dostál, Bouchal – Skopal, Kuban, Mužík.
Slavonín - Šternberk nehlášeno. Brodek u Př. Konice 2:4 (2:1), branky: Buček,Grepl – Nevěřil
2x,Ryp,Vogl. Nové Sady - Čechovice 1:1 (1:0),
branky: Keleti – Vybíral.
1.Černovír
1 0 0 11:3 3
2.Konice
1 0 0
4:2 3
3.Mohelnice
1 0 0
4:3 3
4.Kozlovice
1 0 0
3:2 3

5.Nové Sady
6.Čechovice
7.Zábřeh
8.Jeseník
9.Brodek u Př.
10.Lipník

0
0
0
0
0
0

Branky: F. Pospíšil, V. Nejedlý, Grmela. Rozhodčí: Knoll ml. – Knoll
st., Vičar. Sestava Protivanova:
Žáček – M. Bílek, J. Vybíhal, Dvořák, M. Sedlák – Kropáč, M. Pospíšil (85. K. Nejedlý), Šindelka (79.
V. Nejedlý), T. Pospíšil (61. Z. Pospíšil) – F. Pospíšil, R. Sedlák (55.
Grmela). Trenér: Josef Pospíšil.
Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
„Soupeř byl fotbalovější, my jsme
ale do hry dali srdíčko, bojovnost
a odvedli jsme perfektní práci. V
prvním poločasu se nám podařilo
dát z brejku první gól a pak už bylo
jen otázkou času, kdo a kdy dá gól.
Brejků jsme měli dost, hosté se totiž snažili hrát útočně a měli okénka v obraně, rozhodli jsme ale až
v posledních deseti minutách, kdy
1
1
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1

1:1
1:1
3:4
2:3
2:4
3:11

1
1
0
0
0
0

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

WWW.
OFSPROSTEJOV.CZ !

jsme dali dvě branky. Celý zápas
byl ale napínavý a je to pro kluky
odměna za poctivý výkon. Chtěli
bychom doma udělat nedobytnou
tvrz, ale musíme jít do všech utkání
s pokorou. Loni nám to chybělo,
teď se nám to možná vrátilo za bojovnost a poctivé výkony v předešlých utkáních.“

Haňovice
FC Hvozd
3:0 (3:0)
Rozhodčí: Valouch – Vojtek, Sedláček. Sestava Hvozdu: Koutný – Szekulics (68. Bílý), Vánský, Z. Poles, V.
Bílý – F. Coufal, P. Coufal, Vydržel,
D. Grulich (85. Beňa) – Vrba (77. Vydržel), Žouželka (60. O. Procházka).
Trenér: Karel Procházka.
Hodnocení trenéra Hvozdu
Karla Procházky:

„Rozhodl úsek od šestnácté do
devětadvacáté minuty, kdy jsme
dostali tři góly po hrubých individuálních chybách. Přitom do té
doby jsme byli lepší a nastřelili
jsme břevno i tyčku, dále šel Vrba
sám na brankáře. Kdybychom tedy
byli produktivnější, tak se to mohlo
vyvíjet jiným směrem. Domácí to
povzbudilo psychicky a po zbytek
zápasu už byli lepší, my jsme poté
měli už pouze čtyři pět propagačních střel a teprve pět minut před
koncem nedal Vydržel gólovku.
Na naší sestavě se podepsaly i
hody a sobotní taneční zábava v
Bohuslavicích, dva hráči vůbec
nepřišli. Navíc se zraněním nastoupili Fana Bílý a Vojta Bílý, Luboš
Poles hrát nemohl. Vypadá to, že
hodně oslabení budeme i za týden
proti Doloplazům.“
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Sportika - II.třída
3. kolo: Sokol Brodek u PV-Haná Prostějov 2:1 (1:0),
branky: Hamburbadžo, Šimeček - Zbožínek, Sokol
Čechovice B-Horní Štěpánov 0:2 (0:1), branky:
Navrátil 2, Sokol Přemyslovice-Sokol Zdětín 2:3
(0:2), branky: Slaviček, Tyl - Lenďák, Zdráhal, Řehulka,
FC Kralice B-Sokol Držovice 1:1 (1:1) PK 2:3,
branky: vlastní - Zahradníček, Haná NezamysliceSokol Určice B 1:1 (0:0) PK 1:2, branky: Horák
- Mohelník, Smržice-Skalka 2011 3:4 (2:3), branky:
Kalandřík, Klus, Tomiga - Labounek, Mlčoch, Mráček,
Novák, Sokol Vrahovice-Sokol Olšany 3:1 (1:0),
branky: Studený 2, Kratochvíl - Hošák.
1. Horní Štěpánov 3 3 0 0 11:1 9
2. Sokol Vrahovice 3 2 1 0 11:7 8
3. Haná Nezamyslice 3 2 1 0 8:2 7
4. Sokol Zdětín
3 2 1 0 8:5 7
5. Sokol Určice B 3 1 2 0 4:3 7
6. Sokol Čechovice B 3 1 1 1 8:6 5
7. FC Kralice B
3 1 1 1 5:2 4
8. Sokol Přemyslovice 3 1 1 1 7:6 4
9. Sokol Olšany 3 1 0 2 8:9 3
10. Skalka 2011
3 1 0 2 4:9 3
11. Sokol Brodek u PV 3 1 0 2 3:10 3
12. Sokol Držovice 3 0 1 2 4:10 2
13. Smržice
3 0 1 2 8:14 1
14. Haná Prostějov 3 0 0 3 4:9 0
Kanonýři: 5 - Hošák Jaroslav (Sokol Olšany),
4 - Klimeš Libor (Horní Štěpánov), 3 - Kalandřík
Jiří (Smržice), Nakládal Petr (Sokol Čechovice B),
Studený Jan (Sokol Vrahovice), Tyl Lukáš (Sokol
Přemyslovice), Řehulka Martin (Sokol Zdětín).
III. třída
3. kolo: Sokol Protivanov B-Sokol Bedihošť 4:1
(1:1), Sokol v Pivíně B-FK Němčice 2:4 (0:1), FK
Vyšovice-Sokol Otaslavice 0:1 (0:0), Sokol Vicov-FC
Dobromilice 3:0 (0:0), Haná Nezamyslice B-Sokol
Mostkovice B 0:1 (1:1), FC Ptení-Sokol Tištín 2:2
(1:2) PK 2:0, Sokol Čechy pod Kosířem-Sokol
Kladky 2:3 (1:1).
1. Sokol Kladky 3 3 0 0 12:4 9
2. FK Němčice
3 2 1 0 8:5 8
3. Sokol Vicov
3 2 1 0 9:3 7
4. Sokol Protivanov B 3 2 0 1 8:5 6
5. Sokol Otaslavice 3 2 0 1 7:4 6
6. FC Dobromilice 3 2 0 1 6:4 6
7. Sokol Mostkovice B 3 1 2 0 2:1 6
8. Sokol Čechy p. K. 3 1 1 1 11:11 4
9. FC Ptení
3 0 2 1 6:7 3
10. Nezamyslice B 3 1 0 2 3:8 3
11. FK Výšovice
3 0 1 2 1:5 2
12. Sokol Bedihošť 3 0 1 2 7:11 1
13. Sokol Tištín
3 0 1 2 4:9 1
14. Sokol v Pivíně B 3 0 0 3 4:11 0
Kanonýři: 3 - Havelka Patrik (Sokol Čechy pod
Kosířem), Kaláb Michal (Sokol Otaslavice), Štěpánek
Radomír (Sokol Vicov), 2 - Hangurbadžo Viliem (Sokol
Bedihošť), Hloušek Milan (Sokol Čechy pod Kosířem),
Kořenovský Jan (Sokol Kladky), Křeček Tomáš (Sokol
Kladky), Mirga Tomáš (Sokol Bedihošť), Máj Martin
(Haná Nezamyslice B), Sekanina Jan (FC Ptení),
Václavík Jan (FC Dobromi, 1 - Bartlík Jakub (Sokol
Vicov), Cetkovský Marek (Sokol Tištín), Coufalík Tomáš
(FK Němčice), Doležel Stanislav (FC Ptení), Fiala Petr
(Sokol Kladky), Fojtík David (Sokol Bedihošť), Horák
Jan (FK Němčice), Kaděra Jiří (FK Výšovice).
IV. třída
3. kolo: Želeč-Pavlovice u Koj. 2:3 (1:1), Sokol
Plumlov B-Biskupice 3:2 (2:1), Jiskra Brodek u
Konice-Morávia Doloplazy 3:0 (1:1), FC Kostelec na
Hané B-Sokol Přemyslovice 3:1 (2:1), Sokol IvaňSokol Tvorovice 0:5 (0:5), Sokol Vrahovice B-Sokol
Brodek u PV B 3:2 (1:1).
1. Sokol Tvorovice 1 1 0 0 5:0 3
2. Brodek u Konice 1 1 0 0 3:0 3
3. FC Kostelec n H B 1 1 0 0 3:1 3
4. Sokol Plumlov B 1 1 0 0 3:2 3
5. Sokol Vrahovice B 1 1 0 0 3:2 3
6. Pavlovice u Koj. 1 1 0 0 3:2 3
7. Biskupice
1 0 0 1 2:3 0
8. Želeč
1 0 0 1 2:3 0
9. Brodek u PV B 1 0 0 1 2:3 0
10. Sokol Přemyslovice 1 0 0 1 1:3 0
11. Morávia Doloplazy 1 0 0 1 0:3 0
12. Sokol Ivaň
1 0 0 1 0:5 0

www.vecernikpv.cz

V Čechovicích modernizují závlahový systém

Čechovice/jim - Nové retenční nádrže pro závlahu
fotbalového hřiště dokončují Sokolové v Čechovicích. Cílem je zajistit dostatečný vodní zdroj, neboť z
nedalekého potoka již vodu
čerpat nelze.
„Až doteď byl pro nás zdrojem Mlýnský náhon, jenže je
to nestabilní zdroj, kde není
voda, navíc nám to nepovolil odbor životního prostředí.
Rozhodli jsme se tedy zajistit
vlastní zdroj a na jaře jsme
zbudovali studnu, nyní k ní
přibývají tyto nádrže,“ před-

stavil novinku šéf fotbalového oddílu Jiří Jančík.
Sokolu se podařilo získat finanční podporu ve výši sto tisíc korun z městské pokladny,
v plném provozu by vše mělo
být na počátku září. „Snad tímto budou naše problémy definitivně vyřešeny, nad to bychom
časem chtěli vybudovat šatny.
To je ale pětimilionová investice,“ nastínil Jančík další plány.

Našli zdroj. V Čechovicích
mají novou studnu, nyní
k nim přibývají retenční nádrže.
Foto: Jiří Možný

Cyklistika

NA GRAND PRIX PROSTĚJOV SE PŘEDSTAVÍ JEZDCI ZE ŠESTNÁCTI ZEMÍ

Hlavní hvězdou se stane čtvrtý muž londýnské olympiády z Trinidadu a Tobaga
Patnáctý ročník závodů v dráhové cyklistice Grand
Prix Prostějov-Memoriál Otmara Malečka 2014 bude
hned v několika směrech premiérový. Do první kategorie Mezinárodní cyklistické unie (UCI) patřil již loni,
letos se však doposud jednorázová akce nově stává dvoudenní, přičemž se bude závodit pod novým
osvětlením a na zrekonstruovaném betonovém oválu.
Pořadatelé navíc hlásí rekordní účast z celkem šestnácti států tří kontinentů. Mimo jiné tak přijedou jezdci
z Itálie, Nizozemska, Íránu i Trinidadu a Tobaga. Vše
podstatné se odehraje ve čtvrtek 28. a v pátek 29. srpna na prostějovském velodromu Za Kosteleckou ulicí
v Prostějově. Záštitu nad akcí převzal stejně jako v předchozích letech Alois Mačák, první náměstek hejtmana
Olomouckého kraje a člen Rady města Prostějova.
Prostějov/jim
„Snažíme se význam podniku každým rokem posunout dál a myslím
si, že od roku 1999 jsme se dostali
na vrchol našeho dosavadního snažení. Letos je v programu závod
na dva dny, jehož rozpočet čítá půl
milionu korun!. Největším sponzorem je Český svaz cyklistiky, dále
Olomoucký kraj, město Prostějov
a další sponzoři. Padl také absolutní rekord v počtu států. Věříme, že
vyjde počasí a všechno dobře dopadne,“ přeje si Richard Šmída z pořádajícího Ricardo Racing Teamu.
Kromě Čechů se tak představí
i reprezentanti Slovenska, Polska,
Itálie, Švédska, Irska, Nizozemska,
Švýcarska, Rakouska, Maďarska,
Běloruska, Ukrajiny, Bulharska,
Řecka, ale také z Íránu a Trinidadu Tobaga.
„Účast cyklistů na závodech Světového poháru, mistrovství světa,
olympijských her je určena rankin-

gem UCI a náš závod má vysoké
bodové ohodnocení. Proto byl
o start u nás poměrně vysoký zájem,
vypadá to skoro na rozjížďky, pravidla UCI totiž stanovují, kolik závodníků může stát na startu závodu
s hromadným startem na dráze určité délky,“ těší atraktivita akce ředitele závodu Michala Mráčka.

Dvojice K+K
obhajovat nebude
Celý program začne ve čtvrtek
28. srpna půl hodiny po poledni
kvalifikací sprintu na dvě stě metrů s letmým startem. V úvodní
den bude mimo jiné k vidění finále
sprintu a bodovačka jednotlivců,
o den později přijde na řadu keirin i očekávaný finálový souboj
v podobě bodovacího závodu dvojic na 140 kol, v němž se boduje
každý dvacátý okruh. „Malým
škraloupem je, že Dukla Praha
nepřijede v plné sestavě. Mají ale

:
vítězové Memoriálu Otmara Malečka
1999 Liška- Žabka
2000 Homolka- Kaňkovský
2002 Garber- Stocher
2003 Lazar-Bláha
2004 Buráň-Kaňkovský
2005 Dostál-Špička
2006 Kaňkovský

2007 Kaňkovský-Lazar
2008 Kaňkovský-Lazar
2009 Ciccone-Butazzoni
2010 Bláha-Hochmann
2011 Kadlec-Kaňkovský
2012 Kadlec-Kaňkovský
2013 Kadlec-Kaňkovský

Přípravy vrcholí. Šéf pořádajícího Ricardo Racing Teamu Richard Šmída (zcela vlevo) i ředitel závodu
Michal Mráček (vedle něj) si pochvalují enormní zájem o start na Grand Prix Prostějov. Závodu se mimo
jiné zúčastní i Jakub Filip (zcela vpravo) a Robin Wagner (vedle něj). Naopak Martin Bláha (uprostřed)
bude letos chybět.
Foto: Jiří Možný
hodně nabitý program, navíc ve
stejném termínu jsou závody ve
švýcarském Grenchenu, kde je
i omnium mužů, které obsadí, aby
si vyjeli místa pro Světový pohár
začínající na počátku zimy. Plus
dostali pozvánku do Číny,“ zamrzelo Mráčka.
Na start se tak nepostaví Milan
Kadlec, naopak jeho parťák a již
osminásobný vítěz hlavního závodu Alois Kaňkovský se do Prostějova chystá. „To bude nejvýraznější
postava pražské Dukly. Zatím nevím, s kým pojede, pravděpodobně
s Ondrou Rybínem, nebo Ondrou
Vendolským. Přijedou také tradičně silní Italové s vítězem jednoho
ročníku Butazzonim, poměrně
silná výprava Ukrajiny i švýcarská
skupinka,“ vyjmenoval další účastníky.
Na Hané naopak bude chybět
dvojnásobný vítěz z let 2003
a 2010 Martin Bláha, mistr Evropy a aktuální vicemistr světa v madisonu bude tou dobou
s Duklou ve Švýcarsku. „Tuto situaci jsem zažil už několikrát, takže
to nemohu brát tragicky. Nicméně
mě mrzí, že tady nestartuju. Jsem
z Brna, takže Prostějov mám za
rohem, mohla se přijet podívat rodina, děti. Jsou tu skvělí fanoušci,
atmosféra tu patří mezi nejlepší
v České republice. Budu doufat,
pokud neskončím s cyklistikou, že
za rok se tady ukážu a zkusím něco
předvést,“ zalitoval.

Rýsuje se tak možnost, že by po
mnoha letech mohla padnout
nadvláda pražského oddílu. „Dovolím si být malinko prorokem.
Myslím si, že letos nevyhraje hlavní závod bodovačku dvojic Dukla
Praha. Jako hlavní favority bych
označil dvojici Coledan-Butazzoni,
budou tam i jiní dobří závodníci
a věřme i prostějovským,“ troufl si
zaprognostikovat Michal Mráček.
Právě pro něj budou tyto závody
trochu specifické, společně s rolí
ředitele závodu je totiž i šeftrenérem stáje SKC TUFO Prostějov.
„Budu asi více ředitelem než trenérem. Ale za těch pár let jsem si kolem sebe vytvořil skupinu lidí, kteří
mě dokáží nahradit, o kluky se postarat. Myslím si ale, že mi zůstane
i chvilka času na koučování,“ věří.

Ženy pojedou omnium
Obměny doznal i ženský program. Místo klasické bodovačky
a scratche přijde na řadu omnium
skládající se ze scratche, stíhačky
na tři kilometry, vylučovacího závodu, pětistovky s pevným startem, dvoustovky s letmým startem
a bodovačky. „Zařadili jsme to na
žádost české reprezentace, která
nastoupí v nejsilnějším složení,
tedy i s Jarmilou Machačovou
a Lucií Záleskou. Budou tu mít
těžkou konkurenci, věřím, že přijdou diváci, povzbudí je a získají co
nejvíce bodů. Na startu ale budou

i Bětka Pavlendová ze Slovenska či
dvojnásobná mistryně světa Katarzyna Pawlovská z Polska,“ odtajnil
Mráček další známé tváře.
Tou hlavní hvězdou se ale stane
Nicholas Njisan Phillip z Trinidadu a Tobaga, čtvrtý muž ze
sprintu na olympijských hrách
v Londýně. „Vzniklo to z přátelství Tomáše Bábka s tímto závodníkem. Potkali se na nějakých
exhibicích a Tomáš ho pozval do
Prostějova. Pochází z poměrně
exotické destinace, která je ale
v dráhové cyklistice velice známá.
Je to zpestření a bude asi největší
hvězdou ve sprintu. Neznám jeho
aktuální formu, předpokládám ale,
že má nějakou standardní výkonnost a bude vepředu,“ pochlubil se
Mráček. Jeho soupeři budou vedle
zahraničních jezdců rovněž jezdci
Dukly Brno, mimo jiné dvojnásobný mistr Evropy v kategorii do třiadvaceti let Robin Wagner.
Záštitu nad celou akcí převzal
prostějovský radní a první náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Alois Mačák. Vstup na
velodrom je po oba dny tradičně
zdarma, výtěžek z dobrovolného
vstupného a tomboly poputuje na
onkologické oddělení olomoucké
fakultní nemocnice. Předseda oddílu Petr Šrámek rovněž upozornil na doprovodný program, ten
zajistí historická auta, vystoupení
Taneční školy Hubený i modely
vrtulníků.

„Hlavní je, aby vyšlo počasí,“ přeje si Jiří Daler

Prostějov/jim - Olympijský vítěz ve stíhacím závodu jednotlivců z olympiády v Tokiu 1964
a dvojnásobný bronzový medailista ze světového šampionátu
v dráhové cyklistice Jiří Daler
je tradičním návštěvníkem
Grand Prix Prostějov-Memoriálu Otmara Malečka. Letošního ročníku se vinou jiných
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povinností zúčastnit nemůže,
věří ale, že bude na co koukat.
„Díky osvětlení se tu dá závodit i ve
večerních hodinách, to je pro diváky nejatraktivnější. Je tu dobré prostředí i občerstvení, dráha je pěkná,
podařilo se ty špatné úseky spravit,
zdá se dokonce, že je to nyní rychlejší,“ pousmál se nyní čtyřiasedmdesátiletý úspěšný cyklista.

Právě prostějovský podnik považuje za největší domácí dráhařskou akci, i proto ho těší příjemná atmosféra. „Tak kvalitní
účast jako tady se nikde jinde nesejde, navíc se tu jede pestrá škála
disciplín. Neznám přesně startovní
listinu, bude to ale velká světová
konkurence a se solidními jezdci
se představí i Dukla Praha,“ zmí-

nil s tím, že letos by hlavní závod
po delším čase opět mohli vyhrát
zahraniční cyklisté. „Možná by to
i prospělo další popularitě za hranicemi, to se rozkřikne. Hlavní ale je,
aby vyšlo počasí,“ doplnil.
On sám na kolo stále nezanevřel,
takže by mu nikdo nehádal věk vysoko nad sedmdesát let. „Já jezdím
stále, bez kola se to nedá. Divím

se, že tolik lidí jezdí autem, i když
jedou sami, zvlášť tady v Prostějově je to díky rovinatějšímu terénu
i cyklostezkám perfektní. Třeba
v Brně to vůbec nemáme na takové úrovni, taky už se mi stalo, že
mě tam dvakrát na silnici srazilo
auto,“ poukázal s tím, že Prostějov
byl vždy městem cyklistů, což platí
dodnes.

„Unavený už se necítím, forma ale stále není taková...,“

přiznává domácí jezdec Jakub Filip
Prostějov - Po roční pauze se zpět do Memoriálu Otmara
Malečka vrací člen SKC Prostějov a někdejší účastník mistrovství Evropy i světa juniorů a do třiadvaceti let
Jakub Filip. Dvaadvacetiletý cyklista se musel vypořádat
s mononukleózou a po celou sezonu se zatím snaží vrátit
do předešlé výkonnosti. I proto si hodně slibuje od Grand
Prix Prostějov. Na domácím betonovém velodromu se
mu totiž vždy dařilo a věří, že tomu tak bude i letos.
Jiří Možný
Loni jste na Memoriálu
Otmara Malečka byl pouze
v roli diváka, počítal jste s tím, že
by vaše pauza mohla trvat až tak
dlouho?
„Před rokem jsem závodil až do
konce července, ale asi od května
už to nebylo ono. Postupem času
doktoři zjistili, že je to mononukleóza, tak jsem měl až do září
úplné volno. Pak jsem se časem
svezl, nebo něco udělal lehce,
když jsem nebyl unavený. Od října jsem už začal naplno trénovat,
v zimě jsem tomu dával maximum
a doufal jsem, že se to zlomí. Vytrvalostně to bylo v pořádku, byl
jsem schopen jet dlouho, ale ne
ve vysoké intenzitě, měl jsem totiž vysoký závodní deficit. A letos
se to stále nedaří zlomit. Už jsem
byl natolik unavený, až jsme museli dát před měsícem na dva týdny
volno.“
Na co vás lékaři připravovali?
„Měl jsem štěstí na výborného
primáře ve Fakultní nemocnici
v Olomouci, ten mi říkal, že se

hlavně nesmím ukvapit, pak by
se to prý mohlo táhnout několik
let. Musím tomu dát čas a začali
jsme, až byly výsledky v pořádku.
Stále jsme kontrolovali, jestli je
vše v pořádku. Připravovali mě na
patálie, ale že to bude až takové,
to jsem nečekal...“
Jak se s těmito problémy
vyrovnáváte psychicky?
„Je to zvláštní pocit. Do každého
závodu jdu s tím, že se vše zlomí,
očekávám to... (úsměv) Ale když
vidím, že to není, jaké si to představuji, strašně mě to štve. Pak se
z toho ovšem zvednu a jdu do dalšího závodu naplno. Unavený už se
necítím, byť forma stále není taková. Doufám ale, že se to po Malečkovi jako vždy zlomí.“
Letos nebude mít v Prostějově Dukla Praha až tak
silné ani početné zastoupení.
Může vám to pomoci?
„Těžko říct, Dukla totiž nikdy nenechala nikoho odjet a bylo to na
body, to mi vyhovovalo. Jak se jim
tu dařilo dominovat, což se ale letos
opakovat nebude. Myslím, že z jednoho týmu nebude více závodníků
na stupních vítězů. Nebudou na to

Comeback. Před rokem sledoval Jakub Filip Grand Prix Prostějov pouze v roli diváka, v roce 2014 ale bude opět stát na startu a pokusí se
navázat na předchozí stupně vítězů.
Foto: Jiří Možný
mít dostatečně velký počet závodníků. Od nás má asi největší šance
Vojta, má stabilní vysoké výsledky
a mohli bychom mu pomoci, ať to
zůstane doma. (úsměv)“
Už víte, s kým pojedete ve
dvojici?
„Zatím ještě ne, asi se to rozhodne
až ve čtvrtek po prvním dnu. Je to
pochopitelné, u nás je to totiž nejisté, dlouho jsme všichni nezávodili
na dráze, ale jen na silnici, navíc
se během týdne ještě může hodně
změnit.“

Vaši nohu zdobí silniční lišej, co se vám přihodilo?
„Trénovali jsme jízdu za motocyklem a já jsem spadl o kolegu přede mnou. Ale byla to moje
chyba. Otočil jsem se dozadu, že
budu střídat, avšak najel jsem mu
do zadního kola. Ten den to bylo
ještě docela v pořádku, ale další
den jsem se vzbudil a měl jsem
dvojnásobnou nohu. Na kole se
s tím dalo, nebylo to ale úplně optimální. Teď už je to snad
v pořádku.“
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Program závodů, čtvrtek 28. srpen 20
KATEGORIE
muži
junioři
ženy
muži
kadeti + juniorky
muži
junioři
ženy
muži
muži
žáci + kadetky
muži
muži U23

DRUH ZÁVODU
POČET KOL
sprint, kvalifikace 200 m
omnium, scratch
33 kol
omnium, scratch
33 kol
sprint, 1. kolo
8 x 2 jízdy
bodovací závod, 1. kolo omnia
30 kol á 5
sprint, o 9. - 16. místo
4 x 2 jízdy
omnium, stíhací závod na 3 km
omnium, stíhací závod na 3 km
sprint, o 9. 12. místo
1x4
sprint, 1/4 finále
4x2
bodovací závod, 1. kolo omnia
20 kol á 5
sprint, 1/4 finále
4x2
1 km p.s.
přestávka cca 15 min.
ODPOLEDNÍ PROGRAM od 17 HODIN
muži
sprint, 1/4 finále, 3. jízdy
?x2
kadetky + juniorky
scratch, 2. kolo omnia
20 kol
muži
sprint, o 5. až 8. místo
1x4
žáci + kadetky
scratch, 2. kolo omnia
15 kol
junioři
omnium, vylučovací závod
muži
sprint, semifinále
2x2
ženy
omnium, vylučovací závod
muži
sprint, semifinále
2x2
muži elite + U23 vylučovací závod dvojic (mimo UCI)
á3
muži
sprint, semifinále, 3. jízdy
?x2
VEČERNÍ PROGRAM OD 19 HOD.
muži
finále, o 3. - 4. místo, o 1. a 2. místo
2x2
muži elite + U23
bodovací závod
105 kol á 7
muži
finále, o 3. a 4. místo, 1. a 2. místo
2x2
muži
finále, 3. jízdy
?x2
vyhlášení sprintu, pravděpodobný konec programu ve 20:30 hod.
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Program závodů, pátek 29. srpen 20
KATEGORIE
muži

DRUH ZÁVODU
POČET KOL
team sprint, rozjížďka
přestávka
junioři
omnium, 1 km p.s.
ženy
omnium, 500 m p.s.
přestávka
muži
team sprint, finále o 3. - 4. místo, 1. a 2. místo
kadeti a juniorky prvenství na pásce, 3. kolo omnia
20 kol
žáci a kadetky prvenství na pásce, 3. kolo omnia
15 kol
DOPROVODNÝ PROGRAM
ODPOLEDNÍ PROGRAM OD 15:30 HOD.
junioři
omnium, 200 m l.s.
muži
keirin, rozjížďka, (postupují první 2)
3x7
kadeti a juniorky
závod na neznámou vzdálenost, 4. kolo omnia
vyhlášení závodu mládeže
ženy
omnium, 200 m l.s.
junioři
omnium, bodovací závod
77 kol á 7
muži
keirin, oprava (postupující první 2)
3x5
muži elite a U23
scratch
50 kol
vyhlášení scratch
DOPROVODNÝ PROGRAM
VEČERNÍ PROGRAM OD 19 HOD.
muži
keirin, semifinále
2x6
ženy
omnium, bodovací závod
77 kol á 7
vyhlášení omnií
muži
keirin, finále o 7. - 12. místo, o 1. - 6. místo
vyhlášení keirinu
muži elite + U23 madison Memorial Otmara Malečka 140 kol á 20
vyhlášení madi, pravděpodobný konec programu v 21:40 hod.

Sport

Víkend patří také mistrovství ČR
Prostějov/jim - Čtvrtečními
a pátečními závody zařazenými do první kategorie UCI
akce na prostějovském velodromu zdaleka nekončí, cyklisté se na něm budou prohánět
rovněž o víkendu. Na pořadu
je totiž Český pohár mládeže
v omniu i mistrovství republiky jezdců do třiadvaceti let
a kategorie Elite.
„Diváci se mohou těšit na pěkné
závody a věřím, že si najdou cestu
a nenechají si to ujít,“ zve všechny fanoušky o víkendu k návštěvě

velodromu Petr Šrámek, předseda
pořádajícího SKC TUFO Prostějov .
Na republikovém šampionátu se
bude závodit ve stíhacím závodě jednotlivců i družstev, omniu,
sprintu a kilometru s pevným
startem. Sobota začíná o půl jedenácté dopoledne kvalifikacemi,
neděle hned v devět ráno finále týmového sprintu. „Nejatraktivnější
bude sprint, kde se sejde domácí
špička, která spolu bude soupeřit
již na Malečkovi. Naopak ve vytrvalostních závodech bude část

Dukly Praha vinou zahraničních
závodů chybět,“ prozradil trenér
SKC Michal Mráček.
Na startu bude rovněž kompletní prostějovská sestava, ta
by ráda zaútočila na čelní umístění. „Kilometr by měl svědčit
sprinterům, ve stíhačce je hlavním
favoritem odchovanec našeho
centra Ondra Vendolský z Dukly
Praha,. Největší šance si dáváme
v omniu, kde je cílem skončit do
pětky a ideálně se pokusit zaútočit na stupně vítězů,“ předeslal
Mráček.

„Chtěl bych vystoupat na stupně vítězů,“

netají se sprinter Robin Wagner

Prostějov - Prakticky
zpět domů se opět po roce vrací Robin Wagner.
Úspěšný obhájce zlaté
medaile z mistrovství
Evropy do třiadvaceti let na trati kilometr
s pevným startem totiž
právě v Prostějově nastartoval svou úspěšnou
kariéru, v níž nyní pokračuje coby už kmenový
sprinter Dukly Brno. Na
nadcházející Grand Prix
Prostějov 2014 jeho oblíbená disciplína chybí,
přesto si klade ty nejvyšší
cíle a rád by se prosadil do nejlepší trojice ve
sprintu i keirinu. Právě ve
sprintu se loni stal třetím
mužem na mistrovství republiky, které se shodou
okolností konalo také
v Prostějově.
Jiří Možný
Loni jste říkal, že nevíte,
co po zlatém evropském
šampionátu od sebe očekávat. Je
tomu tak i nyní?
„Letos je to trošku jiné, Evropa se
konala o týden dřív. Poté jsem měl
deset dní volna, které jsem pojal
trochu aktivněji, byl jsem v Alpách, nejel jsem k moři, kde bych
se válel. Poslední tři týdny jsme
tvrdě dřeli a naplno jsme naskočili
hned do prvního tréninku s tím, že
výkonnost by nějaká mohla být.“
Kam sahají vaše ambice?
„Chtěl bych vystoupat minimálně na stupně vítězů, ideálně
na ten nejvyšší...(úsměv) To by
bylo super. Je to jeden z největ-

Evropský šampion. Odchovanec SKC Prostějov Robin Wagner se
stal letos podruhé mistrem Evropy do 23 let a na nejvýšší stupínek se
chce dostat i v domácím prostředí.
Foto: Jiří Možný
ších závodů v České republice,
navíc na domácí dráze, kde je
vždy fantastická atmosféra. Přijíždí pravidelně spousta fanoušků, známých, je tu parádní obecenstvo, prostějovští diváci jsou
úplně úžasní. Finálové jízdy se
budou konat za umělého osvětlení, což závodu přidává na atraktivitě. Těším se dost, snad to vyjde trošku líp než loni, kdy jsem
skončil čtvrtý ve sprintu.“
Jak vnímáte rozdělení
akce na dva dny?
„Pro nás jako závodníky je to lepší, budeme mít větší pauzy mezi
závody, vše proběhne plynuleji.
Loni to bylo intenzivnější, šlo
o daleko větší zápřah. Program
na dva dny tak bude trochu příjemnější, závody kvalitnější
a doufám, že přijde tolik diváků
jako loni.“
Podle medailí je vaší nejlepší disciplínou pevný kilometr, který ale letos v programu není. Těšíte se tedy více na
sprint, nebo keirin?
„Kilometr je zatím moje nejsilnější
disciplína. V mužích je vše ovlivněno tím, že výkonnost u sprinterů stoupá rok od roku. Platí tedy
pravidlo, že čím je sprinter starší, tím je výkonnější. Příkladem
je Adam Ptáčník, jemuž je teď

osmadvacet, a řekl bych, že je
právě na své životní úrovni. Každým rokem je lepší a lepší, pořád
stoupá výš. Já jsem v mužích
teprve třetím rokem, výkonnost
roste a doufám, že to bude ještě lepší. Raději mám keirin, tam
nejde až tak o výkon, je to spíš
o taktice a nebát se. U sprintu musíte mít samotný výkon, abyste
postoupil z toho nejlepšího umístění na dvoustovce. U samotné
jízdy také působí taktika, ale
z šedesáti procent je to o výkonu.“
Budete to mít jednodušší,
když na startu nebude
nejsilnější sestava Dukly Praha?
„Samozřejmě jsem to zavnímal.
V každém případě zde ale bude
i letos dost silná mezinárodní konkurence, třeba z polské strany, která tu bude mít šest sedm nejlepších
závodníků. Dále jsou přihlášeni
Íránci, Řekové, Maďaři, Italové
a další. Nevíme, jak na tom jsou,
viděli jsme je pouze na jiných
závodech, kde časy jsou poměrně vyrovnané. Uvidíme, s jakou
formou přijedou oni a jak se bude
dařit nám. Co se týče Tomáše
Bábka a Pavla Kelemena, kteří tu
nebudou, tak je to trochu ulehčení, protože to jsou dobří a zkušení
závodníci, ale může místo nich
vyskočit někdo jiný.“

Luděk Helis atakoval na MS první desítku

Gwang Myeong (Jižní Korea),
Prostějov/oš,jim - Mistrovství
světa juniorů v dráhové cyklistice pro rok 2014 je minulostí.
Tři starty si na dráze v jihokorejském Gwang Myeong připsal
i český reprezentant a člen SKC
TUFO Prostějov Luděk Helis.
Stejně jako na nedávném evropském šampionátu, tak i na
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světovém fóru se prostějovský
závodník představil ve scratchi,
bodovacím závodě a madisonu,
tentorkát se ale musel spokojit
s umístěními ve druhé desítce.
Jak ve scratchi, tak i v bodovacím
závodě obsadil osmnáctiletý závodník shodně osmnácté místo.
V závěrečný den šampionátu si
společně s Michalem Kohoutem

Ohlédnutí za akademickým mistrovstvím světa v orientačním běhu

„Šampionát jsme zvládli bez chyby
a na jedničku,“ pochvaluje si Dušan Vystavěl
Je tomu týden, co se na Prostějovsku konala část
akademického mistrovství světa v orientačním běhu.
V minulém čísle Večerník zveřejnil kompletní výsledkový servis a článek shrnující sportovní souboje
na tomto v pořadí devatenáctém vysokoškolském
šampionátu. Dnes přinášíme prvotní ohlédnutí pohledem ředitele závodů Dušana Vystavěla, který je
současně předsedou SK Prostějov.
Prostějov/jim
„Hlavním pocitem s odstupem
několika dnů je spokojenost.
Celý šampionát se nám podařilo
zvládnout bez jediné chybičky
a skončil velkým pořadatelským
úspěchem. Toto by však
v žádném případě nebylo možné
bez práce zhruba sto padesáti
pořadatelů-dobrovolníků, kteří
se do organizace postupně zapojili. Všem těmto a zvláště pak
zhruba patnácti členům užšího
organizačního výboru, bych
chtěl velmi poděkovat,“ zazněla
první slova Dušana Vystavěla,
předsedy řídícího výboru.
Zejména poslední týden příprav
vnímal jako velmi hektický.
„Ale zvládli jsme ho se ctí

a vše bylo pro závodníky velmi
dobře připraveno. Poděkování
za finanční podporu celé akce
pak patří hlavně Olomouckému kraji a Statutárnímu městu
Prostějov, zejména pak panu
primátorovi Prostějova Miroslavu Pišťákovi a prvnímu
náměstku hejtmana Olomouckého kraje Aloisi Mačákovi, kteří
se do pomoci při organizaci
i sami aktivně zapojili,“ vypíchl
Vystavěl.
Díky velkému úsilí celého kolektivu se tak vše podařilo zvládnout podle plánu. „Ale bylo to
opravdu náročné. Když počítám
prostějovský prolog a slavnostní
zahájení v areálu Zbrojnice
v Olomouci bylo to vlastně
sedm dnů v ohromném zápřahu,

protože každý den se soutěžilo na
jiném místě. Od Prostějova, přes
Olomouc, Kroměříž, Nectavské
údolí, Svatý Kopeček až po Protivanov,“ upozornil první muž
organizačního výboru na logistickou náročnost podniku.
„Například stavitelé arén vždy
museli vyrážet s předstihem a samotného závodu si tak většinou
vlastně vůbec neužili. Ale
podobně by se dalo hovořit o všech
členech našeho pořadatelského
týmu. Samozřejmě, některé
věci bychom příště dělali jinak
a lépe, ale takové to drobnosti
se v průběhu akce objeví vždy
a všude,“ zmínil Dušan Vystavěl
s tím, že účastníci ze všech
dvaatřiceti zemí celého světa
odjížděli domů velice spokojeni.
Pořadatelé pak prakticky
denně slýchali jen pozitivní
ohlasy. „Počínaje ubytováním na
jednom místě v duchu olympijské vesnice na vysokoškolských
kolejích v Neředíně, stravou
v místní menze, která byla úplně
excelentní, přes spolehlivou dopravu až po kvalitní a různorodé
terény, výborné mapy a dobré, byť náročné, tratě. Velice

pozitivně bylo hodnoceno
i slavnostní zahájení,“ připomněl
ředitel akce vystoupení, na němž
kde kromě sportovců účinkovaly
i pěvecký sbor Music Bodo
a Cassiopeia z Olomouce
a prostějovská taneční skupina
„Buď ZUŠ“.
A kdy by se podobně významné klání mohlo na Hanou
opět vrátit? „Oddych na dva
až tři roky je naprosto nezbytný.
Teď se zaměříme na soutěže
krajského a národního charakteru ale hlavně na trénink našich
žáků, dorostenců a juniorů
a hlavně pak na pořádání akcí náborového charakteru a získávání
nových adeptů našeho krásného
sportu,“ poukázal Vystavěl s tím,
že orientační běh je naprosto
specifický právě v tom, že akce
nejde opakovat na stejném
místě. „Závodníci už poznali
terén a minimální mezera mezi
závody obdobného významu
jsou čtyři roky. Poslední velká
akce byla na Hané v roce 2008,
takže uvidíme, možná ta další
se uskuteční někdy kolem roku
2020,“ pokusil se odhadnout
závěrem.

Prostějov útočí na další lukostřelecké zlato
Ostrava, Prostějov/mm, jim –
První liga mužů a žen v reflexním luku i liga kladkových luků
mají za sebou již tři soutěžní
kola. Pořadatelem toho zatím
posledního byl LO TJ Ostrava
a na pomezí Moravy a Slezska
se opět dařilo i prostějovským
barvám. Muži sice neovládli
kvalifikaci, ale vynahradili si to
v eliminaci a celkově dále vedou,
ženy nadále drží bronz a kladkoví lukostřelci pokračují ve
vzestupu.
„Družstvo mužů Lukostřelby Prostějov nastupovalo do třetího kola
z prvního místa, obejít se ale muselo bez své jedničky Martina Bulíře.
I proto se tak vítězem kvalifikace
stalo družstvo Votic, zatímco Hanáci skončili na třetím místě jen dva
body za druhým Startem Praha.
„Pavouk“ už byl ale opět o něčem
jiném, jak obhájci posledních titulů
nevyšla kvalifikace, tak družstvo

Mezinárodní zkušenost. Michal Hlahůlek (vpravo) se zúčastnil závodu
Světového poháru v Polsku a následně dopomohl Prostějovu k uhájení
prvního místa mezi domácími družstvy.
Foto: Magda Majarová
prokázalo sílu v setových soubojích.
„V prvním kole jsme porazili
Sokol Vršovice 6:0, v semifinále
jsme přešli přes Start Praha poměrem 6:2 a ve finále jsme porazili Votice opět 6:0. Tento souboj
měl vysokou úroveň, obě družstva
podávala výborné výkony. O to

výsledky po třetím kole:
Muži: 1. Lukostřelba Prostějov 36 bodů, 2. LK Votice 36 b.,
3. Sokol Vršovice 25 b., 4. SK Start Praha 23 b., 5. TJ Škoda
Plzeň 20 b., 6. Arcus Plzeň 17 b., 7. TJ Start Brno 7 b., 8. TJ
Spartak Chrást 4 b.
Ženy: 1. TJ Ostrava 18 b., 2. SK Start Praha 9 b., 3. Lukostřelba Prostějov 5 b., 4. TJ Škoda Plzeň 4 b.
Kladkové luky: 1. KLK Praha „A“ 28 b., 2. Patriot Brno 26
b., 3. LK Litvínov 14 b., 4. Lukostřelba Prostějov 11 b., 5. SK
Start Praha 7 b., 6. KLK Praha „B“ 4 b.

z Dukly Praha dojeli pro jedenácté
místo v madisonu.
Již za necelé dva týdny budou
moci sledovat počínání nejúspěšnějšího juniora prostějovského
týmu i zdejší diváci, Luděk Helis se totiž zúčastní juniorského
omnia, které se pojede po oba zá- Suché Lazce, Prostějov/jim -Vpovodní dny Grand Prix Prostějov řadí dvaadvacátý republikový
šampionát ve střelbě z polní kuše
– Memoriálu Otmara Malečka.
hostily uprostřed léta terčovnice v Suchých Lazcích. Ty se tak
staly svědky naprosté dominance
závodníků z kostelecké Savany,
na Hanou totiž osmička vyslanObčerstvení: v ceně startovného za- ců přivezla celkem čtyři zlaté, tři
jištěno drobné občerstvení. V místě stříbrné, jednu bronzovou a jedkonání bufet. Přihlášky: telefonicky, nu bramborovou medaili.
SMS nebo mailem (viz výše) osob- Nejjednoznačnější titul se zrodil
ně, omezeně možno i při prezentaci. mezi kadety, v ní kostelecká trojiPoznámka: pořadatel si vyhrazuje ce Lukáš Andrés, Dominik Fifka,
právo změny systému turnaje podle Karolína Hynková opanovala již
počtu účastníků (např. vyšší počet předešlé závody a ani na tom hlavkol, úprava hrací doby apod. – avšak ním venkovním nepustila na stupně
vždy RAPID).
vítězů nikoho jiného. Andrés se při
SK ROŠÁDA Prostějov hraje dvoudenním počínání dostal do
a podniká všechny svoje sportovní vedení hned v úvodní sérii na pětakce za veřejné finanční podpory ašedesát metrů a svůj náskok průměsta Prostějova
běžně navyšoval až na výsledných
178 bodů.
O druhé místo to byl naopak velký
oddílový boj. Po prvním dni měla
díky podařenému začátku čtrnáct
bodů k dobru Hynková, ve druhém
dni však Fifka zazářil na „pětašedesátce“ a i přes výrazné problémy na
závěrečné „pětatřicítce“ už stříbro
uhájil. Bylo to však jen o osm bodů.
chlapům lépe vyšlo poslední Zlatým písmem se do dějin miskolo přesnosti přistání. I tak trovství zapsali rovněž muži a ženy
jsme ale v Bosně a Hercegovině Savany. Mezi muži potvrdil roli
zanechali skvělý dojem, jsme hlavního favorita Jan Nedělník
moc spokojení a celý kolek- a zejména díky druhé polovině zátiv zaslouží velkou pochvalu,“ vodu si dokráčel pro prvenství, střízhodnotil bezprostředně po bro se s vypětím všech sil podařilo
návratu do Prostějova vystoupení uhájit jeho otci Josefovi.
svých svěřenců exkluzivně pro Po prvním dni to sice z jeho strany
Večerník reprezentační trenér vypadalo spíše na atakování zlata,
Ivan Hovorka.
na neděli se ale zřejmě nevyspal
Více podrobností z MS
nejlépe a před závěrečnou tratí
včetně fotogalerie přineseme byl jeho více než dvacetibodový
v příštím Večerníku!
náskok pryč, naopak sám musel

máme větší radost, že naše družstvo dotáhlo souboj do vítězného
konce bez ztráty bodu,“ radovala
se předsedkyně oddílu Magda
Majarová.
Díky dvanácti bodům ze třetího
kola mají její svěřenci celkově
šestatřicet bodů. Tohoto součtu
dosáhly po ostravském souboji
rovněž Votice a o vítězném ligovém družstvu se tak rozhodne až
v posledním kole. To se bude konat ve čtvrtek 28. srpna v Plzni.
„Z našeho týmu si pochvalu zaslouží Michal Hlahůlek, který měl
díky 618 bodům nejvyšší nástřel.
Michal se také zúčastnil závodu
světového poháru ve Wroclawi,
byla to pro něj velká zkušenost
střílet společně s jedním z nejlep-

ších světových lukostřelců Van
Der Vennem z Nizozemska,“ upozornila Majarová.
V Polsku odvedl svůj letošní standardní výkon 608 bodů, což ve
světové konkurenci stačilo na 92.
místo. V setovém souboji narazil
na dalšího silného Holanďna Van
der Berga. „Michal prohrál, i tak to
byl pro něj velký zážitek a v celkovém hodnocení obsadil sedmapadesáté místo,“ dodala.
Ve třetím pokračování se naopak
nedařilo družstvu žen. „V kvalifikaci obsadily čtvrté místo a stejně
to dopadlo i v eliminaci. Nejprve
v semifinále prohrály s družstvem
Ostravy 0:6, v souboji o třetí příčku podlehly LK Plzeň 1935 také
0:6. „V celkovém hodnocení drží
třetí místo. Pokud ho budou chtít
udržet, musí v závěrečném kole
svůj výkon zlepšit,“ uvědomuje si
oddílová šéfka.
Naproti tomu celek kladkových
luků se v soutěži neustále zlepšuje.
Tentokrát mu po skončení patřilo
třetí místo a velice dobře si vedl
i ve vyřazovací části, když ve
čtvrtfinále zdolal KLK Praha „B“.
V semifinále už Prostějov podlehl
Patriotu Brno a stejně tak se mu
vedlo i v bitvě o třetí místo s LK
Litvínov. Na průběžný bronzový
stupínek, který drží právě tým ze
severozápadních Čech, tak Prostějovští ztrácejí tři body.

Kušisté Savany drtivě vládli mistrovství republiky

Šachový turnaj pod širým nebem
Prostějov/rk - SK ROŠÁDA
Prostějov v rámci akce „Sportuj
s námi“ pořádá 12. ročník LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI šachový turnaj pod širým nebem
pro rekreační šachisty i registrované hráče. Termín je sobota
6. 9. 2014, tradičním místem
pak Občerstvení „U Abrahámka“ v lesoparku Hloučela, Prostějov.
Turnaj se koná pod širým nebem
(OPEN AIR) Systém hry: švýcarský systém na 7 kol. Tempo hry:

15 minut na partii pro každého
hráče (rapid).
Časový program 8:30 – 9:30 prezentace. 10:00 – 14:50 1 – 7 kolo
včetně přestávky.
Startovné: amatéři - mládež do 18ti
let zdarma, dospělí 20,- Kč. Registrovaní – mládež do 18ti let 20,-Kč,
dospělí 40,-Kč.
Ceny: věcné ceny pro všechny
hráče, pro první tři navíc diplom.
Informace : Tomáš Gorba, Waitova
6, 796 01 Prostějov. Mobil 603 440
661, e-mail tom.gorba@seznam.cz.

SUPERÚSPĚCH parašutistů

Dukly na klasickém MS:

(dokončení ze strany 17)
První titul vybojoval Libor
Jiroušek v individuální akrobacii mužů, přičemž právě v této
disciplíně navíc vytvořil fantastickým výkonem výše zmíněné
planetární maximum. Jako druhý
z prostějovských parašutistů vystoupal na nejvyšší stupeň mladý
talent Bonifác Hájek za přesnost
přistání juniorů a do třetice bral
zlatý jackpot mužský tým ve
složení Jindřich Vedmoch, Jiří
Gečnuk, Hynek Tábor, Libor

Jiroušek, Oldřich Šorf za triumf
v celkovém pořadí družstev.
Hájek pak přidal stříbro v kombinaci juniorů a Gečnuk bronz
v individuální akrobacii mužů.
„Je to vynikající úspěch, kterým
kluci znovu potvrdili svou
extratřídu a příslušnost ČR k absolutní mezinárodní špičce. Medaile z mistrovství světa včetně
titulů vozíme pravidelně, ale pět
placek na jednom šampionátu je
fakt super. Navíc jsme jich mohli
přivézt ještě mnohem víc, kdyby

Zlaté družstvo. Kostelečtí kušisté opanovali nejen soutěže jednotlivců, ale i kolektivů.
Foto: Savana KK Kostelec na Hané
jeden bodík dotahovat. Dramatickou koncovku nicméně zvládl lépe
a o dva body tak směřovala na Hanou i stříbrná medaile.
Na chlup stejně se vedlo Kostelci rovněž v kategorii žen.
Dlouholetá vládkyně Jaroslava
Nedělníková se sice na nejvyšší
stupínek nepostavila, když si po
sobotní rovné osmistovce druhý
den trochu pohoršila, na první
pozici ji ovšem plně nahradila
její dcera Hana. Ta brala při své
loňské premiéře mezi dospělými
stříbro, letos už z toho bylo zlato.
Premiérový triumf dlouholeté
vládkyně kadetek a juniorek mezi
ženami navíc podtrhla nejhodnotnějším výkonem ze všech startujících, po oba víkendové dny se jí
podařilo pokořit osmisetbodovou
hranici a jako jediná se dostala
rovněž přes šestnáct set bodů.
Bez cenného kovu tak zůstala

Savana jen mezi seniory, zde obhájce bronzu Františka Sedláčka
zastavila i vada na kuši a stačilo
to jen na šesté místo, i díky tomuto technickému problému uniklo

„B“-týmu o pár bodů umístění na
stupních vítězů. Naopak „áčko“
nenechalo nikoho na pochybách
a triumfovalo o více než sto bodů
před druhou Opavou.

výsledky 22. mistrovství republiky ve střelbě z polní kuše:
Muži: 1. Jan Nedělník 1588 bodů (784+804), 2. Josef Nedělník (oba
Savana KK Kostelec na Hané) 1546 b. (775+771), 3. Dalibor Lhotský
(TJ Opava) 1544 b. (754+790).
Ženy: 1. Hana Nedělníková 1605 b. (801+804), 2. Jaroslava Nedělníková (obě Kostelec na Hané) 1592 b. (800+792), 3. Sabina Kubesová
(SKPK Opava-Suché Lazce) 1584 b. (790+794).
Senioři: 1. Václav Losert 1584 b. (785+799), 2. Jana Slováková (oba
Opava) 1469 b. (699+770), 3. Pavel Kaszonyi (TJ Jiskra Otrokovice)
1465 b. (754+711), 6. František Sedláček (Kostelec na Hané) 1422 b.
(719+703).
Kadeti: 1. Lukáš Andrés 1448 b. (732+716), 2. Dominik Fifka 1270
b. (605+665), 3. Karolína Hynková (všichni Kostelec na Hané) 1262
b. (619+643).
Družstva: 1. Savana KK Kostelec na Hané „A“ (Hana Nedělníková,
Jaroslava Nedělníková, Jan Nedělník) 2385 b., 2. TJ Opava 2271 b., 3.
TJ Jiskra Otrokovice „A“ 2254 b., 4. Savana KK Kostelec na Hané „B“
(Josef Nedělník, Lukáš Andrés, František Sedláček) 2226 b.
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SOUTĚŽ O HODNOTNÉ CENY!

Vyhrajte tandemový seskok
Největší letošní parašutistická událost konaná na
území České republiky je už tady. Od zítřka až do
soboty budou závodníci z téměř třiceti zemí celé
planety bojovat na prostějovském letišti a v několika kilometrech nad ním o tituly mistrů světa ve
skupinové akrobacii i uměleckých disciplínách
a o vítězství v historicky prvním Světovém poháru v rychlostním parašutismu. K rozvržení přesného harmonogramu šampionátu dojde právě
dnes, tj. v pondělí 25. srpna. Vše potřebné najdete na www.vecernikpv.cz.
Prostějov/jim
A již dnes vše začne registrací,
tréninkovými seskoky od rána
až do čtyř odpoledne a oficiálním zahájením v 17.00 hodin,
poté nastane pět dní skutečného soutěžení, které v sobotu večer završí předání cen nejlepším sportovcům a slavnostní
zakončení celé akce.
„Jedná se o podnik první kategorie a pravidla FAI praví,
že ho musíme dodělat do pěti
dnů. Během jednoho dne tedy
musíme zaregistrovat všechny
závodníky, jichž bude asi pět set,
každý z nich má právo na tréninkový seskok pro seznámení
s prostředím, pak je slavnostní
zahájení a hned po něm musí
být technická konference, na
níž se vylosuje pořadí disciplín
i družstev,“ poukázal zástupce
ředitele závodu Miloš Sklenka
na skutečnost, že samotné zahájení nebude dlouhé a bombastické, ale spíše dynamické a rychlé.

Vše je nutné stihnout za relativně
krátký čas, neboť v úterý brzy
ráno by se měl konat první start,
podle itineráře se bude soutěžit
každý den od osmi ráno. „Závodníků je tu tolik, že více jak tři
seskoky denně nestihnou. Tím
pádem mají dostatek času na
přípravu, koncentraci a samotný výkon. Když ale bude krásné
počasí, odskáčeme maximum,
co půjde, a pak třeba zvolníme
ve čtvrtek, abychom samotné
finále nechali na sobotu,“ sdělil
s tím, že každý parašutista udělá
za soutěž deset seskoků.
Soupeřit se bude ve skupinové
akrobacii čtyřčlenných a osmičlenných družstev, v uměleckých disciplínách freestyle
a freeflying a v rychlostním
parašutismu. Česká republika
posílá do boje čtyřku mužů
i žen a jeden tým freefly.
O umístění sportovců do potřebné výšky se postarají osmnáctimístné letouny L-410,
pořadatelé mají k dispozici

Letadla se vznesou každých deset minut, lidé budou
krok od závodníků, připraveny budou i obrazovky
celkem čtyři. „Budou startovat
po osmi devíti minutách, takže
člověk každých osm devět minut uvidí přistávat patnáct až
osmnáct parašutistů,“ nastínil
Sklenka.
Součástí klání bude i první Světový pohár FAI v rychlostním
parašutismu, kde se očekává
překročení rychlosti pět set kilometrů za hodinu. A pořádný kvapík to byl již minulý týden, kdy
finišovala s přípravou hned celá
řada týmů. „Zájem o tréninky byl
až takový, že od čtvrtku jsme měli
v provozu dvě letadla a udělali
jsme cirka šest set až sedm set skoků, během závodů jich očekáváme až tisícovku,“ sečetl Sklenka.
A ohlasy účastníků jsou zatím
veskrze pozitivní. „Oni byli
v Dubaji i jinde, měli tam obrovský luxus, ale chybělo jim takové
srdíčko, což jim Prostějov dokáže
dát. Je to tu celé zelené, to také na
každého působí, a takové domáčtější. Všem vycházíme maximálně vstříc,“ libuje si.
Zkrátka ale nepřijdou ani diváci, organizátoři se jim budou
snažit dění co nejvíce přiblížit.
„Přiznávám, že parašutismus je
na okraji zájmu, ale udělali jsme
vše pro to, aby lidé přišli. Lze tu
dojet i na kole, vstup je zdarma.
Veřejnou část areálu jsme úplně
přiblížili té sportovní, takže bude
krásně vidět, jak se balí padáky,
jak se dělají tréninkové rozbory.

Duše týmu. Za organizací šampionátu je skryta práce celého kolektivu, který vede Miloš Sklenka.
Foto: Jiří Možný
Návštěvníka budou dva metry
dělit od největšího sportovního
dění,“ vypíchl.
Děti se hned od pondělí mohou
těšit na atrakce, jako je skákací
hrad, samozřejmostí jsou i stánky
s občerstvením a se suvenýry, přítomná bude i čtyřkolka. „Atrakce budou hlavně pro děti, aby
se dospělí mohli v klidu dívat.
U vstupní budovy nainstalujeme
televize s úhlopříčkou dva metry,
kde budou moci diváci pozorovat
přistání, bodování rozhodčích
a bude tu náš televizní štáb, který
bude pouštět shrnutí předchozího
dne,“ upozornil.
Teď už tak jde hlavně o to, aby
vyšlo počasí. „Vývoj sledujeme,
ale dneska ani dva dny dopředu
nikdo nedokáže říci, co bude,
počasí je strašně vrtkavé. Sázíme ale na to, proč je v Prostějově
Dukla jako tréninkové středisko

parašutismu. Protože když se
to v šedesátých letech tvořilo,
tak se zjistilo, že nejstabilnější počasí v Československu je
v Lučenci, Prostějově a Příbrami,“ vysvětlil s úsměvem Miloš
Sklenka.
Ani výběr termínu nebyl vůbec náhodný a všichni věří, že
se opět potvrdí statistické ukazatele. „Když jsme dělali první
mistrovství Evropy v roce 2005,
tak jsme zjistili, že podle dlouhodobých statistik je nejstálejší
a nejkrásnější počasí poslední týden v srpnu či první týden v září.
Proto všechna předchozí mistrovství byla první týden v září a teď
jsme to o týden posunuli,“ nastínil.
„Je to loterie, vybírali jsme to ale
se vší odpovědností a vahou. Neřekli jsme termín jen tak, nějaká
logika v tom výběru byla,“ dodal
Sklenka.

PARTNEŘI MISTROVSTVÍ SVĚTA V PARAŠUTISMU 2014

Z letadla si skočili také Josef Mladý a Míša Nosková
Prostějov/jim - Prostějovské letiště nebylo v uplynulých dnech
obsazeno pouze profesionálními
sportovci usilujícími o vypilování všech detailů před zahájením světového šampionátu, na
svůj seskok tu čekala i dvojice
umělců Josef Mladý a Michaela
Nosková. Ti se ovšem nechystali
vydat dolů sami, nýbrž při tandemovém seskoku zavěšeni na
zkušeném instruktorovi.
„Mám hroznou radost, že jsem si
vše měla možnost vyzkoušet, ale
jinak jsem padáky nepolíben. Jediný padák, který jsem kdy vyzkoušel, byl ten s motorovou krosnou.

Dneska to tedy bude premiéra,“
prozradil Večerníku známý bavič
Josef Mladý.
K tomuto počinu ho přivedla víceméně náhoda, současně šlo ale
o jeho tužbu, kterou si vždy chtěl
splnit. „Člověk má vždy nějaké
přání a sny, ale řeknete si, že to pak
až někdy přijde. Až mi zavolali
kolegové, souhlasil jsem a jsem
tady,“ pousmál se.
V době pořizování našeho rozhovoru se ze zatažené oblohy
snášel hustý déšť, takže si na svou
chvilku musel počkat. „Vzhledem
k tomu, že sedíme venku a fouká
vítr, tak se necítím vůbec (úsměv).

Zastávám názor, že každé počasí
je dobré, protože lepší je takové
než žádné. Až to bude, tak to bude,
nemám s tím problémy,“ zmínil.
A co od toho vlastně očekával?
„Nervozitu necítím, spíše radost
z toho, že člověk posedí s příjemnými lidmi a čeká ho příjemný
prožitek. Očekávám radost být
ve vzduchu, je to touha, která mě
od dětství lákala, teď si to plním,“
sdělil.
Na Hanou či aspoň přes ni cestuje
podle svých slov poměrně často,
rád se tu také zastavuje. „Když
nejedu přímo do Prostějova, tak
přes Prostějov, leží totiž na hlavní

trase nahoru. Máme tady vazby,
chodili jsme tu na tenis a mám tu
i přátele ve firmě, která mě s Pepíkem Náhlovským oblékala. Je
to tu příjemné, a když můžeme,
tak se stavíme aspoň na kávičku,“
poukázal.
Nevyloučil tak, že by se opět
někdy vrátil a opět si skočil s padákem. „Pokud by někdo plně
nedůvěřoval zdejšímu personálu,
ať jde na jiné letiště. Já jsem člověk, jemuž když se něco líbí, tak
se vrací. A plně věřím, že tomu
i bude. Už teď jsem přesvědčen,
že se mi to líbit bude, protože
chci,“ sršel optimismem.

Prostějov - Každý, kdo si chce skočit volným pádem a dopadnout na zem za pomoci padáku, musí
se nejprve dostat do potřebné výšky. O to se v roli
pilota stará například Petr Hlavačka, jenž usedá
v kabině letounu L-410. Tento dvoumotorový jednoplošník, podle statistik nejúspěšnější dopravní
letadlo české výroby, bude dopravovat do oblak
všechny parašutisty na blížícím se mistrovství světa a závodu Světového poháru v Prostějově, v jednom z připravených strojů bude sedět i muž, jenž
se Večerníku rozpovídal o svém koníčku.

na to těším, a když se to povede,
tak nejen zviditelníme Prostějov,
ale i celou Českou republiku.
A lidi už nás znají. Měli jsme tu
tréninkové kempy ze Slovinska,
z Belgie, z Francie, celé prázdniny
až do konce srpna tu stále někdo
byl. Chtějí si nacvičit, jaký je to
exit, jak se z toho skáče, aby pak
nevyskakovali z naprosto neznámého letadla, to je u soutěžících
strašně důležité.“
Co obnáší vaše příprava
na tréninky či závody?
„Na této dropzóně jsme již několikrát měli mistrovství Evropy, světové poháry, tréninkové
kempy, různé festivaly, což byly
velké sportovní akce a jezdili
sem lidé z celého světa, mimo
jiné z Venezuely, Japonska. Pro
toto množství lidí není možné
udělat vše jen s jedním letadlem.
Měli jsme tu různé druhy letadel,
většinou se ale snažíme, abychom tu měli více těchto L-410.
Několikrát jsme je měli půjčené
z Maďarska, od slovenských kolegů z Dubnice. Nejtěžší na tom
všem je koordinace. Toto je malá
dropzóna a až do minulého roku
tu byla vojenská základna Přerov,
takže koordinace civilu a armády

se musí nahlásit strašně moc dopředu, aby se nahlásily směrnice,
noty, vyhlásily prostory, aktivovaly koridory.“
V čem je to tak složité?
„Klade to obrovské nároky jak na piloty, tak na pozemní
personál. Udělali jsme třeba pětadvacet startů za den, není to jen
o tom, aby jednomu dali povolení, že může přistávat, druhému,
že může vysazovat, paragáni
nesmí napadat vedle a my tu
máme rádius jen pěti kilometrů
od dropzóny, dál jsme nesměli.
A do toho pozemní personál musel vědět, která mašina vysazuje,
kolik lidí v ní je, počítat padáky,
sledovat případné odhozy. Vše
dát dohromady vyžaduje velký
um, proto chci velice poděkovat
těm, kteří se o to snaží. Každý je
součástí jednoho velkého týmu,
a když to funguje a lidi si mezi
sebou rozumí, je to krásné. Vyzdvihl bych spolupráci s civilním
letectvem České republiky, když
něco potřebujeme, máme prostor
vymezený pouze pro sebe a jakýkoliv vzdušný provoz, který
by zasahoval do našich činností,
je buďto omezen, nebo zakázán
úplně.“

Foto: Jiří Možný

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner, pro
vás ve spolupráci s pořádající společností Drop Zone ProstějovParašutistická asociace o. s., připravil v rámci blížícího se civilního mistrovství světa v parašutismu SOUTĚŽ O CENY, která
probíhá od pondělí 7. července do čtvrtku 5. září, přičemž vyhrát
můžete jak v každém vydání, tak na vás čeká i HLAVNÍ VÝHRA
v samotném závěru dlouhodobého zápolení.
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát každý týden správnou odpověď na
položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, posbírat cenné bodíky a pak jen
čekat, zdali se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...
V uplynulých číslech jsme odstartovali jakýmsi prologem, který byl
vstupní bránou do dlouhodobé fáze soutěže, po ní již následovalo samotné zahájení dlouhodobého zápolení. Ve hře jsou ceny věnované
pořadateli jako oficiální trička mistrovství světa či 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. OFICIÁLNÍ TRÉNINKOVÉ SESKOKY
PARAŠUTISTICKÉHO MISTROVSTVÍ SVĚTA ZAČÍNAJÍ
V PONDĚLÍ 25. SRPNA. Z autorů správných odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce. Tím se stává Josef SYNEK, Sněhotice
20, Brodek u Prostějova. Cenu v podobě propagačních předmětů
si může vyzvednout v redakci (Olomoucká ulice 10, Prostějov) od
pondělí 25. srpna.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ČÍSLO 7 ZNÍ:
JAK SE JMENUJE ŘEDITEL ZÁVODU?

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 28. 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 7. KOLA A OTÁZKU PRO POSLEDNÍ, V POŘADÍ OSMÉ DĚJSTVÍ NAJDETE
OPĚT V PŘÍŠTÍM VEČERNÍKU!

„Medaile by byla skvělá odměna,“
věří v úspěch Švédka Marie Sjödin
Prostějov/jim - O zlatou medaili v kategorii freefly bude usilovat celkem devatenáct týmů,
jedním z nich je i švédský
národní výběr Orion Freefly.
Tento tým tvoří trojice Tommy Gustafsson, Isac Östman,
Marie Sjödin (na snímku
J. Možného) a právě sympatická blondýna pohovořila exkluzivně pro Večerník o ambicích
i spokojenosti tohoto skandinávského družstva.
„Náš tým vznikl před třemi lety,
kameraman je ale od tohoto roku
nový. Má ale bohaté zkušenosti,
věnuje se tomuto sportu již více
než patnáct let, zatímco my performeři teprve od roku 2011. Máme
dobrý tým a sázíme na ‚team spirit‘, myslím si, že to je klíčové pro
úspěch,“ prozradila na celou grupu Marie Sjödin.
Osobně je v Prostějově poprvé
v životě, zatím si ale nemůže na
nic stěžovat. „Líbí se mi tady.
Máme tu velice pěkné doskočiště,
kvalitní servis, je to pro nás moc
příjemná zkušenost. Všude kolem
je krásná příroda, jsem si jistá, že
to bude velice dobrá událost,“ nepochybuje modrooká závodnice.
Ta následně přiznala, že je to pro
ni první takto významná akce,

předem se ale rozhodně nevzdává.
„Chceme předvést naše nejlepší výkony a zasloužit si dobré
skóre. Platí, že vždy můžete
vyhrát. Musíte tomu uvěřit a my
uděláme vše pro to, aby se nám
závod povedl. Medaile by byla
skvělá odměna,“ nešetřila optimismem.
Za soupeře budou mít české
družstvo a dále dva týmy Ruska, Austrálie, Kanady, Francie,
Velké Británie a po jednom
z Norska, Rakouska, Německa,
Itálie, Slovinska, Spojených
arabských emirátů a USA.

„Je to pro mě zábava a chodím se sem odreagovat,“ hovoří o létání prostějovský pilot Petr Hlavačka

Jiří Možný
Jak jste se dostal k pilotování na prostějovském
letišti?
„Zaprvé musím říci, že toto
mám jen pro zábavu. Mám práci
v Anglii, kde mám bázi, a chodím
létat všude po Evropě. V práci
jsem třeba tři týdny z měsíce, pak
mám dva týdny volno. Když je
léto a sezona, tak tyhle dva týdny
trávím právě tady, protože mě to
hodně baví. Je to pro mě zábava a chodím se sem odreagovat.
Moje rodina společně s Milošem
Sklenkou kdysi dávno založila,
nedaleko odsud, Falcon klub.

Potom jsme se kvůli vojákům,
kteří tam měli bezpilotní řídící
prostředky, přestěhovali sem, kde
jsme vybudovali naše zázemí. Já
jsem mezitím odešel studovat na
vysokou školu, protože můj otec
je bývalý profesionální armádní
pilot a všechny nás dal na studia,
i mého bráchu, s nímž létám.“
Konalo se tady toho již
mnoho, jak se těšíte na
světový šampionát?
„Já jsem hrozně nadšený, že to
tady bude. Jestli dostanu v práci
volno, stoprocentně se toho zúčastním, protože to je událost, na
kterou se nezapomíná. Oficiální
zahájení, samotné závody. Moc se

Berete samotné létání už
jako rutinu?
„Nechci říci, že jo, ale je to stejné. Když už je toho hodně, tak si
vyprávíme vtipy. Jsme však jedna
skvělá veselá parta, takže se nenudíme, ale rutinou je, že jde stále
o vzlet, vysazení a přistání. Každý
let je ovšem v něčem speciální,
každé přistání je jiné. Rutinu tedy
z tohoto pohledu rozhodně nezažíváme.“ (smích)
Neuvažoval jste o tom
také se stát parašutistou?
„Od party v čele s Milošem
Sklenkou jsem loni na narozeniFoto: Jiří Možný
ny dostal seskok volným pádem
IFF, což je první krok k AFF kurzu, tedy zrychlenému výcviku
„To pro mě bylo opravdu vzrušující,
volných pádů, který obsahuje
osm samostatných seskoků, a je
protože jsem si sám zkusil to, co už
tam kupa teorie. A první seskok
je IFF, po něm se člověk rozněkolik let dopřávám ostatním.
hoduje, jestli chce pokračovat,
nebo na to nadaný není. Tento
Ale pokračovat v tom nebudu...“
první seskok jsem dostal, oni
mě tak hecovali, že mám strach,
jeden z prostějovských pilotů PETR HLAVAČKA
tak jsem jim řekl, ať mi tu vyo možnosti skočit si volným pádem“
tyčí čtverec pětkrát pět metrů
a že padák je křídlo jako jakýkoliv prostředek, na němž se lítá. protože jsem si sám zkusil to, co du, pro mě je to zbytečné. Není to
No jasně, že jsem tam přistál. To už několik let dopřávám ostat- můj koníček a nechám to jiným.
pro mě bylo opravdu vzrušující, ním. Ale pokračovat v tom nebu- Raději zůstanu u pilotování.“

Sport

Los US Open nebyl k tenistům příliš shovívavý
Když Kvitová vyhraje, bude světovou jedničkou!

Nijak příznivý nebyl tenisový los US Open k tenistům
prostějovského TK Agrofert. Nejhůře dopadal Jiří
Veselý, který se v prvním kole pokusí zaskočit světovou trojku Stanislase Wawrinku ze Švýcarska. Mužská
jednička Tomáš Berdych změří své síly s někdejším vítězem turnaje Leytonem Hewittem z Austrálie
a čerstvou vítězku z New Hawenu Petru Kvitovou čeká nevyzpytatelná Kristina Mladenovičová z Francie.
Z dalších členů TK Agrofert se Lucie Šafářová utká s
Maďarkou Timeou Babosovou, Petru Cetkovskou čeká derby s Klárou Koukalovou a wimbledonský zázrak
Tereza Smitková vyzve Monicu Puigovou z Portorika.
New York, Prostějov/lv
Petra Kvitová bude plnit roli turnajové
trojky. V případě postupu může
v osmifinále narazit na bývalou
světovou jedničku Azarenkovou
a o kolo později na letošní
finálovou soupeřku ve Wimbledonu

Kanaďanku Eugenii Bouchardovou.
V případném semifinále by ji čekala
Serena Williamsová. „Turnajového
pavouka příliš nesleduji. Zajímá mě
první kolo. Soupeřce to střílí a má
výborný servis. Bude to těžký zápas
o psychice,“ míní Kvitová, která
by se za jistých okolností mohla

dokonce po US Open stát světovou
jedničkou. „To jsou takové teorie.
Důležité je, jak zvládnete zápasy
na kurtu,“ poznamenala tenistka.
Poslední grandslam sezóny by
musela vyhrát!
Atraktivní, ale přetěžký začátek čeká
na Tomáše Berdycha. Pokud potvrdí
své turnajové nasazení a přejde
přes Hewitta, Slováka Kližana či
nasazeného Kolumbijce Giralda,
jenž hrozí ve třetím dějství, narazí ve
čtvrtém kole na obávaného střelce
Ernesta Gulbise.
O senzaci se musí pokusit Jiří
Veselý. Wawrinka však půjde na
kurt v roli vysokého favorita. „Bude
to pěkně ostré už do začátku,“ snaží
se brát těžký los s nadhledem česká
naděje, která v psledních týdnech
laborovala se zraněním. Na US
Open už by však měl být v pořádku,
otázkou však je, v jaké koniici.
Docela slušný los má Lucie

Šafářová. Turnajová čtrnáctka se
po duelu s Babosovou může utkat
s vítězkou duelu Čeng Saj-saj Vögelová, následně pak narazí
nejspíš na Cornetovou z Francie.
A až v semifinále na ni čeká hrozba
v podobě favorizované Agnieszky
Radwaňské. „Cítím se dobře, v New
Yorku už jsem si zatrénovala i na
centrálním dvorci. Snad se mi bude
dařit,“ věří Šafářová.
Los si zalaškoval s Petrou
Cetkovskou. Pokud zvládne
úvodní český souboj, může být
další soupeřkou prostějovská
oddílová spoluhráčka Kvitová...
Tereza Smitková bude při premiéře
v hlavní soutěži US Open především
získávat zkušenosti, současně se ale
pokusí navázat na skvělé výsledky
ve Wimbledonu. Pokud by jí to
vyšlo proti favorizovanější Puigové
z Portorika, čekala by ji ve druhém
kole Petkovicová z Německa.

Prostějovská jednička vyhrála druhý titul v sezoně bez ztráty setu
New Haven, Prostějov/lv - Druhý
turnaj v sezoně vyhrála členka
TK Agrofert Prostějova Petra
Kvitová, která tentokrát nenašla
přemožitelku v New Havenu. Při
generálce před US Open česká
tenisová jednička potvrdila svoji
rostoucí formu a ve finále s velkým
přehledem porazila Slovenku
Magdalenu Rybárikovou 6:4, 6:2.
Světová čtyřka ovládla turnaj
podruhé za poslední tři roky,
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k tomu byla ještě jednou i ve finále.
Postupně Jekatěrinu Makarovovou,
Barboru
Záhlavovou-Strýcovou
a Samathu Stosurovou zdolala hladce
ve dvou setech a v celém turnaji tak
neztratila ani jedinou sadu. „Mám
velkou radost z celkového vítězství.
Navíc jsem tady odehrála zápasy,
které jsem potřebovala. V Montrealu
a Cincinnati se mi příliš nedařilo.
Teď jsem však dokázala zabrat
a to je příjemné. Výkony byly navíc
opravdu dobré,“ hodnotila turnaje
v New Havenu prostějovská tenistka.
Na turnaji se Kvitové v posledních
letech opravdu daří a také z tohoto

důvodu patří mezi oblíbené podniky
čtyřiadvacetileté hráčky. „Vím,
že tady umím hrát a to mi dodává
sebevědomí. Cítím se tady dobře,
organizátoři se o nás hezky starají
a město je klidné. Sedí mi to tady,“
poznamenala Kvitová.
Hlavním důvodem letošního úspěchu
přesto byly především výkony
na kurtu. Nejlepší tenistka České
republiky dobře podávala a mohla se
spolehnout i na své voleje. Výsledkem
pak bylo celkové vítězství. „Kurt
je rychlejší, což mé hře vyhovuje.
Výměny jsem se snažila zakončit v
klidu, doběhla jsem i nějaké zkrácené

míče. Fakt jsem spokojená,“ usmívala
se Kvitová po finálové výhře.
Radost z druhého letošního
triumfu bere prostějovská hráčka
s nadhledem. Sama si uvědomuje, že
do zámoří přicestovala kvůli jinému
turnaji. Tím je startující US Open.
„Kvůli tomu jsem jela do Ameriky.
Doufám, že se mi bude dařit a vydrží
zdraví. Astma, které mě dříve trápilo,
by mě nemělo omezovat. Když se
všechno na US Open sejde, můžu
uhrát dobrý výsledek,“ věří Kvitová,
která na čtvrtém a posledním
grandslamu sezony ještě nikdy
nepřešla přes čtvrté kolo.

Basketbalisté Prostějova
přivítají v přípravě Levice
Prostějov/lv – Zhruba měsíc
dělí basketbalisty Prostějova od
úvodního mistrovského utkání
v novém ročníku Mattoni NBL.
Tomu odpovídá také program
přípravy. Už v tomto týdnu čeká
na hráče Ariete první porce
přípravných zápasů. V úterý 26.
srpna na palubovce Opavy a v sobotu na vlastní půdě s Levicemi.
„Sice zdaleka nejsme kompletní,
ale hrát už musíme. Sestava bude

Prostějov/lv - Kamil Švrdlík již
není Orlem. Reprezentační pivot
a opora Prostějova bude v příštím
soutěžním ročníku hrát druhou
tureckou ligu za Istanbul. Po třech
úspěšných sezonách Švrdlík mění
své působiště.
„Je to pro nás velká ztráta. Změn
v sestavě bylo již hodně. Měli jsme
představu, že pivoti a rozehrávači
zůstanou. Bohužel to nevyšlo. Kamil
dostal lákavou nabídku. Pochopitelně
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TJ Sokol Čechovice „B“
TJ Horní Štěpánov

(0:1)

Branky: 7. a 90. Navrátil z penalt. Rozhodčí: Procházka – Novák, Ráček.
ŽK: 73. Chmelík, 77. Jansa, 86. Gréza, 90. Zelinka – 84. Khýr.
Sestava Čechovic „B“: Zelinka – Spálovský, Pospíšil, Začal (71. Gréza),
Drešr – Ostratický, Hodulák, Frys, Chmelík – Horák, Hruda (46. Jansa).
Hrající trenér: Pavel Gréza.

Sestava Horního Štěpánova:
Matuška – Mouka (55. Pukl), Navrátil, Ščudla, Khýr – Cupal, Němec,
Deutsch, Laštůvka (81. Kamený) – Žilka, Klimeš. Trenér: Patrik Müller.

byla spíše sporadická akce, neboť
Štěpánovu se dařilo kontrolovat míč
a hrát na polovině soupeře.
Závěr poločasu už ale přinesl
vyrovnanější podívanou. První
gólovku domácích měl po rohu
z pravé strany Horák, jenž míč
napálil jen do protihráče, gólman
by byl bez šance. Akce střídala akci,
po narážečce se sám před domácím
brankářem ocitl Klimeš, ale loboval
nad, na druhé straně měl Hodulák
čas i prostor, odražený míč ale poslal
jen doprostřed.
Ve dvaačtyřicáté minutě podnikli
hosté brejk a Zelinka se vyběhnutím
i zákrokem vyznamenal proti střele
Khýra, stejnému hráči zmařil
i pokus o technickou dorážku.
Vyrovnat tak mohl Hodulák, jenž
také zkusil chytře, ale jeho střele
z hranice velkého čtverce chyběly
centimetry. Pojistit vedení tak
mohli hosté ještě před pauzou, únik
po pravé straně ale Khýr zakončil

střelou těsně vedle vzdálenější tyče.
Do druhé půle udělali hrající trenéři
domácích jednu změnu, dlouhé
minuty se ale hrálo bez výraznějšího
vzrušení uprostřed hřiště. První
šance přišla až na počátku poslední
půlhodiny, kdy si Chmelík zleva
zaběhl za obranu soupeře, jenže se
k míči pořádně nedostal a pouze
ho tečoval za koncovou čáru.
O zakončení se neúspěšně pokoušel
i Ostratický.
Druhý gól hostí měl na hlavě
po rohu z pravé strany Ščudla,
brankář ale super zákrokem
vytěsnil míč mířicí krásně za
zadní tyč. Taktéž po rohu zahrozil
i Drešr, jenž dokázal předskočit
i výrazně vyšší protihráče, míči se
ale do cesty postavil gólman.
V samotném závěru ještě nehlídaný
Cupal hlavičkoval kousek nad
čechovickou bránu, míč ale přece
jen ještě skončil v její síti. To když
si brankář sice došel pro centr do

PETR HODULÁK
Á – hrající asistent TJ Sokol Čechovice
Č
„B“:
„Soupeř byl na okresní přebor velmi kvalitní, my jsme mladý tým, kromě mě.
Chtěli jsme ho překvapit rychlostí, ten na to ale byl připravený. Myslím si, že
Horní Štěpánov bude hrát nahoře, my se snažíme zapracovávat mladíky a kluky
z dorostu, myslím si, že to bude vzestupná tendence. Každý zápas zatím hrajeme
v jiné sestavě, stále se to skládá, je tu spousta nových kluků. Horní Štěpánov začal
velice dobře, pak si myslím, že odešel fyzicky, naše mužstvo začalo více běhat,
zlepšili jsme přihrávky. Oni ale hráli perfektně na brejky a bylo otázkou času,
kdy dají druhý gól. Nakonec se tak stalo z penalty. Obě penalty byly v pořádku,
bohužel náš gólman udělal dvě hrubky, při první si špatně stopnul balon a při
druhé nesmyslně kopl protihráče.“

PATRIK MÜLLER – TJ Horní Štěpánov:
„S výsledkem musí panovat spokojenost. Ve výkonu sice nějaké nedostatky byly,
v této soutěži s tím ale člověk musí počítat. Z osmdesáti procent jsme předváděli,
co jsme chtěli. Do šancí jsme se dostávali, jedním z nedostatků ale byla naše koncovka. Minulý i předminulý týden nám to tam padalo, teď ne, takže z toho bylo
trochu drama. Nepodařilo se nám dát gól ze hry a výhru zařídil brankář domácích,
protože udělal dva zbytečné pokutové kopy, situace mohl vyřešit úplně jinak.
Po třech kolech máme plný počet devíti bodů, jdeme ale zápas od zápasu a do
záchrany nám ještě zbývá hodně bodů. Držíme se při zemi, s pokorou a naším prvořadým cílem je zachránit se v soutěži, do budoucna nic většího neplánujeme.“
vápna, jenže poté nesmyslně kopl
protihráče a mohl být rád za žlutou
kartu. Na penaltový puntík si
balon postavil opět Navrátil a opět
nezaváhal – 0:2.
Horní Štěpánov tak vládne soutěži
s devíti body a skóre 11:1, naopak
Čechovice „B“ poprvé prohrály.
V následujícím kole jedou čechovičtí
do Brodku u Prostějova, Horní
Štěpánov přivítá Přemyslovice.

„Zatím je to z mé strany taková trápená...,“ přiznává Radek Procházka
Prostějov - O prostějovský dres pro prvoligovou sezonu
bojuje mezi mnohými také Radek Procházka. Zkušený
útočník a odchovanec místního hokeje, který má za sebou
řadu extraligových sezon a například i angažmá v nejvyšší
polské soutěži, se nyní se snaží o to, aby v kariéře mohl
pokračovat v místě svého rodiště. Šestatřicetiletý centr sice
zatím sám se sebou příliš spokojen není, nic ovšem nevzdává a jak říká v exkluzivním rozhovoru pro Večerník, rád
by přesvědčil, že může být platnou posilou...
Jiří Možný
Máte za sebou první polovinu přáteláků, jak jste zatím
spokojen?
„Příliš bych to nechtěl komentovat,
zatím je to taková trápená. Prvních
čtrnáct dní až měsíc v sezoně je to

nat, jak by na tom mohla být první
liga ve srovnání s polskou soutěží?
„Lepší mančafty jsou tam srovnatelné. V přípravě jsme hrávali
s Havířovem i Šumperkem a oba
jsme doma vysoko porazili, Šumperku jsme dokonce dali devět
gólů, takže se nebojím toho, že

„To bude trošku jiný šrumec. Tam se
ukáže ten rozdíl, hlavně hokejovost,
extraligová mužstva jsou o level výš.“
hokejový útočník RADEK PROCHÁZKA
o středečním přáteláku s Pardubicemi
vždy takové, už nejsem nejmladší
a chvíli to trvá. Nebojím se ale
toho, že to nepřijde...(úsměv)“
Jak se vám daří souhra
s novými spoluhráči?
„Každý zápas mám jiné, takže
o nějaké spolupráci ani moc nemůžeme mluvit. Snažím se bojovat, plácat,
zatím to není moc hokej.“
Hráli jste s Třebíčí a Šumperkem, lze už trochu srov-

by to bylo špatné. Ale není tam
soutěž moc vyrovnaná, je tam pět
dobrých mužstev a zbytek špatný.
Tady by Chomutov, Jihlava, Kladno asi byly lepší.“
Jak zatím hodnotíte přípravu na ledě?
„Je to náročné, jedeme od rána do
večera, což je ale prakticky všude
stejné. Člověk omotává nohy, tlačí
ho kotníky, zkouší se to. Nedělal
bych z toho žádné závěry.“

Jak se těšíte na další zápasy?
„Nevím, jestli ještě nějaké další budou, uvidíme, co bude. To je věc vedení,, to není otázka na mě.“
Ve středu přijedou Pardubice, co od nich očekáváte?
„To bude asi trošku jiný šrumec...
(smích) Tam se ukáže ten rozdíl,
hlavně hokejovost, extraligová mužstva jsou o level výš. Hráči jsou tam
přece jen trošku kvalitnější, taktičtější, mělo by to mít větší rychlost. První liga sice také bude rychlá, myslím
si ale,, že ne tak hokejová.“
Ještě na jaře jste patřil do
fotbalového kádru Držovic,
neozvali se vám spoluhráči po špat-

ném vstupu do okresního přeboru?
„To víte, že volali...(úsměv) První
týden jsme ale trénovali, pak jsem
byl pryč. Začátek mají špatný, schází se v počtech, že je jich tak akorát. Chtělo by to zlepšit, zvládnout
zápas venku a nějaké body posbírat,
aby nebyly nějaké problémy, podzim proběhl v klidu a nehonilo se
to na jjaře.“
Pomoci jim tedy budete
moci spíše až zase v jarní
části?
„Asi jo, protože teď je vytíženost
velká. Může se ale stát cokoliv
a třeba se tam objevím. Třeba vypíší
nějaké dobré prémie a přemluví mě
(smích).“

dvanácté dopoledne. „Především
noví hráči si musí zvykat na naše
rozehrávače. V tréninku zkoušíme
různé signály a potřebujeme se
otestovat i v zápasech,“ tvrdí
Choleva.
Hlavní část herních testů přijde
na program až po návratu
hráčů, kteří mají reprezentační
povinnosti. Po odchodu Kamila
Švrdlíka jde ještě o Tomáše
Mrviše a Radka Nečase.

Švrdlík jde do Turecka, Orli zkouší Tyrnu

Horní Štěpánov zahazoval šance, pomohl mu ale gólman Čechovic „B“
Čechovice/jim - O Horním Štěpánovu kolovaly již před
začátkem této sezony zvěsti, že je
to adept na první místo a postup
do vyšší soutěže, úvodní tři kola
okresního přeboru dávají těmto
slovům za pravdu. Tým tvořený
zkušenými hráči i mladíky, kteří prošli vyššími soutěžemi, si
nejprve poradil s Hanou Prostějov
a před týdnem deklasoval Brodek
u Prostějova, o body nepřišel
ani při prvním výjezdu na půdu
soupeře. Díky dvěma pokutovým
kopům totiž vyhrál nad rezervou
Čechovic 2:0.
Hosté začali náporem hned od
úvodní rozehry a málem se již po
pár sekundách ujali vedení. To přišel
okamžitě míč na rozběhnutého
Libora Klimeše, který si z levé
strany seběhl na střed a vypálil
nebezpečně na první tyč, gólman ale
skokem vytáhl míč na roh.
Kombinační akci na levé straně
a následný centr do vápna
zpacifikoval ve čtvrté minutě
brankář, jenže jen o tři minuty později
právě muž s rukavicemi ztratil míč a
fauloval, z penalty se střelou přesně
za tyč nemýlil Pavel Navrátil – 0:1.
Vyrovnat mohl Horák, který se na
třiceti metrech ocitl za obranou,
jenže neměl rychlost a následné
přihrávky, centry a individuální
pokusy o průnik obrana hostí
odvrátila. Na dlouhé minuty to

kombinovaná. S tím se nedá nic
dělat. Už se potřebujeme pomalu
dostávat do nějakého herního
rytmu,“ poznamenal před prvním
přípravným zápasem pro Večerník
Zbyněk Choleva, hlavní trenér
Ariete Prostějov.
Prvním soupeřem tedy bude Opava,
vedená exprostějovským Czudkem.
Úvodním domácím soupeřem
budou slovenské Levice. Toto
utkání se hraje v sobotu od půl

Jste na stejné vlně?
Osvěžte se na...

www.
vecernikpv
.cz

mu všichni přejeme, ať se mu
v novém klubu daří. Současně si
však uvědomujeme, že jeho odchod
znamená citelné oslabení,“ přiblížil
své pocity trenér Prostějova Zbyněk
Choleva.
Z poslední ligové sestavy v Prostějově
příliš hráčů nezůstalo. Jaromír
Bohačík odešel do Belgie, dvojice
Dušan Pandula, Ondřej Kohout do
Pardubic. Jaroslav Prášil přestoupil
do Brna a angažmá skončilo Janu
Kratochvílovi. Kromě toho navíc
k dispozici nebude zřejmě ani Vojtěch
Bratčenkov. „Čeká na operaci kolena
a z pohledu příští sezony to nevypadá

příliš dobře,“ poznamenal Choleva.
Vedení klubu se snaží zacelit
mezeru pod košem co nejdříve.
I proto se domluvili na zkoušce s
Jaroslavem Tyrnou. Pivot, který
měří 208 centimetrů a studoval
ve Spojených státech, působil
před časem v Ústí nad Labem
a Německu. Teď se snaží dostat
do sestavy Prostějova. „Už s námi
trénuje a nastoupí do několika
zápasů. Pak se rozhodneme. Je
ale zřejmé, že potřebujeme sehnat
hotového hráče do základní sestavy.
Věřím, že takové hráče získáme,“
doufá Choleva.

„Nemáme postupové ambice,

chceme hrát pěkný fotbal,“

hlásí opora Horního Štěpánova
Čechovice - Nej-zkušenějším
členem kádru Horního Pavel Navrátil
Štěpánova na jeho cestě
okresním přeborem je bezesporu Pavel Navrátil (na
snímku). Brzy osmatřicetiletý
střední obránce, v minulosti
hrál i druhou ligu v dresu
LeRKu Prostějov a podílel
se na postupu Lipové do třetí
ligy, nyní maří útoky soupeřů
v nejvyšší okresní soutěži.
A k tomu umí přidat i důležité
branky, jako se tomu stalo
v Čechovicích, když proměnil
oba nařízené pokutové kopy.
Jiří Možný
Vyhráli jste i třetí zápas
v sezoně, jak se rodilo toto
vítězství?
„Hráli proti nám velice běhaví mladí
kluci a my jsme hráli trochu zataženěji,
na brejky. Až na konec prvního
a začátek druhého poločasu, kdy jsme
si to trochu nepohlídali a byli jsme pod
tlakem, tak to ale šlo. Myslím si, že z
brejků jsme mohli dát minimálně dva
tři góly, mohli jsme to pak dohrát již
v klidu.“
Takže chyběla především
lepší koncovka?
„Řekl bych to takto. Na naší straně
bylo trošku fotbalovosti, na straně
Čechovic zase pohybová kvalita. Byli

mladí, atletičtější, snažili se. Čechovice
jsou známé tím, že hrají spíše po vápno, že sice hrají takový útočný fotbal,
ale do brány moc nechodí. Nebyl to
lehký zápas, domácí ale moc šancí
neměli. Na nás se dá momentálně jakž
takž dívat a jsme spokojeni s třemi
body.“
Jak tedy hodnotíte vstup do
sezony?
„Je to dobré, teď jen aby nám to
dlouho vydrželo. Nemáme postupové
ambice, ale chceme hrát pěkný fotbal.
Máme tam pár nových kluků, kteří již
hráli vyšší soutěže, je to znát.“
Právě o Horním Štěpánovu
se hovoří jako o černém koni
soutěže.
„Zatím je na to brzy, je to ještě
předčasné. Je za námi teprve několik
kol, rozhodující bude teprve jarní
část. Záleží, jestli se to udrží kádr
i jarní část, což je hlavní problém
nižších soutěží. Každý má svoji práci, uvidíme, jestli mužstvo zůstane
pohromadě, nebo to budeme muset
více doplnit z vlastních zdrojů.“
Jaké tedy byly předsezónní
ambice?
„Chtěli jsme se pohybovat nahoře,
ale jdeme postupně. Nejprve se nám
podařilo zachránit v nižší soutěži,
pak jsme se konsolidovali, pak se
nám podařil postup do okresního
přeboru. Teď tam nějakou dobu
přečkat a pokusit se hrát o nejvyšší
příčky.“
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PŘÍPRAVA AGELEK BĚŽÍ HLADCE DÁL UŽ I S KOSSÁNYIOVOU
Na cestě jsou dvě nové posily: jedna má těsně
před podpisem smlouvy, druhá je zrovna na zkoušce

Třetím týdnem pokračovala společná příprava prostějovských volejbalistek na sezónu 2014/2015. Dosud
sedmičlenná parta žen VK AGEL Prostějov (bez národních reprezentantek) se během uplynulých dnů
rozrostla hned o dvě další hráčky, ale trvale v kádru
zůstane pouze jedna z nich. Večerník zjišťoval víc.
Prostějov/son
„Do tréninku jsme totiž poprvé
vzali další mladou odchovankyni našeho klubu, blokařku Anetu
Chludovou. Chtěli jsme, aby si
aspoň na čas vyzkoušela makat
s dospělými, a zároveň díky tomu
trénovalo holek trochu víc, což je
vždycky lepší,“ vysvětlil Večerníku
Miroslav Čada,hlavní kouč prostějovského „vékáčka“.
Základní kádr „Agelek“ na okteto

pak od čtvrtka 21. srpna rozšířila
smečařka Andrea Kossányiová.
„Až během pondělka se vracela
z Bulharska, kde česká reprezentace hrála finále třetí skupiny World
Grand Prix. Proto dostala alespoň
krátké volno na vzpamatování a
potom se bez problémů zapojila do
naší přípravy. Přechod z nároďáku
do oddílového zatížení určitě zvládne v pohodě,“ věřil Čada.
Ten při vedení tréninků nadále
dává prostor dvěma svým blíz-

kým kolegům: kondiční trenérce
Michaele Jelínkové a asistentovi
Ľubomíru Petrášovi. „Náplň stále
dělíme mezi nabírání fyzičky formou mnoha různých speciálních
cvičení, což má na starost Míša,
a zařazujeme také fáze s víc volejbalovým zaměřením. Jak už
jsem dřív řekl, zde dávám hodně
prostoru Lubošovi. Celkově mám
z dosavadního průběhu přípravy
dobrý pocit, neboť děvčata výborně pracují a navíc bez větších zdravotních obtíží. I Bára Gambová se
do toho po operaci kolena dostává
Dril. Volejbalistky Prostějova se rozrůstají po týdnu o další hráčky. Poslibným tempem,“ potěšilo Čadu.
prvé se zapojila i Aneta Chludová.
Foto: www.vkprostejov.cz
O možném brzkém příchodu nových posil zatím hovořit nechtěl. podpisem smlouvy a druhá již Konkrétní informace a podrobnosti
Pravda je taková, že jedna za- uplynulou sobotu 23. srpna při- by měly být součástí příštího vydáhraniční akvizice má těsně před letěla na zkoušku.
ní Večerníku!

i v útoku jsme opět dost jasně uspěly,“ zhodnotily Týna s Katkou.
Ve druhém a velmi důležitém utkání
grupy B čekaly ČESKÉ plejerky
jedny z největších favoritek celé
olympiády Duda, Paty z Brazílie.
Holky začaly výtečně a většinu
úvodní sady vedly, jenže pak si Valková zvrtla kotník, čímž rýsující se
šance na cenné vítězství vyprchala.
Následně se zrodil výsledek 19:21,
8:21. „Úvod byl vyrovnaný, skóre
se neustále přehupovalo. Holky
své protivnice zaskočily kvalitním servisem, kterým si dokázaly
vytvořit několikabodové vedení.
Pak ale soupeřky začaly dotahovat
a nakonec set urvaly ve svůj prospěch díky dvěma chybám našeho
páru v koncovce. Druhou sadu poté
české barvy neotevřely příznivě.
Při vybírání míče u sítě Kačka dopadla na nohu brazilské blokařce

a pochroumala si kotník. Následoval zdravotní oddechový čas, po
němž se již děvčata zpět do zápasu
nedostala,“ popsal člen výpravy ČR
Roman Reismüller.
Třetí mač získaly Adamčíková
s Valkovou ve svůj prospěch kontumačně 2:0, neboť pár Aminata,
Haja ze Sierry Leone do Číny
vůbec nepřicestoval. Tím pádem
bylo aspoň víc prostoru na léčení
bolavé nohy. „Katka samozřejmě
absolvovala lékařská vyšetření
a podle nich je kotník relativně v pořádku. Přesto lékař naší olympijské
výpravy doporučil minimálně den
klidu s příslušnými léčebnými procedurami. Naštěstí mají holky hned
dvoudenní zápasové volno, tudíž je
na rekonvalescenci dostatek času,“
připojil Reismüller.
Ve dvou zbývajících střetnutích
šestičlenné základní skupiny pak

Chystá se další školení rozhodčích II. a III. třídy!
Prostějov/son – Olomoucký Krajský volejbalový svaz pořádá další
Školení rozhodčích II. a III. třídy. Uskuteční se ve dvou samostatných
fázích: 6. a 7. září je nejprve na programu teoretická část, 13. nebo 14.
září pak část praktická.
Teoretická část
Termín: 6. a 7. září od 9.00 hodin.
Místo: Sportcentrum DDM Prostějov (Olympijská ulice 4).
Cena: 500 korun (700 Kč včetně vyřízení nového průkazu člena ČVS).
Vzít s sebou: pravidla volejbalu, psací potřeby, poznámkový blok.
Doprava a ubytování: individuálně na vlastní náklady.
Program školení (předběžný, změna vyhrazena) - sobota 6. září: 9.00
až 9.30 zahájení, prezence, úvodní slovo, 9.30 až 12.00 oficiální pravidla
volejbalu, 12.00 až 13.00 oběd, 13.00 až 16.00 oficiální pravidla volejbalu,
16.00 až 17.00 stanovy a směrnice ČVS, 17.00 až 18.00 zdravověda, 18.00
až 19.00 psychologie rozhodčího. Neděle 7. září: 9.00 až 11.00 soutěžní řád
volejbalu, 11.00 až 12.00 práva a povinnosti rozhodčího, 12.00 až 13.00
oběd, 13.00 až 14.00 zápis o utkání, 14.00 až 15.00 administrativa rozhodčího, VIS, 15.00 až 17.00 zkušební test, zkoušky.
Praktická část
Termín: 13. nebo 14. září od 9.00 hodin (přesný termín bude upřesněn).
Místo: Olomouc (přesné dějiště bude upřesněno).
Vzít s sebou: úbor volejbalového rozhodčího (tmavě modré kalhoty, bílá polokošile či tričko), píšťalku, žlutou a červenou kartu.
Doprava a ubytování: individuálně na vlastní náklady.
Program školení (předběžný, změna vyhrazena) – sobota 13. září nebo neděle 14.
září: 9.00 až 15.00 praktická cvičení, 15.00 až 16.00 vyhodnocení, závěrečné slovo.
Kontakt
Jakub Gall (předseda Komise rozhodčích OL KVS a vedoucí školení): telefon 777 602 398, e-mail jakub.gall@seznam.cz.

„Agelka“ Kristýna Adamčíková je na Světové olympiádě mládeže už ve čtvrtfinále beachvolejbalového turnaje!

Nanking, Prostějov/son - Hráčka
VK AGEL Prostějov Kristýna
Adamčíková společně s ostravskou parťačkou Kateřinou
Valkovou reprezentují Českou
republiku na druhém ročníku
Světových letních olympijských
her mládeže 2014 v čínském Nankingu. A v plážovém volejbalu si
tam zatím vedou výborně, neboť
již postoupily mezi elitní osmičku
a jsou blízko medailovému mega
úspěchu!
Celoplanetární turnaj věkové kategorie do 19 let rozjely suverénním
triumfem nad papírově slabším
vietnamským duem Van, Vi poměrem 21:6, 21:12. „V prvním
setu nám soupeřky, které jsme
nikdy neviděly v akci, moc nekladly odpor. Druhý set už byl
o něco vyrovnanější, ale díky našemu neustálému tlaku na servisu

mladé Češky svedly dvě obrovské,
dramatické a naprosto vyrovnané
bitvy s papírově srovnatelnými
soupeřkami, což je stálo velkou
porci fyzických i psychických sil.
Nejprve ve čtvrtek těsně udolaly americké duo Muno, Caputo
2:1 po setech 21:13, 17:21, 15:12
a poté podobně o fous podlehly
švýcarské dvojici Gerson, Rohrer
1:2 po sadách 21:23, 23:21, 14:16.
Zejména poslední mač základní části byl opravdu strhujícím soubojem
o každý míč, v němž rozhodovaly
maličkosti v úplně rovnocenných
koncovkách. Švýcarky díky šťastnému vítězství obsadily druhé místo
tabulky, Češky skončily třetí a v nedělním 1. kole play off šly na ekvádorská děvčata Batioja, Molina.
Jak jinak, úvod vyřazovací fáze jim
do třetice přinesl sportovní řežbu na
ostří nože od začátku až do konce.

Jihoameričanky odstartovaly do záSvětová olympiáda mládeže - dosavadní
pasu lépe a získaly vstupní dějství
21:18, ovšem Týna s Katkou neslovýsledky páru Adamčíková, Valková
žily zbraně, což vedlo k zisku druhéZákladní skupina B
ho setu 21:17. O všem rozhodoval
Van, Vi (Vietnam) 2:0 (6, 12).
třetí díl dramatu, ve kterém se naše
Duda, Paty (Brazílie) 0:2 (-19, -8).
dívky ocitly vskutku blízko vyřazení
Aminata, Haja (Sierra Leone) 2:0 kontumačně.
z turnaje. Naštěstí zvládly infarktový
Muno, Caputo (USA) 2:1 (13, -17, 12).
závěr 17:15 a prošly mezi šestnáct
Gerson, Rohrer (Švýcarsko) 1:2 (-21, 21, -14).
nejlepších párů mládežnických
Konečné pořadí skupiny B
olympijských her.
Ještě týž den večer pak sehrály os1. Duda, Paty 5 vítězství (skóre 10:0), 2. Gerson, Rohrer 4
mifinále, kde na ně čekaly další
(8:4), 3. Adamčíková, Valková 3 (7:5), 4. Muno, Caputo 2
protivnice z Jižní Ameriky, tentokrát
(6:6), 5. Van, Vi 1 (2:8), 6. Aminata, Haja 0 (0:10).
paraguayské duo Michelle, Erika.
1. kolo play off
Ty byly právě našimi reprezenBatioja,
Molina
(Ekvádor) 2:1 (-18, 17, 15).
tantkami vyřazeny na nedávném
Osmifinále
Mistrovství světa U19 v Portu
Michelle, Erika (Paraguay) 2:0 (15, 21).
a také na čínském písku se historie
opakovala. Adamčíková s Valkovou vtrhly do střetnutí famózně poměr sil na kurtu vyrovnaly. Nicmé- Postup do čtvrtfinále tak je sladkou
a perfektním výkonem hladce získaly ně i mnohem těžší druhý set holky se- skutečností, už dnes v něm narazí na
zahajovací sadu 21:15, načež sokyně braly pro sebe, tentokrát těsně 23:21. německý tým Arnholdt, Schneider.

Výběr ČR skončil na Mistrovství Evropy juniorek šestý, Ohlédnutí za World Grand Prix: Němky s Karg desáté
výrazně k tomu přispěly hráčky VK Lakomá a Meidlová mezi elitou, ČEŠKY ZÍSKALY STŘÍBRO ve třetí skupině

Tartu, Prostějov/son - Výborné umístění přivezla juniorská
reprezentace České republiky
z volejbalového Mistrovství
Evropy dívek do 19 let. V estonském Tartu a finském Tampere
neměla daleko od medailového
super úspěchu a nakonec obsadila stále vynikající šestou pozici, na čemž měly velký podíl dvě
členky VK AGEL Prostějov:
osmnáctiletá blokařka Eva Lakomá a teprve patnáctiletá smečařka Pavla Meidlová!
Hned ve vstupním duelu základní
skupiny I přišla první porážka v podobě možná nečekaného podlehnutí Řecku 1:3 (21, -10, -18, -21).
Soupeřky však v dalším průběhu
turnaje ukázaly své kvality a právě
tímto úvodním vítězstvím nechaly
Češky za sebou v tabulce. Lakomá
odehrála celou dobu v základní sestavě se ziskem 7 bodů (6 útoků,
1 eso) a Meidlová od druhého setu
střídala, ve čtvrtém už pak byla
v základu s úhrnnou bilancí rovněž
7 bodů (6 útoků, 1 blok).
Naštěstí se tým hned v následujícím
klíčovém utkání o sto procent zvedl
a porazil nebezpečné Bulharsko 3:1
(20, 17, -20, 17). Eva znovu absolvovala celý mač s 11 dosaženými
body (4 útoky, 6 bloků, 1 eso), Pavla
brzy naskočila z lavičky a v sestavě
figurovala až do konce při 9 zaznamenaných bodech (8 útoků, 1 eso).

ME juniorek 2014 – výsledky a statistiky Agelek

Základní skupina I

Konečné pořadí skupiny I

Řecko – Česko 3:1 (-21, 10, 18, 21): Eva Lakomá 7 bodů
(6 útoků, 1 eso), Pavla Meidlová 7 bodů (6 útoků, 1 blok).
Česko – Bulharsko 3:1 (20, 17, -20, 17): Eva Lakomá 11 bodů (4 útoky, 6 bloků, 1 eso), Pavla Meidlová
9 bodů (8 útoků, 1 eso).
Česko – Nizozemsko 3:0 (20, 23, 22): Eva Lakomá 4
body (2 útoky, 1 blok, 1 eso), Pavla Meidlová 12 bodů
(11 útoků, 1 blok).
Estonsko – Česko 1:3 (-15, -14, 20, -14): Eva Lakomá 13 bodů (8 útoků, 5 bloků), Pavla Meidlová 4
body (2 útoky, 2 esa).
Srbsko – Česko 3:0 (18, 16, 14): Eva Lakomá 0
bodů, Pavla Meidlová 3 body (3 útoky).

1. Srbsko 15 bodů (skóre 15:0), 2. Řecko 12 (12:4),
3. Česko 9 (10:8), 4. Bulharsko 5 (7:11), 5. Nizozemsko 4 (5:12), 6. Estonsko 0 (1:15).

Rozjeté reprezentantky ČR poté
skolily i dalšího papírově srovnatelného soka Nizozemsko 3:0 (20,
23, 22), k čemuž opět výrazně přispěly obě prostějovské volejbalistky coby součást základní sestavy:
Lakomá tentokrát 4 body (2 útoky,
1 blok, 1 eso) a výborně zakončující Meidlová 12 body (11 útoků,
1 blok). „Máme velkou radost, že
po úvodním horším výkonu se každým střetnutím lepšíme a naše hra
jde zatím pořád nahoru. Nesmíme
však polevit, neboť šampionát je
dlouhý a je nutné neustále makat
naplno. O postupu dál budou rozhodovat maličkosti,“ stručně okomentoval aktuální situaci hlavní trenér našich juniorek Ondřej Marek.
V estonském Tartu pak jeho svě-

Utkání o 5. až 8. místo

Česko – Belgie 3:1 (18, 22, -19, 17): Eva Lakomá
11 bodů (8 útoků, 3 bloky), Pavla Meidlová 11 bodů
(9 útoků, 2 esa).

Utkání o 5. místo

Bulharsko – Česko 3:2 (19, -21, -22, 8, 17): Eva Lakomá 9 bodů (5 útoků, 3 bloky, 1 eso), Pavla Meidlová 7 bodů (7 útoků).

řenky opravdu sahaly po senzační
účasti v semifinále, leč nakonec
tak vysoko nedospěly. Domácí
výběr totiž dokázaly dle očekávání
porazit 3:1 (15, 14, -20, 14), jenže
v posledním duelu grupy I hladce
podlehly Srbsku 0:3 (-18, -16, -14),
což v součtu se dvěma závěrečnými triumfy až překvapivě silného
Řecka nad Bulharskem i Nizozemskem znamenalo třetí místo v celkovém pořadí skupiny. Tím pádem
svěřenkám kouče Ondřeje Marka
účast v elitní čtyřce starého kontinentu těsně unikla, leč stále bylo oč
bojovat. Co se prostějovských plejerek týče, obě jak s Estonskem, tak
se Srbskem nastoupily v základní
sestavě. A z jejich statistických čísel
shrnutých níže je přitom jasně patr-

né, že do dění na turnaji stále promlouvaly dost výrazně, což bylo
skvělé.
Navíc se na tomto radostném konstatování nic nezměnilo ani v úplném
závěru šampionátu. Při vítězství nad
Belgií 3:1 (18, 22, -19, 17) v sobotním utkání o 5. až 8. příčku „Agelky“ zase patřily se shodným počtem
11 dosažených bodů k velkým tahounkám mančaftu a slušně se prosadily i v nedělním posledním zápase
o pátý post, byť s Bulharskem těsně
prohraným 2:3 (-19, 21, 22, -8, -17).
Konečná šestá pozice v juniorské
Evropě je pro mladé volejbalistky
ČR velmi hodnotným vysvědčením a celé družstvo včetně dvou
vyslankyň prostějovského oddílu
zaslouží absolutorium!

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Prostějov/son – Letošní World
Grand Prix coby nejprestižnější
reprezentační soutěž volejbalistek mimo mistrovství světa už
je minulostí. Ve dvou národních
výběrech se do něj zapojily tři
současné hráčky VK AGEL
Prostějov a my vám přinášíme
zprávu, jak si ve špičkově obsazeném klání vedly.
Jasně největší herní vytížení z naší
trojice měla německá blokařka Stefanie Karg, která v úvodních dvou
turnajích nejvyšší skupiny 1 patřila
k hlavním oporám svého týmu a ve
čtyřech z šesti absolvovaných utkání dosáhla výborných statistik. Do
posledního třetího turnaje základní
části však letní posila hanáckého
klubu již nezasáhla kvůli menším
zdravotním problémům, navíc Německo doplatilo na celkově těžký
los, kdy mělo za soupeře téměř jen
samé favority. Tím pádem ve vyrovnané tabulce obsadilo konečnou
desátou příčku, ovšem jediný bodík
za šestou pozicí.
O poznání méně si v Grand Prix
2014 zahrály dvě české plejerky
z prostějovského „vékáčka“. Až
na jednu výjimku (duel proti Alžírsku) nahrávačka Pavla Vincourová pouze naskakovala z lavičky
jako střídající a smečařka Andrea
Kossányiová dokonce většinou
ani nenastoupila, opět kromě zmíněného střetnutí s Alžírskem. Na
úspěchu kolektivu ČR v nižší
skupině 3, kde po triumfu v základní fázi podlehl až ve finále závěrečného Final Four domácímu
Bulharsku, se tak obě „Agelky“
podílely jen méně.

Výsledky a statistiky World Grand Prix žen 2014

Skupina 1
První turnaj (Jižní Korea)
Srbsko – Německo 3:0 (24, 20,
15): Stefanie Karg 4 body (2 útoky,
1 blok, 1 eso).
Jižní Korea – Německo 3:1 (-21,
20, 22, 21): Stefanie Karg 14 bodů
(10 útoků, 3 bloky, 1 eso).
Thajsko – Německo 0:3 (-21, -22,
-21): Stefanie Karg 9 bodů (7 útoků, 1 blok, 1 eso).
Druhý turnaj (Turecko)
Německo – Srbsko 3:0 (21, 28,
18): Stefanie Karg 11 bodů (8 útoků, 2 bloky, 1 eso).
Německo – Dominikánská republika 3:2 (19, -19, -22, 16, 14):
Stefanie Karg 15 bodů (7 útoků, 4
bloky, 4 esa).
Turecko – Německo 3:1 (15, 19,
-21, 20): Stefanie Karg 5 bodů (3
útoky, 1 blok, 1 eso).
Třetí turnaj (Rusko)
Německo – Turecko 3:1 (-20, 34,
20, 22): Stefanie Karg 0 bodů.
Itálie – Německo 3:2 (-22, -21, 18,
14, 12): Stefanie Karg 0 bodů.
Rusko – Německo 3:0 (25, 24, 24):
Stefanie Karg 0 bodů.

Konečné pořadí skupiny 1
1. Brazílie 26 bodů, 2. Čína 17, 3.
Turecko 16, 4. Rusko 16, 5. USA
15, 6. Srbsko 13, 7. Japonsko 13,
8. Jižní Korea 13, 9. Itálie 12, 10.

Německo 12, 11. Thajsko 6, 12.
Dominikánská republika 3.

Skupina 3

První turnaj (Kazachstán)
Chorvatsko – Česko 1:3 (-30, -21,
19, -20): Pavla Vincourová střídala
(0 bodů), Andrea Kossányiová nenastoupila.
Austrálie – Česko 0:3 (-21, -14,
-20): Pavla Vincourová nenastoupila, Andrea Kossányiová nenastoupila.
Kazachstán – Česko 1:3 (-16, -24,
25, -16): Pavla Vincourová střídala
(0 bodů), Andrea Kossányiová nenastoupila.
Druhý turnaj (Česko)
Česko – Alžírsko 3:0 (8, 7, 17):
Pavla Vincourová v základní sestavě (1 bod – 1 útok), Andrea Kossányiová v základní sestavě (11 bodů
– 7 útoků, 3 bloky, 1 eso).
Česko – Mexiko 3:0 (14, 18, 19):
Pavla Vincourová střídala (0 bodů),
Andrea Kossányiová nenastoupila.
Česko – Kazachstán 3:0 (15, 20,
21): Pavla Vincourová nenastoupila, Andrea Kossányiová nenastoupila.

Konečné pořadí skupiny 3

1. Česko 18 bodů, 2. Bulharsko 16,
3. Chorvatsko 12, 4. Kazachstán 9,
5. Keňa 9, 6. Mexiko 6, 7. Austrálie
1, 8. Alžírsko 1.

Final Four (Bulharsko)
Semifinále: Česko – Chorvatsko 3:2 (-26, 21, -20, 21, 10): Pavla Vincourová střídala (2 body – 1 útok, 1 blok), Andrea Kossányiová nenastoupila.
Finále: Bulharsko – Česko 3:0 (16, 13, 17): Pavla Vincourová střídala (0
bodů), Andrea Kossányiová střídala (0 bodů).

Rozhovor se Solange Soares – první část (o fotbale): „Věděla jsem, že Brazílie nemá tým na medaili z MS“
je Brazilka a navíc pochází z Belo
Horizonte, které bylo jedním z dějišť nedávného mistrovství světa
ve fotbale.
Byla jste během MS doma v Brazílii a navštívila třeba i osobně některé
zápasy šampionátu?
„Doma jsem v průběhu celého
šampionátu byla a několik utkání
se hrálo jen dvacet minut od místa, kde bydlím. Možnost dostat se
přímo do hlediště jsem měla, ale
Prostějov/son – Jednou z našich nakonec jsem se rozhodla ji nevyuvolejbalistek, která od začátku žít kvůli tomu, jakým mafiánským
prochází společnou přípravou žen způsobem se čachrovalo s prodejem
VK AGEL Prostějov na novou se- vstupenek. V médiích už se objevizónu 2014/15, je dlouholetá kapi- ly informace, že dokonce pracovtánka Solange Soares. Již tradič- níci brazilské fotbalové federace
ně jsme s ní v tomto letním období hromadně skupovali lístky, aby je
pořídili obsáhlejší rozhovor, jehož následně prodali za mnohonásobně
úvodní pasáž je však neobvykle vyšší cenu. Takovým způsobem mi
věnována jinému kolektivnímu třeba byla nabízena vstupenka na
sportu než volejbalu. Důvod? Soli semifinále proti Německu za třicet

tisíc! Tohle mě fakt štvalo, a proto
jsem na žádném zápase osobně nebyla, i když jsem mohla.“
Můžete popsat atmosféru přímo
v dějišti mistrovství?
„Byla prostě úžasná. Speciálně Belo
Horizonte chválili jako vůbec nejlepší hostitelské město šampionátu
a hodně lidí se tam během turnaje i
vracelo z jiných měst třeba přespávat,
protože tam je po všech stránkách
velmi příjemně a veškeré záležitosti okolo MS výborně fungovaly.
V podstatě všichni Brazilci domácí
turnaj nesmírně prožívali, navíc jej
přes mnohé počáteční obavy nakonec organizačně zvládli skoro bez
problémů a atmosféra, která v celé
zemi panovala, se dá jen těžko popsat. Prostě paráda až na ten závěr,
jenž místní lidé často obrečeli vinou
toho, co naše reprezentace v posledních dvou střetnutích předvedla.“

V médiích se dost rozebíralo i to, že
mistrovství může výrazně ovlivnit
také brazilskou politickou scénu. Je
to tak?
„Já nemám politiku ráda a moc se
v ní nevyznám, ale jde o to, že na
podzim proběhnou prezidentské
volby. Současná vládní garnitura je
přitom u moci už dvanáct let a znovu slibuje hory doly, jenže každému
rozumnému člověku musí být po
vývoji uplynulých roků jasné, že
své nereálné sliby nedokáže splnit.
Nejen z mého pohledu jsou potřeba
velké změny ve vedení státu, které
by mohly vést k obecnému zvýšení životní úrovně v Brazílii. A třeba
k tomu ten výsledkový výbuch na
závěr šampionátu nakonec přispěje.“
Hlavně po semifinálovém debaklu 1:7 od Německa svět obletěla
spousta záběrů na usedavě plačící

fanoušky domácího mužstva, kteří
si takovou sportovní tragédii snad
ani neuměli představit. Jak jste tohle
prožívala vy?
„Samozřejmě také špatně, ale musím říct, že jsem herní i výsledkové
potíže proti opravdu silným týmům
očekávala. Sice nejsem žádný expert, ovšem fotbal jako asi každý
Brazilec miluju, je to po volejbalu
můj druhý nejoblíbenější sport a
aspoň trochu mu rozumím. Proto
jsem už dopředu viděla, že rozhodně nemáme mančaft na medaili a
postup mezi elitní čtyřku by byl tak
trochu zázrak. Do semifinále jsem
tipovala Německo, Argentinu, Nizozemsko a tím čtvrtým jsme mohli
být my, pokud vše vyjde ideálně.
Což se přesně stalo. Osobně jsem
fakt předpokládala, že zápasová
konfrontace s opravdu silnými soupeři může dopadnout špatně, a bo-

hužel k tomu došlo. I když takovou
hrůzu, která se zrodila v semifinále,
určitě nikdo včetně mě nečekal.
Ukázalo se však, že brazilský tým
byl špatně sestavený a obrovská tíha
očekávání celého národa ležela na
příliš mnoha mladých hráčích, kteří
to navzdory svým fotbalovým kvalitám psychicky neunesli. Jakmile se
zranil Neymar, byl konec. Potom citelně chyběl jiný ostřílenější tahoun
jako třeba Ronaldinho nebo Kaká,
jež Scolari nenominoval. Na ty
mladé kluky spoléhalo dvě stě miliónů natěšených lidí, což je zvlášť ve
fotbalově fanatické Brazílii tlak, jaký
si tady v Česku nikdo neumí ani trochu představit. Navíc Brazilci mají
jednu vlastnost, že když něco nefunguje, tak hned změní úplně všechno.
A tyhle nekoncepční změny v našem fotbalu za uplynulých iks let
se nasčítaly a provalily v posledních

dvou zápasech letošního mistrovství
světa. Inkasovat během pěti minut
čtyři góly byla skutečně hrůza, dostali jsme pořádnou lekci. Pokud se
teď ale zachováme rozumněji jako
například Němci, nebudeme vše
rozbourávat a místo toho půjdeme
odbornější cestou talentu snoubeného s tvrdou prací, může být na
příštím šampionátu za čtyři roky
mnohem líp.
Na závěr ještě přidám jednu zajímavost pro lidi z Prostějova, kteří
určitě znají bývalého fotbalistu
Jindru Skácela, s nímž kamarádím.
Na mistrovství do Brazílie si zaletěl
a dostal se i do Belo Horizonte, kde
mě navštívil. Bylo to moc příjemné
setkání a Jindra říkal, že je z celého
šampionátu nadšený.“
Dokončení rozhovoru tentokrát věnované už volejbalu přineseme za
týden.

Hokej
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Šimboch vychytal nájezd Haluza šel z kola ven, Belay už je Prostějovák
a v Prostějově neuspěl ani Šumperk
TOMÁŠ SRŠEŇ – LHK Jestřábi Prostějov:
Prostějov/jim – Porci tří utkání ve
čtyřech dnech zahájili prostějovští
hokejisté vítězně. V úterý večer si na
svůj domovský zimní stadion pozvali hráče Šumperku a stejně jako
proti Přerovu, dařilo se jim i v tomto derby. V utkání dvou prvoligových soupeřů sice museli velice
brzy dotahovat náskok hostí, vydařenou druhou třetinou ovšem
zápas obrátili a mohli si po skončení duelu vychutnávat vítěznou
děkovačku s necelými sedmi stovkami diváků.
Domácí kouč Tomáš Sršeň se v zápase musel obejít bez Kolibára, Kučery
i Duby a s první třetinou příliš spokojen nebyl. Úvodní branku utkání vsítil
Šumperk již v šesté minutě, když Beneš střelou z levého kruhu na první tyč
propálil Šimbocha. A o chvíli později
to mohlo být 0:2, po přihrávce zleva
se před bránou ocitl Haase, nezamířil
však přesně. Z domácí strany byl při
zakončení dlouho nejaktivnější Kajaba, jeho pokusy ale stabilně nacházely připraveného Zelenku, totéž platilo
i pro Jedličkovu dělovku od modré.
Ani Šumperku se ovšem nedařilo
o mnoho více, což dokládalo nevyužité přečíslení dva na jednoho. Druhá
část již mohla realizačnímu týmu i příchozím fanouškům udělat více radosti.
Nejprve úspěšně přečkali přesilovku
soupeře za špatné střídání, poté dvouminutovým prohřeškem prezentoval
i soupeř. Kalužovu střelu těsně nad
ledem ještě gólman hostí zneškodnil,
to už ovšem neplatilo pro Venkrbcovo

„Vstup do zápasu jsme měli špatný, první třetina vůbec nebyla podle našich
představ. Od druhé třetiny jsme zlepšili pohyb a dokázali využít přesilové
hry. Právě druhá polovina zápasu už snesla měřítko, ale špatným začátkům
se musíme vyvarovat.“

RADEK KUČERA – Salith Šumperk:
„Trénujeme dvoufázově, muži jsou v plné zátěži, dostali jsme po individuálních chybách úvodní dva góly v oslabení. Do poloviny zápasu se nám
dařilo hrát to, s čím jsme do Prostějova přijeli, pak už nám to chlapi neplnili
a inkasovali jsme z toho třetí a čtvrtý gól. V některých místech nám chyběla
bojovnost, přesná nahrávka, to se podepsalo na utkání. První třetinu i do
půlky utkání jsme byli lepším týmem, pak už nás soupeř začal přehrávat.
Prostějov dobře bruslí, kombinuje. Uvidíme ale v soutěži, to bude něco jiného než přátelská utkání. Zatím ovšem vypadá velice dobře.“
zakončení po Vosátkově vybídnutí.
Chvíli nato odhalili rozhodčí hru v šesti
i na straně Šumperku a Prostějovu se
i tuto početní výhodu podařilo zužitkovat. Tentokrát od modré vypálil Malý
a na brankovišti se pohybující Jedlička
uplatnil svůj důraz – 2:1. Jen o minutu později se domácím podařilo obrat
pojistit. Belay ujížděl s Coufalem dva
na jednoho, posunul kotouč na své
křídlo, které si v nájezdu vědělo rady
a zavěsilo pod víko – 3:1. Branková
smršť tímto okamžikem neskončila,
jen o čtrnáct sekund později už totiž
platilo skóre 3:2. Domácí obrana si
totiž nechala zabruslit Vachutku, jenž
okamžitě snížil na rozdíl jediné branky. Ihned po rozehře si to středem mezi
obránce namířil Luňák, do střely se už
ale nedostal. Prostějov měl i nadále trochu navrch, dokumentovala to dlouhá
výhoda šest na pět, pří níž na zadní
tyči chybělo Jedličkovi jen málo, aby
přihrávku umístil za brankovou čáru.
Jejich tlak pokračoval i po skončení
početní výhody, v závěru třetiny ujíž-

děli Coufal, Belay a Černý
Č
na jediného
beka, prvně jmenovaný ale poslal obtížnou přihrávku mimo.
Poslední část začali lépe hosté a Šimboch se musel mít při premiéře před
domácím publikem na pozoru, jednou mu dokonce pomohla i branková
konstrukce. Na opačné straně bylo
nejvíce horko zhruba deset minut před
koncem, když Černý našel od levého
mantinelu Belaye, ten byl sice před
brankovištěm sám, ale příliš blízko
gólmanovi, jenž si tak s jeho střelou
poradil.
Hosté tak i dále mohli usilovat o vyrovnání. Nejblíže tomu byl tři a půl
minuty před koncem Karel Plášek,
nejzkušenější hráč hostí ale při dvojici nájezdů neuspěl. Nejprve ze hry,
kdy byl ale zahákovaný, posléze ani
při trestném střílení. To mu brankář
vychytal. Výsledek tak po nevydařeném střídání hostí pečetil únikem po
levé straně Stejskal. Po Švaříčkově
vysunutí ujížděl z levé strany sám a
zvýšil na 4:2.

Jestřábi poprvé neinkasovali

a porazili Zubry i v odvetě
Petr ZACHAR – asistent trenéra LHK Jestřábi Prostějov:
Prostějov/jim – Ondřej Kocián
a Lukáš Vydržel se rovným dílem
zasloužili o to, že prostějovští hokejisté připravující se na návrat do
první ligy poprvé v předsezónním
období nedostali ani jeden gól. Podařilo se jim to v celkově pátém
utkání, k čemuž jim dopomohlo
i tři čtvrtě tisíce platících diváků. Své
premiérové branky v dresu „áčka“
se navíc dočkal junior Šimon Mašek
a byla to nakonec branka vítězná.
Trenérské duo Tomáš Sršeň, Petr
Zachar nechalo tentokrát odpočívat
obránce Kolibára s Vosátkem a útočníky Černého, Procházku, Luňáka
a Kajabu, do střetnutí již nezasáhl ani
Petr Haluza, s nímž již vedení klubu
nepočítá. Naopak zpět v sestavě byli
junioři Liška s Maškem, kapitán
Duba i Sršeň, na straně soupeře nechyběli ani jarní členové postupového výběru – na pozici centra David
Šebek a v obraně Jiří Polák.
První třetina nabídla řadu vyloučení
i střel, ale žádný gól. Hned ve druhé
minutě to krátce po sobě zkusili od
modré Švaříček s Kneslem, o další
minutu později nepropasíroval puk
do branky Mašek a z dorážky neuspěl
ani Belay. Před branou si o nedlouho
později našel odražený puk Mašek
a Sklenář musel opět zasahovat, ihned po přejetí modré čáry vypálil na
zadní tyč Skřivánek, gólman ale vy-

„V první třetině jsme byli lepším týmem s několika vyloženými příležitostmi, ale
v druhé části se hra vyrovnala a soupeř se také dostal do šancí. Naštěstí jsme dali
gól na 1:0. Hra pak byla dost rozháraná a plná osobních soubojů. K technickému
hokeji to mělo daleko, zítra nás čeká Šumperk a to bude úplně o něčem jiném.“

PETR DOČKAL – HC ZUBR Přerov:
„S těžkým soupeřem jako je Prostějov jsme neplnili stanovenou taktiku, hráli jsme ustrašený hokej a soupeř nás přehrával. Od druhé třetiny jsme hráli
hokej, který jsme chtěli, tomu odpovídal i poměr střel. Hráli jsme ze zajištěné obrany, trochu škoda nevyužitých přesilovek, to bude v sezóně rozhodovat. Po individuální hrubce v třetí části jsme inkasovali podruhé a zápas nám
ukázal, kde máme slabší místa. Prostějovu přeji, ať se mu v první lize daří.“
áž čk pukk vyrazil.
il Hostéé ddostali
li
rážečkou
na čtvrt minuty výhodu čtyř na tři,
tu ale stejně jako zbytek přesilovky nevyužili, naopak blízko změně
bezbrankového stavu byl Venkrbec.
Gólman ale skvěle zasáhl držadlem
hole.
Gól přišel až ve druhé třetině. Na jejím začátku získal Venkrbec kotouč
a v oslabení ujížděl vstříc bráně. Blafák
mu vyšel téměř dokonale, puku se ale
do cesty postavila tyčka.
V polovině utkání přišla chvíle pro
Lukáše Vydržela, jenž ještě nezahřátý musel likvidovat první nájezd.
Brzy po Kociánovi odstoupila z utkání i trojice Švaříček, Coufal, Stejskal
a dvě a půl minuty před pauzou se
jejím spoluhráčům podařilo poprvé
skórovat. Po Belayově vítězném
buly v útočném pásmu se dostal puk
k Maškovi a devatenáctiletý útočník ho protlačil za brankovou čáru.
Ihned poté putovali v rychlém sledu

l iiD
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l
na trestnou lavici
Dostálek
Palou
a Jestřábi měli více než minutu výhodu pět na tři. Tu se jim sice na
přelomu druhé a třetí dvacetiminutovky nepodařilo zužitkovat, moc
je to ale mrzet nemuselo. Když
totiž seděl na trestné lavici Mašek,
dosáhl při vlastním oslabení druhé
branky Matouš Venkrbec. Téměř
dvoumetrový forvard opět nastoupil na pozici centra a po boku osmi
křídel se střídal s Martin Belayem
a Lukášem Dubou. Při hře čtyři na
pět dostal puk od Indry a úspěšně ho
poslal do sítě – 2:0.
Domácí to ale stále neměli jednoduché. Knesl s Jedličkou inkasovali
po dvou minutách a hosté dostali
dvojnásobnou početní výhodu, nejblíže snížení byl po své střele do tyče
Kratochvíl. A obdobně se vedlo i jeho
spoluhráčům, na Vydržela si nikdo
z nich nepřišel a tento výsledek již
zůstal v platnosti.

U šumperských "Draků" přišla na závěr další výhra
RADEK KUČERA – Salith Šumperk:
Šumperk, Prostějov/jim - Výsledkově vydařený týden zakončili
hokejisté Prostějova výhrou na
ledě Šumperku. Zatímco Severomoravané tak v šesti přípravných
zápasech zvítězili pouze jedinkrát,
bilance Jestřábů v letních utkáních
je přesně opačná. Jejich pátá výhra
se zrodila v pátek večer u regionálního soupeře, ale přes vedení 3:1 to
nakonec bylo velké drama, které
nakonec rozsekl až Michal Černý
přibližně minutu a půl před koncem.
Na vedoucí gól se moc dlouho nečekalo, trvalo to přesně sto čtyřicet
sedm sekund. To se Belayovi podařilo vystihnout rozehrávku soupeře
a Knesl se zapsal mezi střelce. Jenže
Jestřábi se po celé utkání dopouštěli
spousty faulů a domácí to dokázali
trestat. Jako prvnímu se to těsně před
uplynutím úvodní desetiminutovky
podařilo Vrdlovcovi. Jenž při početní výhodě uklidil puk do sítě – 1:1.
Nerozhodný stav trval přesně deset
sekund. To Duba našel Indru a Koutský podruhé lovil kotouč z branky

„První třetina od nás byla poměrně špatná, do utkání jsme příliš zdařile nevstoupili.
Druhá perioda se naopak nesla ve znamení nevyužitých šancí, vlastně jsme netrefili
ani úplně odkrytou branku. Vše možná ještě víc mrzí, když výsledek klidně mohl vypadat jinak. Rozhodla hrubá chyba hráčů, kterým by se nic takového stávat nemělo.“

TOMÁŠ SRŠEŇ – LHK Jestřábi Prostějov:
„Myslím si, že dnešní zápas byl daleko lepší než ten, co jsme odehráli s Draky
v Prostějově. Bylo vidět hodně bruslení a napadání na obou stranách, takže se
musela hra fanouškům líbit. Za výhru jsme moc rádi, pořád musíme přivykat
prvoligovému tempu. Každý zápas se snažíme hrát, jak si řekneme. Hrajeme ale
ještě každé utkání v pozměněné sestavě, na sehrání teprve přijde čas.“
– 1:2. A prostějovský kapitán byl i u
třetího zápasu svého týmu, v závěru
druhé třetiny nabil při přesilovce Skřivánkovi, který přesně zacílil do horního růžku a dočkal se tak první branky
v dresu Jestřábů.
Stav 1:3 platil i proto, že se Šumperským nepodařilo proměnit trestné střílení. To jeli proti Jestřábům v prvním
i druhém vzájemném utkání, v obou
případech však neuspěli. Tentokrát
to byl Žalčík, jenž neuspěl střelou
mezi betony. A nebylo to jediné, co
museli hosté přečkat, chvíli předtím
šli do tří, když dvě minuty vyfasovali Knesl se Stejskalem. Ani minuta
a tři čtvrtě ale domácím nestačila.
Rozhodnuto ale vůbec nebylo, Jestřábi

totiž zaspali začátek poslední dvacetiminutovky. Nejprve to byl Sedlák,
který z mezikruží propálil Kociána,
vyrovnat se podařilo Patriku Moskalovi. Třiatřicetiletý útočník zakončoval
při další početní výhodě domácí kombinaci a bylo to rázem 3:3.
Zápas tak spěl k remízovému vyústění,
to se ale nakonec nestalo. V čase 58:23
se Černému podařilo překonat ležícího
Koutského a Jestřábi si tak přivezli vítězství 4:3.
Podílela se na tom také pětice Vosátko, Procházka, Luňák, Černý a
Kajaba, která vynechala o den dříve
hrané střetnutí proti Přerovu, naopak
kvarteto Liška, Mašek, Medek a Sršeň odpočívalo.

Kádr „A“-mužstva Jestřábů doznal první korekce.
A dotkla se jednoho z nejzkušenějších hokejistů, od
nějž si realizační tým i vedení klubu hodně sliboval. Na
předsezónní zkoušce totiž nepřesvědčil dlouholetý prvoligový hráč, jenž v dresu brněnské Komety nakukoval i do
extraligy Petr Haluza. Posledním utkáním prostějovského
odchovance se stal úterní vítězný duel proti Šumperku.
Prostějov/jim

„Očekávali jsme od něj větší přínos
pro tým, v zápasech ale až takové
výkony nepředvedl. Když jsme ho porovnávali s našimi hráči, kteří loni nastupovali ve druhé lize, tak jsme neviděli rozdíl. Nepřehrával je, nevyčníval,
neukázal ani svůj střelecký potenciál,“
vyjmenoval rozhodující hlediska sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.
Svou roli hrála i finanční stránka,

poměr cena-výkon tak neodpovídal
představám. „V porovnání s ostatními požadoval jeho agent výrazně lepší
podmínky, které nebyly v rovině, jenž
si můžeme dovolit. Navíc bychom
museli platit za hostování Hradci
Králové, o přestupu jsme se kvůli tabulkám vůbec nebavili,“ konstatoval
Vykoukal.
Obdobně to viděl i hlavní kouč Jestřábů Tomáš Sršeň. „Je to zkušený hráč
a očekávali jsme od něj větší agresivi-

tu. Naše předpoklady nenaplnil, každé
mužstvo ale potřebuje zkušené hráče
a musím říct, že ti zbývající zatím podávají slušné výkony,“ uznal.
Jednatřicetiletý Haluza během své kariéry kromě Prostějova prošel dorostem i juniorkou i „áčkem“ Olomouce,
juniorkou Zlína a mužskými výběry
Vyškova, Techniky Brno, Vsetína,
Hradce Králové, Komety Brno, Dukly
Jihlava a naposledy polského Sanoku. V něm zvládl za dvanáct utkání
tři góly a sedm nahrávek. Mimo to
odehrál šest extraligových zápasů
a dalších 325 v první lize, do níž od jara
opět patří i Prostějov. Bohužel vyjádření Petra Haluzy se Večerníku přes
veškerou snahu získat nepodařilo.
Mobilní telefon buďto nezvedal,
nebo se představil jiným jménem, na SMS zprávy nereagoval...
V kolonce odchodů je to od zahájení

lední přípravy zatím jediný zápis, naopak se podařilo dořešit doplnění kádru.
Hostování Martina Belaye se totiž
změnilo v přestup. „Naší snahou je mít
tu co nejvíce kmenových hráčů. Původně měl přijít zcela zadarmo, nakonec
se to sice trochu zvrtlo, ale i tak se nám
podařilo dojednat velice dobré podmínky, za takové k nám ostatní přišli na
hostování,“ pochlubil se Vykoukal. Od
třiadvacetiletého útočníka si slibuje herní myšlenku i celkovou perspektivu, zapracovat naopak bude třeba na bruslení.
Tím ale jeho vyjednávací práce nekončí, stále ještě vede jednání o dalších hráčích, mimo jiné o Kociánovi,
Švaříčkovi či Skřivánkovi. „Frank
Kučera patří Letňanům a snad by nás
jeho příchod neměl stát ani korunu,
dalším jménem je Sršeň, ten nás ale
ještě musí přesvědčit,“ prozradil sportovní manažer Jestřábů další jména.

ROZHODNUTO: Na první ligu se bude chodit

za devadesát „kaček“, do 120 centimetrů zdarma
„Mým přáním je zisk čtyř miliónů korun ze vstupného,“
nechal se slyšet Jaroslav Luňák, současný boss Jestřábů
Prostějov/jim - Předvádět natolik atraktivní hokejové divadlo,
aby se na vstupném za domácí
utkání podařilo utržit čtyři miliony korun a přibližně z pětiny
TAK naplnit rozpočet pro nadcházející prvoligovou sezonu. To
je přání generálního manažera
„A“-týmu Jestřábů Jaroslava
Luňáka v souvislosti se zveřejněním výše vstupného pro soutěžní
zápasy.
„Někdo to pochopí a někdo ne, jinak to ale nejde! Správně by mělo
vstupné pokrývat minimálně dvě
třetiny příjmů, nelze se totiž spoléhat jen na sponzory a město,
přispět na provoz musí i divák,“
hájí první muž Jestřábů Luňák navýšení cen i nezvykle drahý vstup
na přípravné zápasy.
Zatímco za přáteláky se s výjimkou Pardubic platí osmdesát korun

a pro děti do patnácti let a sto třiceti centimetrů to je padesátikoruna,
v lize bude plné vstupné činit devadesát korun a osoby do sto dvaceti centimetrů budou mít vstup
zdarma. Dnes, tedy v pondělí 25.
srpna bude navíc zahájen prodej
permanentek. Ta na základní část
stojí 1800 korun, což znamená 70
korun na zápas, její riskantnější
verze včetně play off a případné
baráže 2340 korun.
„Záležet bude i na tom, jak budeme hrát, když ale budeme nahoře
a v ply off, tak už to opět nebude
o ceně. Počítali jsme s tím, že ne
všem se to bude líbit, pokud ale
chceme hokej dělat koncepčně,
přináší to plusy i minusy,“ doplnil šéf prostějovského „áčka“
s tím, že i nadále věří v zaplněné
hlediště, jako tomu bylo v závěru
minulé sezony.

ANKETA MEZI FANOUŠKY:

Co říkáte na vyšší vstupné

pro přípravné období a první ligu:
Ladislav Šmíd
„Osmdesát korun na přípravu mi přijde trochu přehnané, na sezonu je to
ale v pohodě. Hlavně permanentka je výhodná, za osmnáct set můžete jít
na šestadvacet utkání, to na jeden zápas dělá necelých sedmdesát korun.
Za padesát korun se tu chodilo ještě na HC, to už je ale deset a více let.“

Roman Navrátil
„Ten kdo chodí občas, tak snad může devadesát korun zaplatit. A kdo chodí
na každý zápas a koupí si permici za osmnáct stovek, má šest zápasů zadarmo. To bychom ale nebyli Hanáci, aby se neřešila každá koruna.“

Petr Zapletal
„Většina první ligy má vstupné na mistráky za sedmdesát korun my za devadesát. Proč máme mít o třetinu vyšší vstupné než většina ostatních? Na
hokej chodím pravidelně už třicet let, ale teď možná přestanu. Ne že bych
na to neměl, ale prostě z principu.“

Ve středu přijedou extraligové Pardubice, vstup je za stovku

Prostějov/jim - Poslední tři přátelská utkání mají před sebou hokejisté Prostějova. Dvě z nich sehrají
v tomto týdnu, když nejprve v úterý od 18.00 hodin nastoupí na ledě
Havířova, přesně o den později se
pak na vlastním ledě střetnou s extraligovými Pardubicemi. V duelu
se šestinásobným českým mistrem
tak půjde o první konfrontaci Jestřábů s celkem hrajícím nejvyšší
domácí soutěž, navíc barvy soupeře již deset obléká prostějovský
odchovanec Jiří Cetkovský.
„Odehrát zápas ve dvou dnech po
sobě je náročnější, ale kluci mají
dobře natrénováno. Navíc věřím,
že proti Pardubicím budou mít ob-

rovskou motivaci, pokud by navíc
soupeř přijel v plné sestavě, bylo by
to fajn a důkladně by nás prověřil,“
přeje si hlavní kouč Jestřábů Tomáš
Sršeň.
Východočeši mají za sebou úvodní
dva zápasy v obnovené Lize mistrů
a v obou případech padli na ledě
skandinávských celků výsledkem
1:2. Nejprve v pátek prohráli ve
švédském Linköpingu, o dva dny
později ztratili vedení ve finském
Turku. Mimo to odehráli i čtyři
klasické přáteláky, nad Mladou Boleslaví vyhráli 4:3 a ve Znojmě 5:3,
poté prohráli 0:4 v Olomouci a 2:3
po nájezdech se stejným soupeřem
doma.

Zápas začíná v osmnáct hodin a plné
vstupné činí rovnou stokorunu. Děti
do patnácti let a sto třiceti centimetrů
mají vstup zdarma, děti od sto třiceti
centimetrů nahoru zaplatí sedmdesát
korun. Je to tedy přesně o dvacet
korun dražší než na ostatní domácí
přípravné duely Jestřábů.
Do extraligové sezony vstoupí
Pardubice v pátek 12. září na ledě
Třince, do té doby mají ještě v plánu přátelák se Spartou Praha a další
dvojutkání Ligy mistrů, tentokrát
doma s oběma severskými výběry.
Den před Pardubicemi se Jestřábi
střetnou s Havířovem, s nímž se
naposledy střetli při památné semifinálové sérii play off druhé ligy

v sezoně 2011/2012. Poté už se oba
celky nestřetly, zhruba dvouapůlroční odmlka tak skončí v úterý.
„Očekávám, že opět předvedeme
kvalitní výkon plný bruslení, napadání, dohrávání soubojů. A také,
že se nám podaří vyhrát. Věřím, že
kostru už budeme mít pohromadě
a budeme moci oba duely odehrát na
čtyři kompletní formace,“ vyřkl svá
přání a očekávání Sršeň.
Havířovští již stihli plných devět
zápasů, nyní jsou před nimi závěrečné tři. S Vítkovicemi prohráli 0:3
a v Trenčíně 2:5, naopak zdolali polskou dvacítku, Francii, Přerov, polské Jastrzebie, Opavu a v uplynulém
týdnu i Žilinu se Šumperkem.

Mistři světa Richter s Vykoukalem nastoupí
v exhibici proti olympijským vítězům z Nagana
Jihlava, Prostějov/jim – Na velký
hokejový svátek se mohou v sobotu 30. srpna těšit návštěvníci
jihlavského zimního stadionu.
Právě tamější prvoligový stánek
totiž bude hostit Zlaté utkání mezi
vítězi olympijských her v Naganu
z roku 1998 a trojnásobnými mistry světa z let 1999 až 2001. Při
exhibičním utkání pořádaném
rovněž coby vzpomínka na tragicky
zesnulého trenéra Ivana Hlinku
se tak budou opět v jednom dresu
prohánět Dominik Hašek, Jaromír
Jágr, Milan Hejduk či Roman
Hamrlík, jejich soupeři budou
coby několikanásobní mistři světa

rovněž Martin Richter s Jiřím Vykoukalem. Zatímco třiačtyřicetiletý
sportovní
manažer
Jestřábů
bude druhým nejstarším hráčem
světových šampionů, o téměř osm
let později narozený Richter bude
společně s Karlem Pilařem úplně
nejmladší.
„Poprvé jsem byl kontaktován již
někdy v lednu v únoru, a sdělil jsem, že
když budu mít možnost, rád dorazím.
Momentálně mě ale trochu trápí
kotník, tak netuším, jestli budu moci
nastoupit. Jsem z nich sice nejmladší,
ale nyní se už jako zelenáč necítím.
Holt věkový rozdíl zůstal zachován,“
pousmál se prostějovský rodák, jenž
naposledy získal polský titul a nyní
zatím stále vede jednání o dalším
angažmá.

Potěšení z nominace a možnost zahrát
si s někdejšími spoluhráči neskrýval
ani Jiří Vykoukal. „Máme sice nyní
dost pracovních povinností, vnímám
to ale jako příjemné zpestření. Doufám,
že se to ponese v exhibičním duchu
a potěšíme diváky,“ přeje si mistr světa
z let 1996 a 1999, jenž byl rovněž členem
bronzových výběrů z let 1997 a 1998.
Olympijský výběr vedený Slavomírem Lenerem a nehrajícím kapitánem Vladimírem Růžičkou tvoří
brankáři Dominik Hašek a Roman Čechmánek, obránci František
Kučera, Libor Procházka, Jaroslav
Špaček, Richard Šmehlík, Roman
Hamrlík a Jiří Šlégr, které doplňují
útočníci Pavel Patera, Robert Lang,
Jan Čaloun, Martin Procházka, Robert Reichel, David Moravec, Milan

Hejduk, Martin Ručinský, Martin
Straka, Josef Beránek a Jaromír Jágr.
Proti nim se postaví gólmanské trio
Milan Hnilička, Vladimír Hudáček
a Dušan Salfický, obránci Petr Buzek,
Martin Richter, Radek Martínek,
Ladislav Benýšek, František Kaberle,
Karel Pilař, Martin Štěpánek a Jiří
Vykoukal, dále útočníci Michal Broš,
David Výborný, Viktor Ujčík, Václav
Prospal, Petr Čajánek, Jaroslav Hlinka,
Jan Tomajko, Václav Varaďa, Tomáš
Vlasák, Roman Šimíček a Tomáš
Kucharčík. Trenéry jsou Josef Augusta
a Vladimír Martinec.
Na hrací ploše se tak sejdou hráči,
kteří v součtu odehráli téměř 4 300
reprezentačních zápasů, nasázeli v nich
přes 800 branek a z velkých mezinárodních akcí přivezli 175 medailí.

Přípravný týden prostějovských hokejistů v číslech....
LHK Jestřábi Prostějov – Salith
Šumperk 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

LHK Jestřábi Prostějov – HC ZUBR
Přerov 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Salith Šumperk – LHK Jestřábi
Prostějov 3:4 (0:1, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 25. Venkrbec (Vosátko),
30. Jedlička, 31. Coufal (Belay), 59. Stejskal
(Švaříček) – 7. Beneš (Plášek), 31. Vachutka
(Gewiese). Vyloučení: 5:4. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváků: 680.
Sestava Jestřábů: Šimboch – Roupec, Knesl,
Vosátko, Kaluža, Malý, Jedlička, Skřivánek,
Švaříček – Stejskal, Luňák, Haluza – Kajaba,
Venkrbec, Indra – Sršeň, Procházka, Kuchta
– Černý, Belay, Coufal. Trenéři: Tomáš Sršeň
starší a Petr Zachar.
Sestava Šumperku: Zelenka – Sedlák, Slavík,
Holík, Beneš, Gewiese, Novotný, Drtil, Vrdlovec,
Moskal, Staněk, Velecký, Plášek, Haas, Žalčík,
Vachutka, Brunec, Veselý, Berger, Vávra, Cink.
Trenér: Radek Kučera.

Branky a nahrávky: 38. Mašek (Belay), 44.
Venkrbec (Indra). Vyloučení: 8:6. Bez využití.
V oslabení: 1:0. Diváků: 751.
Sestava Jestřábů:
Kocián (30. Vydržel) – Roupec, Kaluža, Švaříček, Knesl, Skřivánek, Jedlička, Malý, Liška – Stejskal, Venkrbec, Indra – Sršeň, Duba,
Kučera – Mašek, Belay, Coufal – Medek,
Kuchta. Trenéři: Tomáš Sršeň starší a Petr
Zachar.
Sestava Přerova:
Sklenář – Pala, Osina, Vlček, Janota, Kudělka, Polák, Goiš, Sedlák, Dostálek, Lehečka,
Šebek, Kratochvíl, Sprušil, Kolář, Školoud,
Rajnoch, Škorík, Kundrátek. Trenér: Petr
Dočkal.

Branky a nahrávky: 10. Vrdlovec (Sedlák, Slavík), 44. Sedlák (Cink, Vachutka), 50. Moskal
(Vrdlovec, Sedlák) – 3. Knesl (Belay), 11. Indra
(Duba), 37. Skřivánek (Duba), 59. Černý (Venkrbec). Rozhodčí: Kika – Adamec, Matěj. Vyloučení: 2:8. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváků: 550.
Sestava Šumperku: Koutský – Sedlák, Slavík, Holík, Drtil, Gewiese, Novotný, Beneš –
Vrdlovec, Moskal, Staněk – Velecký, Plášek,
Haas – Žálčík, Berger, Brunec – Vávra, Vachutka, Cink – Kužílek. Trenér: Radek Kučera.
Sestava Jestřábů: Kocián – Švaříček, Roupec,
Kaluža, Knesl, Malý, Vosátko, Jedlička, Skřivánek
– Stejskal, Luňák, Venkrbec – Kučera, Procházka, Duba – Černý, Belay, Coufal – Kajaba, Indra,
Kuchta. Trenéři: Tomáš Sršeň starší a Petr Zachar.
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Exkluzivní interview s bývalou hráčkou a nynější kondiční trenérkou VK AGEL

„ZPÁTKY K HRANÍ MĚ TO UŽ FAKT VŮBEC NETÁHNE...“
Michaelu Jelínkovou potěšily
ěšily příznivé ohlasy na její práci v minulé sezóně, na kterou teď s týmem navazuje

Prostějov - Před loňskou sezónou to byla
la zajímavá a dost nečekaná novinka, po roce už jde
o zaběhnutou záležitost, která patří ke koloritu
o oddífungování prostějovského volejbalového
lu. Úvodní fázi přípravy „A“-týmu žen VK AGEL
os pod
zaměřenou na pilování fyzičky má i letos
palcem bývalá hráčka a nyní kondiční trenérnulého
ka Michaela Jelínková, jež se během minulého
rocentsoutěžního ročníku ve své nové roli stoprocentký klub
ně osvědčila. Proto s prací pro hanácký
pět zapokračuje a prostějovské plejerky tak opět
kusují její náročné i moderní metody.
Marek Sonnevend
Jak vnímáte začátek své
druhé sezóny v pozici
kondiční trenérky Agelek?
„Pro mě je to již určitě jednodušší.
Za prvé jsem na rozdíl od loňska
už mnohem víc věděla, do čeho
jdu, a za druhé je tady v přípravě
většina holek stejných jako před
rokem. Tím pádem i ony vědí, co
můžou čekat ode mě, znají mou
práci a nemusím jim toho tolik
vysvětlovat. Tak nějak společně
víme, o co jde, a myslím, že nám
to zatím dobře funguje.“
Náplň fyzicky zaměřených
tréninků je stejná jako loni
touto dobou, nebo zařazujete
i některé novinky?

„Rozhodně jsem si nezkopírovala
kopírovala
program z loňska a nejedeme
eme podle
něj. (smích) Na druhou stranu
anu pokud
něco opravdu funguje, není
ení důvod
nic zásadního měnit. A nám
m se v minulé sezóně určitá základní
dní osnova
kondiční přípravy osvědčila,
čila, takže
makáme podle podobného
o modelu.
Současně se snažím, aby
y tréninky
byly pokud možno pestré
tré a pro
děvčata zajímavé, neboť si z vlastní
hráčské kariéry ještě živě pamatuju,
jak úmorné či nudné nabírání
ání fyzičky
někdy bylo. Tím pádem zařazujeme
i některé drobnější novinky. Snad
tedy holky to nezbytné trápení aspoň
občas baví... (úsměv)“
Můžete více přiblížit přesnou podobu kondiční přípravy?

„Stejně jako loni jsme se rozhodli,
že nepojedeme na žádné soustředění
a zůstaneme v Prostějově, kde jsou
naprosto ideální podmínky a máme
tady vše potřebné včetně výborné
regenerace. Většina tréninků tak
probíhá v hale Sportcentra DDM
a má podobu různých speciálních
cvičení s využitím vlastního těla
i s cvičebními pomůckami. Opět
chodíme také do místní posilovny
a nově jsme začali využívat rovněž
zrekonstruovanou posilovnu TK
PLUS, kde jsou jiné stroje než na
hale a jde o takové zpestření. Dalším novým prvkem je
jednou týdně trénink v bazénu
Městských

„Za prvé jsem na rozdíl od loňska
už mnohem víc věděla, do čeho jdu,
a za druhé je tady v přípravě většina
holek stejných jako před rokem.“
Žena na fyzičku MICHAELA JELÍNKOVÁ
vysvětluje v čem je její role letos jednodušší

Foto: Marek Sonnevend
lázní.
lázní Kromě toho
absolvujeme i klasické
běhání ať už venku v okolí haly,
nebo uvnitř včetně tradičního vybíhání schodů. A za příznivého počasí ještě vyrážíme cvičit na písek
beachových kurtů. Celkově dost
často měníme prostředí i náplň, což

V akci. Někdejší vynikající hráčka a nyní kondiční trenérka VK AGEL Michaela Jelínková svým ovečkám právě vysvětluje, jak mají postupovat při dalším cvičení.
Foto: Marek Sonnevend
INZERCE

je podle mě ten nejlepší recept na
neupadání do tréninkového
stereotypu a nudy.“
V uplynulé sezóně
jste byla coby
kondiční trenérka
nováčkem, přesto
se na vaši práci hrnuly jen samé pochvaly. Potěšilo
vás to a současně i povzbudilo do další
práce?

„Tahle
prosTahle spokojenost ze strany pros
tějovského klubu mě samozřejmě
moc potěšila, zvlášť když jsem se
po ukončení hráčské kariéry vrhla na novou profesní dráhu. Jako
ještě větší ocenění své práce jsem
ale brala fakt, že holky nepotkaly
během celého ročníku v podstatě
žádné větší zdravotní problémy
zátěžového či únavového charakteru a až do konce sezóny působily z kondičního hlediska hodně
dobrým dojmem. Což myslím
svědčí o tom, že jsme společně
odvedly kvalitní práci. Pochopitelně pomohla i skutečnost, že
se v loňském kádru sešly hráčky,
z nichž drtivá většina na tom byla
se svým fyzickým základem velmi dobře. Holky samy chtěly na
sobě makat a tím jsem to já měla
jednodušší. Věřím, že letos to
bude stejné a vytvoříme co nejlepší kondiční základ pro zápasovou
úspěšnost na hřišti. V tomto směru
pomáhaly i teď pomáhají neustálé
konzultace mezi mnou a trenér-

skou dvojicí
dvo
vooji
j cíí M
Miroslav
ir
iroslav
Čada - Ľubomír Petráš.
Společně hledáme ideální
cestu přípravy v dané fázi
a zdá se mi, že se nám to skutečně daří sladit. Komunikace je
vlastně ve všem moc důležitá, a to
samozřejmě i mezi námi trenéry
a hráčkami. Ony musejí pracovat
na co nejvyšší možné úrovni, ale
zase tak, abychom je fyzicky nezničili. V případě potřeby je nutný
individuální přístup.“
Současná fáze přípravy
zaměřená převážně na
kondici potrvá pět až šest týdnů.
Jak budou ženy VK AGEL dělat na fyzičce potom?
„S hlavním koučem jsme domluvení, že vše bude probíhat stejně jako
v minulé sezóně. Což znamená, že
do Prostějova přijedu vždy jednou
týdně na speciální trénink s větším
kondičním zaměřením a jinak tým
co se fyzičky týká, pojede podle
mnou připravených plánů. Navíc
přijdou na řadu třeba po Vánocích
nebo během dalších zápasově volnějších období dva, možná tři týdny,
které tady strávím zase celé a věnujeme je intenzivnějšímu oživování
kondice. Na přesných termínech se
domluvíme podle aktuální situace.“
Netáhlo vás to z nové role
zpátky na hřiště k návratu do hráčské kariéry?

„Vůbec
„„V
Vůb
ů ec
ec ne. Naopak jsem se utvrdila
d v tom, že jsem loni udělala
správný
krok a moje momentální
s
práce
mi naprosto vyhovuje. Dělat
p

aktivně vrcholový sport už mě fakt
neláká, i když rekreačně si volejbal samozřejmě občas zahraju
ráda. Ale nic víc.“

kdo je

michaela
jelínková
Kondiční trenérka VK AGEL Prostějov a bývalá špičková volejbalistka
se narodila 2. prosince 1985, má tedy
osmadvacet let, měří 187 centimetrů a váží 77 kilogramů. Na postu
nahrávačky působila od útlého mládí až do loňského jara, kdy v hanáckém klubu ukončila aktivní kariéru a přešla na novou pozici
v realizačním týmu.
Odchovankyně KP Brno odešla už v osmnácti letech do zahraničí, konkrétně do Francie. Během tamního pětiletého působení
v RC Cannes a VB Hainaut získala hned čtyři mistrovské tituly
a stejný počet pohárových trofejí, načež poprvé ve své kariéře zamířila do Prostějova.
j
V sezóně 2008/2009 s ním dobyla
y extraligog
vé zlato i triumf v Českém poháru, aby následně přestoupila do
německého USC Münster. S tímto klubem se v průběhu tří roků
postupně lepšila až k bundesligovému bronzu v sezóně 2011/2012,
načež se vrátila do prostějovských služeb a s „vékáčkem“ opět získala jjak titul,, tak ppohárovou trofej.
f j Na reprezentační
p
úrovni dlouhodobě patřila do širšího kádru národního týmu České republiky,
v jehož barvách obsadila deváté místo na mistrovství Evropy 2009
a osmou příčku na evropském šampionátu o dva roky později.
Startovala rovněž i na mistrovství světa.

