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Calejja

KOMANDO ZMRZAČILO
STAŘENKU! pod hromobitím
ala
Na záchranku ček
celé čtyři hodiny…

Při zásahu v Čelechovicích
zlomili „zakuklenci“
ležící ženě nohu

Stále se potýkají s následky. Čtyřiasedmdesátiletý František Zbořil má po nedávném policejním zásahu dosud viditelné podlitiny na pravé ruce, jeho o rok starší žena Ludmila se po operaci
zotavuje na LDN prostějovské nemocnice.
2x foto: Martin Zaoral

podrobnosti k případu
se dočtete na straně 13

INZERCE

Cambridge Exam Preparation Centre BIG BEN®

Zápis

Angličtina pro děti

777 562 788
ONLINE REZERVACE KURZŮ NA WWW.BIG-BEN.CZ

VIDEOGALERIE NA WWW.BIG-BEN.CZ

Nejúspěšnější jazykovka pro děti v ČR dle výsledků
u mezinárodních zkoušek Cambridge University!

9 771212 667008
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Zmoklá hvězda. Zatímco Josepha Calejju (zcela vlevo) v předvečer koncertu přijal pěkně v suchu na
prostějovské radnici primátor Miroslav Pišťák, o den později si musel stejně jako diváci navléknout pláštěnku. Reportáž z vystoupení maltského tenora najdete na straně 10.
3x foto: Josef Popelka

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Skákala před auta

Uplynulou středu 27. srpna
měli strážníci co dělat s mladou dámou, která měla pořádně „naváto“. Pětadvacetiletou ženu na základě telefonického oznámení hlídka
zastihla ve večerních hodinách na ulici Marie Pujmanové. Při příjezdu na místo
se dotyčná pohybovala po
středu vozovky, vstupovala
před jedoucí vozidla a vykřikovala vulgární výrazy.
Chovala se značně zmateně.
V době zákroku opakovaně
padala na zem. Vzhledem
k silné podnapilosti nebylo
možné u ní ani provést dechovou zkoušku, v doprovodu strážníků zamířila rovnou
na záchytku.

Kočka v obchodě

Předminulou sobotu 23. srpna v dopoledních hodinách
bylo oznámeno z prodejny na
Poděbradově náměstí, že jim
dovnitř vnikla kočka. Hlídka
zvíře vypustila do volné přírody. Kočky strážníci neodchytávají, neboť jde o volně
žijící zvíře, které se samo
o sebe dokáže postarat.

Pokuta za týrání

Do rukou páníčka se zatoulaný psík dostal bleskurychle.
Minulou pondělí 25. srpna
v podvečer nahlásil muž prostřednictvím linky 156 zaběhnutí svého psa - jorkšíra v ulici
Janáčkova. Mezitím hlídka od
občana na ulici Vrahovická
převzala psa, který se shodoval s popisem ztraceného. Po
několika minutách od přijatého sdělení se majitel s psíkem
shledal. Jelikož pětadvacetiletý muž se dopustil přestupku
na ochranu zvířat proti týrání,
porušením vyhlášky města
mu byla na místě udělena bloková pokuta.

Strážníci, na přechody!

Začátek školního roku bývá
pro děti značně rizikový.
p
ý
Školáci plni dojmů z letních
prázdnin často zapomínají na
hrozící nebezpečí v podobě
srážky s vozidlem a bezhlavě vstupují do silnice. Proto
strážníci dnes, v pondělí 1. září,
dohlíží ve zvýšeném počtu na bezpečné přecházení
chodců a to zejména dětí
v blízkosti škol. Preventivní
dohled bude pokračovat ve
větší míře po celé září. V následujícím období budou přechody obsazovány střídavě.

Kamera do Školní

V současné době je ve městě rozmístěno 27 kamer na
26 bodech. Mobilní kamera se
přesouvá do různých lokalit,
a to na základě zvýšeného
rizika vandalství, krádeží, narušování veřejného pořádku
a jiného protiprávního jednání. V tomto roce se strážníkům podařilo právě pomocí
mobilní kamery zadržet sprejery na městském hřbitově.
Nyní je kamera přemístěna
poblíž
centra města a to na ulip
ci Školní, kde střeží městský
majetek.

Zatoulaní psi

Dvakrát v průběhu úterý
26. srpna vyjížděli strážníci
na odchyt psa. Nejprve se
jednalo o křížence rezavé
barvy pohybujícího se na ulici Brněnská u hřbitova. Zanedlouho po prvním výjezdu
byla vyslána hlídka do ulice
Na okraji k odchycení volně
pobíhajícího psa. V prvním
případě
skončil tulák v útulp p
ku v Čechách pod Kosířem.
Pes totiž neměl čip a majitel
se nepřihlásil.
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HROMADA PŮJČEK HO DOSTANE DO BASY!
Přestože chlapíka
z Prostějovska tížily dluhy a postupně si vzal
tři půjčky najednou,
celkem se mu je dařilo
splácet. Pro podvod se
dostal do spárů policie
až ve chvíli, co si na úvěrovou kartu vybral čtyřicet tisíc korun a v tomto
případě mu už „navrátil“
nic neříkal…

„Navrátil“ mu nic neříkal

Šestinásobný zloděj
skončil v klepetech

Prostějovsko/mik
„Prostějovští kriminalisté zahájili
trestní stíhání třiapadesátiletého
muže z Prostějovska, kterého
obvinili ze spáchání přečinů podvodu a úvěrového podvodu. Tohoto protiprávního jednání se měl
dopustit od října roku 2012 tím,
že si sjednal celkem tři půjčky
v různých výších, z nichž splatil převážnou část. Od jedné ze
společností obdržel i úvěrovou
kartu na čtyřicet tisíc korun.

Ilustační foto: Internet
Peníze vyčerpal, ale zaplatil
pouze dvě splátky. K dnešnímu
dnu tak dluží celkem pětačtyřicet
tisíc pět set korun,“ sdělila
k případu Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Při prověřování navíc kriminalisté zjistili, že muž při sjednávání
půjček uvedl nepravdivé informace týkající se jeho zaměstnání.
„V případě prokázání viny
a odsouzení hrozí obviněnému
až dvouletý pobyt za mřížemi,“
doplnila mluvčí krajské policie.

Prostějov/mik - Kriminalisté
zahájili trestní stíhání jednadvacetiletého muže z Prostějovska,
kterého
obvinili ze spáchání přečinů
krádeže, porušování domovní svobody a poškození
cizí věci. Velmi čilý zlodějíček
vykradl dům v Držovicích,
pak se ale specializoval na
vozidla.
V době od 26. července do
1. srpna tohoto roku se
měl muž na teritoriu města
Prostějova dopustit celkem
šesti trestných činů. „V jednom případě se vloupal do
rodinného domu v Držovicích,
jedenkrát poškodil vozidlo
a v dalších čtyřech případech
se vloupal do aut zaparkovaných na různých ulicích

v Prostějově. Do vozidel vnikal po rozbití oken a zaměřoval
se na peníze, nářadí, nepohrdl
ani jízdním kolem ze sklepní
kóje a kolečkovými bruslemi,“
upřesnila výčet zlodějských
výletů mladého pachatele Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Celková škoda, kterou
mladík napáchal, byla
vyčíslena na padesát tisíc
korun. „Na základě operativního šetření, zjištěných
informací a poznatků se
podařilo případy objasnit
a pachatele zjistit. V případě
prokázání viny a odsouzení
mu hrozí trest odnětí svobody
v rozmezí od šesti měsíců do
tří let,“ dodala Urbánková.

Šel na nákup a stále se nevrátil NADRŽENÁ ZVĚŘ
Prostějov/mls - Policie ČR
se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc při pátrání po
pohřešovaném
šestapadesátiletém Pavlu Navrátilovi
z Prostějova. Pohřešovaný
byl naposled viděn svojí matkou při odchodu z domova v
úterý 26. srpna 2014 kolem
deváté hodiny ráno s tím, že
jde na nákup...
„Do dnešního dne se však
nevrátil a ani o sobě nepodal
žádnou zprávu. Mobilní telefon nemá. Léčí se se zdravotními problémy. Vzhledem
k tomu, že má rád lesy, není
vyloučeno, že se může pohybovat v jejich okolí, především v okolí určického lesa,”
dodala Irena Urbánková.
„Zdánlivé stáří pohřešované-

ho je mezi šestapadesáti až sedmdesáti lety. Je vysoký 189
až 190 cm, střední postavy
s nachýlením napravo. Vlasy má prošedivělé, nakrátko
ostříhané. Je hladce oholen.
Nosí dioptrické brýle. Při
odchodu z domu měl na sobě
modré rifle, zeleno-žlutou mikinu, modrou bundu, polobotky hnědé barvy,“ poskytla
médiím popis pohřešovaného
Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého
kraje.
Policie ČR se obrací na širokou veřejnost se žádostí o pomoc při pátrání po pohřešovaném. Jakékoliv informace
k jeho pobytu, pohybu nebo
výskytu přijmou policisté

Přes tři promile,
pak ROZBIL ZÁCHOD

Prostějov/mik - Každý se
v opilosti chová jinak. Muž,
za kterým museli dokonce
vyjet městští strážníci, se však
doma před manželkou propil až k tomu, že v zuřivosti
rozmlátil záchodovou mísu.
Skončil pochopitelně na
záchytce.
V neděli 24. srpna doprovázeli
strážníci opilce na záchytnou
stanici do Olomouce. „Jednalo se o muže, který se doma
choval agresivně. Podle slov
jeho manželky pil již od rána.
V opilosti rozbil toaletní mísu

a hrozilo i další zničení bytového zařízení. Strážníci u něj
dechovou zkouškou zjistili 3,30
promile alkoholu. Jelikož měl
výtržník ránu na hlavě, skončil
nejprve v rukou lékaře, a po
ošetření v nemocnici putoval do
protialkoholního zařízení,“ informovala Večerník Jana Adámková, tisková mluvčí Městské
policie v Prostějově. Jak dodala,
kromě nákladů na nový záchod
se mu ještě výrazně prodraží
odvoz k vystřízlivění. Pobyt na
záchytce totiž vyjde celkem na
částku čtyř tisíc korun...

útočí na automobily

Neviděli jste ho? Pohřešovaný
Pavel Navrátil se do dnešního
dne nenašel... Foto: Policie ČR
v pracovní dobu od 7.00 až
15.00 hodin na telefonní lince
974 781 326, případně kdykoliv na bezplatné telefonní
lince 158.

Prostějovsko/lef, pk - Hned několik útoků na automobily ze strany divokých zvířat zaznamenali
v minulých dnech motoristé na
Prostějovsku.
Například v úterý 26. února před
šestou hodinou ranní vběhlo zákeřné divoké prase do cesty vozu Lancia na cestě mezi Protivanovem
a Nivou. Černý kňour zastoupil
vozidlu
cestu
a nehodlal se hnout z místa, ačkoliv pětatřicetiletý řidič intenzivně
troubil. „Po nevyhnutelném střetu, při němž byla na vozidle způsobena škoda padesát tisíc korun,
prase vítězoslavně zaryčelo
a nezraněno uteklo do lesa,“

informovala Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
Podobná událost se udála
i mezi Otaslavicemi a Vranovicemi. Tam pro změnu napadla
jedoucí automobil šílená srna.
„Do Mazdy narazila z boku
a i ona, stejně jako kňour v předchozím případu, utekla nezraněna do lesa. Řidič vozu vyčíslil
škodu na pět tisíc korun,“ uvedla
ke druhému případu Urbánková s tím, že podle policie jsou
v tomto období podobné případy
velmi časté. Souvisí s aktivitou
zvěře v době říje.

BOURALA a odešla k městu!
Zanechala po sobě olejovou skvrnu

Prostějov/mik - Hodně podivně
se zachovala mladá slečna,
která minulé úterý havarovala
v Brněnské ulici v Prostějově.
Poté, co narazila do ostrůvku
před rondelem, a z auta vytekl
motorový olej, nepozorná
šoférka s vozidlem popojela,
odstavila ho a vydala se v klidu
pěšky k náměstí. Brzy ji ale dopadli strážníci.
„V úterý šestadvacátého srpna
před třiadvacátou hodinou
vyjížděli strážníci na základě
telefonického
sdělení
ke
kruhové křižovatce v Brněnské
ulici. Zde mělo projet vozidlo
přes ostrůvek, přičemž došlo
k poškození auta a silnému
znečištění vozovky olejem
i plastovými úlomky. Nato mladá
žena vůz zaparkovala opodál

ČERNÁ KRONIKA
VVykradená
k d á Mazda
M d

Během dopoledních hodin
úterý 26. srpna došlo ke vloupání do vozidla Mazda CX,
které bylo zaparkované na
Kojetínské ulici v Prostějově. Zatím neznámý pachatel
z něj odcizil notebook značky Lenovo, digitální mikroskop, digitální metr Voltcraft
a svazek několika klíčů. Majiteli tím způsobil škodu za
padesát tisíc korun. Policisté
zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež, za který
pachateli, vzhledem k výši
vzniklé škody, hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od
jednoho roku do pěti let.

Nemá povolení,
bude vyhoštěn

Jako ďas pracoval nejméně
po dobu tří měsíců u jisté
prostějovské firmy dělník
z Ukrajiny. Při namátkové
kontrole ze strany cizinecké
policie, k níž došlo minulé
pondělí 25. srpna, však vyšlo najevo, že chlapík nemá
potřebné pracovní povolení. Ukrajinec byl zadržen
a převezen na služebnu, kde
s ním muži zákona zahájili
řízení o vyhoštění
správní
p
z České republiky.

Sprejer v akci

Neznámý sprejer úřadoval
v období ze 16. na 17. srpna
v Olomoucké ulici v Prostějově. Na vstupní dveře jednoho z domů tam nastříkal
blíže neidentifikovaný nápis
o velikosti 79 x 40 cm. Majiteli domu tím způsobil škodu dvacet tisíc korun. Za to
mu, v případě dopadení, hrozí až roční pobyt za mřížemi.

Zmizelo kolo

Neznámý zloděj se uprostřed minulého týdne vloupal
do volně přístupné kolárny
v jednom z domů v Tovární
ulici ve Vrahovicích, z níž
odcizil pánské horské jízdní
kolo značky GT Zaskar Elite.
Neodradilo ho ani to, že jízdní prostředek bylo uzamčeno
lankovým zámkem. Majiteli
způsobil škodu pětadvacet
tisíc korun.

Šli po nářadí

Byla dostižena. Poté, co elévka mezi řidiči v Brněnské ulici bourala
a nechala po sobě zaneřáděnou silnici, vydala se pěšky k městu…
2x foto: Městská policie Prostějov
a odešla směrem do centra,“ popsala havárii i následné chování
mladé řidičky Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově. Pátrání po povedené slečince nebylo naštěstí nijak dlouhé. „V uvedené lokalitě
nedaleko odstaveného vozidla

strážníci dvaadvacetiletou řidičku
nalezli. K nehodě se doznala. Na
místo byli přivoláni policisté ze
skupiny dopravních nehod, kteří
si celou událost převzali k šetření.
Hasiči zajistili odstranění olejové skvrny na vozovce,“ dodala
Adámková.

Výhradně po nářadí a pracovních pomůckách šli zloději, kteří vykradli Ford Transit v ulici Podjezd a Citroën
v Bulharské ulici v Prostějově. Z prvního vozu sebrali
kotoučovou pilu, úhlovou
brusku, příklepovou vrtačku,
sponkovací kladivo, pilové
listy do pily, sadu šroubovacích bitů, 25 metrů prodlužovacího kabelu a další pracovní nářadí za jedenatřicet tisíc
korun. Z druhého auta sebrali
plastovou bednu s nářadím
a přepínací panel. V tomto případě způsobili škodu
šestadvacet tisíc korun.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

KRIMI ZPRÁVY
hledejte
také na webu
JAN FORAL

JAROSLAV KULHAN

MARTIN VOJTEK

GABRIELA VÖRÖŠOVÁ

se narodil 26. září 1992 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 4. března 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 20 do 25 let, měří 170 až 180
centimetrů. Další údaje k popisu
osoby se v databázi nevyskytují.

se narodil 26. října 1963 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 21.
května 2013. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 50 do 53 let a měří 170
až 180 centimetrů. Má střední postavu, hnědé, místy vlnité, vlasy, zelené
oči a hnědé vousy, nosívá knír.

se narodil 3. února 1980 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 16. července 2014.
Jeho zdánlivé stáří je 34 až 35
let, měří 180 až 185 centimetrů a
má střední postavu, hnědé rovné
vlasy a hnědé oči.

se narodila 4. května 1999 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 9. srpna 2014. Její
zdánlivé stáří je 14 až 17 let, měří
asi 157 centimetry a má střední
postavu, hnědočerné vlnité vlasy
a hnědé oči.

www.
vecernikpv.cz

vo
Zpravodajství
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RAKOVINA, POTRATY SEBEVRAŽDA se nekoná
Sedlářová se přihlásila policii
GENETICKÉ ZMĚNY Petra
Vrchol drzosti: její sestry pořádají sbírku…

ČEKÁ NÁS TO TAKÉ?
Prostějov/mls - Šestimocný chrom. Strašák schopný způsobit celou řadu
zhoubných chorob. Katastrofální následky zanechává i na dosud nentom co vše může způsobit jearozených dětech. O tom,
odp
ho vypouštění do odpadních
vod, vznikl film Erin
Neús
Brockovich. Neústupná
environmentalistka
Rob
ztvárněná Julií Roberts
v něm zjistí, že právě
šestimocný chrom je důvodem, proč stovky lidí
městečk trpí velmi vážnými zdrav místním městečku
poruchami Pro oběti se jí pak podaří
votními poruchami.
vysoudit stovky milionů dolarů, které musí
bohat a do té doby bohorovná
zaplatit bohatá
elektráren
elektrárenská
společnost. Dočkáme
se něčeho podobného
i v Prostějově?

Foto: koláž Večerníku

Prostějov, Pivín/mik – Pohřešovaná majitelka prostějovské realitní kanceláře
Naděje Petra Sedlářová je
naštěstí naživu a v pořádku.
Po deseti dnech od svého
zmizení, během kterých
médiím poslala dva dopisy
na rozloučenou, se sama
přihlásila
policii.
Obrovskými dluhy zatížená
žena má teď zastání u své
rodiny. Její sestry dokonce
prostřednictvím facebooku
požádali lidi, aby pomohli
zaplatit milionové dluhy…
„Odvoláváme pátrání po
čtyřiatřicetileté ženě z Prostějovska. O vyhlášení pátrací
relace jsme požádali v pátek
15. srpna. Pohřešovaná se díky
uveřejnění prostřednictvím
medií sama dostavila na policii
na Prostějovsku. Byla zdravá
a v pořádku. Přesný důvod
svého odchodu nesdělila,“ informovala Večerník v pondělí
25. srpna Irena Urbánková,

tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci.
V minulém čísle Večerník
zveřejnil také dva dopisy, ve
kterých se Petra Sedlářová
během svého zmizení loučila
s rodinou a přiznala v nich astronomické dluhy ve výši dvaceti milionů korun. Majitelka
prostějovské realitky si naštěstí
rozmyslela sáhnout si na život a
přihlásila se policii. Ihned poté
však k údivu mnohých její sestry požádaly prostřednictvím
facebooku o finanční pomoc!
„Všem skvělým lidem a těm,
kterým není lhostejný osud
ženy, která byla celý život
poctivá a důvěřivá a za svoji
dobrotu nyní draze zaplatí.
Asi již tušíte, že jde o Peťku
Sedlářovou. Velmi hloupě
naletěla podvodníkovi, nyní jí
hrozí vězení a její rodina může
přijít o střechu nad hlavou.
Jde o astronomickou sumu,
a proto prosíme každého, kdo

by mohl přispět jakoukoli
částkou, klidně i stokorunou.
Věřte, že každá koruna bude
přínosem. Všem předem
děkujeme,“ vyzývají veřejnost
sestry Petry Sedlářové Eva
a Kristýna.
Tato výzva k veřejné sbírce
samozřejmě nezůstala bez
odezvy. Nikoliv však pozitivní. Většina lidí totiž
považuje Petru Sedlářovou za
podvodnici. „Okradla klienty realitní kanceláře, kteří
teď zůstali bez nemovitostí
i bez peněz,“ zní nejčastější
reakce na internetu. Jaká je
tedy pravda? Bohužel, Petra
Sedlářová stále nereaguje na
žádosti Večerníku o rozhovor,
stejně tak odmítla reagovat
na otázky jedna z jejích sester při naší návštěvě v Pivíně.
Není ani jisté, zda podvod či
zpronevěru peněz už nějakým
způsobem řeší policie. „S ohledem na ochranu osobních
údajů nelze informace ke

Už je u rodiny. Petra Sedlářová už není mezi pohřešovanými, sama se v pondělí přihlásila
policii.
Foto: Policie ČR
konkrétní osobě zveřejnit,“
odpověděla mluvčí krajské
policie Irena Urbánková
na dotaz Večerníku, zda
v případě Petry Sedlářové už
padlo nějaké trestní oznámení.
Večerník se bude pochopitelně celým případem
i nadále zabývat.

POČET OBYVATEL PROSTĚJOVA POVÁŽLIVĚ KLESÁ! VYMÍRÁME?!
V roce 1910 jsme přitom byli lidnatější než sousední Olomouc...

45116

sícovou hranici v roce 1980. Ještě
do roku 1990 se pak tento počet
zvyšoval, rodilo se hodně dětí
a průmyslová výroba ve městě
mířila k vrcholu. „Největší počet
obyvatel v celé své historii zaznamenal Prostějov v roce 1990, kdy
matrika evidovala přesně 52 061
občanů,“ pousmála se. Nutno ale
jedním dechem dodat, že právě od
tohoto roku to šlo s Prostějovem
z kopce. Odtrhly se Mostkovice
a problémy začaly mít i největší
místní podniky. „Došlo přesně
k opačnému efektu, na jaký byl
Prostějov do té doby zvyklý. Lidé
se začali stěhovat pryč za lepšími
podmínkami,“ konstatovala náměstkyně primátora.
Jak už ale bylo řečeno, po takzvané sametové revoluci se
situace začala otáčet. Odtrhly

2012

2013

2014

se Mostkovice, krachoval Agrostroj, výrazný počet úbytku
zaměstnanců zaznamenaly i Železárny. V dalším průběhu času
následoval katastrofální konec
Oděvního podniku, ještě předtím se navíc od Prostějova odtrhly Držovice, což znamenalo
další úbytek obyvatel zhruba
o patnáct stovek. „V posledních
deseti letech nastala skutečně
vážná situace, sešla se dohromady samá negativa. Porodnost rapidně klesala, úmrtnost občanů
Prostějova byla naopak vyšší.
Pokračoval také úbytek pracovních míst a vinou odtržení Držovic jsme přišli o dalších zhruba
patnáct stovek obyvatel,“ poukázala na nejzásadnější důvody
poklesu počtu obyvatelstva Prostějova Ivana Hemerková.

OTOKAR HOŘÍNEK navržen
na STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ!
Praha, Prostějov/pk - Po červnovém přijetí
místopředsedou Parlamentu Poslanecké sněmovny ČR Vojtěchem Filipem u příležitosti
svých 85. narozenin se Otokar Hořínek může
dočkat dalšího životního milníku. Sedmnáctinásobný mistr republiky, zasloužilý mistr
sportu, později úspěšný trenér a především
stříbrný medailista z letních olympijských
her v Melbourne 1956 v závodě ve střelbě
z libovolné malorážky, který je držitelem devíti československých rekordů, byl totiž navržen na státní vyznamenání - Medaile Za zásluhy. Postarali se o to již v březnu letošního
roku prostějovský poslanec, primátor Statutárního města Prostějov a dvojice zastupitelů.
A návrh nedávno již schválily i obě parlamentní komory včetně Senátu ČR. Konečné
rozhodnutí nyní leží na prezidentovi republiky Miloši Zemanovi, který by měl za zásluhy Otokara Hořínka – stejně jako další
nominanty na státní vyznamenání - ocenit
28. října 2014 na Pražském hradě.
Večerník vás bude o tom pochopitelně
informovat.

Legenda. Zatím nejcennější medailí Otokara Hořínka (na snímku s manželkou a prostějovským zastupitelem J. Augustinem) je ta olympijská z Melbourne (foto ve výřezu). Ta za zásluhy, vyjadřující státní vyznamenání, by se jí mohla minimálně vyrovnat. Foto: Tomáš Fraus
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2010

Je nás pořád méně. Už je to neuvěřitelných čtyřiadvacet let, co měl
Prostějov naposledy víc než padesát tisíc obyvatel... Ilustrační foto

2011

Klesající počet lidí žijících
v našem městě má samozřejmě
vliv i na městskou pokladnu.
„Teď už ani ne, ale velký vliv byl
znát v roce 1995, kdy jsme se poprvé dostali pod hranici padesáti
tisíc lidí. Kdybychom ´padesát-

ku´ udrželi, dostával by Prostějov
mnohem více peněz ze státního
rozpočtu... Momentálně máme
k tomu ale poměrně daleko, neboť současná evidence hovoří
o 44 234 občanech našeho města. Příjmy z takzvaných sdíle-

Historický vývoj počtu obyvatel Prostějova
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Klesající počet obyvatelstva není
žádnou horkou novinkou. Že už
Prostějov není tak lidnatý a že ztrácí i rozlehlost, o tom se všeobecně
ví. Za zmínku však stojí pohled do
minulosti. „Mám k dispozici hodně zajímavá data z ještě dávnější
historie. V roce 1848 byl Prostějov pátým největším městem na
Moravě! V roce 1880 měl pak
18 417 obyvatel a v tomto ohledu se už posunul na čtvrté místo
v žebříčku největších moravských měst. Sedmnáct let poté,
tedy v roce 1897 žilo v našem
městě 23 196 lidí. A teď pozor,
v roce 1910 jsme v počtu obyvatel dokonce předběhli sousední
Olomouc a stali jsme se třetím
největším městem Moravy. V té

době jsme měli 30 077 obyvatel,“ nechala nahlédnout Večerník
do historických čísel vývoje města Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora Statutárního města Prostějova.
Za první republiky, ovšem i v poválečných letech během minulého režimu, v Prostějově pokračoval vzestup počtu obyvatel. „Před
druhou světovou válkou zde byl
obrovský boom oděvnické výroby, do města se stěhovaly stovky
a stovky lidí z celé Moravy. Za
prací k nám přicházeli občané
i po válce a hlavně v sedmdesátých letech, zejména právě díky
rozvoji výroby v Oděvním podniku, ale také v Agrostroji, Gale či
Železárnách,“ poznamenala Hemerková. Poprvé Prostějov překonal v počtu obyvatel padesátiti-

Zdroj: Magistrát města Prostějova
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NOVODOBÝ VÝVOJ POČTU OBYVATEL PROSTĚJOVA
45675

Vymíráme! Na tento smutný fakt už Večerník
v průběhu posledních let několikrát upozorňoval,
když přinášel statistické skutečnosti. Největší
rozmach v počtu obyvatel zaznamenal Prostějov
v roce 1990, kdy měl přesně 52 061 obyvatel.
Pak se ale „trhly“ Mostkovice, o šestnáct let později je následovaly Držovice. Mezitím zkrachovaly významné podniky, tudíž někteří lidé se začali
stěhovat za prací do jiných měst. A když tomu
připočteme stále klesající porodnost, nejsou
v tomto ohledu vyhlídky Prostějova příliš optimistické. Pesimismus ale nebyl na místě například
v roce 1910, kdy jsme byli lidnatějším městem
než sousední Olomouc! Jenže, kde ty zlaté časy
jsou, nyní nás zde žije „pouze“ 44 234 lidí...

ných daní by pak opět výrazně
klesly, kdybychom se dostali pod
limit pětadvaceti tisíc obyvatel.
Ale to snad proboha nenastane,“
sdělil Večerníku na toto téma Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějova.
ROK

1971
1973
1975
1978
1980
1985
1989
1990
1995
2000
2005
2007
2013

Přistěhovaných

Odstěhovaných

1 388
1 578
1 495
1 117
1 406
1 112
842
1 079
610
726
961
912
899

685
648
738
772
808
828
823
889
692
750
968
1 157
946

Ad.: Chtěl znásilnit slabozrakou

„Andreu bych nikdy neznásilnil,“
reaguje pro Večerník její expřítel
Prostějov/mls - Po zveřejnění
článku z titulní strany minulého vydání se na redakci Večerníku obrátil v současnosti již
bývalý přítel Andrey S., který
byl jejími ústy obviněn z pokus o znásilnění. Muž, který se
su
nedostal se slabozrakou ženou
do konfliktu poprvé, se nám
exkluzivně svěřil s vlastní verzí
celé události. Od té původní se
kupodivu liší jen v některých
detailech. Ty však mohou být
pro klasifikaci celého případu
zcela zásadní.
Expřítel Andrey S. se přímo
ve Večerníku přiznal, že slečnu skutečně fyzicky napadl.
„Jednou jsem ji praštil do zad,
což je mi teď moc líto a kdyby
to šlo, vrátil bych vše zpátky...

Rád bych se za své chování chtěl Andree ještě jednou
omluvit. Proti jedné věci se
ovšem musím důrazně ohradit. Nikdy bych se ji nepokusil
znásilnit, to bych si opravdu
nedovolil! Tu noc mi ovšem
řekla ošklivé věci, což mě mrzelo a chytil jsem, jak se říká,
nerva,“ popsal horké chvilky
muž, který si sice nepřál být
veřejně jmenován, ale jehož
identitu má redakce pochopitelně k dispozici.
„Pravdou je, že jsme spolu nedávno souložili za garážemi na
Močidýlkách. Chtěl jsem Andree ty zážitky připomenout,
aby se pamatovala, co vše jsme
spolu prožili. Ale ona o tom najednou nechtěla slyšet, což mě
ranilo, naštval jsem se a v tom
vzteku ji praštil. Nato začal ten
její kamarád stříkat pepřák.

Začaly mě slzet oči a usoudil
jsem, že to celé nemá cenu.
Proto jsem se sebral a odešel
pryč. Škoda, že jsem nezůstal,
vše bych policistům vysvětlil
přímo na místě,“ popsal další
děj událostí dosud netrestaný
sedmatřicetiletý muž, který ve
Večerníku přislíbil, že slečnu
Andreu už nebude dále telefonicky ani jinak kontaktovat.
„Náš vztah skončil. Pokud
bude ona sama chtít, jsem
ochotný se s ní nějak rozumně
domluvit na rozchodu. Jinak
už nehodlám nic řešit,“ uzavřel
muž.
Celou věcí se ovšem zabývá
správní orgán magistrátu Statutárního města Prostějova,
který událost řeší jako přestupek proti občanskému soužití.
O jejím rozhodnutí vás bude
Večerník informovat.

Publicistika

Barometr
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Číslo týdne

4 000 000
Přesně takovou sumu si přeje

Chinaski váleli. Parádní zážitek připra-

vila uplynulý čtvrtek všem hudebním fajnšmeAutaři opět
krům, ale i nahodile příchozím občanům
na scéně! V pok náměstí T.G. Masaryka populární
slední době se znovu
skupina, která byla posledním
množí krádeže automobilů
hostem v rámci tradičního
nejrůznějších značek, které mizí
Prostějovského léta.
jak z Prostějova, tak i z přilehlého regiA byla to skvělá
onu. Že by „ztráty“ vozů souvisely s nedávvolba!
nými návraty na svobodu šéfů zlodějského
gangu v čele se Žouželkou a Rožičem?!

Osobnost týdne

JOSEPH CALLEJA

Asi těžko vybrat jinou hvězdu, než tu,
která včera večer rozzářila prostějovské náměstí T.G. Masaryka. Maltský
zpěvák svým zvučným, pronikavým
a hlavně nádherným hlasem plně potvrdil, že patří mezi TOP 5 nejlepších

„vytáhnout“ z kapes hokejových
fanoušků boss LHK Jestřábi
během nadcházejícího ročníku,
v němž bude Prostějov nováčkem
druhé nejvyšší soutěže. Jestli je
devadesát korun - jakožto základní vstupné na zápas v základní
části - tím správně zvoleným
kompromisem pro obě strany,
ukáže až samotná sezóna...

-

tak alespoň na chvíli stalo středobodem kulturního dění na této planetě!

Výrok týdne
„PRAVDOU JE, ŽE
JSME ZA GARÁŽEMI
NA MOČIDÝLKÁCH
SPOLU SOULOŽILI!“
Údajný „násilník“ přiznal,
že s Andreou S. styk měl,
ale již kdysi a z obou stran
šlo o zcela dobrovolný akt

REALITY BEZNADĚJE ANEB SLOŽTE SE NA MÉ DLUHY, JINAK...

Analýza
Martin Zaoral
Hledaná Petra Sedlářová se
přesně před sedmi dny přihlásila na policii. Nepochybně tím
učinila to nejlepší, co mohla.
Zejména vůči lidem, kterým
dluží miliony korun. K těm se
(snad poprvé) zachovala fair.
Radost udělala i těm, kteří se

Dopis na rozloučenou pohřešované Petry
Sedlářové nebyl adresovaný jejím nejbližším.
Dokonce jeho hlavní příjemcem nebyla ani televize Nova, která jej zveřejnila. Od samého počátku bylo jasné, že tento vzkaz míří k co nejširší
veřejnosti. Šlo v první řadě o prosbu, která měla
lidi vyburcovat k tomu, aby vznikla sbírka na obrovské dluhy, které paní Petra stihla nadělat. Kdo
z dlužníků by o něčem takovém nesnil? Nelze se
příliš divit, že tato výzva zůstala nevyslyšena...
o ni báli jako o člověka, který
dle svých vlastních slov balancuje na hranici života a smrti.
Mezi ně patřili nejen členové
její rodiny, ale i tisíce dalších,
které zaujal její „Dopis na rozloučenou“. Tento srdceryvný
vzkaz zdánlivě adresovaný jejím nejbližším byl nepochybně voláním o pomoc určeným

celé veřejnosti. Svědčí jak
o určitém druhu literárního
talentu, tak zejména o strachu pisatelky z toho, že by
měla nést odpovědnost za
problémy, které sama způsobila. A v neposlední řadě
ukazuje na její rozvinutou
schopnost citového vydírání...
Na druhou stranu nelze říct,

Prázdniny jsou za námi, u nás nic nekončí...
Denně čerstvé aktuality na

fejeton
Petra Hežová
Tak jsem si zase zapnula televizi přesně v okamžiku, kdy
se na všech programech prohánějí reklamní spoty. Poučená z pravidelného sledování
pořadů „volejte řediteli té či
oné televize“ vím, že reklamy
jsou nutné pro financování
mých oblíbených stanic, takže neskuhrám ani nebrblám.
A protože reklamní blok trvá
téměř stejnou dobu jako díl

některého z mých oblíbených
detektivních seriálů, dám se
do zaujatého sledování nabízených produktů a hádejte co...
Výrobci potravin nám do těch
svých produktů zřejmě přidávají nějaké drogy!
No schválně. Děti si dají jen lžičku svého oblíbeného jogurtu,
načež se v pokojíčku zjeví tlupa
kreslených kamarádů, líznete si
zmrzliny a uííííí rázem jste obklopení svými přáteli a fičíte na
horské dráze. Nebo si dopřejete
šálek čaje a vaše sedačka rozkvete exotickými květy, či jen co
si otevřete konzervu s tuňákem,
už se to kolem vás hemží hollywoodskými hvězdami.
Ať už tím tvůrci reklamních
spotů chtěli říct cokoli, na mě

to nějak nezabírá. Už načínám
třetí jogurt, prozatím se neobjevila ani jedna kreslená postavička, o hollywoodských Stars
ani nemluvě. A já se tolik těšila
na Kevina Costnera. Nanuk
jsem si mimochodem dala včera, ale nejenže jsem se neocitla
na horské dráze, ale zřejmě
kvůli vadnému dřevěnému kolíčku mi hned po tom prvním
líznutí spadl na zem.
Tak takhle jsem si to úplně nepředstavovala. To už přeci není
ani tak klamavá reklama, jako
už bohapustá lež! V nákupní
tašce si právě nesu ten speciální kávovar a ať si mě ti z reklamy vážně nepřejí, jestli se do
deseti minut neobjeví George
Clooney!

Také jste otráveni z toho, že začal nový školní rok? Copak děti, ty
to přejde, ale dospělým rodičům se teď bude motat hlava samými
starostmi! V těchto dnech se tak v Prostějově o ničem jiném než o
škole mluvit nebude, zábava půjde stranou...

Berani - 20.3. až 18.4. Vy se do kolektivu moc
nehodíte, jste spíše samotáři. Také během následujících dní se budete raději probírat všemi problémy
na vlastní pěst a nesnesete, když se někdo bude plést
do cesty. Tak hodně štěstí!
Býci - 19.4.až 19.5. Prožijete hodně zmatený týden,
obzvláště když hned v jeho začátku ztratíte peněženku se všemi doklady. Běhání po úřadech bude
otravné, ale musíte to přežít. Horší bude víkend strávený bez peněz.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Neustálé fňukání vám nepomůže, vzmužte se a v těžké ekonomické situaci
vymyslete jiný zdroj obživy, než na který jste spoléhali až doposud. O nabídky nebude nouze, tak
aspoň jednu koukejte využít.
Raci - 20.6. až 21.7. Láska kvete v každém věku,
proto se nezdráhejte zamilovat ani do výrazně staršího či naopak mladšího partnera. Co na tom, že
okolí vás pomluví. Hleďte si svého a do opětovaných citů si v žádném případě nenechte mluvit.
Lvi - 22.7. až 21.8. Nesledujte pořád své okolí a zaměřte se na vlastní práci. Nikdo vám s těžkými úkoly nepomůže, takže nelelkujte a pusťte se do roboty.
Pokud se budete snažit, můžete se dočkat zajímavé
výplaty. A udobříte si šéfa.
Panny - 22.8. až 21.9. Tak trochu vám tento týden
bude chybět fantazie, takže nic kloudného a hlavně nového nevymyslíte. Proto se raději ukliďte do
ústraní a nechystejte se vůbec k žádným důležitým
rozhodnutím. Odjeďte mimo město.

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Blízký kamarád vás požádá
o nezištnou pomoc. Chvíli sice budete váhat, pak
mu ale peníze přece jenom půjčíte. Nebojte, tentokrát nenaletíte, i když vámi půjčená částka dotyčnému pomůže jen na krátkou chvíli.
Štíři - 22.10. až 20.11. Nemáte se čeho bát, tento
týden se toho ve vašem životě příliš nezmění. Snad
pouze to, že na vás bude vyvíjen o něco větší tlak ze
strany nadřízených. V zaměstnání tak budete v jednom kole, což vás vysílí.
Střelci - 21.11. až 20.12. Tento týden si dávejte pozor na otravu z hub, kterých jste v lese nasbírali více
než dost. Poznáte je vůbec všechny? Pokud si nejste
jisti, poraďte se s odborníkem. Jinak si už předem
zamluvte místo na hřbitově...
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Vy jste přímo děti
paní Štěstěny! V nejbližších dnech doslova nebudete vědět, co s penězi. Půjdete od výhry k výhře
a vaše konto se zatíží pořádně velkou sumou. Zasloužíte si to, bídy a nejistoty už bylo dost.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Aniž byste o to stáli, dojde
k hádce mezi vámi a nejbližšími členy rodiny. Co
naplat, váš spor doutná už pěkně dlouho a právě
nyní je zřejmě zapotřebí si všechno pořádně vyříkat.
Snad nepadne nějaká facka.
Ryby - 19.2. až 19.3. Držte své nervy na uzdě a neschylujte se k žádnému násilí. V těchto dnech vás
vytočí hned několik událostí, které bohužel nemůžete předpokládat. Pokud ale zůstanete klidní, vždy
najdete racionální řešení.

pak to není až tak ona sama, ale
v první řadě lidé, které okradla
o jejich úspory. Přitom jim nepochybně musela mnohokrát lhát
a slibovat něco, o čem dobře věděla, že to nebude schopna splnit.
A co bude dál? Pokud už někdo z okradených podal trestní
oznámení (což je velmi pravděpodobné), pak paní Sedlářovou čeká policejní vyšetřování a následně soud. Podobně
jako řada jí podobných bude
obžalována z podvodu. Soud již
na tuto ženu nebude koukat jako
na chudinku, která se chce zabít,
ale jako na člověka, který z jiných dokázal vymámit spoustu
peněz, ač věděl, že jim je nebude
schopen vrátit...
I pokud by byla odsouzena, vězení se paní Sedlářová ovšem
téměř jistě bát nemusí. Ač lidi
podváděla zřejmě několik let

a vše dokázala „vyšroubovat“
do nebývalých výšin, soud by
v jejím případě nepochybně
přihlédl k tomu, že by se jednalo teprve o její první odsouzení.
Povinnost uhradit škodu by jí
však zůstala. Bude toho ale někdy schopna? Co bude s rodinným domem v Pivíně, kde nyní
žijí její děti a manžel? Skončí
v dražbě? Tak na tyto otázky dá
odpověď až budoucnost...
Realitní kancelář, kterou Petra
Sedlářová reprezentuje, se jmenuje Naděje. Zřejmě skutečně
žila nadějí na „výdělek, díky
němuž si celá její rodina bude
moci dopřát vše, co si vysnila“. Touhy po snadném, ale
o tom větším zisku, ovšem často končí v absolutní beznaději.
A právě to by mělo být hlavní poselství příběhu Petry Sedlářové,
ať už jeho konec bude jakýkoliv.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Oběť reklamy

Konstelace hvězd Prostějova

...ještě

že za vším stojí pouze chladný
kalkul pohřešované. Je velice
pravděpodobné, že paní Sedlářová o sebevraždě skutečně vážně uvažovala a možná
i stále uvažuje. V takovém případě by však měla co nejdříve
vyhledat psychiatrickou léčbu
a ne se někde ukrývat. Vždyť
musí dobře vědět, že svým odchodem (z domova či ze světa)
nikomu (kromě sebe samotné) nepomůže! Milionové
dluhy, které nadělala, tak jako
tak dopadnou na její rodinu...
A své milované by tak uvrhla do
ještě většího smutku a chaosu.
Pro nezasvěceného pozorovatele je na celém případu pozoruhodné, kolik lidí přehlédlo,
že paní Sedlářová v tomto
příběhu není obětí, nýbrž viníkem. Pokud bychom tedy měli
někoho litovat a o někoho se bát,

VLÁČKY SE ZASEglROZJEDOU...
osa týdne

Tomáš Kaláb
Není snad kluka, který
by neměl aspoň lehce pozitivní vztah k dříve tak
poetickému
dopravnímu
prostředku, jakým je vlak.
Tedy nejen kluci, vždyť
i jedna z mých prvních luxusních hraček byla japonská lokomotiva na baterky,
která svítila, a kouřilo se jí
z komína - na sedmdesátá léta
vážně „bomba“. A tak moje

dcerky dostaly k třetím narozeninám dřevěný vláček a vydrží u něj docela dlouho (chyba je, že je jeden pro obě...).
Moje první cestovní zážitky
jsou také spojené s jízdou
vlakem. Bylo to koncem první poloviny sedmdesátých
let, kdy jsme jezdili na „letní
byt“ do vsi jménem Čunín.
Pamatuji na staré vagóny
s dřevěnými tvrdými lavicemi, na kterých nejezdil snad
ani Sherlock Holmes ve viktoriánské Anglii. Celý vlak
ale krásně voněl typickým
aroma a radost z otevírání
dveří s petlicemi nemohlo
zkazit ani poněkud krkolomné slézání po schůdcích.
Porevoluční doba vláčkům
zrovna nepřála a tak se za

Konicí málem rušily koleje. Léty notně zrezivělé,
zarostlé plevelem pokorně
čekaly na... snad zázrak?
I ty se dějí! V tomto případě
v podobě expertů na optimalizaci veřejné přepravy, kteří
zaslechli ve svých kancelářích s optimálně vyladěnými
grafikony volání těch obyčejných cestujících, kteří bývají
v plánování integrované přepravy leckdy na posledním
místě. A tak se zaslepená lunobílá světla zase rozblikají
a trať na Chornici a Moravskou Třebovou se opět zaplní
už moderními mašinkami.
Hurá!

Agentura
Princ vykoupil lístky na Calleju!

Včerejší koncert světoznámého
operního tenora Josepha Calleji
na prostějovském náměstí T. G.
Masaryka měl bouřlivou atmosféru. Nikdo si ovšem vůbec nevšiml, že dva tisíce židliček, na něž
konšelé rozdali lístky úplně zadarmo, obsadila rodina a nejširší
příbuzenstvo Antonína Prince!
Ano, toho Prince, který ještě
před pár týdny kritizoval systém
distribuce vstupenek na koncert
a vzápětí podal i trestní oznámení na primátora Nakaseseděla
i prvního náměstka Jiřího Nikamnepospíchala! Ptáte se, jak
je to možné? Agentura Hóser to
vypátrala!
„Těch ubohých tři sta lístků,
které konšelé dali do distribuce
pro obyčejný dělnický lid, jsem
vykoupil já, přestože byly zadarmo. Mám totiž početnou rodinu,
která chtěla při koncertu sedět,“
vysvětlil Agentuře Hóser Antonín
Princ, který v nadcházejících komunálních volbách kandiduje za
hnutí Všechno zůstane v Prostějově při starém. Jak je ale možné,
že jeho příbuzní obsadili všech
dva tisíce židlí? „Zbývajících

sedmnáct stovek lupenů jsme
rozdali sokolům, žákům hudební školy, sportovním klubům
a dalším zájmovým organizacím.
Vůbec nemám ponětí, jak se
dostaly do rukou pana Prince,“
kroutí hlavou Jana Guborčičová,
tisková mluvčí prostějovského
magistrátu.
Vysvětlení je ale úplně jednoduché. Antonín Princ totiž uplatil
i vedení zmíněných institucí,
které mu těch sedmnáct stovek
vstupenek na vystoupení Josepha
Calleji postupně prodaly. „Nebyl
v tom žádný problém. Slíbil jsem
všem, že po vítězství ve volbách
jim všem rozdělíme veřejnou finanční podporu v celkové výši
jedné miliardy korun. Tyto peníze seženeme z prodeje Společenského domu a také se chystáme
prodat Jezdecká kasárna pro
účely sociálních ubytoven. Peníze budou, všechno bude,“ nechal
se slyšet Antonín Princ.
Obsazení všech dvou tisíc židliček
při nedělním koncertu Josepha
Calleji právě rodinou, příbuznými a stranickými kolegy soudruha Prince, považuje vedení

města za skandál. „Nejde o to,
že se tím nastolila znovu převaha
jedné jediné strany, ale na sedící
obecenstvo si stěžoval i samotný
operní umělec. Prý si prozpěvovalo jeho písničky, ale úplně falešně, takže pana Calleju to úplně
rozhodilo,“ poznamenal první
náměstek primátora Prostějova
Jiří Nikamnepospíchal. Ten nyní
hodlá opačně podat na Antonína
Prince trestní oznámení a oplatit
mu tak stejnou kartou. „Zažaluji ho pro korupci i znemožnění
světoznámého umělce,“ uvedl
Nikamnepospíchal.
Primátor Miroslav Pišťák nechtěl celou kauzu nijak široce
komentovat. „Nechci předjímat,
ale pan Princ mi připadá, jako
Hujer z filmu Marečku podejte
mi brko. Netušil jsem, že má tak
rozšířenou rodinu,“ zakroutil
hlavou první muž radnice.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

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

Nedá se tady bydlet!

Čtu Večerník pravidelně, a tak
mě oslovil článek jedné paní
o dětských hřištích v Prostějově
v obytných částech, a jak se
ptala, zda máme volat policii
na děti? Měla jsem chuť už delší dobu napsat na toto téma, ale
až tento dopis mě trochu popohnal. Bydlím v paneláku, kde je
vše nové a spravené, také okolí
je zelené, opravené, takže by
mi bydlení vyhovovalo, až na
jednu věc. Ten, kdo navrhoval
ona dětská hřiště mezi paneláky, zřejmě bydlí úplně jinde.
Velký ruch a kravál, který odtamtud jde, je někdy neúnosný.
Ano, také jsem měla dvě děti,
dnes jsou už dospělé, a vyrostly na sídlišti na druhém
konci města. Uprostřed bylo
taky něco jako hřiště, písek,
průlezky, hřiště na míčové hry,
ovšem takový kravál prostě
nepamatuji. Tady se, od stěn
paneláků ze dvou stran, odráží
kravál a od jara do podzimu je
zde téměř nemožné v klidu žít.
Průlezky jsou hlučné, některý
chytrý architekt tam nechal
namontovat volant, který když
se jím točí, dělá kravál široko
daleko, chodí tam i větší děti.
Ty malé tak nehlučí, když si
hrají na písku, ale ty větší…
Právě na tuto jednu stranu mám
pokoj i kuchyň, a tak nemám kam
utéct. V létě člověk větrá a to už
je úplně šílené. Kolikrát neslyším
ani televizi. O tom, že si chcete
odpočinout po příchodu z práce
nebo naopak před odpolední
směnou, se člověku téměř nezdá.
V noci tady v té lokalitě prochází opilci a takoví ti, co musí řvát
a dělat binec, případně po půlnoci si na dětské hřiště sedne
pubertální omladina a řve, pochopitelně se to odráží od baráků
také. Bohužel, všechno si člověk
musí nechat líbit, není obrany.
Rozhodla jsem se odstěhovat.
Nejsem žádná (stará) nervózní
hysterka, které všechno a všichni
vadí, prostě jen konstatuji, jak to
je. Děti mám ráda a mám je taky,
ale dnešní mladí jsou nějak jiní...
Pavla Žáková, Prostějov

Proč se řešily vstupenky?!

S naprostým údivem jsem sledovala kauzu s rozdáváním
vstupenek na koncert tenora
Josepha Calleji. Proč si někdo stěžoval, že lístků k sezení
bylo na rozdání pro jednotlivce
z řad veřejnosti jenom tři sta?
O co těmto lidem šlo? Vždyť já
s manželem a dcerou jsme na
vystoupení byli a ani na chvíli
nás nenapadlo, že bychom se
pídili po nějakých vstupenkách, když je vstup zadarmo.
Nám bylo úplně fuk, jestli na
koncertu budeme sedět nebo
stát, my si šli poslechnout výborného zpěváka. A myslím
si, že na náměstí bylo nakonec
dost místa pro všechny!
Petra Kalábová, Prostějov

Z komára velbloud?

Přiznám se, že i já jsem měl
strach z toho, co s dopravou
ve městě udělá uzavírka Olomoucké ulice. Zvláště pak, co
média i samotní radní tak strašili veřejnost. Po zkušenostech
z prvních dní uzavírky však musím říct, že problém se hodně
zveličoval. Jsem řidič z povolání
a Olomouckou projíždím mnohdy i desetkrát za den. Zkusil jsem
to také hned v pondělí ráno. Spatřil jsem jen ale velmi málo aut,
která tudy projížděla. Myslím
si, že prezentace a upozornění
v novinách byly natolik dostatečné, že drtivá většina řidičů nyní
volí raději jiné trasy a Olomoucké
se vyhýbá. A to je dobře, protože
na objízdných trasách po úzkých
ulicích se žádné peklo nekoná,
i tady je průjezd plynulý. Myslím
si, že poplach kvůli uzavírce tolik
frekventované ulice byl přehnaný. Naštěstí!
Milan Kleiner, Prostějov

...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Na základě stížností rozhořčených občanů hodlá prostějovský
magistrát vydat vyhlášku, která by omezila provoz Disco clubu Morava pouze do dvaadvaceti hodin. Důvodem je rušení nočního klidu
a nepořádek kolem tohoto klubu. Po mnoho let byla tato diskotéka
uzavřená, místní lidé si tudíž zvykli na klid. Ačkoliv je v Prostějově
mnoho dalších podniků, ze kterých v nočních hodinách vycházejí
davy hlučných lidí a spící obyvatele zrovna nešetří, právě směrem
k DCM v Olomoucké ulici je směřována vyhláška, podle níž by
– v případě její schválení - byla otevřena právě pouze a jen do desáté hodiny večerní. V uplynulém týdnu se tak Večerník v prostějovských ulicích ptal našich spoluobčanů...

DOŠLO V PORODNICI K PROPOUŠTĚNÍ?
Za P
Plumlovem se objevilo
vilo
n
ů
několik desítek čápů

SOUHLASÍTE S MOŽNOU VYHLÁŠKOU
O OMEZENÍ OTEVÍRACÍ DOBY
V DISCO KLUBU NA OLOMOUCKÉ ULICI?
Kristýna HAVLOVÁ
Kralice na Hané

Kateřina Běhalová
Prostějov

NE

NE
Nádherná podívaná. Velké hejno čápů mohly sledovat stovky řidičů přijíždějících do Plumlova a také
jeden traktorista.
Foto: Martin Zaoral

„Ne, s takovou vyhláškou
rozhodně nesouhlasím. Do
Moravy chodíme rádi, je to
tam pěkně opravené. Simetrix
je momentálně zavřený, takže
nevím, kam bychom v tomto
případě chodili... Žádná další
diskotéka, kromě pár menších,
již v Prostějově není. Doufám
tedy, že se tato vyhláška neprosadí. Navíc, co vím, tak noční
klid je rušen i u spousty jiných
podniků a vůbec nikdo se tím
nezabývá...!“

„Vůbec se mi tato vyhláška nelíbí, a myslím si, že nejen mně.
Majitel diskotéky nemůže přeci
za to, že je venku hluk. Kam by
se asi tak všichni mladí chodili
bavit a tancovat? Nic podobného už v Prostějově není. Na
radnici se vyskytne mnoho peticí i stížností, přičemž většině
není věnována žádná pozornost
a zrovna této by mělo být vyhověno?! Jsou určitě důležitější
věci, které by se v Prostějově
měly řešit... “

Baby boom skončil! Dětí se rodí čím dál méně,
v důsledku čehož museli v prostějovské porodnici propouštět! A tak padesátka čápů skončila
nejprve na dlažbě a následně na poli, kde těžko shání obživu. Právě takové myšlenky mohly
napadnout člověka, který předminulou sobotu
u Plumlova spatřil velké hejno černobílých opeřenců. Večerník vše zaznamenal...
Plumlov/mls
Nevšední pohled se naskytl
všem, kteří jeli po silnici vedoucí
z Plumlova do Vícova. Na poli
u města se mezi dvěma rybníky

procházela asi padesátka čápů.
Situace sice mohla evokovat
propouštění v prostějovské porodnici, ve skutečnosti se však
jednalo o pravidelný ptačí mítink před odletem na jih.

Podle ornitologů se čápi pravidelně houfují přibližně v polovině
srpna. Společně se na jednom
místě zdrží maximálně pár dní
a pak se vydají na každoroční pouť
doAfriky. O tom, kdy přesně odletí, rozhoduje především počasí.
Vzhledem k tomu, že v posledních dnech panuje obecně klima
jako v říjnu, jsou čápi už zřejmě
fuč. Cíl jejich cesty se nachází
v dalekých zemích jižní a východní Afriky. Zpět k nám se
vrátí opět v březnu.
Na závěr jim tedy nezbývá než
popřát šťastný let a za rok na
shledanou!

se na...
Jste na stejné vlně? Osvěžte

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

INZERCE

Řada vztahů skomírá díky stereotypu, a to především v posteli. Přitom stačí opravdu málo a i milování po několikaletém
vztahu může získat nový náboj. U někoho zafunguje přímá
komunikace, když konečně řekne nahlas, jaká jsou v sexu
jeho nesplněná přání, jinému postačí popustit uzdu fantazii.
Jen málokdo je v erotických záležitostech skutečně otevřený, a tak není divu, že je tak mnoho lidí ve svých vztazích
nespokojeno. Přitom stačí velmi málo. Například ukázat, případně říct, co je člověku příjemné, co jej vzrušuje a co už ne.
V přímé komunikaci by se mělo začínat vždy tím pozitivním,
tedy tím, co se vám líbí a až následně upozornit na věci, které
nemusíte.
Pokud nedokážete tyto věci říkat nahlas, pak použijte mimiku
a dejte tomu patřičnému partnerovi třeba jen pomocí gest vědět, zda je to či ono to pravé ořechové.
Samozřejmě ne každý má zcela běžné sexuální choutky
a díky předchozím zkušenostem má prostě strach, že bude
odmítnut jako předtím. Nicméně pokud to nezkusí, těžko někdy dojde k jeho uspokojení.

Návrat ke

„starým” případům

Vrah dítěte si užívá
v Karibiku. Kdy se vrátí?
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ 2013

V roce 1999 v opilosti zabil dvanáctiletého chlapce jedoucího na kole.
Pod kopcem v Mostkovicích jej srazil ve svém Jeepu, když se vracel
se tehdy z divokého večírku. Durejd Kment se následně zachoval
jako hnusný zbabělec. Umírajícímu dítěti neposkytl pomoc, z místa
ujel a během pár hodin byl už za hranicemi. Říká se, že na každého
čuníka se už někde vaří voda. Bude to platit i o Durejdovi Kmentovi?
Večerník po tipu od čtenáře rozjel rozsáhlé pátrání na vlastní pěst.
Čtrnáct let hledaného Kmenta se nám podařilo objevit. Muž, který si
dlouho užíval na Kubě, se koncem května přesunul do německého
Mnichova, kde bydlí na Frauenhofer strasse 13. Co na to policie,
kterou jsme o případu informovali?

jak šel čas Prostějovem ...

Palackého ulice

ZÁŘÍ 2014

Tudy vedly hradby. Od května 1881 nesla ulice pojmenování Na Baštách
(Wall-Ring), od ledna 1893 Palackého třída (od roku 1940 Palacký-Gasse)
a od února 1942 Bismarkova třída (Bismarck-Strasse). Současný název
platí od července 1945, ulice je pojmenovaná podle Františka Palackého
(1798-1876), českého historika a politika. Na adrese Palackého č. 1 sídlí
od roku 1897 poštovní úřad, v sousedství (č. 3-5) Hotel Grand, postavený
v roce 1912. V domech č. 6, 8 a 10 sídlily oděvní továrny Salomoun Trau
a Deutschland&Jassinger, vzadu ve dvoře stojí dosud bašta z Knihařské ulice. V současné době působí v této lokalitě společnost Iffacility, firma v oblasti
správy majetku, ostrahy a úklidových služeb Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Domamyslická ulice

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

ŠKOLNÍ POTŘEBY...

Školní penál
vybavený

Voskovky
24ks

Barvy na
malování 12ks

Blok na
malování A3

Box
na svačinu

Školní potřeby
sada

Naše RESUMÉ

-

-

-

-

64,90

-

129,00

59,90

69,90

39,90

49,90

39,90

-

-

-

-

-

-

129,90

24,90

27,90

-

-

-

199,00

34,90 (48 ks)

87,90

28,90

99,90

59,90

149,90

16,90

29,90

39,90

49,90

-

Právě dnes definitivně skončil
všem žákům a studentům „lébes“
a začíná znovu ta nepříjemná
lopota. Náklady se začátkem
školního roku spojené však padají
na bedra rodičů a tak se jistě hodí
nějaká ta informace, kde lze co
pořídit levněji. Klasický penál lze
zakoupit nejvýhodněji v Lídlu, vždy
potřebné voskovky v Interšpáru,
blok na malování v Tesku, barvičky
na malování v Kauflandu, box na
svačinu i sadu základních školních
potřeb pro změnu v Lidlu.
Hola, hola, škola volá!
Průzkum proveden
ve středu 27. srpna 2014

Jedinečná příležitost lapnout vraha dvanáctiletého chlapce je fuč.
Patnáct let od osudné bouračky a rok po zveřejnění jeho přesné
mnichovské adresy, zůstává Durejd Kment stále v hledáčku policejních
pátračů. Navzdory evropskému zatykači policie čtrnáct let hledaného
muže v Mnichově dopadnout nedokázala. Po prázdninách se Kment
z Bavorska přesunul zpět na jeden z karibských ostrovů patřících
Mexiku. Jeho název je příznačný. Jmenuje se totiž Isla Mujeres, což
v překladu ze španělštiny znamená Ostrov žen. Kam mířily jeho další
kroky, to se Večerníku již přesně určit nepodařilo. Jisté však je, že i tak
nemusí být vše úplně ztraceno. Je více než pravděpodobné, že Durejd
Kment se do Mnichova opět vrátí. Má tu totiž celou řadu přátel,
jejichž jména by pro policii neměla být problém zjistit. Podaří se
ovšem kriminalistům včas reagovat, až se Durejd Kment opět objeví
v Evropě? Těžko odhadovat...

Prostějovan nepřežil zatčení
Bývalý kriminalista: byl to grázl!

Celostátně hledaný muž z Prostějova, devětatřicetiletý V. M., zemřel v čekárně olomoucké
nemocnice den poté, co ho při běžné kontrolní činnosti zatkli policisté. Jeden z nich je nyní
10
inspekcí ministerstva vnitra obviněn z toho, že
lety vůči podezřelému použil při zatýkání nepřiměřeného násilí a zavinil tak jeho smrt.
Večerníku se však podařilo zajistit likrát zatýkal nebo proti němu
několik svědků, kteří devětatřiceti- prováděl zákrok. Většinou to bylo
letého nenapravitelného recidivis- za rvačky, vyhrožování někomu či
tu označují jako velmi nebezpeč- výtržnictví. Nikdy se to neobešlo
nou osobu s výrazným sklonem bez určitého fyzického kontaktu,
k násilí. „Byl to grázl,“ konsta- neboť V. M. se vždy velmi ostře
toval suše bývalý prostějovský bránil a napadal policisty. V někopolicista, který zmíněného muže lika případech jsme ho museli nesám několikrát zatýkal. „Divím se chat odvézt i na záchytku. Nebylo
médiím, že jednoznačně považují týdne, aby policie neřešila nějaký
za viníka smrti zatčeného muže jeho problém. Občané z něho měli
policistu, který pouze konal svoji strach a často nám volali už z prepovinnost. Pochybuji totiž, že re- ventivních důvodů vždy, když
cidivista známý svojí násilnickou se někde objevil,“ popsal bývalý
povahou se při zatýkání choval strážce zákona, který se na soujako beránek,“ sdělil nám bývalý časnou kauzu dívá v úplně jiném
člen prostějovské kriminálky, kte- světle. „Případ je zapotřebí důkladně vyšetřit, o tom není sporu.
rý si nepřál být jmenován.
On sám se při policejní praxi Jsem však přesvědčen o tom, že
s uvedeným mužem setkal hned policista pouze reagoval na choněkolikrát. „Pamatuji si na něho vání zatýkaného muže,“ vyjádřil
velice dobře, sám jsem ho něko- se bývalý prostějovský policista.
napsáno
před

Zpravodajství
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Radní
přinesli
do
Čechovic
peníze
Primátor přidal fotbalistům i ze svého!
Ing. Hana
Naiclerová, MBA
odpovídá na vaše dotazy
anebb vše
aneb
všše co po
potřebujete
třeb
ř bujete vě
vědět
ědě
dět
ět
z oblasti daní po novelách
od 1.1.2014
Dotaz číslo 12 do naší poradny:
Dobrý den, platí už zase sleva na dani
pro pracující důchodce, jak si ji můžu co
nejdřív u zaměstnavatele uplatnit? A platí
to i zpětně za rok 2013? Martin
„ANO, tato dobrá zpráva pro pracující důchodce přišla rozhodnutím Ústavního soudu,
které vrací slevu na poplatníka už za letošní
rok. Jestli chce zaměstnanec (starobní důchodce) uplatnit základní slevu na dani již
pro výpočet měsíční zálohy na daň, musí to
oznámit svému zaměstnavateli. To udělá tak,
že v prohlášení poplatníka vyznačí datum
změny, které je rozhodné pro plátce daně (zaměstnavatele), který pak tuto základní slevu
zohlední při výpočtu zálohy na daň.
Sleva se začne uplatňovat v kalendářním
měsíci, který následuje po měsíci, kdy to
zaměstnanec svému zaměstnavateli oznámil vyznačením změny v Prohlášení. Finanční správa bude akceptovat poskytnutí
základní slevy na dani poprvé i za kalendářní měsíc, v němž byl nález Ústavního
soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů (stalo se
4. srpna 2014), což je ve prospěch poplatníků a zohledňuje argumenty Ústavního
soudu vyjádřené v nálezu.
V případě, že má důchodce příjmy ze závislé
činnosti, u zaměstnavatele podepsal Prohlášení poplatníka k dani na zdaňovací období
2014 a uplatnil základní slevu na dani, požádá do 15. února 2015 zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh za zdaňovací
období 2014. Při výpočtu daně (do 31. března 2015) mu zaměstnavatel zohlední slevu
za celý rok a částku za ty měsíce, kdy mu ji
neuplatňoval, dostane zaměstnanec vyplacenou jako přeplatek na dani.
Pokud v průběhu roku 2014 tuto slevu
zaměstnanec neuplatnil, má možnost si ji
uplatnit dodatečně v žádosti o roční zúčtování záloh za zdaňovací období 2014,
nebo si ji může uplatnit sám v daňovém
přiznání. Zpětně však za rok 2013 nárok
na tuto slevu nemá.“
Své dotazy pište v rubrice
Daňová poradna na www.naiclerova.cz

Čechovice/mik
Sobotní
šestý ročník turnaje fotbalových přípravek „O pohár
primátora města Prostějova“
v Čechovicích měl slavnostní atmosféru. Hned po první sérii utkání nejmenší fotbalové drobotiny totiž nejvyšší představitelé
magistrátu předali zástupcům
TJ Sokol Čechovice veřejnou
finanční podporu ve výši
padesáti tisíc korun a následně

sám primátor Miroslav Pišťák
obdaroval místní fotbalisty ze
své vlastní kapsy částkou dalších
patnácti tisíc korun!
„Rada města Prostějova se rozhodla schválit veřejnou finanční
podporu pro fotbalový oddíl TJ
Sokol Čechovice, kterou dnes
symbolicky s kolegou Jiřím
Pospíšilem předáváme. Je nyní
věcí klubu, jakým způsobem
peníze využijí. Myslím ale, že si

Z vlastní kapsy. První muž
prostějovského magistrátu Miroslav Pišťák se rozhodl podpořit čechovické fotbalisty patnácti
tisíci korunami jako soukromá
osoba.
Foto: Michal Kadlec

chtějí pořídit sekačku na trávu,“
prozradil Večerníku přímo na
místě v krásném fotbalovém
areálu v Čechovicích Miroslav
Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějov.
To ale zdaleka nebylo všechno,
další finance pro zdejší klub vytáhl lídr kandidátky ČSSD pro
nastávající komunální volby
z vlastní kapsy. „Sám za sebe
dávám pro fotbal v Čechovicích
patnáct tisíc korun, zejména
právě na malé děti, o které se klub

perfektně stará a může být vzorem
pro ostatní oddíly. Nechci někoho
chválit víc a někoho méně, ale
když se podíváte na atmosféru
tohoto turnaje a úsilí domácích
pořadatelů, podporu si rozhodně
Čechovičtí zaslouží. A také velkou
pochvalu, protože zorganizovat
tak velký turnaj s účastí i velmi
vzdálených oddílů není vůbec jednoduché,“ vysvětlil své rozhodnutí
poskytnout TJ Sokol Čechovice
soukromou finanční pomoc Miroslav Pišťák.

V Olomoucké ulici se „Věřím, že termín dokončení
První náměstek hejtmana Olomouckého kraje A. Mačák:

bojuje s časem a počasím osmého září stihneme!“
„Šturmujeme jako za bolševika,“ usmál se starší dělník
Prostějov/mik - Bezproblémovost i nadále trvá.
S odstupem dalších sedmi dnů úsměvy řidičů,
ale také těch, kteří jsou zodpovědní za rekonstrukci křižovatky v Olomoucké ulici, nemizí.
Jak v inkriminované části, tak hlavně ve zbylém úseku a především na všech objízdných
trasách je až podezřelý klid. Jakoby žádná
uzavírka té nejfrekventovanější komunikace
v Prostějově ani neexistovala...
„Musíme být za to rádi, tohle jsme opravdu
nečekali. Možná nám teď někdo vytkne, že jsme
zbytečně strašili, ale masivní kampaň v médiích
před touto rekonstrukcí byla potřebná. Právě proto
o ní byli Prostějované včas a dobře informováni,
takže nyní řidič volí úplně jiné trasy a Olomoucké
ulici se obloukem vyhýbají,“ konstatovala Alena
Rašková, náměstkyně primátora Statutárního města
Prostějova se zodpovědností právě za dopravu.
Rekonstrukce je v těchto chvílích v plném tempu, stavbaři makají od rána do večera, víkendy
nevyjímaje. „Šturmujeme jako za bolševika.
Zdržely nás dva deštivé dny, to se blbě dělá. Nešlo
hlavně betonovat,“ prozradil Večerníku přímo
u rozkopaného železničního přejezdu v Olomoucké ulici jeden ze starších dělníků.
A právě všichni zhotovitelé teď bojují s časem.
Termín dokončení stanovený již na příští
pondělí 8. září se totiž hodně rychle blíží.
„Nevím, co by se muselo stát, aby se rekonstrukce něčím zdržela. Jedině snad že by pod
křižovatkou našli dělníci nějaké kostry a stavba
by se musela uzavřít kvůli archeologům. Nebo
by musely týden padat z nebe trakaře… A to se
snad nestane,“ odhání riziko nepředvídatelných
vlivů a okolností Alois Mačák, první náměstek
hejtmana Olomouckého kraje a současně

Finiš. Železniční přejezd v Olomoucké ulici
i nejbližší okolí dostává novou tvář. Stavbaři na to
mají poslední týden.
Foto: Michal Kadlec
člen Rady města Prostějova (ČSSD). On
sám i vedení prostějovského magistrátu jsou
přesvědčení, že přesně za sedm dnů bude Olomoucká znovu zprůjezdněna. „Původně jsme
snili už o nadcházejícím víkendu, ale musíme být
vděční za reálný stav a já bych chtěl všem firmám
poděkovat, protože prokázali velkou vůli, snahu,
úsilí i píli vedoucí ke společnému cíli - aby občané
měli co nejdříve rychle a hlavně také kvalitně
opravenou silnici,“ pousmál se Mačák.
Podle zjištění Večerníku jsou už položeny nové
inženýrské sítě, železničáři dokončují rekonstrukci přejezdu včetně nového signalizačního
zařízení a závor. Tento týden bude na řadě betonování, položení podkladní vrstvy pod komunikací a závěrečné pokládání nového asfaltového
povrchu.

Aktuální informace o znovuotevření
Olomoucké ulici hledejte o víkendu
na www.vecernikpv.cz!

Prostějov - Je u všech jednáních, které souvisejí s rekonstrukcí železničního
přejezdu a okolních silničních komunikací v Olomoucké ulici.
Ani první náměstek hejtmana Olomouckého kraje a prostějovský radní Alois Mačák (na snímku) sám nečekal, že
v souvislosti s uzavírkou tolik frekventované ulice bude takový klid a nedojde k žádným dopravním problémům. Jak
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník potvrdil, na Krajský
úřad v Olomouci ani ve druhém týdnu rekonstrukce nedorazila jediná stížnost. A co víc, průběžné kontroly prací
nasvědčují tomu, že předem stanovený termín dokončení
rekonstrukce stavbaři dodrží. „A to je velice pozitivní zpráva,“
neskrývá potěšení muž zodpovědný za dopravu v kraji.
Michal Kadlec
Jak z vašeho pohledu pokračuje rekonstrukce Olomoucké ulice? A jste s dosavadním jejím průběhem spokojen?
„Minulé pondělí se uskutečnila další
koordinační porada zástupců kraje,
města a Správy železniční dopravní cesty, ale i realizačních firem,
tentokrát přímo na místě stavby.
Rekonstrukce krajské silnice, tedy
Olomoucké, a místních komunikací Barákova a Sladkovského
i rekonstrukce železničního přejezdu probíhá velmi intenzivně. Jak
jsem se osobně přesvědčil, mohu
konstatovat, že pracovní úsilí a nasazení pracovníků zainteresovaných
firem je opravdu vysoké a vzhledem

k náročnosti této stavby si dovolím
říci,, že je obdivuhodné.“
Jak Večerník informoval
již v minulém čísle, v souvislosti s objízdnými trasami je
v okolí naprosto nečekaný klid žádné zácpy, žádné nervózní chování řidičů. Překvapilo vás to?
„Nejen já jsem mile překvapen, že
v důsledku omezení průjezdnosti
v Olomoucké ulici, kde intenzita
dopravy dosahuje zhruba patnáct
tisíc vozidel za den, nedošlo dosud k
žádným větším komplikacím. Chtěl
bych proto touto cestou moc poděkovat všem účastníkům silničního
provozu a občanům města za jejich
vstřícnost i pochopení. K eliminaci
možných obtíží bezesporu přispěla také masivní mediální kampaň

Foto: archiv Večerníku
a včasná informovanost občanů
s termíny uzavírek včetně vedení
objízdných tras. Velké poděkování
tedy také patří zástupcům sdělovacích pprostředků.“
Daří se sladit práce železničářů se stavebními firmami?
„Stavební práce na komunikacích
a na železnici jsou dobře zkoordinovány a probíhají bez větších problémů. Je to především díky dobré
vzájemné komunikaci mezi všemi
firmami.“
Prostějované se teď zajímají o to hlavní - podaří se
Olomouckou otevřít příští pondělí, jak bylo původně deklarováno?
„Naší maximální snahou je dodržet
plánovaný termín zprovoznění ulice
Olomoucká, což bylo jedním z hlavních témat zmíněné koordinační
porady. Snad nás nepotká například
nepřízeň počasí nebo něco, co nedokážeme objektivně v daném termínu
ovlivnit. Pevně však věřím, že slíbený termín osmého září dodržíme!“

Majitelka zkrachovalé CK HELLAS-nejen Řecko se svěřila v exkluzivním rozhovoru pro Večerník

Šárka Trunečková: „Jsem na dně! V tuto chvíli nevidím řešení, jak ze všeho ven...“
Prostějov - Jak jsme předeslali
v minulém vydání, majitelka zkrachovalé prostějovské cestovní kanceláře „HELLAS-nejen Řecko“ Šárka
Trunečková (na snímku) poskytla
Večerníku jako jedinému médiu
v České republice exkluzivní rozhovor. Popisuje v něm nejen své současné finanční problémy, ale rovněž i důvody, proč vůbec došlo k úpadku
cestovky, která patřila v Prostějově k nejznámějším a dříve
výrazně prosperovala. V obsáhlém interview pro Večerník
nechala Šárka Trunečková nahlédnout i do svého nitra...
Michal Kadlec

V současné chvíli na tom
určitě nejste po finanční
stránce dobře. Jak k tomuto nelichotivému stavu došlo?
„Zlom v mých finančních záležitostech nastal před čtyřmi lety, kdy
jsme se s manželem podnikajícím
ve stejném oboru rozvedli. Od té
doby máme nevypořádané společné jmění. To si ani nedovedete
představit, do jakých problémů
jsem se tím dostala, přičemž dodnes to nemá řešení. Spor je veden
soudně-právní cestou, ale i když
byl samotný soud zahájen již v roce
2011, rozhodnutí není dosud zatím
žádné...“
Prozraďte, v čem je vůbec
jádro sporu mezi vámi
a dnes už bývalým manželem, že
jste tím ohrozila své podnikání?
„Kromě majetkového vypořádání
manželů stále existují naše nevyřešené závazky vůči staré firmě CK
Hellas Tour, kterou jsme společně
vlastnili. V tomto ohledu probíhá
hned několik soudních sporů...
(pokrčí rameny)“
Můžete nyní s odstupem
několika dnů vysvětlit,
k čemu vlastně v případě
vaší cestovky „Hellas-nejen Řecko“ vůbec došlo?
„Jak už jsem předeslala, moje
finanční potíže se táhnou od
roku 2010. Po rozvodu jsem zainvestovala do koupě autobusu,
přičemž mému bývalému muži
zůstaly busy dva. Ještě nyní
však nejsou vypořádány v rám-

ci společného jmění manželů
a paradoxem je, že už ani on je
nevlastní. Kromě dalších nedobytných pohledávek jsem čelila
krachu letecké společnosti Seagle
air a velkého obchodního partnera v podobě cestovní kanceláře
Galatea. Ty mi zanechaly dluh
přesahující milion korun! V roce
2012 jsem navíc bojovala s globální krizí v Řecku, což opravdu nebylo snadné. Přišla jsem
o veškeré finanční rezervy, ale
stále jsem věřila, že je to jen dočasný stav, který se zlepší, jakmile prosadím své právo v soudních
sporech. Víc bych už o tom ale
veřejně mluvit nechtěla... Chci
tím jen prostě říct, že jsem pět let
dělala vše možné, abych získala
zpět do té doby pevnou ekonomickou stabilitu.“
K tomu ale nakonec nedošlo...
Letošní sezóna byla od začátku velmi těžká. Situaci nepřispělo ani oslabení koruny a fakt,
že jsme devadesát procent zájezdů
prodávali buď s velkými slevami
v první minutě nebo za takzvané
ceny ´last minute´. Z důvodu malého zájmu jsme byli nuceni zrušit celý program na ostrově Korfu. Neměli jsme potřebné cash
flow na platby garančních záloh,
které se platí se zhruba dvouměsíčním předstihem a doslova
jsme byli závislí na platební morálce našich partnerů. Bohužel...
A v onu středu třináctého srpna
nebylo na náš účet připsáno hned
několik plateb po splatnosti v

Klienti zkrachovalé cestovky jsou všichni v pořádku zpátky doma
řádu statisíců korun a já byla nucena vyhlásit úpadek.“
To byl asi pro vaše klienty
velký šok. Jaké jste sbírala
první reakce?
„Byl to hrozný pocit... A stále je!
Chtěla bych se prostřednictvím
Večerníku všem lidem, které úpadek mé cestovky postihl, co nejupřímněji omluvit. Nejsem žádná
podvodnice, která by shrábla peníze a teď si někde užívala. Pravda
je mnohem prozaičtější a pro mě
hodně bolestná...“
Říkáte, že jste věřila v obrat, co se týká financí
a očekávala tedy přísun nějakých „větších“ peněz. Kde vězel problém?
„Jak
ak už jsem řekla, krach mé cestovní
vní kanceláře byl za-

všem jejich klientům služby vždy
poskytla. A teď mi řekněte, jak se
mám nyní domoci svých peněz?!
Kdybych tyto tři miliony korun
měla, nedostala bych se do žádných podobných potíží. A o další tři miliony korun se soudím se
svým bývalým manželem.“
Tato částka se pro vás stala také nedobytnou?
„Dokud nebudou mezi
námi vyřešeny soudní spory, těžko s těmito penězi mohu počítat.
V lednu tohoto roku už sice některé exekuční příkazy na firmu
bývalého manžela nabyly právní
moci, ale dosud mi nezaplatil ani
korunu. Přitom vlastnil několik au-

I kdybych musela dům prodat, byl
by to pro mě přijatelnější krok, než
takto ukončit své podnikání. Ale
bohužel, jak jsem již řekla, soudní
spor není dosud ukončen, takže s
nemovitostí disponovat nemůžu.“
Asi pro vás nebylo lehké
ukončit činnost cestovní
kanceláře, kterou jste provozovala více než dvacet roků. Jak
celou situaci snášíte?
„Vůbec si nedokážete představit,
co pro mě rozhodnutí znamenalo
a jak se teď cítím... Cestovní kancelář byla jako moje dítě. Všechny
problémy jsem se vždy snažila nějak zvládnout, ale už prostě nebylo kudy a kam. Posledních pět let
jsem nedělala nic jiného, než plnila
své finanční závazky i ze společného podnikání a žživota s bývalým manželem.
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„Díky tomu, že jsem byla řádně
pojištěna, se všichni klienti v pořádku vrátili z Řecka domů. A ti,
kterým jsem prodala rekreační
pobyty, sice neodjedou, ale budou
odškodněni v rámci pojistného plnění pojišťovnou Generali.“
Jste stále v kontaktu se svými dřívějšími klienty? Jak
oni berou celou záležitost?
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příčiněn také velmi slabou platební morálkou obchodních partnerů.
I s nimi vedu celkem dvacet soudních sporů a exekucí o celkovou
částku zhruba tří milionů korun.
Jde především o menší cestovní
kanceláře a agentury, které se léta
na mně přiživovaly, ale neplatily.
Samy vyhlásily krach, protože
ani nebyly schopné dostát svým
závazkům. Naše cestovka však

tobusů. Věřila jsem, že mě vyplatí
a já se takzvaně ´zahojím´.
´zahojím´ Mohla
jsem poplatit spoustu svých závazků a udržet svoji firmu nad vodou.
Bohužel, už je pozdě...“
Ale co víme, tak z manželství máte poměrně luxusní dům v Krasicích...
„No právě! Je postaven na hypotéku, kterou platím od rozvodu sama. Pokud bych mohla
domem disponovat, jistě bych
našla řešení, jak podnikat dál.

„Až na jednu škaredou SMS
zprávu, jejíž obsah nejde ani
zveřejnit, mi píší nebo volají
lidé, kteří vyjadřují svoji podporu a spokojenost se službami mé
cestovky. Přestože mě těší jejich
snaha mi ulehčit těžké chvíle,
všechno je to pro mě psychicky
velmi náročné...“
Krach je definitivní, nebo
se jedná lidově řečeno
o nějaké dočasné „umrtvení“ firmy?
„Je to bohužel definitivní. Vůbec
nepředpokládám, že by se něco
mohlo změnit.“
Jaké máte teď vy osobně
plány? A týkají se činnosti
v cestovním ruchu?
„Už jste zmínil, pracuji v tomto
oboru přes dvacet let a vlastně se
dá říci, že nic jiného ani neumím...
(povzdechne si) Myslím si, že
jsem člověk fundovaný, naplňuje
mě práce s lidmi, umím výborně
řecky a znám do nejmenších detailů i mentalitu tohoto národa.
A přestože mám nyní s řeckými
obchodními partnery napjaté
vztahy, nedám na ně dopustit.
Takže, co dál? Nevím, opravdu
nevím... Musím nejprve vyřešit
svoji finanční situaci a pokusit
se ukončit zdárně veškeré soudní
spory, abych konečně vymohla
své peníze a mohla se nadechnout. Teprve potom se mohu zamýšlet nad tím, jestli budu nějak
pokračovat ve svém oboru. Ale
teď, když jsem na dně, nechtějte
po mně, abych se dívala nějak optimisticky do budoucnosti...“
Jste vůbec v tuto chvíli ještě nějak podnikatelsky
činná?
„Mám ještě autobusovou dopravu a jednu menší cestovní agenturu. Budoucnost těchto firem
je také ve hvězdách, jelikož obě
byly více méně závislé na činnosti cestovní kanceláře. Musela
bych pro ně vymyslet nějaký
nový podnikatelský záměr, a musím se přiznat, že v současnosti na
to nemám ani chuť...“

Čím náš rozhovor uzavřít? Máte na srdci něco
optimistického?
„Snad jen malé světlo na konci
tunelu, že když se některé dveře
uzavírají, druhé se zase mohou
otevřít... Nejsem člověk, který by
házel flintu do žita. Budu se teď
snažit uživit sebe i dceru a dělat
vše, abych dostála všem svým
závazkům nejen vůči svým blízkým. Začínám téměř od nuly, což
není lehké... Jak jsem už ale řekla,
věřím, že najdu uplatnění buďto v
mém oboru nebo že se naskytne
nějaká jiná zajímavá nabídka.“

INSOLVENČNÍ NÁVRH

CK HELLAS-nejen Řecko

Krajský soud v Brně
PŘIJAL

Brno, Prostějov/red - Krajský
soud v Brně přijal insolvenční
návrh, který za prostějovskou cestovní kancelář HELLAS-nejen
Řecko podala její jednatelka
a majitelka Šárka Trunečková.
Vyplývá to z informací zveřejněných v insolvenčním rejstříku.
CK HELLAS - nejen Řecko vyhlásila úpadek 13. srpna.
Z řecké Soluně odletělo minulé
pondělí 18. října do vlasti posledních devětatřicet klientů kanceláře. Všech 121 turistů, jejichž návrat zajišťovala asistenční služba
pojišťovny Generali, se tak do
České republiky vrátila v původně plánovaných termínech.
CK HELLAS - nejen Řecko byla
pojištěna na 3,9 milionu korun.
Podle informací Šárky Trunečkové by měl být tento limit dostatečný k vypořádání oprávněných
nároků jejích klientů. Úpadek
se dotkl i dalších 250 klientů,
kteří už na svou dovolenou s CK
HELLAS - nejen Řecko neodjedou. Kancelář se specializovala
na pobytové zájezdy do Řecka,
Bulharska a poznávací zájezdy
po Evropě.
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a komunální volby 2014

aktuality z politiky hledejte na www.vecernikpv.cz
Rovných čtyřicet! Už jen tak málo dnů zbývá do doby, než společně u volebních uren
rozhodneme o dalším osudu Prostějova
na příští čtyři roky. Volební kampaň všech
dvanácti politických stran a hnutí, které se budou ucházet o pětatřicet křesel
v Zastupitelstvu statutárního města
Prostějova, je v plném proudu. Ani dnes
Večerník nezapomněl na prezentaci těch,
kteří by v nadcházejícím volebním období
chtěli určovat směr politické reprezentace
města a projevili zájem, sdělit své názory či
postoje veřejnosti. Ještě tedy měsíc a třetinu k tomu mají všichni voliči as se rozmyslet, komu dají důvěru a svůj hlas. Takže,
ať je vaše rozhodnutí správné!

Volební čísla rozdána - 2. díl
Prostějov/mik - Někteří jsou na
čísla pověrčiví i během voleb, jiní
je berou čistě jako ryze pořadová
a nic nerozhodující. Ústřední volební komise přidělila minulé pondělí
25. srpna volební čísla jednotlivým
stranám a hnutím, která v říjnových
komunálních volbách budou usilovat
o místa v zastupitelstvech po celé České republice, tedy i ve Statutárním
městě Prostějov.

Jak už Večerník dříve informoval, do
prostějovského zastupitelstva kandiduje
dvanáct politických subjektů. Jedničku „nafasovali“ Moravané, číslo dvě
dostala přiděleno Koruna česká, trojku
Republikánská strana Čech, Moravy
a Slezska, čtyřku Změna pro Prostějov,
pětku Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová a šestku
Občanská demokratická strana. Druhou
polovinu volebního startovního pole

začíná sedmičkou
kou
ANO 2011, číslo osm má
Úsvit přímé demokracie, devět TOP 09
a NEZÁVISLÍ kandidáti, deset PéVéčko, jedenáct Česká strana sociálně demokratická a dvanáct Komunistická
strana Čech a Moravy.
Jaké přinesou volebním stranám
a hnutím v Prostějově přidělená čísla
štěstí, to ukáží až výsledky komunálních voleb. Nechejme se překvapit!

„Informace jsou mé hobby,“ říká Pavel Burša
Prostějov/red - Můj otec je ekonom. Vždy
jsem si vážila jeho úsudku, protože na rozdíl
ode mne, která jde do všeho po hlavě, vidí věci
z praktické stránky. Nikdy také nelitoval času,
aby mi poskytl radu či vysvětlení. A stejně tak
na mne působí Pavel Burša, účetní a daňový,
poradce, jehož příspěvky na internetu jsem
znala daleko dříve, než jeho samého.

Co vím, nepocházíte z Prostějovska, takže odkud jste
k nám zavítal?
„Máte pravdu. Pocházím z vesnice Tvarožná u Brna, tam kde
bývají velké oslavy bitvy tří císařů. Prostějov mě ale provází
v každé etapě života. Jako kluk si pamatuji na proslavenou
prostějovskou zmrzlinu, na kterou jsme se zastavovali, když
jsme jezdili s rodiči do Olomouce. Jako středoškolák studující na agronoma jsem poznával výrobky Agrostroje Prostějov,
pak na vysoké škole jsem státnice absolvoval v obleku od
Oděvního podniku. V Prostějově jsem také absolvoval roční
vojenskou prezenční službu u proslulých výsadkářů, a tak vím,
jak vypadá i shora. No, a zde jsem pak potkal manželku Janu,
měl svatbu na výstavní radnici a vychovávám zde krásné dcery
Annu a Elišku. Žiji zde tak už šestnáct let.“
Veřejné dění v Prostějově vás evidentně nenechává v klidu. Jste hodně často slyšet a také je za vámi
kus práce...
„Vztah k veřejnému prostoru si každý vytváří sám. Někdo na
něj nadává, někdo na něj rezignuje, já se snažím žít v tom přesvědčení, které dávno deklaroval Masaryk: ´Rozčilení není program´. Pokud mne něco štve, když něco potřebuje napravit, tak
se prostě pokusím o nápravu. Byl jsem členem Komise Zdravého města a Agendy 21, Komise pro informační technologie,
nyní působím ve finančním výboru zastupitelstva. Poznával
jsem tedy činnost úřadu i zevnitř, což mi pomáhalo se v řadě věcí

více orientovat. Jsem hrdý
na to, že jsem pomohl iniciovat řadu kroků, mimo
jiné zveřejnění materiálů
pro jednání zastupitelstva,
zveřejnění přijatých faktur
města nebo rozklikávacího rozpočtu, který občanům přibližuje, za co město utrácí i jejich peníze.“
V čem lze podle
vás město dále
rozvíjet, aby bylo nadále
atraktivní pro život Prostějovana?
„Určitě každý řekne - více zeleně, více pracovních míst.
Já dodám - větší zapojení správy města do komunikace
s vlastními občany. Měli bychom pracovat na tom, aby se lidé
s městem skutečně sžili a nesnižovali jeho roli jen na to, mít
kde nakoupit či pracovat. Proto kladu důraz na to, aby komunikace mezi lidmi obecně, mezi lidmi i městem nebyla
odosobněná, ale aby byla přímá, věcná a transparentní.“
Určitě ale nežijete jen prací. Co je vaším největším
koníčkem?
„Když máte práci i jako koníčka, tak de facto nechodíte do
práce, ale za každodenním užitím si života...(úsměv) Jako
relax od tabulek, čísel, paragrafů a zákonů sleduji hlavně
přírodopisné dokumenty nebo klasické sci-fi. Občas si přečtu něco ze série knížek ´Ano, pane ministře´ a spokojeně
si říkám, že se věci v chování lidí v této dnešní době až tak
zásadně nemění. Co se týká fyzické aktivity, máme s manželkou chatu na Stražisku a tam je také pořád co dělat. Protože
moje každodenní trasa z domu do práce vede přes náměstí,
rád tudy chodím a jsem spokojený, že si náměstí jakžtakž
drží na rozdíl od jiných částí města svého ducha.“

inzerce

Hřejivé, podzimní
zpravodajství z Prostějovska
inzerce
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Konicko Kostelecko Němčicko Plumlovsko Protivanovsko Muži s příliš mnoho palivem, ať už na kole či za volantem...

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
V Čechách p. K. představí
novou hanáckou měnu
Čechy pod Kosířem/mls - Zámecký park v Čechách pod
Kosířem bude v sobotu 6. září
od 13.00 hodin hostit čtvrté
setkání řemeslníků a řemeslníků Hané. Na programu bude
řemeslný jarmark držitelů Hanáckého stavovského glétu
a jejich přátel. Dojde i na představení hanáckého platidla
Hangroše, který bude při této
příležitosti uveden do oběhu.
Pokřtí se i videoklip „Hasičská
modlitba“, který vznikl pro místní hasičské muzeum. Vystoupí
též skupina historického šermu
Bellators a zpěváci kosteleckého
No problem. Po celou dobu se
budete moci zapojit do „Hanáckého dovádění“, které nabídne
zábavu pro všechny generace.

Připravte svá kola,
„Smržická šlapka“ volá
Smržice/mls - Tuto sobotu 6. září se již od 7.00 hodin
v areálu za kulturním domem ve
Smržicích bude konat šestnáctý
ročník oblíbeného putování v
sedle bicyklu „Smržická šlapka“. Připraven bude široký výběr tras pro horská i silniční kola,
které cyklisty zavedou například
na Velký Kosíř, Tesák, Troják,
Hostýn či Praděd. Kratší trasy
jsou vhodné i pro děti. Pořádá
Klub českých turistů Smržice.

Uplynulou sobotu se všem naskytla šance, který přichází pouze jednou za rok…

LIDÉ NAKOUKLI DO ÚTROB UNIKÁTNÍHO RADARU NA SKALKÁCH
Po dvaceti letech fungování přijde na řadu výměna zařízení za padesát milionů korun

Ne každý ví, že v regionu máme skutečnou raritu!
U nejvyššího vrcholu Drahanské vrchoviny Skalky ale
stojí jedna ze dvou unikátních meteorologických stanic
monitorujících množství srážek na celém území naší
republiky. Zatímco stejně sloužící radar ve vojenském
prostoru Brdy je veřejnosti nepřístupný, dveře toho stojícího na Skalkách u Protivanova se vždy jednou do roka široké mase otevřou. Naposledy se zvědavci z jeho
vrcholu mohli rozhlédnout uplynulou sobotu. Večerník
u toho nemohl chybět…
Konice/mls
Výsledky měření radaru stojícího
na Skalkách můžeme fakticky každý den sledovat v televizních relacích o počasí. Sobotní návštěvníci
měli ale šanci dozvědět se spoustu
zajímavých informací o jeho fungování. „Pokud vidíte na snímcích
z radaru modrou barvu, znamená
to, že v daném místě slabě prší, při
zelené padá vody již více, oranžová
s červenou pak představuje průtrž
mračen a bílá kroupy,“ vysvětlil
úvodem přednášky Vladimír Šimko
z Českého hydrometeoroligického
ústavu, který zájemce po objektu
prováděl. „Čím dál častěji se bohužel potýkáme s rušením signálu
našeho radaru, který způsobují poskytovatelé bezdrátového internetu.
Snažíme se s tím bojovat, ale je to

boj s větrnými mlýny,“ posteskl si
Šimko nad rušivými modrými paprsky šířícími se od radaru, které
však neoznačují žádné srážky.
Po úvodních informacích o fungování stanice návštěvníci vyrazili na vrchol pětatřiceti metrové
věže. Zdolat přitom museli celkem 178 schodů, které některým
z nich daly pořádně zabrat. Nahoře byli všichni odměněni jedinečným výhledem do širokého
okolí. K samotnému radaru umístěnému na vrcholu celé stavby se
ovšem lidé nedostali. „Radar je stále
v chodu a točí se, takže by nás smetl
ze střechy dolů,“ odůvodnil Šimko.
Radar na Skalkách funguje od
roku 1995 a je plně automatizovaný. „Dvakrát do měsíce ho
zkontrolujeme, ale jinak v těchto prostorách po celý rok nikdo

BYLI JSME
U TOHO!

Elegantní stavba. Na turisticky atraktivním, nicméně nepříliš navštěvovaném místě uprostřed hvozdů Drahanské vrchoviny se v sobotu sešlo několik stovek zájemců o prohlídku jedinečného meteorologického
zařízení.
2x foto: Martin Zaoral
není,“ potvrdil. Po dvaceti letech
by se zařízení na vrcholu věže
mělo vyměnit. „Bylo vypsáno
výběrové řízení, jehož výsledky
by měly být známy již brzy. Vý-
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Válečné ženy. Kolekce obrazů, pro něž se staly předlohou ženy z oblastí sužovaných válkou, přitahovaly pozornost všech účastníků vernisáže. Foto: Petra Hežová
než padesátikilometrové vzdálenosti.
Přes velkou vzdálenost si dvojice nenechala ujít ani loňskou výstavu fotografky Sáry Saudkové, ani aktuální
výstavu obrazů Lilian Amann, která
byla za početnou účast příznivců umění
velmi vděčná: „Je to už má v pořadí
jedenáctá výstava v prostorách plumlovského zámku a já všem účastníkům
moc děkuji za to, že přišli a doufám,
že se vám obrazy budou líbit a že se
nevidíme naposled,“ zahájila prodejní výstavu malířka, ilustrátorka a spi-

Určice/mls - První zářijový víkend se v Určicích bude konat
již druhá pouť k Panně Marii
Určické. Jedná se o obnovenou
tradici poutí, které byly v obci
a širokém okolí živé od poloviny sedmnáctého století do první
světové války.
Poutní úcta k Určicím byla spojena se zázračným obrazem Panny
Marie, který uzdravoval nemocné.
Nyní je k vidění přímo v určickém
kostele. Mši svatou bude v neděli
7. září celebrovat v 11:00 hodin
Mons. Josef Hrdlička. Budou na
ní přítomni zástupci rytířských
a kněžských řádů. Po mši svaté je
pro poutníky připraven oběd v prostorách obecního úřadu, kde bude
hrát kapela Hanačka. Celý den bude
pro zájemce otevřena unikátní kostelní věž z patnáctého století, která
nedávno prošla náročnou opravou.

V Otaslavicích „přivítají”
školu na diskotéce
Otaslavice/mls - Začátek škol-

Půvabná umělkyně Lilian Amann
zahájila na Plumlově svoji výstavu

Plumlov/peh - Malířka, ilustrátorka,
spisovatelka, prostě Dáma s velkým D
Lilian Amann zahájila uplynulou sobotu odpoledne v galerii zámku Plumlov prodejní výstavu svých jedinečných
obrazů.
Na plumlovském zámku se stále
něco děje! Ještě jsme se ani nestihli
rozloučit s výstavou obrazů akademického malíře Kristiana Kodeta, a už si do
prostor této unikátní architektonické
památky našel cestu další umělec. Tentokrát se na zámku Plumlov můžete
pokochat obrazy půvabné umělkyně Lilian Amann, která k příležitosti zahájení
výstavy osobně představila své kresby
a malby přítomným návštěvníkům
vernisáže. „Na zdejší výstavy jezdíme
často, protože akce zde jsou pro nás vždy
atraktivní a zajímavé a navíc v pěkném
prostředí. Plumlovský zámek je velice
fascinující stavba jak z venku tak zevnitř,
i když ten stav, ve kterém se zámek
nachází, je skutečně tristní,“ shodují se
účastníci sobotní vernisáže, paní Eva
a pan Petr, který za kulturním vyžitím
dojíždí na plumlovský zámek až z více

V Určicích chystají
obnovenou pouť

sovatelka Lilian Amann. Malbám a
kresbám, které můžete v prostorách zámecké galerie vidět, dominuje motiv dětí
a žen, které oproti minulým kolekcím sladila autorka do modrých
odstínů. Jestli jste s poutavými obrazy Lilian Amann ještě neměli tu čest,
i pokud jste už s jejím jedinečným výtvarným stylem obeznámení, nenechte si ujít
její výstavu na plumlovském zámku. Mezi
vystavenými díly si jistě najdete svého
favorita. Výstava je návštěvníkům k dispozici do 31. října.

měna obou radarů proběhne příští
rok a přijde asi na padesát milionů korun,“ prozradil zástupce
Českého hydrometeoroligického
ústavu.

Kdo prohlídku jedinečné
budovy stojící na turisticky
atraktivním místě v sobotu
nestihl, bude mít příležitost
zase až za rok...

ního roku bude studenty nejvíce
bavit na diskotéce v Otaslavicích.
V sobotu 6. září od 20.00 hodin se
zde bude konat akce pojmenovaná
trefně We don't need no education.
Tento slogan z úvodu slavné písně Another Brick In The Wall od
skupiny Pink Floyd v překladu
znamená „Nepotřebujeme žádné
vzdělání“...

DOŽATO mají i ve Vřesovicích

776 159 120

region@vecernikpv.cz
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Brodek u Prostějova, Otaslavice/
lef, pk - Dvojici alkoholem opojených účastníků silničního provozu zachytili předminulý víkendu policisté na Prostějovsku,
konkrétně v Brodku u Prostějova
a v Otaslavicích. Zatímco jeden
z nich se pokoušel uřídit kolo,
druhý si dokonce sedl za volant!
Ze strany na stranu, od chodníku k chodníku si to v neděli
24. srpna šněroval Legionářskou
ulicí v Brodku u Prostějova

dvaačtyřicetiletý cyklista. Dokonce přejel do protisměru přímo
před přijíždějící policejní vůz!
Důvod chlapíkovy nekoordinované jízdy pak vyšel najevo
záhy. „Dechová zkouška odhalila,
že má v sobě dobré dvě promile
alkoholu. Muž pak přiznal, že
před jízdou doplňoval do svého
organizmu palivo v podobě
nejméně osmi piv. Další jízdu na
kole mu policisté zakázali a případ
předali k projednání prostějovské

BYLI JSME

Neuvěřitelné: SVLÉKALY se zde i kalhotky!

Mořice/mik - Zapomeňte na
všední starosti a pojďte se bavit! To bylo hlavní heslo sobotní velkolepé akce s přiléhavým
názvem „Mikroregion Němčicko se baví!, kterou tentokrát
uspořádali v Mořicích v areálu
místního koupaliště. Zábavná
show plná her a atraktivního
zápolení se vydařila, stovky
návštěvníků a soutěžících ze
šestnácti obcí mikroregionu
se skvěle bavily. A Večerník
s nimi!

Výsledky sportovního čtyřboje
Družstvo
Konečný počet bodů
1. Tvorovice
55
2. Doloplazy
50
3. Pivín
48
4. Koválovice-Osíčany
47
5. Němčice nad Hanou
46
6. Tištín
44
7. Mořice
43
8. Vrchoslavice
40
9. Vitčice
35
10. Dřevnovice
27
11. Dobromilice
26
12. Nezamyslice
23
13. Srbce
22
14. Hruška
15
15. Pavlovice u Kojetína
12
16. Víceměřice
11

„Mikroregion Němčicko zahrnuje
celkem šestnáct obcí a tato sportovně zábavní akce se organizuje
každým rokem a pokaždé v jiné
obci. Letos jde právě už o šestnáctý ročník, takže kruh se uzavírá a zábavné odpoledne se vrací
zpátky do Mořic, kde jsme před
dlouhými lety tuto akci vymysleli,“ prozradil Večerníku přímo
v dějišti zábavného a sportovního
zápolení Jaroslav Knap, starosta
Mořic.
V sobotu 30. srpna odpoledne
právě v Mořicích panovala výborná nálada, místní celou akci brali
snad prestižněji než Jaromír Jágr
olympijské hry. „Připravili jsme
čtyři disciplíny pro šestnáct pětičlenných družstev a podmínkou
je, že členem každého týmu musí
být alespoň jedna dívka či žena.
A jak se dívám, některé obecní
mančafty to vzaly hodně zhurta,
v některých totiž ženy převládají.
Ještě máme jako trumf pátou disciplínu, která je připravena ryze
pro starosty, ale ta je pouze pro
oko diváka,“ usmíval se Jaroslav
Knap.
Domácí Mořice, dále pak Němčice nad Hanou, Tvorovice, Doloplazy, Pivín, Koválovice-Osíča-
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U TOHO!

V pohodě. Jak říká starosta Mořic Jaroslav Knap (na snímku uprostřed), nejdůležitější je pohoda, klídek
a pivínko…
Foto: Michal Kadlec
ny, Tištín, Vrchoslavice, Vitčice,
Dřevnovice, Dobromilice, Nezamyslice, Srbce, Hruška, Pavlovice
u Kojetína a Víceměřice. Přesně
tyto obce Mikroregionu Němčicka vyslaly do tvrdých bojů své
zástupce.
Soutěže prověřily rychlost, obratnost i dovednost jednotlivých
členů týmů. Skákalo se v pytlích,
běhal se slalom mezi pneumati-

kami, zabíjely se hřebíky na čas
a při spoustě a spoustě dalších
„bejkáren“ museli soutěžící prokázat své umění. Nejvíce smíchu
mezi početným obecenstvem
vyvolala disciplína, kdy dívky
i chlapci si museli nasadit plenkové kalhotky, suchým zipem si na
ně připevnit míček a takto proběhnout překážkovou dráhu. A pak ty
kalhotky zase pracně svléknout!

„Vždycky se musí vymyslet něco
originálního, aby se lidé zasmáli.
A jak je vidět, dneska se tu u nás
všichni dobře baví,“ pochvaloval
si první muž Mořic Jaroslav Knap
s tím, že akce se nadmíru povedla.
Z vítězství, přestože to nebylo
tím nejpodstatnějším, se nakonec
radovalo družstvo Tvorovic před
druhými Doloplazy a třetím Pivínem.

jak se v mořicích bavil celý region…

a narazil do pařezu

3x foto: Michal Kadlec

Foto: Policie ČR Olomouckého kraje

Prostějovsko/lef, pk - Levotočivou zatáčku nezvládl minulé
úterý odpoledne čtyřiatřicetiletý
šofér Fiatu Ducato mezi Protivanovem a Malým Hradiskem.
Podle všeho se lekl protijedoucí
dodávky, vyjel mimo silnici, kde
narazil do pařezu a několikrát
se převrátil přes střechu...
„V úterý šestadvacátého srpna krátce po druhé hodině
odpoledne došlo ze zatím přesně

nezjištěných příčin k nehodě, po
níž sám řidič vyhledal lékařskou
pomoc. Podle prvotní zprávy
utrpěl blíže nespecifikovaná
zranění s nejasnou dobou léčení,“
sdělila krajská policejní mluvčí
Irena Urbánková s tím, že alkohol u něj vyloučila dechová
zkouška.
Havárii nadále šetří policisté dopravního inspektorátu a zjišťují
všechny okolnosti.

Ve „Vícátkách“
„Neúčastí v radě jsme nemohli účinně prosazovat naše myšlenky“ šlohli ´oktávku´
Exkluzivní rozhovor se zastupitelem Kostelce na Hané Martinem Greplem

Konec žní! Dožatou ve Vřesovicích provázela skvělá nálada, hlavní organizátorku Magdalenu Kořínkovou hlídal osobní strážce z řad Veřejné bezpečnosti. Foto: Michal Kadlec
noci. Dostane zvláštní poukaz pro plavbu
v našem rybníčku, u kterého se budou zpívat
italské opery. K záchraně je připravena vřesovická pobřežní hlídka,“ usmála se Magdalena
Kořínková.
Na Dožatou do Vřesovic zavítal na návštěvu
také Jiří Vrba, neodmyslitelná duše trochu
slavnější Dožaté v Pivíně. „Rád jsem přijel,

přebýval bez svolení majitele.
Po dobu svého pobytu odcizil
a zkonzumoval také potraviny,
které v chatě našel. Způsobil
tak škodu za jeden tisíc korun.
Ve druhém případě došlo začátkem srpna ke krádeži kola,
které si jeho majitel nechal
odstavené před restauračním
zařízením v obci Březsko. Neznámý pachatel mu tím způsobil škodu za sedm a půl tisíce

vůbec si nekonkurujeme. Ale jak vidím, naši
sousedé vymysleli spoustu originálních soutěží a co je hlavní, lidé se tu náramně baví.
A o to přece jde,“ svěřil se Večerníku principál
pivínského divadelního spolku Větřák. „Od
dávných dob panovala mezi Vřesovicemi
a Pivínem velká rivalita, ale to je už pryč.
Pana Vrbu jsme proto pozvali velice rádi,“
dodala Magdalena Kořínková z Vřesovic.

korun,“ informovala o případech Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Na základě operativního šetření policisté zjistili, kdo má obě
krádeže na svědomí. „Jedná
se o třiadvacetiletého mladého muže z Prostějovska. Ke
krádežím se přiznal. Odcizené
jízdní kolo stačil ještě téhož

dne, kdy ho odcizil, prodat
jemu neznámé osobě za jeden
tisíc korun. Ještě v pátek dvaadvacátého srpna mu policisté ve zkráceném přípravném
řízení sdělili podezření ze
spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody, za
které mu, v případě prokázání
viny a odsouzení, hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,“ dodala
Urbánková.

Představujeme regionální podnikatele...

ZASTAVTE SE NA CHVILKU...

Konice/pr - Pokud projíždíte Drahanskou vrchovinou, konkrétně městem Konice, určitě si na vaší cestě udělejte příjemnou pauzu v restauraci ROUTE 66,
kde se nejen dobře najíte, ale nakrmíte
i svého motorového kamaráda.
Restaurace ROUTE 66 na čerpací stanici MAREK spedition s.r.o. v Konici byla
otevřena 11. července 2010. Je postavena
i vybavena v americkém stylu a nabízí
krásný výhled do krajiny Konicka. Tím,

Otaslavice/lef, pk - Své plamenné perutě roztáhl začátkem minulého týdne rudý kohout nad Opelem Vectra, zaparkovaným
v Otaslavicích. Profesionálové z Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje si sice s pekelným živlem rychle poradili,
přesto požár způsobil škodu kolem deseti tisíc korun. Podle
vyšetřovatelů auto někdo zapálil úmyslně.
„Policisté z obvodního oddělení Němčice nad Hanou prověřují
od včerejšího dne požár vozidla Opel Vectra, k němuž došlo
v neděli čtyřiadvacátého srpna v nočních hodinách v Otaslavicích.
Majiteli vznikla škoda za devět tisíc korun. Požár byl lokalizován hasiči HZS Olomouckého kraje. Vzhledem k tomu, že
vyšetřovatelem HZS OLK bylo jako příčina požáru uvedeno
úmyslné založení, k řádnému objasnění požáru byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození
cizí věci, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody až
na jeden rok,“ prozradila Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Nezvládl zatáčku

A maluj! Uplynulou sobotu bylo postaráno také o nejmen- Nelžeme! V Mořicích se při dovednostních soutěžích Chtělo to sílu. Některé soutěže mořického čtyřboje byly i fyší drobotinu, ta nejodvážnější nepohrdla novou maskou na opravdu svlékaly kalhotky! Tedy ty plenkové s přilepeným zicky náročné. Valit před sebou pneumatiku i s diskem není
jenom tak.
míčkem.
tváři.

Policisté z Konice dopadli zlodějíčky

Konice/pk - Policisté obvodního oddělení Konice objasnili dva případy krádeží,
k nimž došlo koncem července a začátkem srpna letošního roku na Konicku.
Koncem července tehdy neznámý pachatel poškodil
okno jednoho z rekreačních
objektů v obci Hvozd-Klužínek. „Násilím vnikl do chaty,
ve které následně několik dnů

pak bylo zjištěno dokonce 1,29
promile. Řidič se následně
k požití alkoholu přiznal. „Policisté mu na místě zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu.
Nyní je podezřelý ze spáchání
přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky, za který mu,
v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí až roční pobyt
za mřížemi, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti,“ uvedla Irena
Urbánková.

V Mořicích se bavil celý Mikroregion Němčicko V Otaslavicích hořel Opel

Starosta věnoval vlastní prase!

Vřesovice/mik - Týden po pivínské Dožaté
přišla na řadu dožínková oslava i v nedalekých Vřesovicích. Pořadatelé z místního
kulturního spolku Máj připravili uplynulou sobotu odpoledne pro návštěvníky
skvělé zábavní akce spoustu atraktivních
soutěží o ještě atraktivnější ceny. AVečerník
byl opět u toho!
„Vloni jsme tuto naši sešlost založili a letos
tak pořádáme druhý ročník Dožaté ve Vřesovicích. Teď jsme se snažili vymyslet několik
netradičních soutěží a jsem ráda, že nám při
organizaci pomáhala spousta nadšenců. Dnes
se bude házet polenem, tahat traktor, závodit se
bude v jízdě s kolečkem naloženým člověkem
a otýpkou slámy a soutěžící budou ještě běhat
se lžící, ze které jim nesmí spadnout vajíčko,“
prozradila nám některé z připravených kulišáren Magdalena Kořínková předsedkyně kulturní společnosti Máj ve Vřesovicích.
Vřesovická Dožatá uspořádaná v malebném
areálu zdejšího koupaliště, tedy v dnešní době
spíše hasičské nádrže, měla zvláštní kouzlo
v atraktivních cenách pro vítěze soutěží.
„Tou hlavní je prase, které osobně věnoval
starosta Fica. No a další úspěšný soutěžící
se bude moci předvést při večerní Benátské

přestupkové komisi,“ informovala
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Ještě o den dříve, tj. v sobotu
23. srpna krátce před devátou hodinou ráno kontrolovali policisté
v Otaslavicích řidiče vozidla
BMW. U devětačtyřicetiletého
muže provedli dechovou zkoušku,
která byla pozitivní a naměřili mu
1,20 promile alkoholu v dechu.
Opakovanou dechovou zkouškou

že leží na hlavní křižovatce Konice, Prostějov, Olomouc je příjemným místem
nejen k obchodním schůzkám. Vzhledem
k velké parkovací ploše vyhovuje také
vyjížďkám motorkářů a setkáním fandů
automobilů.
Samotná kuchyně nabízí od rána snídaně,
svačinky, obědy, večeře. Denní menu se
skládá vždy z polévky a dvou druhů jídel.
Na objednávku je možné vybrat si z pestré
škály minutkových jídel. Nedílnou částí

jídelníčku je hamburgerové menu, čtrnáct
druhů pizzy, smažené kuře Route Chicken
v různých druzích a gramážích. Veškeré
produkty naší kuchyně rozvážíme denně
dle telefonických objednávek v okruhu cca
patnáct kilometrů od Konice.
Cílem majitelů a zaměstnanců je dopřát
zákazníkům dobré jídlo, pití, pocit nezávislosti a pohody v celém areálu čerpací
stanice. Více informací najdete na www.
marekspedition.cz.

Kostelec na Hané - Poměrně nepřehledná situace
nastala po posledních volbách v Kostelci na Hané. Do
patnáctičlenného městského zastupitelstva se totiž
dostali zástupci hned šesti kandidátek, přičemž ta
vítězná získala čtyři mandáty, následující dvě po třech
a zbývajících pět křesel si rozdělily další tři uskupení.
Jedním ze zvolených občanů se na podzim 2010 stal
i Martin Grepl. V zastupitelstvu zasedá společně se svými
dvěma kolegy a tvoří tak druhou nejsilnější skupinu - do rady
se ovšem společně nedostali a všichni se tak ocitli víceméně
v opozici. Jak tomu bude letos?
Jiří Možný
Dokončujete své první čtyřleté působení v zastupitelstvu, o co jste se nejvíce snažil?
„Uplynulé volební období bylo v
Kostelci na Hané bezesporu obdobím
dokončení výstavby kanalizace, za
práci na přípravách patří dodatečný
dík i minulému vedení radnice a zastupitelstva, které se na tom velkou
měrou podílelo. Z pozice opozičního
zastupitele jsem se snažil být nápomocen tomu, aby se samotná výstavba
řádně dokončila. Nechci si připisovat
jakékoliv zásluhy na realizaci stavby,
snažil jsem se spíše přispět pomocí při
řešení problémů, které se v zastupitelstvu pprojednávaly.“
Patnáctičlenné zastupitelstvo je tvořeno hned šesti
uskupeními. Není to příliš?
„Na tuto otázku není úplně jednoduchá odpověď... V komunální politice
na malé obci se roztříštěnost politického spektra nedá posuzovat stejně jako
v případě větších obcí s vícečlenným
zastupitelstvem, jako má například
Prostějov. Vždy je třeba nalézt shodné
body programu a snažit se je prosadit

opoziční strany. Neúčast
v radě města osobně vnímám spíše jako negativum naší práce, neboť
jsme nemohli účinně
prosazovat myšlenky, se
kterými jsme do voleb
a hlavně do komunální politiky šly. Rada

cemi. Naše podnětné připomínky
připomín
se tak řešily pouze na zastupizastup
telstvu, které se ovšem schází
schá
v delších časových intervainterv
lech. Proto pevně věřím, že
se nám v letošních volbá
volbách
podaří přesvědčit voliče, že
máme městu co dát a jsme
jsm
schopni se podílet na jeho
je

ku prospěchu obce, mnohdy bez ohledu na politickou příslušnost. Na druhou stranu musím otevřeně přiznat, že
z mého pohledu se někdy konsensus
právě z důvodů rozdílné politické
příslušnosti hledal těžko. Z tohoto pohledu je pak odpověď na tuto otázku
‚ano‘.“
‚
Jak by tedy šlo charakterizovat vzájemnou spolupráci?
„Částečně jsem na to odpověděl v
Foto: archív M. Grepla
předchozí odpovědi, jde především
m
o to shodnout se na společných cí-lech, které jsou ku prospěchu obce,,
a pro tyto cíle, tak jak tomu bylo
o
v Kostelci, vyvinout společné úsilí k
jejich splnění. Z mého pohledu však
k
konstruktivní připomínky opozice, re-spektive stran, které nebyly přítomny
y
na přímém rozhodování v radě města,,
nebyly vždy podrobeny odpovídajícíí
diskusi…“
Vy ani vaši kolegové z kan-didátky nejste členy měst-ské rady. Jaká to tedy byla kom-- kostelecký zastupitel MARTIN GREPL
plikace?
„Ani na tuto otázku není úplněě o představě kooperace na politické scéně
lehká odpověď. Moje zkušenostt
z komunální politiky čítá pou- je oproti zastupitelstvu pře- řízení se vší politickou odpoze jedno volební období, v němž ci jen pružnějším orgánem vědností. Případný dobrý výslejsem byl bohužel pouze členem s dílčími rozhodovacími pravomo- dek voleb nám dá silný mandát

k tomu, abychom se na složení rady
města mohli podílet... (úsměv)“
Co by podle vás mohlo fungovat lépe?
„Osobně bych více preferoval právě
otevřenější spolupráci všech stran,
které v zastupitelstvu byly zastoupeny, neboť jsem toho názoru, že
komunální politika na obci, jakou
Kostelec na Hané prostě je, nemůže
být v rozhodovací a diskusní rovině
odvislá od politické příslušnosti jednotlivých subjektů. Spíše preferuji
nalezení shody mezi všemi stranami,
byť
y to někdy může být obtížné.“
Z vašich slov tedy vyplývá, že
hodláte kandidovat i v podzimních komunálních volbách…
„Ano, opět jsem na kandidátce TOP 09. Pokud jde
o mé šance, nechci je hodnotit, neboť
nedokážu říci, zda občané Kostelce
nějak mé působení v zastupitelstvu
sledovali. Rád bych, aby se Kostelec
stal moderní fungující obcí se všemi
aspekty,
které si pod tímto poa
jmem
je třeba představit…“
j
jm
Na čem dalším je
tedy potřeba v příštím období nejvíce zapracotí
vvat?
„„Z mého pohledu je třeba
pprovést některé reformy
a změny v organizacích finnancovaných městem tak,
aaby tyto subjekty více sloužžily svému účelu a při tom
ššetřily prostředky města.
S tím pak souvisí i potřeba
realizace
dalších invesre
tičních
akcí, zejména pak
ti
opravy
či budování komuo
nikací, chodníků, ale také vybudování odpočinkové zóny, která
v Kostelci chybí.“

„Osobně bych více preferoval otevřenější
spolupráci všech stran, které v zastupitelstvu
byly zastoupeny, neboť jsem toho názoru,
že komunální politika na obci nemůže být
odvislá od politické příslušnosti jednotlivců.“

Víceměřice/lef, pk - Že vozy Škoda Octavia patří stále k nejvíce
kradeným automobilům, dokazuje i poslední případ z Viceměřic.
Krádeží zánovní Octavie v provedení combi tam neznámí zloději
aut způsobili majiteli škodu bezmála půl milionu korun.
„Ze spáchání přečinu neoprávněné užívání cizí věci je podezřelý
zatím neznámý pachatel, který v noci z neděle čtyřiadvacátého na
pondělí pětadvacátého srpna odcizil vozidlo Škoda Octavia Combi,
které bylo zaparkované před jedním z domů ve Víceměřicích. Majiteli způsobil škodu za čtyřista dvacet tisíc korun,“ konstatovala tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje Irena
Urbánková. „Policisté na případu pracují a po vozidle i pachateli pátrají,“ dodala.

Bousín: Spálená země...
Bousín/lef, pk - Spálenou zemi
udělal někdo ze zahrádky kolem
chaty v Bousíně. Neznámou látkou tam zničil trávu a veškerou
další vegetaci. Majitelka chaty
vyčíslila škodu na deset tisíc korun. Pokud policisté neznámého
vandala dopadnou, hrozí mu až
dva roky vězení.
„Policisté z obvodního oddělení
Plumlov prověřují oznámení, týkající se podezření na poškození
trávy a venkovních rostlin zatím
přesně nezjištěnou látkou. K poškození mělo dojít někdy v čase

od druhého do čtrnáctého srpna na
oploceném pozemku chaty v obci
Bousín,“ potvrdila Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
Policisté zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání přečinů porušování domovní
svobody a poškození cizí věci,
za který pachateli, v případě jeho
zjištění, hrozí až dvouletý pobyt
za mřížemi. „Kdo trávu a rostliny
poničil a za jakých okolností, policisté zjišťují,“ ujistila Urbánková.

Dřeva si dlouho neužil...

Konice/lef - Policisté z Konice v minulých dnech objasnili krádež
dřeva v Horním Štěpánově. Začátkem července tam samozvaný
dřevorubec pokácel a odvezl osmnáct vzrostlých stromů. Majiteli
tím tehdy způsobil škodu pět a půl tisíce korun.
„Muži zákona nyní dopadli jednatřicetiletého chlapíka, který se pod
tíhou důkazů ke krádeži dřeva přiznal. Dřevo prý vytěžil pro vlastní
potřebu. Nyní mu za to hrozí až dva roky vězení,“ pochlubila se dobrou
zprávou Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.

Kultura v Prostějově a okolí...
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CHINASKI: PØES DAVY

NEBYLO VIDÌT ANI SLYŠET

Prostějovské léto skončilo ve čtvrtek 28. srpna ve
skutečně velkolepém stylu. Megakoncert slavné kapely Chinaski si nenechalo ujít obrovské
množství Prostějovanů. A tak bylo náměstí T.G.
Masaryka bylo zaplněné k prasknutí od radnice
až k muzeu. Několik muzikantů na pódiu tvořilo
k těmto masám až téměř nepatřičný kontrast.
I přes výkon aparatury, velkoformátovou projekci na pódiu a sympatickou snahu zvukaře kluci
z Chinaski totiž tak nějak zapadli. Kdo nepřišel
o dvě hodiny dřív a nezajistil si místo vepředu,
sice nic neviděl ani pořádně neslyšel, ale mohl
mít aspoň dobrý pocit z toho, že tam byl… A byl
u toho i PROSTĚJOVSKÝ Večerník!

Mezi posluchači ovšem ohledně atmosféry nepanovaly jen
pozitivní názory. „Poprvé jsem
Chinaski slyšel v Brně před
patnácti lety na podstatně komornějším koncertu, ze kterého
jsem odcházel úplně nadšený.
Proto jsem se velmi těšil i na
toto prostějovské vystoupení.
Bylo to ale bohužel moc megalomanské. Lidé se navzájem
postrkovali, nadávali si, že překážejí, a z boku, kde jsem stál,
nebylo bohužel skoro nic slyšet,“ přidal pohled ze druhého
spektra názorů pětatřicetiletý
Honza z Brna.
Aroganci některých posluchačů může potvrdit i redak-

Prostějov/pav
Skupina Chinaski se za více jak
dvacet let své existence stala
v tuzemsku skutečným fenoménem. Bez nadsázky se dá říct,
že co nová píseň, to rádiový hit.
Přesto tato šestice muzikantů
působí na pódiu velmi sympaticky i skromně a těžko byste
u nich hledaly takzvané hvězdné
manýry. Tímto stylem působili
na diváky i při prostějovském
koncertu. Na pódium nastoupili
přesně, když na radnici odbylo
půl deváté večerní, a spustili hodinovou šňůru svých největších
hitů. Zcela natřískané náměstí si
tak s nimi mohlo zazpívat například Tabáček, Zadarmo, Dobráka od kosti či Drobnou paralelu.
Zajímavým momentem bylo,
když zazněla nejstarší píseň
z repertoáru kapely s názvem
Punčocháče a vzápětí její nejnovější hit Hlavolam. Všímavý
posluchač tak mohl lehce vysledovat proměnu hudebního stylu
od rockovějšího či punkovějšího k současnému melodičtějšímu a popovějšímu.

Miláček davu. Frontman kapely Chinaski Michal Malátný (vlevo)
skvěle komunikoval s prostějovským publikem. Foto: Josef Popelka
„Je to moje oblíbená kapela, jsem moc ráda, že přijeli
i k nám do Prostějova. Moc
si koncert užívám. Nejraději
mám ale jejich poslední hit
Hlavolam, zahráli ho skvěle.
Škoda, že na pódium nevidím,
ale i tak je tady mezi lidmi
výborná atmosféra,“ shrnula svoje dojmy pro Večerník
devatenáctiletá návštěvnice
Pavla.

Na plné pecky. I v posledních řadách zaplněného náměstí T. G. Masaryka bylo možno naslouchat zvučným tónům. Foto: Josef Popelka

torka Večerníku. Při snaze
natočit pro čtenáře dvě písničky na kameru totiž přišla
málem k úrazu a vyslechla si
i pár opravdu peprných výrazů...
To ovšem asi k akcím podobného formátu patří. Chinaski
mohli Prostějované slyšet i vidět v pásmu pohádek a písniček
Autopohádky před několika
lety v Městském divadle, kdy
vystoupení naopak vynikalo
přátelskou a komorní atmosférou. Sice si diváci museli zaplatit vstupné, ovšem odcházeli
s obrovským zážitkem, v případě všech návštěvníků čtvrtečního koncertu na náměstí to
bohužel neplatilo. Na druhou
stranu je jistě na místě pochválit
vedení města za velkou snahu
o oživení kulturního života,
což se bezesporu podařilo,
a našlápnuto je vskutku výborně, o čemž svědčí bohatý program, který už má náměstí toto
léto za sebou.

Na staré časy zavzpomínají U Hanáka
K vidění budou fotky z doby „Než přišel digitál“

Prostějov/pav - Fotografie z archivu Svazu Českých fotografů
zachycující dobu před rokem
1989 můžete od pátku 5. září
vidět v Galerii U Hanáka. Velká výstava zahrnující snímky
dvaadvaceti prostějovských fotografů bude zahájena v 17.30
hodin. O kulturní vložku se
postará nově vzniklá hudební
skupina Jižní ryba.

B. Pacholík, K. Novák, V. Lessy,
B. Horn - to jsou pouze některá
jména předních prostějovských
fotografů, jejichž práci mohou návštěvníci v rámci velké souhrnné
expozice vidět. „Všechny fotky
jsou foceny analogickou cestou
a pochází z období před rokem
1989, kdy ještě digitální fotoaparát
neexistoval. Díky tomu pro nás
mají dnes zvláštní kouzlo. Chtěli

jsme tak zavzpomínat na jednu
již uplynulou éru,“ uvedl pro Večerník Albert Halmo, galerista
a pořadatel.
„Všechny srdečně zveme, připraveno bude i malé občerstvení
v duchu komunistické éry a hudební vložka,“ pozval všechny příznivce umělecké fotografie Halmo.
Výstava v Galerii U Hanáka ve
Školní ulici potrvá až do 10. října.

OKEM „ŠÉFKY”
prostějovské kultury

Na městě to žije!

Ve druhém prázdninovém měsíci mi velkou radost na kulturním
poli udělal zejména úspěšný průběh dalšího ročníku Prostějovského kulturního léta. Zaplněné
náměstí, a to nejenom při závěrečném koncertu skupiny Chinaski,
ukázalo, že se tato kulturní série
již stala tradicí. Osobně mi jako
vhodné připadá, že se kulturní léto
přesunulo už dříve kvůli úpravám
ve Smetanových sadech na hlavní náměstí, kde zůstal i letošní
ročník. Kulturní léto díky tomu
naplňuje cíl, o který ve městě
dlouhodobě usilujeme a kterým je
snaha o všestranné oživení centra.
Letos to „na městě“ žije už téměř
tak, jak bych si sama představovala. Kombinace kulturního léta
a oslavy výročí radnice opravdu

přenesly velkou část života do
středu města. Doufám, že se i po
této zkušenosti podaří prosadit
můj návrh, aby na náměstí bylo
vždy po celé širší léto městem postavené pódium a umělci si jen rezervovali, kdy budou vystupovat.
S radostí jsem také zaznamenala,
že se v programech politických
stran chystá to, co jsem v minulosti na radě také propagovala,
a to, aby v zimě pódium nahradilo
veřejné kluziště po vzoru jiných
měst.

Hody jsou tady!

A kultura v ulicích nekončí samozřejmě ani s nástupem září.
Už se blíží tradiční prostějovské
hody a město opět ožije kulturními akcemi. Kromě městských
akcí bych vás ráda pozvala i na
doprovodnou akci, v níž mám

sama prsty a kterou bude další
ročník Jiřinkového odpoledne
Jarmily Pospíšilové. To proběhne s bohatou módní přehlídkou
právě na hodové odpoledne
v Národním domě. A ještě na
závěr jedno osobní přání: nezapomeňte podpořit budování prostějovského Klokánku a přijďte
na koncert Hradišťanu a Proměn,
který se koná už 18. září, do
Městského divadla! Večerník
o tom pravidelně informuje.
Milada Sokolová, radní
a předsedkyně kulturní komise
při Radě města Prostějova

Koncert Josepha Calleji: maltský tenor zazářil navzdory dešti
Prostějov/peh - Světově uznávaný maltský tenor Joseph
Calleja vystoupil včera večer
před záplavou pestrobarevných deštníků a pláštěnek,
protože koncert se pokusil překazit vydatný liják. Příznivci
hudby se ale o jedinečný hudební zážitek nedali připravit!

Když se „svatý
Petr“ zlobí

Žádný ze zdejších milovníků
hudby si nemohl nechat ujít jedinečné koncertní vystoupení
světově uznávaného maltského
pěvce Josepha Calleji, amerického barytonisty Lucase Meachema a zlínské Filharmonie
Bohuslava Martinů pod taktovkou Rastislava Štúra, proto
se jich na hlavním prostějovském náměstí sešla slušná řada.
A tak dvě tisícovky posluchačů
si mohlo vychutnat unikátní hudební zážitek, který byl v rámci
oslav stoletého výročí prostějovské radnice a letošního ročníku
Hanáckého operního festivalu
zcela zdarma. Večer plný hudby
ale zahájil vydatný liják, který
odradil nejen několik skupinek
diváků, ale i pořadatele, kteří
byli kvůli přívalům deště nuceni posunout zahájení koncertu o
půl hodiny později, než se bouře
přežene. „Když jsem slyšela, že
nesmím mít při koncertu otevřený deštník, čekání jsem vzdala,“
krčí rameny jedna z divaček, která si nedala od organizátorů vysvětlit, že na každém diváckém
sedadle byla kromě programu
koncertu připravena pro každého
z účastníků i barevná pláštěnka.

Významný host. Joseph Calleja přivítal na pódiu svého kolegu Lucase Meachema, mezinárodně
vyhledávaného pěvce s podmanivým lyrickým barytonem.
Foto: Josef Popelka

Se vstupenkou
nebo bez?

penky,“ lituje Milan Hrubý. „Těšili jsme se na neskutečný zážitek,
ten nám ale déšť podstatně kazí,“
Jak Večerník informoval, po shrnuli situaci sympatičtí manžepočátečních nejasnostech sou- lé Leitgebovi, kteří se na koncert
visejících s cenou lístků a po- moudře vybavili pláštěnkami.
čtem diváků bylo dohodnuto,
Trocha slunce
že koncert si mohou návštěvz
daleké Malty
níci vyslechnout zcela zdarma.
Vzhledem k mimořádné ne- Nepřízeň počasí ale neměla
přízni počasí ale mnoho z těch, nejmenší vliv na skvělé hudebkteří o vstupenky tolik stáli, ani ní vystoupení obou zahraničnedorazili!
ních pěvců ani na excelentní
V nastalé situaci dali mnozí diváci hudební doprovod v podání
přednost postávání okolo pódia, zlínské Filharmonie Bohuslava
než sezení na příjemně polstrova- Martinů pod taktovkou věhlasných ale zcela promočených žid- ného dirigenta Rastislava Štúlích. „Sednout jsme si nešli, pro- ra. Vybrané písně byly přímo
tože pochybuji, že tu vydržíme po lahůdkou pro uši nejednoho
celou dobu konání koncertu. Moc hudebního labužníka. Zazněly
nás to mrzí, na dnešní večer jsme skladby ze světoznámých oper
se opravdu těšili a měli jsme vel- jako Carmen, Lazebník sevillský,
kou radost, že na nás vyšly vstu- Bohéma, Faust či Tosca. „Jsem

Fotoreportáž

moc rád, že jste sem přišli i v tomto fantastickém počasí,“ rozesmál
promočené diváky Joseph Calleja
poté, co zdejší příznivce hudby
pozdravil českým ‚dobrý večer‘
a hned úvodní skladbou L’amour!
Ľamour! ... Ah! Léve-toi,soleil!
(Romeo a Jilie) se pokusil posluchače rozehřát paprsky maltského
slunce. „Nádhera, jedním slovem
nádhera a dvěma slovy úžasný
zážitek. Až na ten déšť to byl dokonalý večer,“ usmíval se Josef,
který se na svého maltského jmenovce přišel podívat i s manželkou.
Přestože se počasí v závěru koncertu umoudřilo, následný aplaus
patřil nejen vynikajícím umělcům na pódiu, ale i posluchačům
v hledišti, které od účasti na jedinečném hudebním vystoupení neodradila ani nepřízeň počasí.

jjaký
akký by
byl
yl kkoncert
onceertt ca
calleji
alleeji v pprostějově...
roosttějjově....
3 x foto Josef Popelka

Zmokli. Maltského tenora přivítal na pódiu Ladilo jim to. Ke koncertu operních hvězd Dal do toho srdce. Josepha Calleju špatprimátor Prostějova Miroslav Pišťák v pláš- neodmyslitelně patřila filharmonie Bohuslava né počasí od vystoupení vůbec neodradilo,
při dešti prý zpívá nejraději.
Martinů ze Zlína.
těnce.

Přijetí na radnici

Prostějov/mik - Předkrmem sobotního koncertu Josepha Calleji bylo
páteční přijetí světoznámého tenora
primátorem města Miroslavem Pišťákem. Společenské události pořádané agenturou TK PLUS se zúčastnili
i Callejovi hosté, pěvec Lucas Meachem
i současný šéfdirigent Opery Slovenského
národního divadla Rastislav Štúr. Jako jediné tištěné médium u toho byl i Večerník!
Hosté si tak měli možnost prohlédnout nejenom
náměstí, ale i historické části radnice. „Jsem rád,
že tak významní hosté mohli poznat naši stoletou
radnici. Setkání probíhalo v báječné atmosféře,
pan Calleja je velice skromný a milý člověk,“
prozradil Večerníku Miroslav Pišťák, primátor
Prostějova.
Slavnostní chvíle. Stoletou dámu si prohlédla i trojice slavných umělců Foto: Josef Popelka
Při setkání samozřejmě nemohlo chybět boha- moc alkoholu nesmím,“ pronesl se smíchem velmi kvalitního portského vína. Naopak na
té občerstvení a slavnostní přípitek. „Já si dám světoznámý maltský tenor ve chvíli, kdy mu pravých hanáckých vdolečcích si Joseph Caljenom jednu skleničku, před vystoupením byla nabízena sklenička šampaňského nebo leja si velmi pochutnal a vůbec se neostýchal!

z vernisáže...

Krásy a tajemno podzemí na dosah ruky díky zdejšímu fotografovi
Prostějov/peh - Úterní vernisáž
v prostějovské Art-kavárně Avatarka zahájila výstavu unikátních
fotografií z nitra Země, jejichž
autorem je zdejší fotograf a speleolog Petr Hruban. A bylo doslova narváno! Jen stěží byste tak
v podvečeru 26. srpna sháněli volné místo k sezení. Důvodem bylo
zmíněné zahájení foto-výstavy
Petra Hrubana s názvem Krásy
a tajemno podzemí, na kterou vás
srdečně zve i Večerník, který je
mediálním partnerem akce.
Prostějovský fotograf a speleolog
Petr Hruban v úterý v podvečer
pomohl nahlédnout do útrob naší
planety. „Na výstavu jsem se
vypravil, protože pana Hrubana
znám, vlastním dokonce i jeho
knihu Zlatohorské podzemí. Rád

se tak podívám na jeho nové fotografie,“ usmíval se Pavel Novotný,
jeden z návštěvníků.
Na vernisáži v Art-kavárně Avatarka představil Petr Hruban dechberoucí fotografie ze svých výprav
do podzemí. Kolekci čtyř desítek
snímků, které vznikaly v průběhu
deseti let, tvoří především záběry
důlních děl. „Je zde i několik fotografií z okolních jeskyní, ale hlavně
jsou tu záběry důlních děl, protože
se o ně zajímám z jeskyňářského,
fotografického i historického hlediska,“ přiblížil tématické složení
vystavených fotografií sám autor,
který nezapomněl poděkovat za
vstřícné jednání vedoucí Art-kavárny Avatarka. „Jsem moc ráda,
že se tu sešlo tolik návštěvníků
a přeji jim, aby se výstava moc líbi-

V Art-kavárně Avatarka bylo narváno. Autora fotografií Petra Hrubana přišlo ku příležitosti zahájení výstavy podpořit bezpočet přátel.
Foto: Petra Hežová
la,“ pronesla majitelka Iva Polická.
Přijďte se tedy i vy přesvědčit
o krásách, které naše Země
skrývá ve svých hlubinách.

Nahlédnout do nitra Země díky
foto-výstavě Petra Hrubana
můžete v prostorách Art-kavárny Avatarka do 28. září.

Ze života města
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REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ? Hned po hodech! Stavba bikrosové dráhy má
Dlažba na kuželně zůstane nakonec podobná…

Bezprostředně po hanáckých slavnostech, které
se v Prostějově konají o víkendu 13. a 14. září, se
stavbaři pustí do dlouho plánované rekonstrukce
náměstí T. G. Masaryka. Půjde především o generální opravu středové části, takzvané kuželny.
Vymění se dlažba, vysází nová zeleň a přibude
spousta modernějšího mobiliáře.

patří rekonstrukce zádlažby a terénní úpravy spojené
s odvodněním. Dojde také
k nárůstu zpevněných ploch
a tím k významnému zkapacitnění pro pořádané akce.
Zelené plochy budou opatřeny novou závlahou, zeleným
travnatým kobercem s dopl-

Prostějov/mik
„Schválili jsme v radě výsledky zadávacího řízení na výběr
dodavatele stavby a rozhodli
se zadat veřejnou zakázku
společnosti Skanska, která
předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Předpokládaná hodnota zakázky činila
pětadvacet milionů korun, přičemž vítěz výběrového řízení
nabídl cenu o pět a půl milionu nižší,“ prozradil Miroslav
Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějova.
„Celý projekt řeší komplexní revitalizaci středové části náměstí T. G. Masaryka.
Mezi stěžejní stavební práce

Za dva týdny. Hned po hodech se prostějovské náměstí začne měnit k nepoznání, hlavně "kuželna"
bude jako nová.
Foto: Michal Kadlec

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Podzimní zpravodajství z Prostějovska

Radní pod palbou

Prostějov/mik - Kdo z Prostějovanů si během uplynulých
dní myslel, že bagry hodlají zbourat městské hradby
ve Školní ulici, nemusí mít
strach. Naopak, právě začala
rekonstrukce této památky,
která bude probíhat až do
konce roku.
„V současné chvíli probíhá asanace spodní části hradeb, dělní-

„Neuvažujeme o uzavření žádné školy,“ ujišťuje

Ivana Hemerková, náměstkyně primátora pro školství

policie, které budou dohlížet na bezpečnost dětí a usměrňovat provoz, a to od
Právě dnes začíná nový školní 7.15 do 8.15 hodin a od 8.30 do 9.30
rok. Jaký očekáváte jeho prů- hodin. A i v následujících dnech budou
běh na prostějovských základních hlídky dohlížet na exponovaných přeškolách?
chodech v době od 7.15 do 8.00 hodin.“
Změnilo se na prostějovských
„Možná odpovím trochu obligátně,
školách během letních prázdale pravdivě, neboť přesně tak to cítím.
Jsem přesvědčena, že prostějovské nin cokoliv, co se týká oprav či reškoly jsou na nový školní rok dobře konstrukcí?
připraveny. A věřím, že ten nadcházející „Ano. Jak už jsme informovali, na
proběhne bez jakýchkoliv problémů.“
všech základních a mateřských školách
Už první den ovšem může být probíhaly drobné opravy a běžná údržpořádněě horký. Je
y
školá což jsou ZŠ
ba. Na čtyřech
školách,
magistrát opět doMelantrichova,, ZŠ E. Valenty, ZŠ Kolmluven s městlárova a ZŠ Palacké
Palackého, byla provedeskou policií
na rekonstrukce ssociálního zařízena dohledu
ní. A vzhledem k tomu, že jsme
nad dětmi
byli úspěšní při získávání dotací,
u přechodů
prováděly se i nákladnější akce.
Op
Například z Operačního
prograpro chodce
v blízkosti
mu životního pprostředí na enerúsporn opatření jsme
škol?
geticky úsporná
„V zájmu zaobdrželi dotaci téměř deset milijištění bezpečónů korun na vvýměnu oken, zanosti v blízkosti
teplení střechy a zzateplení obvodop
škol budou v
vého pláště.
Tudíž se o prázdninách
upravoval
p
pondělí prvního
se takto upravovaly
ZŠ Železného,
září (tj. dnes - pozn.
MŠ Květná a L
Libušinka a náklaty akce přesáhly
red.) posíleny
dy na tyto
jeden
hlídky městjedenadvacet
milionů
koru Byla též proské
korun.
ved
vedena
revitalizace
ško
školních
zahrad na
M
MŠ
Smetanova,
M Žešov, MŠ
MŠ
F
Fanderlíkova,
MŠ
M
Mánesova,
MŠ A.
Foto: archív Večerníku Krále
K
a MŠ KvětMichal Kadlec, Petr Kozák

Grafickou vizualizaci
návrhu řešení revitalizace
náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově najdete na
www.vecernikpv.cz!

Dohání se zdržení. Dělníci u velodromu už čile pracují na stavbě
nové bikrosové dráhy.
Foto: Jiří Možný
Prostějov/mik - Už v minulém
roce se při výstavbě cyklostezky v biokoridoru Hloučela
převážela přebytečná zemina
do prostor areálu u velodromu. A právě už vloni měli
v radní v hlavě nápad vyhovět
prostějovským bikrosařům
a postavit jim zde atraktivní
dráhu. K samotným pracím ale došlo až v posledních
dnech...
„Je pravda, že projekt bikrosové dráhy leží na stole už řadu
měsíců, ale samotná realizace
se zdržela kvůli opakovanému
výběrovému řízení. Podle zákona musí tuto dráhu postavit
specializovaná firma, ale do prvního konkurzu se nám přihlásila

pouze jediná. Ze zákona jsme
tak museli soutěž zrušit a vyhlásit novou. Do té se nám naštěstí
přihlásily dvě firmy, tudíž jsme
mohli konečně vybrat vítěze,“
vysvětlil Večerníku Zdeněk Fišer, náměstek prostějovského
primátora pro stavební investice.
„Bikrosová dráha musí splňovat veškeré bezpečnostní
parametry, které odpovídají
jak sportovním, tak stavebním
předpisům. Proto ji musí realizovat někdo, kdo má s podobnými záležitostmi zkušenosti.
Je nám líto zdržení, ale maximálně do konce září bude dráha
hotova a bikrosaři si určitě užijí,“ doplnila další náměstkyně
primátora Ivana Hemerková.

Do hradeb už se také „hráblo“

Do budov TEKLY v létě MILIONY korun
Prostějov - Prázdniny jsou nenávratně pryč, učitele, žáky
i jejich rodiče tak čeká opět desetiměsíční maratón plný výuky a zkoušek. Právě dneškem totiž začal nový školní rok
2014-2015. A zároveň pro vedení jednotlivých škol každoroční boj o hospodárnost provozu. Večerník během minulého týdne v rámci pravidelného seriálu rozhovorů zjišťoval
aktuální novinky kolem znovuotevření prostějovských škol
u člověka nejpovolanějšího, jímž je bezesporu náměstkyně
primátora Statutárního města pro školství Ivany Hemerkové
(na snímku). Ta musela společně se svými kolegy řešit během léta až příliš žhavý problém - obsazení nové ředitelky
Základní školy Dr. Horáka...

něním nových stromů a další
zeleně. Řešené prostranství
bude vybaveno modernějším a jednotným mobiliářem,
což znamená lavičkami, koši
na odpadky, stojany na kola
a dokonce i pítkem. Součástí
projektu je také rekonstrukce
osvětlení,“ vyjmenoval nejzásadnější změny, které nás
přímo v centru města čekají,
náměstek primátora Zdeněk
Fišer.
Stavební práce budou zahájeny bezprostředně po Hanáckých slavnostech. „Centrální
část náměstí bude zadlážděna
prvky identické velikosti, jako
jsou nyní, ale nové kostky
mají větší hloubku pro zajištění lepší stability. V prostoru
takzvané malé kuželny před
muzeem bude podle požadavku památkářů položena dlažba
dvacet krát dvacet centimetrů.
Vyjednali jsme, že to nebudou
kamenné kostky, lidově označované jako kočičí hlavy, ale
hladká řezaná dlažba, kterou
máme například v Uprkově
nebo Kostelní ulici,“ vysvětlil
dále Fišer.

zpoždění, ale už se maká

ná v celkové hodnotě přesahující částku
jednoho milionu korun. Dotace na tyto
akce činila přesně 764 264 korun.“
Od jara až do konce minulého
školního roku rozvířila veřejné
mínění známá kauza s finančními nesrovnalostmi na Základní škole v ulici
Dr. Horáka. Jak s odstupem času vidíte tuto nepříjemnost a je něco nového
v policejním vyšetřování?
„Mohu jen konstatovat, že policie
celou záležitosti šetří. Momentálně
žádné podrobnosti nejsou nikomu
z vedení města známy a vzhledem
k průběhu vyšetřování bych nechtěla
cokoliv komentovat.“
V každém případě novou ředitelkou ZŠ Dr. Horáka je od
1. srpna 2014 Petra Rubáčová. Podařilo se jí už během uplynulého měsíce
adaptovat na zdejší prostředí?
„Na tuto otázku by měla odpovídat spíše
sama paní ředitelka Rubáčová (Večerník
se bude tomuto tématu věnovat v příštím čísle - pozn.red.). Osobně se domnívám, že se maximálně snaží, aby se v pro
ni nové škole co nejdříve adaptovala!
A co mám zprávy, vede se jí zatím dobře,
byť ty těžší zkoušky a náročnější období
i rozhodnutí teprve přijdou.“
Co vy sama očekáváte od nového vedení této školy?
„V této chvíli především zklidnění celé
situace... (úsměv)“
Kolik vůbec dnes nastupuje do
školy prvňáčků a kolik je pro
tento školní rok otevřených prvních
tříd?
„Na některých školách je v současné
době volná kapacita a v budoucnu bude
možné otevřít větší počet tříd. V loňském
školním roce nastoupilo do prvních
tříd přesně pětsetjedna dětí a průměrný
počet dětí v prvních třídách byl kolem
pětadvaceti. V letošním školním roce
je přijato pětsettřicet dětí, přičemž přesný počet těch, které usednou v prvních
třídách do školních lavic, bude znám
až prvního září. Pro letošní školní rok je
však otevřeno, stejně jako loni, dvacet
tříd a jedna specializovaná.“
Nehrozí v blízké době uzavření
některé ze školních institucí?
„O uzavření jakékoliv školy v žádném
případě vůbec neuvažujeme!“

INZERCE

ci už mají za sebou chemickou
injektáž základů a opatření
proti vzlínání půdní vlhkosti do
zdiva. Ve druhé etapě bude následovat očištění hradeb od
padlého zdiva a proběhne jejich
zastřešení. To konečně zabrání
zatékání dešťové vody dovnitř
hradeb,“ popsal Večerníku Zdeněk Fišer, náměstek primátora
Statutárního města Prostějova.

Proti vodě. Dělníci už mají za sebou všechna opatření vedoucí
k tomu, aby vlhkost zespodu nenarušovala městské hradby.
Foto: Magistrát města Prostějova

Kultura v Prostějově a okolí
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Na Gendera do prostějovského

INZERCE

muzea již příští pátek
Prostějov/pr - GENDER- Módní
projekt, který podporuje umělecké obory, spolupráce, dává novou
vizi o budoucí módě a propojuje
začínající návrháře spolu s oděvy
významných českých tvůrců. Hlavním smyslem je zrušit hranice stereotypních částí oděvů, které jsou
společností vnucovány oběma pohlaví zvlášť.
Dnešní doba je taková, že se nebojí
experimentu v oblasti módy a přetáčí různým směrem tyto maskulinní
prvky a dává jim prostor v ženském
šatníku a v posledních pár letech je to
i naopak, kdy se ženské prvky vkládají do pánské módy a vzniká tak něco
zcela nového pro další nastupující generace. Vzniká tu široké pole tolerance

a otevřenosti k budování nových sociálních a morálních norem společnosti
jakožto i v módním průmyslu.
Projekt symbolisticky poukazuje na
historii módy, v které se odráží od
významných průkopnických osobností v oblasti genderové módy,
jako byla například Marlen Dietrich
nebo Yves Saint Laurent, Jean Paul
Gaultier, Thierry Mugler nebo John
Stephen, který v šedesátých letech
začal „peacock revolution“ a skupina The Beatles začali propagovat
dlouhé vlasy a extravagantní oblékání u mužů.
Již v pátek 12. září 2014 bude odhalena výstava velkoformátových
černobílých fotografií mladého
umělce Jakuba Svobody, spolu

s instalací a doprovodným programem ve velkém sále Muzea
a galerii umění v Prostějově, náměstí T.G.Masaryka 2.
V muzeu budou k vidění oděvy od
těchto návrhářů - Miroslav Rajtr
(Střední škola designu a módy, Prostějov), Michaela Mazalová (Art Econ,
Prostějov), Martina Jakubíčková
(Střední škola umění a designu, stylu
a módy, Brno), Martin Kelbl (Střední
škola umění a designu, stylu a módy,
Brno), spolu s úspěšnými tvůrci Mirkou Horkou a Hanou Prchalovou.
Velké poděkování patří manažerovi projektu Jindřichu Skácelovi
a zástupkyni ředitele prostějovského muzea Kamile Husaříkové. Výstava potrvá do 23. listopadu 2014.

Těšte se na další hodové Jiřinkové odpoledne!

Prostějov/red - Okrašlovací spolek
města Prostějova pořádá 14. září na
Hody, tradiční Jiřinkové odpoledne.
I letos bude věnováno jedné ze zakládajících členek, zesnulé Jarmile
Pospíšilové. Do Národního domu si
spolek přizval stálé partnery, firmu
Koutný a svatební salon Marilyn.
Součástí programu budou módní přehlídky. Zatímco firma Koutný bude
prezentovat pánskou módu, ať již

vycházkovou či společenskou, salon
Marilyn nabídne společenské a svatební šaty. "Majitelka svatebního salonu Marilyn, Kateřina Čermáková,
hodlá představit úplně novou kolekci
společenských šatů,“ uvedla předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada
Sokolová.
K dokonalosti předvádějících zcela jistě
přispěje i Studio In Hany Puklové, které se bude prezentovat líčením a účesy.

O kulturní zážitek se postarají členové
tanečního klubu Henzély swing a semifinalista Superstar Tomáš Jurenka. Výzdobu a květinové vazby, které budou
k vidění v přednáškovém sále, zajistí
studio FLORIS Pavly Koutné.
„Už teď se těším na všechny, kdo si
najdou čas a Jiřinkové odpoledne
navštíví. Zcela jistě nebudou litovat,“
přidala pozvání Milada Sokolová.
Program začne v 16.00 hodin.

Pláž plumlovské přehrady „U Lázničků“
se s prázdninami rozloučila hip hopem
Mostkovice/mls - Na starém dobrém místě, ale v novém exkluzivním
balení. Tak vypadala páteční show
na pláži „U Lázničků“. Na místě někdejších legendárních diskoték vystoupily 29. srpna dvě zářivé hvězdy
československé hip-hopové scény DJ
Wich a Monsignor Separ. K plumlovské přehradě tak díky tomu dorazila
více než tisícovka mladých milovníků
této hudby. Jakožto mediální partner
u toho nescházel ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Program na pláži frčel už od osmé hodiny večerní, nicméně prostor před pódiem se zcela zaplnil až krátce po jedenácté. To se před publikum postavil DJ
Wich, který je už řadu let nepochybně
jedním z nejznámějších a nejúspěšnějších českých „dýdžejů“. Navzdory tomu
byl tentokrát hlavní hvězdou večera
slovenský raper vystupující pod přezdívkou Monsignor Separ. Během jeho
vystoupení se nenašel nikdo, kdo by

Mladí milují rap. Na pláži „U Lázničků“ to minulý pátek naplno rozjela další
generace pařmenů. Zahrála jim při tom skutečná hvězda současné hiphopové
scény DJ Wich a slovenský raper Separ.
2x foto: Martin Zaoral
pořádně neřádil na pecky slovenského
„piráta“, který je známý i jako manžel
populární slovenské moderátorky Tiny.
„Sám Separ se po koncertu svěřil s tím,
že před početnějším publikem hrál pouze na Hiphopkempu a před lepším asi nikdy,“ zmínil se s úsměvem Petr Paníček,
hlavní pořadatel celé akce.
Podobné akce pod širým nebem mají
nepochybně své kouzlo. To pak ještě
zvýraznily moderní stánky s míchanými
nápoji, které jsou mladí milovníci hip-

-hopu zvyklí popíjet spíše v prostředí
luxusně zařízených klubů.
V podobném stylu by se měly nést i další chystané akce. „Už čtyřiadvacátého
října vystoupí ve prostějovského Společenského domu sebevědomý a nekompromisní raper Ektor. Rádi bychom do
Prostějova pozvali třeba i Mika Spirita,
jeho koncert je však zatím stále otázkou
dalších jednání,“ navnadil všechny pří- Prostějov/peh - Uničovská kapela Niznivce progresivního hudebního stylu hilistic Attempt pokřtila v prostějovském hudebním klubu Apollo 13 nové
Petr Paníček.
CD. Nesměli chybět kolegové z metal
music branže, ani desítky příznivců
w
w
pořádného metalového nářezu.
w
Důvodem pro to, abychom se oblékli
.
v
do černého, nemusí být vždy jen nějae
ká smutná událost. Své o tom ví i zdejší
c
příznivci metal music, kteří dorazili v soe
r
botu večer do prostějovského hudebního
n
klubu Apollo 13, aby spolu s uničovskou
i
kapelou Nihilistic Attempt ve složení
k
p
Milan Drlík (kytara), Tomáš Kašpar
v
(zpěv, basa), Zuzana Mírová (zpěv), To.
c
máš Mareš (kytara, zpěv) a Roman Naz
vrátil (bicí) oslavili křest jejich nejnověj-

Pekelné legie jsou na světě:
Nihilistic Attempt křtili novou desku s plnou parádou
šího hudebního CD se stylovým názvem
Pekelné legie. A co by to bylo za křest
bez vzácných hostů? Své kolegy z branže přišli podpořit brněnští Black Metal
a domácí No Future. Samotného křtu
hudební novinky se ujali členové kapely
Root, která je mezi znalci české sekce
metal music považována za hudební
ikonu. „Je to pro nás velká událost, letošním vydáním nového CD a dnešním
křtem současně slavíme první pětiletku
existence naší kapely Nihilistic Attempt.
CD Pekelné legie obsahuje celkem osm
písní a je to momentálně to nejsložitější
a nejlepší co jsme dosud hráli,“ představil hudební novinku kytarista kapely
Milan Drlík. I přesto, že kapela prošla

v průběhu své existence hned několika
reorganizacemi, současní členové se dokázali báječně stmelit a společně vytvořit
hned několik nových songů, které Nihilistic Attempt představili v sobotu večer
svým fanouškům. „Jo, je to super, tahle
hudba je prostě to pravý,“ ocenil uznale
hudební produkci účastník akce, pan
Mirek, který na akci dorazil s početnou
skupinou přátel, pochopitelně stylově
v černém. Zpěvák a baskytarista kapely
Tomáš Kašpar navíc Večerníku přiznal,
že má připraveno hudebního materiálu
hned na několik dalších desek, takže především příznivci trash black metal music
se mají rozhodně na co těšit i v dalších
letech!

Pojďte na Hradišťan, ještě jsou volné lístky!

Prostějov/red - Už za tři týdny
se prostějovským divadlem rozezní proslavené hity jako Husličky, Ej lásko, lásko, Modlitba
za vodu. Na charitativním koncertě, věnovaném prostějovskému Klokánku, je představí slavný Hradišťan s Jurou Pavlicou.
Přijďte prožít jedinečný kulturní
zážitek a zároveň přispějte dobré
věci. Lístky jsou ještě k dispo-

zici v divadelním předprodeji.
„Na koncert Hradišťanu se již
velmi těším. Charitativní projekty nejsou muzikantům ze
Slovácka vůbec cizí,“ nechala
se slyšet Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku,
který koncert organizuje. Spolu
s Hradišťanem si několik skladeb zazpívá i prostějovský sbor
Proměny, který se na vystoupení

VYHRAJTE LÍSTEK NA...

pečlivě připravuje. „Jsme ženy
a tak nám osud dětí leží na srdci.
Rády přispějeme svým vystoupení k tomu, aby i ty, které dosud neměly příliš mnoho štěstí,
našly azyl, pochopení a hlavně
lásku. Klokánek je pro ně velmi
důležitou přestupní stanicí do
dalšího, lepšího života,“ vysvětlila pohnutky souboru sbormistryně Anna Králová. Pokud jste

někdy Proměny slyšeli koncertovat, víte, že jejich vystoupení
jsou úžasná. Zpívají totiž srdcem
a navíc rády, což je na koncertech znát.
Máte tedy jedinečnou příležitost
poslechnout si dva hudební unikáty v jednom večeru. Neváhejte, každá zakoupená vstupenka
pomůže prostějovskému Klokánku k dokončení.

HRADIŠŤAN

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.

Zpravodajství
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Silnice v Čechovicích? Už jenom TŘICÍTKA! KONŠELÉ JEDNALI
ve valtickém sklípku

Magistrát nechce komunikaci za žádnou cenu uzavřít

Prostějov/mik - Už v polovině
března tohoto roku Večerník
informoval o problémech, do
kterých se dostal prostějovský magistrát v souvislosti
s dopravním provozem na komunikaci protínající Čechovice. Vítězslav Nezval, majitel
ohrožené nemovitosti, která
bezprostředně sousedí s komunikací, po dlouhých letech
donutil vedení města situaci
řešit. Provoz mu totiž ničí
dům, jenž je vzdálen od silnice
pouhých padesát centimetrů.
Problém je, že silniční spojnice mezi Domamyslicemi
a Krasicemi je vedena pouze

jako účelová. To znamená, že
by zde měla být vyloučena jakákoliv doprava. V minulosti
to bylo vyřešeno pouze tím,
že povolená rychlost zde byla
snížena na čtyřicet kilometrů
za hodinu. „Trvám na tom, aby
tudy jakékoliv automobily měly
zakázáno jezdit. Podívejte se na
to, jak vypadá můj dům. Jeho
zeď je celá popraskaná, a když
tudy jede autobus nebo kamion,
třepe se mi celý barák,“ prozradil na jaře Večerníku Vítězslav
Nezval.
Město se tehdy zavázalo celou
věc řešit, ale o vymístění dopravy z této komunikace nemů-

že být podle radních řeč. „Už
v březnu letošního roku jsme na
základě stížností pana Nezvala nechali vypracovat odborný
bezpečnostní audit. Je pravda,
že v daleké minulosti vznikla
silnice procházející Čechovicemi velice živelně, vlastně na
místě původní polní cesty. Dnes
ale patří mezi páteřní komunikace v západní části Prostějova
a neumíme si vůbec představit,
že bychom ji uzavřeli. Bezpečnostní auditoři naštěstí vynesli
konečný verdikt v tom smyslu, že zákonům bude učiněno
zadost, když zde snížíme ještě
rychlost o dalších deset kilome-

Bude to stačit? Další omezení rychlosti a zákaz vjezdu nákladním vozidlům musí nyní „strávit“ řidiči na silnici v Čechovicích. Foto: Michal Kadlec
trů a zakážeme vjezd nákladním automobilům. Po silnici
v Čechovicích tedy nyní mohou
jezdit pouze osobní vozidla a

autobusy městské hromadné
dopravy,“ vysvětlil Večerníku
Zdeněk Fišer, náměstek primátora Prostějova.

Valtice, Prostějov/mik – Stejně jako každý rok se radní našeho
města zúčastnili svého jednání mimo prostějovskou radnici. Letos se jejich výjezdní zasedání uskutečnilo v Úvalech u Valtic.
„Kromě toho, že naše jinak pravidelná schůze se tentokrát uskutečnila až u Valtic, nebyla ničím jiným výjimečná. Jednali jsme
o běžných záležitostech města, schválili jsme několik rozpočtových opatření a také jsme i s vedoucími jednotlivých odborů
magistrátu vzhledem ke končícímu volebnímu období hodnotili
svoji práci za poslední čtyři roky,“ uvedl exkluzivně pro Večerník
Miroslav Pišťák, primátor Prostějova. Jak dodal, konšelé diskutovali hlavně o dvou důležitých investicích. „Jednak jsme schválili
600 tisíc korun na úpravu veřejné zeleně, a pak vzhledem k přijetí
státní dotace jsme mimořádně z rozpočtu města vyčlenili zhruba
pět milionů korun na výstavbu cyklostezky z Dolní ulice až do
průmyslové zóny,“ popsal nejdůležitější připravované investice
primátor Miroslav Pišťák.

„CHOVALI SE JAK DIVOKÉ STÁDO,“ popisovala policejní zásah zmrzačená stařenka
Zvrhnutá akce komanda, Ludmile Zbořilové zakuklenec zlomil nohu!

Tohle se fakt nepovedlo! Při zatýkání dvaačtyřicetiletého Františka Zbořila - známého v prostějovském podsvětí pod přezdívkou „Fantomas“ - zranila policejní
zásahovka v Čelechovicích na Hané jeho staré rodiče. Ti přitom nekladli a ani
nemohli klást žádný odpor. Přesto je zakuklenci zpacifikovali hodně drsným
způsobem. Čtyřiasedmdesátiletému Františku Zbořilovi příslušník komanda
zkroutil ruku tak, že celá zmodrala, ještě hůře pak dopadla jeho o rok starší
manželka Ludmila. Při zásahu se ocitla na zemi a jeden z těžkooděnců na
ni šlápl tak nešťastně, že jí zlomil nohu v krčku. Co je nejhorší, tak lékařskou
pomoc zraněné ženě zavolali údajně až po čtyřech hodinách! Teprve pak
byla přepravena do nemocnice, kde se podrobila operaci, zatímco její manžel
na místě zkolaboval… Celým případem se už zabývá Generální inspekce
bezpečnostních sborů.
Čelechovice na Hané/mls
Nečekaná návštěva překvapila
manžele Zbořilovy před necelým
měsícem zcela náhle a nečekaně.
Speciální policejní komando
vtrhlo do jejich rodinného domu
v Čelechovicích na Hané první
srpnové úterý. Přišlo zatknout
jejich syna, více než jemu samotnému však ublížilo nejvíce oběma
starým lidem… „Slyšel jsem
zvonění, tak jsem šel otevřít. Viděl
jsem spoustu po zuby ozbrojených zakuklenců. Měli s sebou
i beranidlo, bál jsem se, že mi
vyrazí dveře, tak jsem je okamžitě

a dobrovolně pustil dovnitř.
Nechtěl jsem jim v ničem bránit,
pouze se zeptal, zda mají povolení
k domovní prohlídce. Nic neměli,
ale jeden z nich mě drapl a hodil
na legát. Moje manželka stála ve
dveřích do kuchyně, oni ji povalili a jak běželi dál do domu, jeden
z těžkooděnců na ni šlápl,“ popisoval hrůzné chvilky František
Zbořil. Ten se dodnes stále velmi
těžko vyrovnává s psychickým
šokem, který mu drsný zákrok
zásahovky způsobil.
Podle ověřených informací
Večerníku se policisté ke staršímu
manželskému páru chovali

opravdu velmi hrubě, přestože
oba manželé s trestnou činností
svého syna nepochybně nemají
vůbec nic společného. „Manželce
bylo špatně, chtěl jsem jí dát napít,
ale ani to mi nedovolili. Už jsem
začínal být docela naštvaný, ale
nemohl jsem nic dělat. Chtěl jsem
si jít zapálit, ale jeden statný ozbrojenec mi zkroutil ruku, a řval na mě,
že nikam nepůjdu. Ruka mi otekla
a zmodrala. Co se dělo dál, nevím,
po čase jsem na místě zkolaboval,“
svěřil se v exkluzivní zpovědi pro
Večerník František Zbořil.
Jeho zraněná manželka dle svých
slov na ošetření čekala dlouhé čtyři

hodiny. „Vtrhli do domu a chovali
se jak divoké stádo, nikoliv jako
policisté! Po zatčení syna to tady
prohledávali a o mě se nikdo
nestaral. Pak přijeli policisté v civilu a teprve přivezli povolení
k domovní prohlídce. Mně bylo
čím dál hůř. Vše se stalo o půl
páté, sanitku mi ale zavolali asi až
o půl deváté…,“ vyjádřila se Ludmila Zbořilová, která podstoupila
operaci a nyní leží v prostějovské
nemocnici. „Řekli mi, že mě pustí,
až budu schopná aspoň trošku
chodit. A to momentálně nejsem.
Zkouším chůzi o berlích, ale zatím mi to moc nejde. Přitom doma
máme schody, vůbec netuším,
jak to po návratu budu zvládat,“
uvažovala o svých neradostných
vyhlídkách pětasedmdesátiletá
žena z nemocničního lůžka.
Celým případem se už
zabývá i Generální inspekce
bezpečnostních sborů. „V současné době probíhá prověřování,
a proto v této fázi nelze poskytnout
konkrétní odpovědi na vaše otázky,“ reagovala na dotazy Večerníku
Radka Sandorová, tisková mluvčí
Generální inspekce bezpečnostních
sborů.

Přišli si pro něj. Do tohoto domu nedaleko obecního úřadu v Čelechovicích na Hané vtrhla policejní zásahovka. Odvedla z něj Františka Zbořila známého v podsvětí pod přezdívkou „Fantomas“. Foto: Martin Zaoral
Samotný František Zbořil
je v podsvětí známý pod
přezdívkou „Fantomas“. Mládí
prožil u rodičů v Čelechovicích
na Hané, celým regionem je proslulý kšeftováním s motorkami
neznámého původu. Později

měl tento dvaačtyřicetiletý muž
spolupracovat i s chorvatským
mafiánem odsouzeným za
krádeže aut Vlado Rožičem,
pak se přesunul do Brna. Naposledy byl na deset let odsouzen
jako člen gangu, který s

nebývalou brutalitou vydíral
podnikatele. Propuštěn byl
asi před půldruhým rokem.
Po zatčení v Čelechovicích
je
momentálně
zadržen
ve vazební věznici v BrněBohunicích.

Nebezpečné látky, které bude vypouštět Policajtům nabízel
nová chromovna, jsou zahaleny tajemstvím
Prostějov/mls - O záměru španělské společnosti Maier vybudovat v Prostějově
novou továrnu pracující s jedy informoval Večerník již v předminulém vydání. Společnost už přitom na pozemcích
v průmyslové zóně začala se stavbou, a to
i přesto, že dosud nemá všechna patřičná
povolení! Jak je to vůbec možné?!
V průběhu uplynulých dnů jsme se pokoušeli
zjistit, jaké odpadní látky bude nová chromovna produkovat. Šestimocný chrom je totiž
pokládán za karcinogen. I proto v České
republice platí povinnost ohlásit vypouštění
chromu do životního prostředí do integrovaného registru znečišťování. „Chrom je klasifikován jako lidský karcinogen způsobující
rakovinu plic. Jeho dlouhodobé působení
se projevuje tvorbou vředů a nádorů nosní
dutiny, plic, zažívacího traktu a leptavým

účinkem na kůži i sliznice, může dojít také předběžné stanovisko vydala,“ potvrdila
k proděravění nosní přepážky,“ píše se na Markéta Bártová, tisková mluvčí Moravské
stránkách integrovaného registru znečištění. vodárenské.
Předběžný souhlas s vypouštěním odpadů z nové chromovny do životního proSkončí karcinogenní
středí tedy byl už vydán. O jaké konkrétchrom v kanalizaci?
ní látky ovšem půjde? A v jakých budou
koncentracích? Tak na tuto otázku jsme
Z tohoto důvodu Večerník zajímalo, se odpovědi ani přes veškerou snahu
jaké konkrétní látky bude nová chro- ze žádné strany nedočkali... „Odpadní
movna vypouštět do životního prostře- vody produkované firmou Maier CZ budí. Jelikož však s námi zástupci firmy dou muset mít takové koncentrace chromu,
Maier CZ dlouhodobě nekomunikují, které jsou stanoveny kanalizačním řádem
poslal Večerník své dotazy společnos- a nemůžou negativně ovlivnit veřejnou
ti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. kanalizaci,“ reagovala obecně na náš opa(MOVO), která provozuje veřejnou ka- kovaný dotaz Markéta Bártová. Ohledně
nalizaci. Právě v ní by nebezpečné látky konkrétních sloučenin odpověděla zástupz nové chromovny měly končit.
kyně Moravské vodárenské velmi neurčitě.
„Společnost Maier CZ nás požádala o vy- A na přímou otázku, zda se v budoucí
dání předběžného stanoviska z hlediska chromovně firmy Maier CZ bude pracovat
vypouštění odpadních vod do veřejné kana- i s šestimocným chromem, neodpověděla
lizace. Na základě této žádosti MOVO své „pro jistotu“ vůbec...

INZERCE

Gala a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

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

Životopisy zasílejte do 5. 9. 2014
Kontakt:

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

Provoz se údajně má
rozběhnout už v květnu
Maier CZ je dceřinou společností španělské firmy Maier Group. Její hlavní
činností je výroba plastových komponentů pro automobilový průmysl. Nyní
zaměstnává něco přes stovku lidí, svůj
provoz chce v dohledné době rozšiřovat
o desítky pracovních míst. Podle doposud neověřených zpráv Večerníku chce
společnost novou chromovnu rozjet už
v květnu příštího roku.
Více informací o chromovně bychom se
měli dozvědět ve chvíli, kdy firma Maier
CZ svůj projekt předloží Odboru životního
prostředí prostějovského magistrátu. Bez
schválení tímto orgánem jej totiž nebude
moci realizovat.
Situaci pro vás budeme i nadále sledovat.

ÚPLATEK!

Prostějov/mik – Jako spolujezdec se zastal své kamarádky,
řidičky auta, kterou zastavila
ve Vrahovické ulici policejní
hlídka. Jeho zastání ale bylo
naivní. Žena za volantem totiž
byla zfetovaná a chlápek zkusil policisty uplatit. Každému
ilustrační foto
nabídl dvacet tisíc!
„Z trestného činu podplácení je podezřelý jednatřicetiletý muž z Prostějovska, který v pátek 29. srpna po dvanácté hodině ve Vrahovické ulici
v Prostějově nabízel policistům finanční hotovost. Muž policistům uvedl, že každý od něho dostane 20 tisíc korun, když nebudou řešit dopravní
přestupek třicetileté ženy, která byla v daný moment kontrolována jako
řidička vozidla Alfa Romeo. Jak bylo posléze zjištěno, žena vůz řídila pod
vlivem omamných a psychotropních látek,“ informoval Večerník Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Jak dodal, policisté se uplatit nenechali a mladý muž bude mít teď velké
problémy. „Muž byl zadržen a byly zahájeny úkony trestního řízení pro
výše uvedený trestný čin,“ uvedl mluvčí krajské policie.

VINÍK NEHODY STÁLE UNIKÁ
Pomůžete ho policii po dvou měsících najít?

Prostějov/mik - Ani po více jak
dvou měsících se prostějovským
policistům nepodařilo zjistit totožnost viníka nehody, který na
cyklostezce
poblíž
křižovatky
u hlavní pošty na Poděbradově náměstí srazil a zranil cyklistku. Policie
nyní opakovaně žádá případné svědky havárie o pomoc.
„Ve středu osmnáctého června deset
minut před devatenáctou hodinou došlo
na ulici Palackého v Prostějově, v blízkosti hotelu Grand, k dopravní nehodě,
při které byla sražena cyklistka. Z dosavadního šetření vyplývá, že cyklistka
přijížděla po cyklostezce společně s dalším cyklistou ve směru od ulice Plumlovské. U přejezdu pro cyklisty vyčkali,
až se rozsvítí na semaforu zelené světlo.
Poté se oba rozjeli ve směru od pošty
k prodejně elektro. V uvedenou dobu,
ve směru od Žižkova náměstí, měl jet po
chodníku jiný cyklista, který velmi rychlou jízdou objel roh prodejny elektro, najel v protisměru na cyklostezku, kde se
střetl s cyklistkou, která upadla na zem.

Neznámý muž na jízdním kole se měl po
chvíli zastavit, jedním slovem se omluvit
a z místa ujet,“ popsala do nejmenších
detailů nehodu Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Problém je, že ani dnes, tedy přesně po
dvou měsících, policisté zmíněného viníka nehody nedopadli. „Na základě provedeného šetření a získaných informací se
mělo jednat o muže ve věku kolem čtyřiadvaceti let, vysokého kolem sto osmdedesáti centimetrů, podsadité postavy. Vlasy
měl kaštanové barvy, nakrátko ostříhané.
Pohyboval se na horském jízdním kole.
Pravděpodobně měl poraněné levé oko,“
uvedla k popisu neznámého cyklisty
mluvčí krajské policie.
Tímto se policisté opakovaně obrací na občany, kteří se pohybovali na
místě dopravní nehody a byli jejími
svědky, se žádostí o pomoc. „Jakékoliv
informace, které by mohly pomoci při
zjištění totožnosti neznámého cyklisty,
mohou občané sdělit na Dopravním
inspektorátu v Prostějově v Havlíčko-

Místo činu. Na tomto chodníku u křižovatky poblíž hlavní pošty došlo před dvěma měsíci k nehodě mezi cyklisty. Viníka
dosud policie nezjistila. Foto: Policie ČR
vě ulici buď osobně, nebo telefonicky
na číslo 974 781 580, případně kdykoliv na bezplatnou telefonní linku 158,“
vzkazuje občanům Irena Urbánková.

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

A GRATULUJEME!!!

Sofie Vetešníková
24.8.2014, 47 cm 2,70 kg
Náměšť na Hané

Natálie Dostalíková
25. 8. 2014 46 cm 2,60 kg
Prostějov

Beáta Veškrnová
26. 8. 2014 51 cm 2,85 kg
Olomouc

Adéla Hrabalová
26. 8. 2014 49 cm 2,90 kg
Ptení

David Hrachovina
23. 8. 2014 54 cm 3,90 kg
Drahany

Lukáš Merta
23. 8. 2014 52 cm 3,70 kg
Vyškov

Matěj Skalka
24. 8. 2014 52 cm 3,60 kg
Němčice nad Hanou

David Starý
26. 8. 2014 52 cm 3,75 kg
Bílovice

Jan Holka
27. 8. 2014 55 cm 4,10 kg
Pustiměř

INZERCE

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!

DARUJI
KOŤÁTKA
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Podzimní zpravodajství z Prostějovska

SOUTĚŽTE S PROSTĚJOVSKÝM
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.
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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...

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.

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.
V pátek 5. září v 17:30 hodin
bude v Galerii u Hanáka zahájena ojedinělá fotografická výstava „Než přišel digitál“. Obsahovat bude archivní fotografie
z doby před rokem 1989. Můžete se těšit na snímky dvaadvaceti
prostějovských fotografů jako
například K. Nováka, B. Pacholíka, V. Lessyho i některých
autorů, kteří již nežijí.

Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu Výstava obrazů brněnské výtvarnice Heleny Zemánkové
pí. V. Zapletalová 776 054 299.
se uskuteční v kavárně Galerie
Národního domu v Prostějově
MC Cipísek
MC Cipísek připravuje od od 4. září do 30. října 2014.
Vernisáž výstavy se koná za
září nové programy:
Mimiklub pro maminky s mi- účasti autorky ve čtvrtek
minky (besedy s odborníky, po- 4. září 2014 v 18.00 hodin.
hybové a hudební aktivity, apod.)
Broučci, Zajíčci a Méďové Tři desítky obrazů vystavu(programy pro rodiče s dětmi je v zámku Plumlov malířka,
od 18 měsíců do 4 let)
sochařka a fotografka Lilian
Cipískova školička (adaptač- Amann.
ní program pro děti před nástu- V pořadí jedenáctá výstava
pem do školky)
této autorky s názvem „Malby
Dodatečné zápisy do programů a kresby“ potrvá do 31. října
MC Cipísek na období září- 2014.
-prosinec 2014 proběhnou 2. až
12. září 2014 vždy od 8:30 do Základní organizace SPCCH
12:00 hodin.
v Prostějově poskytuje i nadále své poradenské služby každé
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A úterý od 9 do 11 hodin v kanNEDOSLÝCHAVÝCH, Sva- celáři na Kostelecké 17 v Protoplukova 15, Prostějov 796 01 stějově, přízemí dveře číslo
I v tomto roce vám nabízíme 109. Také v tomto roce pořádá
možnost využít služeb našeho ZO SPCCH v ČR Prostějov
zařízení. Kromě odborného so- zájezdy: 3. září 2014 – Zahradciálního poradenství Vám také ní galerie Děda Praděda v Jinabízíme prodej baterií do slu- říkově, 1. října 2014 – zájezd
chadel a drobného příslušen- do polského Těšína. Přihlášky
ství ke sluchadlům (hadičky, a další informace získáte na
čistící tablety či ušní tvarovky shora uvedené adrese v úřední
dny.
různých velikostí).
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Občanské sdružení Pomocná ruka pořádá charitativní
sbírku.
Sbírka se koná: v pátek 19.
září 2014 od 10.00 do 15.30
hod.
Kde: ZŠ Jana Železného na
Sídlišti Svobody a ZŠ a RG
Studentská
Sbírá se: oblečení, hračky,
lůžkoviny, závěsy, utěrky,
ručníky, kabelky, knihy a jiné,
vše balené v sáčcích a pytlích.
Informace na adrese: OS Pomocná ruka, Školní 32, Prostějov. Tel. 582 335 251, 734
575 711.
Fotograf a speleolog Petr
Hruban představuje v Art
kavárně Avatarka sídlící na
náměstí T.G. Masaryka v
Prostějově krásy zdejších
jeskyní a důlních děl. Výstava
se koná do 28. září 2014.
Galerie umění pořádá do
9. září 2014 výstavu Modelky
i květiny.

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

BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST
pátek 5.9.
sobota 6.9.

18.30 - 19.30 hodin
14.15 - 16.15 hodin

neděle 7.9.

15:45- 17.45 hodin

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

TIP Večerníku

POSLEDNÍ „LETŇÁK“:

RIVALOVÉ

KDY: ČTVRTEK 4. ZÁŘÍ 2014, 20.00 HODIN
KDE: Letní kino Mostkovice
Naposledy! Ač se to zdá neuvěřitelné, léto 2014 končí s tímto faktem přichází
i závěrečné představení letního kina v Mostkovicích.
To mělo původně proběhnout již uplynulou neděli
a následující promítání již
nebylo původně veřejné, ale
nakonec tomu bude jinak.
Snímek RIVALOVÉ může
vidět každý a to již tento
čtvrtek, kdy máte tedy možnost navštívit poslední představení sezony letního kina
Mostkovice. Na programu
bude zmíněný koprodukční
film USA, Německa a Velké
Británie. A Večerník, jakožto mediální partner, bude
u toho!
Kdo z vás ještě neviděl loňský úspěšný snímek, tak zde
je malá ochutnávka. Závratná
rychlost, adrenalin proudící v
žilách, krásné dívky a nezkrotná touha po vítězství. To vše se
nese podtextem celého dění...
O čem pojednává? Závody
Formule 1 jsou místem, kde
jediná chyba může znamenat
smrt. Na těchto okruzích spolu soupeří dva odvěcí rivalové. James Hunt je neřízená
střela, neodolatelný playboy
a brilantní řidič. Niki Lauda
je dokonalý profesionál, vždy
precizní a disciplinovaný.

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE

pondělí 1. září

17:30 Magický hlas rebelky
český životopisný dokument
20:00 Fakjů pane učiteli
německá komedie

čtvrtek 4. září

20:00 Rivalové

úterý 2. září

MĚSTSKÉ
DIVADLO

středa 3. září

19:00 NERUŠIT, PROSÍM
Moje divadlo

17:30 Fakjů pane učiteli
20:00 Zázraky – art film
italský film
17:30 Fakjů pane učiteli
20:00 Magický hlas rebelky

čtvrtek 4. září

17:30 Láska na kari
americká gurmánská romance
20:00 Sin City: Ženská, pro
kterou bych vraždil 3D
americký akční film

pátek 5. září

sobota 6. září

DUHA

Kulturní klub u hradeb
Prostějov

čtvrtek 4. – pátek 5. září

17:00 – 19:00/ 19:30 – 21:30
Taneční kurz pro střední
školy
(lektor J. Halíř)

17:30 Láska na kari
20:00 Sin City: Ženská, pro
kterou bych vraždil 3D

sobota 6. září

Film Rivalové vypráví skutečný příběh dvou pilotů, kteří
jsou soky nejen na okruzích,
ale také ve skutečném životě.
Přestože jsou soupeři, jsou
také jeden pro druhého inspirací. Přes jejich rozdílnost je
v životě pojí zvláštní přátelství. Ale rivalita je žene ke
stále riskantnějším výkonům.
Titul mistra světa může získat
jen jeden a tak o zajímavé,
dramatické a dechberoucí momenty není nouze...
Zcela poslední představení
tohoto roku pak vedení
mostkovického kina plánuje
tradičně na Silvestra.
Více informací o programu lze
získat na internetových stránkách www.letnikino.cz, nebo
na čísle 602 551 832.

Kontrola cyklistů se neobešla bez pokut...
Prostějov/red - Vzhledem k ročnímu období a proto se posunující hodině východu slunce a tím
i přirozeného osvětlení, je třeba
pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích učinit
jistá opatření. Zejména chodci
a cyklisté, jako nejzranitelnější
účastníci provozu, musí dbát
zvýšené opatrnosti a nejlépe se
vybavit reflexními doplňky, aby
byli pro ostatní lépe viditelní
a nedošlo k dopravní nehodě.
U chodců se jedná o dobrovolnou záležitost, ale u cyklistů na to
již pamatuje zákon o provozu na
pozemních komunikacích a vyhláška o schvalování technické
způsobilosti a o technických
podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích.
A proto se uprostřed minulého
týdne vydali policisté dopravního
inspektorátu Prostějov společně
s krajským koordinátorem BESIPu do ulic a na cyklostezky v Prostějově, kde se právě na cyklisty
zaměřili. I přesto, že se povinná
výbava jízdního kola učí na kaž-

KINO METRO 70

17:30 Láska na kari
20:00 Sin City: Ženská, pro
kterou bych vraždil 3D

neděle 7. září

17:30 Láska na kari
20:00 Sin City: Ženská, pro
kterou bych vraždil

SVÉ TIPY

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 11. DO 77. 99. 2014

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek
od 15:00 hodin. Naše nejbližší hvězda nabízí pozorování zajímavých
útvarů ve fotosféře i chromosféře. Jedná se o sluneční skvrny, protuberance, filamenty, 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 20:30 hodin. Měsíc je viditelný v první polovině noci.
Z naší hvězdárny bude jeho povrch s krátery nejlépe pozorovatelný
ve čtvrtek a v pátek. Dále je možné pozorovat vzdálené vesmírné objekty letního hvězdného nebe. 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
v Prostějově
Foto: DI Policie ČR
dé škole, zjistili policisté během
akce několik cyklistů, kteří ji buď
neznají a nebo se jí z různých
důvodů neřídí. Zřejmě si vůbec
neuvědomují její důležitost, což
policisté ocenili šesti blokovými
pokutami za jízdu bez osvětlení
za úplné tmy a jednou blokovou
pokutou za špatný technický stav
jízdního kola, které nejen že nemělo předepsané prvky zvyšující
viditelnost, ale ani funkční brzdy.
Kontrolovaní cyklisté obdrželi od
BESIPU drobné dárky v podobě
reflexních samolepek, nebo doplňků.

A jak že tedy má být jízdní
kolo vybaveno? Dočtete se na
www.vecernikpv.cz! „Dále je
potřeba si uvědomit, že i cyklista
je podle zákona řidič a proto je
povinen dodržovat pravidla silničního provozu a před jízdou, nebo
během jízdy neužívat alkohol ani
jiné omamné látky. Dále platí povinnost používat ochrannou přilbu
a to u cyklistů až do osmnácti let.
U osob starších je to doporučováno,“ dodal František Kořínek
z oddělení tisku a prevence Prostějov Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.

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:
2. září BLOK č. 51
Nám. J. V. Sládka - Foerstrova - Esperantská - Duhová - R. Těsnohlídka - G. Preisové - Na Brachlavě - E. Krásnohorské – Stroupežnického
3. září BLOK č. 52
Čechovická – Lipová - 5. Května (Čechovická-Družební) - Na Blatech (Čechovická-Družební) – V Zahradách - Růžová – Jasanová Javorová (Žitná – 5. Května) - Ječná - Ovesná - Kaštanová - Habrová
4. září BLOK č. 53
Na Blatech (Družební-Domamyslická) - 5. Května (Družební-Domamyslická) - Žitná cyklostezka - Žitná - Borová - Družební - Karafiátova - Šípková - Šeříková - Jasmínová - V Loučkách - Na Splávku
- Za Humny - Pod Vinohrádkem - Domamyslice – u kapličky - Ořechová Akátová - Lísková - Olšová - Domamyslická

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Podzimní zpravodajství z Prostějovska

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...
Oldřiška Schiehlová 1931
Prostějov
Ludmila Hrubá 1926
Soběsuky
Ladislav Cásek 1949
Prostějov
Miroslav Kvapil 1947
Vřesovice
Antonie Petrová 1923
Prostějov
Jana Žáčková 1940 Prostějov
Vladislav Kühr 1934 Vrbátky

Vlasta

Vysloužilová 1930
Dětkovice
Zdeněk Veruňák 1926
Prostějov
Anna Svozilová 1920 Brno
Miroslav Koudelka 1958
Seloutky
Karel Červinka 1944 Prostějov
František Němec 1948Prostějov
Jaroslav Knapp 1926 Prostějov
Ludmila Ševčíková 1935
Němčice nad Hanou

Rozloučíme se...
Středa 3. září 2014
Karel Adamčík 1940 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Jarmila Schusterová 1935 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Anežka Müllerová 1966 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Pátek 5. září 2014
Jaromíra Děrdová 1957 Hluchov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Sobota 6. září 2014
Anna Janská 1939 Otaslavice 13.00 kostel Otaslavice

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Doloplazy
300721). Odběratelská trafostani- Dne: 18. 9. 2014 od 7:30 do
Dne: 15 .9. 2014 od 7:30 do ce Mořice sladovna (č. 300710). 16:00 hod. Vypnutá oblast:
16:30 hod. Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice Mořice část obce Vrchoslavice od Neoboustranně ulice s č. 98 - 104 a ZD (č. 300711)
zamyslic po č.5 včetně, dále celý
č.106 - 110.
Obec: Brodek u Prostějova
Pargan a ulice sm. Němčice, část
Dne: 17 .9. 2014 od 7:30 do Dne: 16. 9. 2014 od 7:30 do obce Mořice ve směru od Něm16:30 hod. Vypnutá oblast: část 13:00 hod. Vypnutá oblast: celá čic od č. 50 a 152 oboustraně po
obce od kolejí a č. 115 po konec ulice Lískovec, oboustranně část č.100, 21 a 94, od č. 180 a 108
obce sm. Nezamyslice a Želeč ul. Hřbitovní od ul .Lískovec a č. po č.163 a 96, dále č. 40, 41, 85,
vč. přilehlých ulic.
317 po konec ul. s č. 425, 426 vč. 87, 82 a 27. Němčice ul. HavlíčObec: Němčice n./H, Víceměři- restaurace, část ul. Havlíčkova s kova celá po č. 94, Horní brána
ce, Nezamyslice, Mořice
č. 397 (škola), 398, 399, dále část od ul. Havlíčkové po č. 70 jedDne: 15. 9. 2014 od 7:30 do ul. Zámecká s č. 396, 486, 348 nostr. Chmelín celý, Šafaříkova
16:00 hod. Vypnutá oblast: celá (MŠ), 370 (zdr. středisko), celý celá oboustranně, Zahradní celá
obec Nezamyslice mimo ul. Ko- areál zámku a část obce za zám- po č. 471, Komenského náměstí
menského, Víceměřice - úpravna kem sm. Otaslavice po č. 112 vč. od č. 65 a 168 po ul. Zahradní.
vod, a č. 100, část obce Mořice od ul. V Pivovaře s č. 111.
Odběratelská trafostanice Mořič. 178 a 42 celé řadovky, od č.18 Obec: Prostějov - Čechovice
ce ZD (č. 300711). Odběratelská
a 105 podél hl. silnice + ul. Za- Dne: 17. 9. 2014 od 7:30 do trafostanice Mořice sladovna (č.
hradní a Hřbitovní, Němčice nad 16:00 hod. Vypnutá oblast: celá 300710)
Hanou ul. Havlíčkova celá po č. ul. Ječná.
Obce: Klužínek, Rakůvka
94, Horní brána od ul. Havlíč- Obec: Prostějov
Dne: 19. 9. 2014 od 7:30 do
kové po č. 70 jednostr., Chmelín Dne: 17. 9. 2014 od 8:00 do 15:00 hod. Vypnutá oblast: celé
celý, Šafaříkova celá oboustran- 11:00 hod. Vypnutá oblast: tra- obce: Klužínek, Rakůvka včetně
ně, Zahradní celá po č. 471, Ko- fostanice T22 vlastní spotřeba podnikatelských subjektů v obci,
menského náměstí od č. 65 a 168 Letecká 300125, Letecká č.10.
FVE Rekman /netýká se farmy
po ul. Zahradní. Odběratelská Obec: Vrchoslavice, Němčice Klužínek/
trafostanice Nezamyslice ČD (č. nad Hanou, Mořice
E.ON Česká republika, s.r.o.

OZNÁMENÍ obyvatelům
Sídliště Svobody bloky

9,10,11 v Prostějově:

Prostějov/red - Oznamujeme,
že od 1. 9. 2014 zahájíme práce
na akci „Regenerace Sídliště
Svobody v Prostějově Bloky
9,10,11“. Stavební práce budou
realizovány na základě vydaného povolení tak, aby bylo
omezení dopravy co nejmenší.
Samotné úpravy budou obsahovat práce na komunikacích,
parkovištích a chodnících v okolí
vašich domů. Součástí stavby
bude také rekonstrukce veřejného osvětlení, úprava zeleně a
osazení mobiliáře. Rekonstrukci
bude provádět firma Skanska. Za
Magistrát města Prostějova bude
provádět stavební dozor pracovník Odboru rozvoje a investic
Ing. Petr Brückner.

„Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým
nemovitostem na těchto ulicích.
Žádáme Vás tímto o vstřícnost
při řešení problémů s přístupem
k Vašim nemovitostem. Předpokládáme, že práce budou dokončeny nejpozději do poloviny
měsíce listopadu 2014,“ vzkázal
Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic.
Pokud budete potřebovat bližší
informace, lze kontaktovat Ing.
Petr Brücknera, telefon 582 329
361. „Dovolte, abych závěrem
tohoto oznámení vyslovil přesvědčení, že při vzájemné vstřícnosti proběhnou práce bez větších komplikací,“ dodal Zajíček.

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 1. září 2014
Exkluzivní interview s přemožitelem kanálu La Manche, který se odvážně pustil do náročné akce
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„Při běhu v centru města se může ´hecnout´ každý! Místní architektura má co nabídnout“
Hlavní organizátor nedělního podniku Luděk Coufal slibuje i řadu doprovodných akcí

Prostějov - Již tuto neděli 7. září bude naše hanácké
město patřit všem, kteří rádi přijímají sportovní výzvy.
V jeho centru se totiž uskuteční PROSTĚJOVSKÝ
BĚŽECKÝ DEN. A vůbec poprvé bude v Prostějově
využito měření času pomocí chipů. Všichni běžci tak
po skončení závodu obdrží SMS se svým výsledným
časem. Ba co víc, připravena je také řada doprovodných
akcí jako „Štafetový aktovkový běh“ či tolik očekávané
„Sčítání kočárků“. Ještě než se vůbec první ze závodníků
vydá na desetikilometrovou trať, vyzpovídal Večerník –
jakožto exkluzivní mediální partner - jednoho z hlavních
pořadatelů této jedinečné akce, u níž nesmíte chybět.
Martin Zaoral
Jste členem TJ Haná Prostějov,
která se při akcích zaměřuje
převážně na plavání. Proč jste se rozhodl přiklonit k pořádání běžeckých
závodů?
„Podle mého není k běhání třeba žádné
speciální dovednosti. Běhat totiž může
každý, kdo je jen trochu zdravý! Toho je
třeba využít a motivovat zájemce všech
věkových a výkonnostních skupin. Podstatné je, aby si všichni přitom dokázali
udržet radost z pohybu.“
Kdy vznikla myšlenka pořádat běžecké závody přímo v Prostějově?
„Tak nápad uspořádat prostějovský běh
se zrodil asi před třemi měsíci. Hned jsme
se však pustili do organizace a doufám, že
i přes krátkou dobu na přípravu, nebylo
nic opomenuto a závodníkům se dostane
profesionálně připravené tratě i zázemí.
Podstatná je pro nás spokojenost účastníků, která rozhodne o tom, jestli dojde i na
druhýý ročník... (úsměv)“
Proč myslíte, že by si lidé měli
dobrovolně „týrat“ právě na
městském běhu?
„A kde jinde!? (úsměv) Nebude to však
jen o běhu. Nabízíme i nohatý doprovodný program jako například ´Sčítání
kočárků´, kdy zájemci mohou tipovat
jejich počet. Který tip bude nejblíž, ten
na místě obdrží mobilní telefon. On-line
přihlášení závodníci navíc budou slosováni o tři poukazy na vyšetření pomocí
BIOREZONANCE, zájemci si budou
moci přímo na místě vyzkoušet Alpinnig a to pod vedením instruktora Infitka

„K běhu vám stačí triko, trenky,
slušné boty. Do pěti tisíc korun
se určitě vejdete a na dlouhou
dobu máte vystaráno. A navíc
každý si stanoví vlastní limity“

Prostějov. Profesionální fitnes cvičitelka
Jitka Bendová předvede během ´Sčítání
kočárků´ cvičení FIT MAMI. Pro děti je
zdarma připraveno malování na obličej.
Své umění pak předvedou i tanečníci TS
FREE DANCE. A pro ty, co by se přišli
jen podívat, bude zcela jistě atraktivní nabídka obchodního centra Zlatá brána, která nabídne během akce ve většině svých
obchodů slevu...(úsměv)“
Proč jste se rozhodli právě pro
trať rozdělenou do čtyř kol po
dvou a půl kilometrech?
„Okruh je postavený tak, aby závodníci měli kontakt s diváky nebo kolemjdoucími, kteří je můžou ´hecnout´
k většímu výkonu. Navíc centrum
Prostějova má co se architektury týče
závodníkům co nabídnout. No a ta čtyři kola? Každý si bude moci závod užít
bez pocitu uzavírání závodního pole...
(smích)“
(
)
Jakým způsobem se bude závodníkům měřit čas?
„Prostějovský běh nabídne závodníkům
měření časů pomocí čipové časomíry,
kterou zajistí specializovaná firma. Závodníci obdrží výsledný čas prostřednictvím SMS zprávy a i celkové zpracování
výsledků je pomocí této technologie zajištěno rychle
a komfortně.“
y
Za sebou máte organizaci běhu
v Čehovicích. Jaké jste si z něho
odnesl zkušenosti?
„Překvapila mě a velmi potěšila! Mimo
velké účasti, to byla především vstřícnost
a dobrosrdečnost všech závodníků i diváků, která mě doslova ´dostala´. S mým parťákem Alešem Odehnalem bychom rádi

Organizátor LUDĚK COUFAL o tom,
proč prožívá běh všeobecný boom
i nadále účastníkům bez rozdílu výkonnosti připravovali
ty nejlepší podmínky.”
p p
Při organizaci akce spolupracujete i s Maratonským klubem
Prostějov, který už má za sebou pořádání řady běžeckých akcí zejména v lesoparku Hloučela. V čem vaše spolupráce
spočívá?
„Jde o vzájemnou propagaci závodů a pomoc při jejich organizaci. My pomáháme
na akcích maratónského klubu a Martin
s manželkou zase na našich závodech.
Konkrétně na této běžecké akci jsme propojili Městský běh s Aktovkovým během.
Myslím, že se vzájemně dobře doplňujeme. (úsměv)“
(
Samotný běh zažívá v současné
době velký boom, o čem svědčí
například masivní účast na půlmaratonu v nedaleké Olomouci. Čím si to
vysvětlujete?
„K běhu vám stačí triko, trenky, slušné
boty. Do pěti tisíc korun se určitě vejdete
a na dlouhou dobu máte vystaráno. Navíc každý běžec si stanoví vlastní limity,
délku tratě i její náročnost. Můžete běhat
kdykoliv a kdekoliv. Běh se díky tomu stal
přirozenou součástí moderního životního
stylu.“
y
Nemáte ale strach, že už je podobných akcí mnoho?
„Jsme si vědomi, že nejsme jediní, kdo
pořádá podobné sportovní akce se společenským podtextem. Chceme dát možnost

Foto: archív L. Coufala
všem výkonnostním skupinám běžců, aby
mohly zjistit, jak na tom ve skutečnosti
jsou. My jim k tomu chceme poskytnout
podmínky, které si zaslouží. Jsem přesvědčený, že v příštím ročníku bude počet startujících
oproti letošnímu až dvojnásobný“
j
Myslíte, že se v Prostějově najde
dostatek amatérských běžců?
„Jsem přesvědčený, že ano. Lidé u nás
mají blízko k pohybu a k aktivnímu stylu
života.“
Vy sám jste dokázal překonat
kanál La Manche. Dáváte ve
volném čase přednost plavání nebo
běhu?
„Momentálně jsem sportovní ´bafuňář´, na
závodech v dálkovém a zimním plavání
dělám hlavního rozhodčího. Také se věnuji
běžecké přípravě větších dětí. Ale už se těším na zimní vodu.“
Můžete oba druhy pohybu
srovnat?
„Běh je v podstatě přirozeným pohybem,
k plavání je potřeba ovládnout určité
dovednosti. Oba druhy pohybu se však
výborně doplňují. Nevím o ničem, co by
zdravému člověku neumožňovalo provozovat oba sporty současně.“

Přemýšlíte i o organizaci běhu
kolem plumlovské přehrady.
V jaké je to fázi?
„Vstoupili jsme s Alešem do jednání
se starosty Plumlova a Mostkovic, kde
jsme se dohodli na tom, že běh kolem
přehrady skutečně bude... (úsměv) Začali jsme již s přípravami, protože si
myslíme, že závodníkům má okolí přehrady co nabídnout a věříme, že se sem

stejně jako na prostějovský městský běh
budou rádi vracet. Navíc všechny naše
závody budou v příštím roce zařazeny
do Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje. A pro všestranněji zaměřené
sportovce chystáme v příštím roce
překvapení... Více informací budeme
postupně zveřejňovat, v souladu s vývojem příprav na našich internetových
stránkách.“

kdo je

luděk coufal

Před pětačtyřiceti lety se narodil v Olomouci, je
ženatý,
ý má dvě děti. Vystudoval
y
vysokou
y
školu
v Ostravě a momentálně pracuje pro Českou poštu.
O prázdninách 2011 přeplaval proslulý kanál La
Manche, čímž se nesmazatelně zapsal do světové
historie. Mimo jiné se věnuje vysokohorské turistice,
sportovní
p
střelbě a v Prostějově
j trénuje
j ji-jitsu
j j ppod vedením Zdeňka Železňáka. Je aktivní v mezinárodní
organizaci Kiwanis international, kdy prostějovký Kiwanis klub, jehož je sekretářem, slaví právě v září dvacetileté výročí od svého založení.
Nyní se stal hlavním organizátorem premiérové akce „Prostějovský běžecký den“.

INZERCE

PROSTĚJOVSKÉ

BĚŽECKÉ ODPOLEDNE

PŘIBĚHNĚTE SI PRO SVOU SLEVU DO OBCHODNÍHO CENTRA

7. 9. 2014
ZLATÁ BRÁNA, Dukelská brána 7, Prostějov

WWW.ZLATABRANA.CZ
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Vydavatelství HANÁ PRESS s.r.o.,
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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
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ÚTERÝ 2. 9.

18:00

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

HC HAVÍŘOV 2010

Zimní stadion v Prostějově

fotbal

STŘEDA 3. 9.

17:00

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

1. SK PROSTĚJOV
AL OROOBA CULTURAL (SAE)
Fotbalový areál za Místním nádražím

basketbal

PÁTEK 5. 9.

TRHÁK TÝDNE
PŘEKVAPENÍ: RADEK PROCHÁZKA
SE JESTŘÁBEM NESTANE!
Prostějov/jim

NÁVRAT PROSTĚJOVSKÉHO RODÁKA RADKA
PROCHÁZKY NA RODNOU HROUDU SE NEKONÁ.
ŠESTATŘICETILETÝ ÚTOČNÍK PŘIŠEL K JESTŘÁBŮM NA
ZKOUŠKU S VIZITKOU HRÁČE, JENŽ V DOMÁCÍ EXTRALIZE
ODEHRÁL ZA OLOMOUC, KARLOVY VARY, HAVÍŘOV,
PLZEŇ, VSETÍN, VÍTKOVICE, ZNOJMO A KOMETU BRNO
VÍCE NEŽ 550 UTKÁNÍ, POSLEDNÍ TŘI SEZONY PAK
STRÁVIL V NEJVYŠŠÍ POLSKÉ HOKEJOVÉ SOUTĚŽI.
JENŽE V PŘÍPRAVĚ SE BODOVĚ NEPROSADIL, KAŽDÝ
ZÁPAS NASTUPOVAL S JINÝMI SPOLUHRÁČI A VEDENÍ
„A“-TÝMU SE NAKONEC ROZHODLO UPŘEDNOSTNIT JINOU
VARIANTU. NÁKUPEM MARTINA BELAYE MAJÍ JESTŘÁBI
CENTRŮ DOSTATEK A PO PETRU HALUZOVI TAK NA TESTECH NEUSPĚL ANI DRUHÝ MÍSTNÍ
ODCHOVANEC! NAOPAK NOVĚ DO KÁDRU PŘICHÁZEJÍ OBRÁNCE A ÚTOČNÍK Z PARDUBIC.

Koláž Večerníku

19:00

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

Na Malečkovi kralovali cizinci

BK PR OS TĚJ OV
TUŘ I SV ITA VY
Hala Sportcentra DDM Prostějov

házená

SOBOTA 6. 9.

8:45

PŘÍPRAVNÝ TURNAJ

Parašutistický šampionát
ovládli na Hané Francouzi

,
TJ SOKOL II PROSTĚJOV, KARVINÁ „B“

ZUBŘÍ „B“, MALOMĚŘICE

Tělocvična ve Studentské ulici v Prostějově

krasojízda

SOBOTA 6. 9.

od 10:00

ČESKÝ POHÁR ELITE

Zlato do Itálie. Patnáctý ročník Memoriálu Otmara Malečka vyhráli Coledan s Buttazzonim, Češi se letos
na stupně vítězů nedostali. Reportáž, fotolegalerii a výsledky najdete na straně 26. Foto: Jiří Možný

ČESKÝ POHÁR ELITE

Foto: Jiří Možný
Prostějov/jim - Poprvé v historii hostil Prostějov mistrovství
světa v parašutismu a celotýdenní akce skončila velkým triumfem pořadatelů. Zpočátku jim sice tolik nepřálo počasí,
i to se ale nakonec umoudřilo a své umění tak mohlo ukázat
hned několik stovek závodníků ze všech kontinentů.
Pozici světové jedničky potvrdili Francouzi, kteří získali tři zlaté,
dvě stříbrné a dvě bronzové medaile, z titulu světového šampiona
se mohou rovněž radovat posádky USA, Ruska a Belgie.
Součástí téměř týdenního zápolení v přátelské atmosféře
a vzájemném povzbuzování napříč výpravami byl i premiérový
Světový pohár v rychlostním parašutismu, ten se stal kořistí favorizovaného Švýcara Marka Wiederkehra. Tomu se při jednom
seskoku podařilo
padat
rychlostí
511,23
p
p
y
, kilometru za hodinu.

Sokolovna v Němčicích nad Hanou

nohejbal

NEDĚLE 7. 9.

12:00

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA – 16. KOLO

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
ČB
TJ PROPAGAČNÍ PODNIK – DYNAMO
Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 14. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
1.HFK OLOMOUC „B“
STŘEDA 3. 9. 2014 17:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích na Hané

KRAJSKÝ PŘEBOR – 5. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
FK SAN-JV ŠUMPERK
SOBOTA 6. 9. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích na Hané

KAM ZA F TBALEM
I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 5. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
SK NÁMĚŠŤ NA HANÉ
NEDĚLE 7. 9. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 5. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL RADSLAVICE
SOBOTA 6. 9. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 5. KOLO
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 7. 9. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

Více o velkolepé akci se dočtete na str. 28

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 5. KOLO
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
1.FC VIKTORIE PŘEROV „B“
NEDĚLE 7. 9. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

II. TŘÍDA – 5. KOLO
TJ SMRŽICE
TJ SOKOL DRŽOVICE
NEDĚLE 7. 9. 2014 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Smržicích

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
I první záříjové vydání vám
v rámci zaběhnutého projektu
„PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“
přináší veskrze populární klání,
které najdete jedině a právě na
stránkách nejčtenějšího regionálního periodika. Také dnes
se tudíž znovu setkáváte s fotografií jisté známé osobnosti
veřejného života, jež je graficky mírně „poupravena“. Vaším
úkolem je odhalit náš záměr
a správně vysondovat, kdo se
pod retuší skrývá. Ti z vás, kte-

rým se to podaří, nám mohou
své tipy nahlásit do redakce
a v případě, že budete mít štěstí
při losování, máte šanci na zajímavou výhru.
Tentokrát přitom můžete opětovně usilovat o další chutnou
a lahodnou cenu, kterou opětovně věnovalo OBČERSTVENÍ
ŠPIZZA. Těšit se tak můžete na
DVĚ PŮLMETROVÉ ŠPIZZA
PIZZY V CELKOVÉ HODNOTĚ 430 Kč,které si poskládáte
sami z těch nejrůznějších kousků.

Správná odpověď z č. 34: na snímku byl kostel v Brněnské ulici
v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, která získává POUKAZ
v hodnotě 400 Kč od kosmetického Studia H v Rejskově ulici
v Prostějově, se stala Jana VYSTAVĚLOVÁ, M. Pujmanové
754, 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 4. ZÁŘÍ, 12.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 8. ZÁŘÍ. Dnes můžete přitom nově zápolit
o BALÍČEK složený z výrobků ALOE VERA v hodnotě 400 Kč.

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

V HOSPŮDCE NA PLUMLOVSKÉ ULICI
NAJDETE NEJLÉPE VYCHLAZENOU ....

Kdo je na fotografii? Poznáte?

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

TIP
k obrazovce
LÍBÁŠ JAKO
ĎÁBEL
KOMEDIE ČR (2012)

SOBOTA 6. 9. 2014
BALIT, ČTIVO, ČTVRT, DIALYT, ETICI, KADLUB, KLOUN,
LACLE, LALOK, OKTET, OPRAŤ, OTOPY, SBORY, SLAST,
STOKY, STROFY, TANCE, TANEC, TATRY, TEROR, TOSCA,
TUŽBA, VTIPY, ZÁKOP, ŽALUD

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 4. ZÁŘÍ 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„VŠE NA DORTY“. Vylosovanou výherkyní se stala Radka RUTHOVÁ, Mozartova 23, Prostějov, která se tak může
těšit na POUKAZ v celkové HODNOTĚ 400 KORUN od
partnera minulého dějství. Tím byla firma CUKRÁŘSKÉ
ZDOBENÍ RICHARD FAGOŠ, sídlící v Čelechovicích na
Hané. 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 tentokrát potěší všechny milovníky pěnivého moku či dobrého jídla...
Partnerem dnešního kola je totiž HOSPŮDKA NA
JEDENÁCTCE z Plumlovské ulice v Prostějově. Vyhrát tak
můžete POUKÁZKU NA KONZUMACI nabízeného sortimentu v CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím
vydání PV Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 8. ZÁŘÍ 2014.
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20:20 HODIN

Režie: Marie Poledňáková
Hrají: K. Magálová, O. Kaiser, J. Bartoška, E. Holubová,
J. Langmajer, N. Boudová, T.
Kostková
Lékař záchranky František se
odstěhuje od své ženy Bohuny
ke své nové lásce Heleně. Ta
má za sebou několik let trvající
manželství s úspěšným spisovatelem Karlem. V něm však
díky manželovým záletům
nebyla nikterak šťastná. Zdá
se, že Františka i Helenu čekají
konečně poklidné dny a budou
moci teď, na prahu padesátky,
konečně prožít svou spokojenou
lásku. Jejich nadšení však nesdílejí jejich minulí partneři. Karel
i Bohuna si totiž uvědomují, že
jim jejich bývalí manželé začínají chybět. A tak se oba, každý

V minulém, celkovém součtu již
stopětasedmdesátém pokračování tohoto originálního klání uspěli
všichni ti, kteří správně poznali,
že se jedná o Jindřicha Skácela.
Muže, který propojuje všechna tři
odvětví, z nichž obyčejně činíme
výběr - sport, kulturu i politiku,
poznala velice slušná porce našich
čtenářů. A není divu, vždyť někdejší velký talent české kopané se po
skončení profesionální kariéry stal
galeristou a navíc se nyní objevil na
kandidátní listině jedné ze stran pro
podzimní komunální volby.
Atak z 521 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo
štěstí na výherkyni, kterou se stala
Veronika LIEDERMANNOVÁ,
Ohrozim 81, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou
a lahodnou cenu v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč od partnera minulého kola, kterou byla opětovně
firma BRUTUS! Výhru si lze
vyzvednout v redakci Večerníku.
Ti další z vás mohou zkusit své štěstí
třeba hned v rámci tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do
sportovních vod a graficky mírně
poupravili dnes již bývalého člena
jednoho z prostějovských kolektivních sportů, který je pravidelným
účastníkem nejvyšší tuzemské soutěže. Sám sportovec pak momentálně reprezentuje Českou republiku...
Poznáte, o koho se jedná?.
Na odpovědi ze stošestasedmdesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
4. ZÁŘÍ 2014, 12.00 hodin
- volejte 582 333 433, pište
SMS na 608 960 042 či pošlete
e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu od
občerstvení ŠPIZZA, zveřejníme
v příštím čísle, jenž vychází opět
v PONDĚLÍ 8. ZÁŘÍ 2014.
Hodně štěstí při bádání!

SOUTĚŽTE O ČOKOLÁDU!

Také úvodní měsíce září vám v rámci projektu nejčtenějšího
regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ přináší zápolení
o zbrusu zajímavou výhru.Ani tentokrát jsme tak 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 4. ZÁŘÍ 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 2 - 6 - 7 - 4, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stočtyřiašedesátou výherkyní v řadě stala Sylva ŠEVČÍKOVÁ, Otinoves 14.
I ona si tak přímo v sídle redakce může vyzvednout POUKÁZKU
V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč, kterou věnoval právě
obchůdek RENATY VAŠÍČKOVÉ, jež byl i tentokrát partnerem uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ 8. ZÁŘÍ 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu,
soutěžit s námi je ta správná šance!

způsobem sobě vlastním, snaží
vztah milenců rozbít. Když už
toho má František dost, opatří
pro sebe a Helenu zájezd do Maroka. Je přesvědčen, že zde prožije pěknou dovolenou po boku
své milované, a tak doslova ze
dne na den oba odlétají. Jenže
v Maroku oba přijdou o kufry
i s penězi a doklady a každého
z nich nenapadne nic lepšího než
zavolat svému minulému partnerovi o pomoc. Výsledkem je
to, že na cestu za nimi se vydává
jak Karel, tak také Bohuna...

VÍCE NEJEN O TOMTO ÚSPĚŠNÉM SNÍMKU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Správné řešení z čísla 34: CHARITATIVNÍ KONCERT HRADIŠŤANU SE UŽ BLÍŽÍ. Vylosovanou výherkyní je Zuzana ROZEHNALOVÁ, Cvrčelka
484, Plumlov. DVĚ VSTUPENKY na zmíněné vystoupení si vyzvedněte v redakci Večerníku. Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku
4. září 2014, 12.00 hodin. Výherce získá opět 2 vstupenky na koncert HRADIŠŤANU.

Nabídka realit a nemovitostí

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

Kvalitní
služby
od roku
1992

777 251 878

Rodinné domy:

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

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

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

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

Hrubčice- RD 4+1,
řadový koncový se
zahradou a garáží,
pozemek 801 m2.
CENA: v RK
KONICE - RD typu OKAL5+1 s garáží a bazénem
(25m3). Dům je po
rekonstr., zatepl. fasáda, plast. okna, nové rozvody, vytápění kond. kotlem
na zemní plyn s ohřevem TUV, nová střešní krytina.
Celková výměra pozemku 237 m2. CENAv RK
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží
a zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
CENA 1.600.000 Kč
zahrada 96 m2.
Držovice - prodej
RD 5+kk se zahradou a koupacím jezírkem, po přestavbě z r
2010, už. pl. 190 m2,
pozemek 417 m2.
CENA: 5.250.000,-Kč
RD Hruška - 3+kk
s hospodářskou budovou v centu obce.
Chlévy, sklady, dílna, možnost prostory využít i pro podnikání - dílna, sklady ap. Výměra
pozemku je 721 m2.
Cena k jednání v RK

Byty:

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

Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.500,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

chyň včetně spotřebičů.

BYT 2+1 Okružní
s alkovnou a lodžíí,
panel, 2.NP, 55 m2,
udržovaný, dům po
revitalizaci.
CENA: 825.000,-Kč
BYT 3+1, cihla,
78,70 m2 ve 4.NP,
nám. Padlých hrdinů.
Dům porevitalizaci.
CENA:1.050.000Kč
BYT 3+1,A. Slavíčka po rekonstrukci,
6.NP, 74 m2 s lodžií,
zděné jádro, nová
koupelna, nová kuCENAdohodou v RK

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

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

Prodej novostavby RD Skalka
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Prodej pozemku, Vrahovice

Prodej novostavby RD Skalka. Prodej RD 5+1, dvojgaráž, velký
Cena: v RK Prodej pozemku na stavbu RD, Vrahovice, celková
pozemek, 2870 m2.
Prodej RD Prostějov ul. Jana Švermy
Cena: 790.000 Kč
plocha:1665m2

Pronájem nebytových prostor, ul. Trávnická

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

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

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 4+kk Pv-Košická
2.180.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.392.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.724.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.800.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 3+kk Pv-Krasice 71m2
2.870.900Kč
RD 4+kk Pv-Krasice 96m2
3.080.000Kč
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
3.281.000Kč
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
3.685.200Kč
RD 5+1 Pv- Krasice 109m2
3.340.000Kč
RD 4+kk Kelčice
2.665.740Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ
Nabízíme výstavu RD na vlastním pozemku, provedení nízkoenergetická dřevostavba nebo klasická
zděná stavba. Nízké garantované ceny, prověřená
kvalita, individuální přístup. Volejte: 739 322 895

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

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

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

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

SUPERNOVINKA:

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

PRONÁJMY:

2.390 tis.Kč
650 tis.Kč
610 tis.Kč
1.590 tis.Kč
990 tis.Kč
850 tis.Kč
740 tis.Kč
530 tis.Kč
1.300 tis.Kč
340 tis. Kč
1.620 tis.Kč

7,5 tis.Kč/měs.včetně ink., od 1.9.
6,5 tis.+ ink.

BYTY:

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

520 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 4+1 Hvozd - i jako chalupa
450 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
640 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
590 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
670 tis.Kč + prov.
RD 3+1 Krumsín
800 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
1.150 tis.+ provize RK
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.100 tis.Kč + provize RK
RD 5+1 Plumlov - s garáží
1.390 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.490 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 - 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
3.900 tis.Kč
Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
5.490 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč

Chaty a chalupy:

Ochoz u Konice 330 tis.Kč, Ochoz - lux. 1 mil.Kč,

Seč 650 tis.Kč

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

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

Komerční prostory:

Kancel.prost. - centrum, 17 m2, sam.WC, internet - nájem 5 tis.Kč + en.
Kancel.prost. - centrum, 30 m2, 2 místn., kuchyňka, sam.WC, klima nájem
7 tis.Kč + energie
Kanceláře - 2x - blízko centra, 9 a 12 m2, 2 +
2,5 tis.Kč/měs.
7.400 + 14.700,- Kč/měs.
Dílna - 2x - blízko centra, 66 + 155 m2,
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.
J.Kaštila - RD =
1 tis.Kč/měs.
Domamyslice =
900,- Kč/měs.
Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

Prodej bytu 4+1, Prostějov ul.Křižkovského

Po rekonstrukci na ul. Trávnická, 80m . Cena: 8000 Kč/měs.
2

Pronájem nebytových prostor, centrum PV
Prodej družst cihl. bytu,sklep, spol. balkon. Cena: 1.090.000 Kč

Prodej pozemku, Záhoří
Pronájem nebytových prostor v centru města, 80m2.
Cena: 17.000 Kč/měs.
Pronájem bytu 2+1, Prostějov ul. Moravská,
Prodej pozemku na Záhoří, celková plocha: 934m2. Cena: 390.000 Kč lodžie,vybaven, 61m2. Cena: 8.000 Kč/měs.

UZÁVĚRKA
pro nabídku

realitních
kanceláří
pro následující

Volejte: 739 322 895
Garáž Havlíčkova
170.000Kč
Pronájem garáže sidl. Svornosti
1.000Kč

PR O K LI E N TY H LE D Á M E
VOLEJTE: 739 322 895
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 1+1 v osobním vlastnictví. Platba hotově.
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

Pronajmu pěkný byt 1+kk, PV sídl.
Svornosti, 5.800 Kč/měs. vč. inkasa.
Tel.: 606 069 364

Pronajmu byty 1+kk v Mostkovicích
a na Stražisku, nepožaduji kauci.
Prodám chatu pod lesem, Ptenský 602 745 131
Dvorek – Růžov. Tel.: 776 352 361
Prodáme RD – Hrochov. VhodHledám pronájem 1+1 nebo garson- ný jako chalupa. Ne RK! Tel.:
ku, 776 460 300
604 942 261

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT

Hledáme větší byt 3+1, nejlépe po Pronajmu garáž v PV, Krasická ul.,
rekonstrukci, 774 409 430
608 752 315

DOPORUČUJEME

Prodám byt 1+1 s lodžií na Okružní uli- Prodám byt 2+1 A. Slavíčka, PV.
ci v Prostějově. Cena 520 000 Kč, tel.: Koupelna po rek. Cena 790 000 Kč,
tel.: 774 595 035
774 595 035
Nabízíme výstavbu rodinného domu 4+kk na
klíč Pv-Domamyslická
Pozemek 613m2. Obytná plocha 82m2. Cena
3.117.000 Kč. Možnost volby z více projektů.
Volejte: 739 322 895

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

ve čtvrtek
do 12.00 HODIN

Prodám byt 2+1 v Prostějově, Pronajmu pohostinství s venkovním
A. Slavíčka. Byt je v původním stavu. posezením, s možností ubytování –
Cena 760 000 Kč, tel.: 774 595 035
Stražisko. 602 745 131

Prodám oplocený pozemek (zahradu)
v Křemenci, 753 m2, studna, nový
zahradní domek (dřevostavba 7x4m),
el. 230V. Vlak zast. 250m, cena
295 tis. Kč nebo dohodou. 604 77 36 42

Odkoupení orné půdy
Byt 2+1 cihlový
Dům 3+1 v Kostelci N/H
Chatu v okolí Plumlova

číslo je

4. 9. 2014

Stavební firma hledá pozemek pro Koupím RD v Krasicích, Čechovivýstavbu RD. PV a okolí 739 322 895. cích nebo Domamyslicích. RK nevolejte. 732 388 718
REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Prodám byt 2+1v příz. na ul. Krokova
Hlaváčkovonám.1(ATRIUM),Prostějov v PV. Byt je po CR. Cena 890 000 Kč,
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818 tel.: 774 595 035
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+1, J.Zrzavého 790.000 Kč Koupím chatu v okolí Plumlovské pře* BYT 2+1, sídl.Svobody 770.000 Kč hrady. RK nevolejte. 728 318 836
* RD po rek. Konice
1.350.000 Kč
* RD po rek.Cholina
1.590.000 Kč Koupíme RD do 1mil, směr na OL.
* RD 2gener Čelechovice 1.880.000 Kč Tel.: 774 101 818
* RD Čelechovice
1.880.000 Kč
* Chata Plumlov
560.000 Kč Pronajmu byt 1+1. Nájem 5 000 Kč
* Pozemek-centrum
v RK + ink. Tel.: 608 887 354
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Pronajmu byt 3+kk, 90m2, dva balaktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč kony, sklepní kóje. Nájem 10 000 Kč
* BYT 3+1, Dobrovského 830.000 Kč vč. ink. Ihned volný. Tel.: 603 273 172
* BYT 3+1, Tylova
1.200.000 Kč
* BYT 3+1, A. Slavíčka 1.290.000 Kč Pronajmu novou prodejnu 200m2
* RD 4+1, Česká
2.740.000 Kč v 1.patře s výlohou 3x7m. Cena
* RD 6+1, Určice
950.000 Kč 15.000 Kč při dlouhodobém proná* RD 5+1, Vřesovice
1.980.000 Kč jmu sleva. Tel. 602 553 222
* Pozemek - Vrahovice 1.100.000 Kč Prodám garáž na ul. Wolfova. Tel.:
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: 776 777 625
* BYT 2+1 do 900.000 Kč
PRONAJMU OBCH. PROSTOR
* BYT 3+1 s balkonem, lodžií
V CENTRU PROSTĚJOVA. Cel* Rodinné domy v PV a okolí
kem cca 150m2 plynové ústřední
* Chaty a zahrady Plumlov, Seč
* Pozemky Prostějov-Západ, Držovice top. Zázemí vhodné i pro cukrárnu,
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ lékárnu, kavárnu, nebo jinou podobnou činnost inf. 606 954 318
Koupíme byt 2+1 v blízkosti nemocnice. Tel.: 774 421 818
Hledáme větší byt 3+1, nejlépe po
rekonstrukci, 774 409 430
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe
přímo od majitele. RK nevolat! Cenu Prodám byt 1+1 v ul. Dolní v PV, po
respektuji. Tel.: 734 481 013
celkové rekonstrukci, zděné jádro.
Cena 700 tis. Tel.: 732 834 231. RK
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba v ho- nevolat
tovosti. 774 409 430
Pronajmu stání v garážovém dvoře
Prodám dům v PV, Veleslavínská ul. Svatoplukova ul. 56. Tel.: 777 010 323
Více na www.bazos.cz č.i. 376 686 94.
Pronajmu novou garsonku 33m2
Tel.: 603 525 673
v centru, krásná koupelna za 4.500
Hledáme ke koupi byt 4+1,5+1. Tel.: Kč. Tel 602 553 222
774 101 818
Prodám 1+1 v OV, 30m2 + balkon
Pronajmu pěkný vybavený byt 1+1 + sklep. Částeč. po rek., cihla, Sídl.
v panelovém domě v Prostějově. Svornosti. 776 181 075
Dům je v blízkosti centra města a po
kompletní revitalizaci. Byt je volný Pronajmu atraktivní místnost s cihod 1.9.2014. Cena za pronájem je lovými klenbami 130m2 + krásná
6.200 Kč/měs. vč. služeb (2 nájmy terasa 70m2 na kancelář, kadeřnické
studio atd. Tel.602 553 222
jako kauce). Tel.: 774 197 914

Koupím byt na Kostelecké ulici, Od 10/2014 pronájem garáže. Tel.:
může být i blízko centra PV. 774 914 561
732 741 922
Koupím stavební pozemek v ProPronajmu novou řadovou garáž stějově. Velikost 400-800m². Tel.
v uzavřeném areálu. Vstupní brána 724 199 793
na dálkové ovládání. Sídl. Hloučela,
ul. kpt. O. Jaroše. Tel.: 602 537 370
Koupím byt v 1.p. nebo s výtahem,
nebo rod. dům v Prostějově. VeliKoupím chatu na Plumlově. Tel.: kost min 4+1, cena do 2 mil. Kč.
774 421 818
Tel. 724 199 793

VOLEJTE: 723 335 940

Prodej RD, 5+1, podsklepen, garáž, balkon, udrž zahr., Cena: v RK

REALITY

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

www.realitypolzer.cz

Děti jdou
do školy,
vy zůstaňte
s námi!

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

VÝKOPOVÉ
PRÁCE

 bazény, studny a další
 kvalitní ruční dílo
 výhodná cena
VOLEJTE 704 060 308

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky

FINANCE

SLUŽBY
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PRÁCI NABÍZÍ

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
Potřebujete penízky? Půjčíme skoro
každému. Pracuji pro jednoho věřitele.
Tel.: 607 275 496
Nabízím hotovostní půjčky 5 – 50 tis.
Vyřízení do 24 hodin. Pouze seriózní
jednání. Tel.: 777 467 046
Nabízím rychlou hotovostní půjčku od 5 do 50 tis. Seriozní a rychlé
jednání. 774 119 937
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SEZNÁMENÍ
Žena 38 let hledá prima kamarádku
nebo kamaráda pro společné akce.
SMS 723 487 329
Hledám ženu i s dítětem, do podnájmu.
Zn. svobodný, bezdětný, 48 let. Tel.:
739 840 531
43 r/175 sv. nekuřák bez závazku hl.
ženu k vážnému seznámení. Pv a okolí.
Najdu tě? Info redakce
Maminka 40/167/60 se třemi dětmi by
ráda poznala muže, kterému chybí rodina. Prosím jen vážně sms 604 798 318

AUTO - MOTO

Centrum regenerace v Prostějo- Koupíme starožitný nábytek, obvě. Ihned zapracujeme do různých razy, zbraně, vojenské předměty,
pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644. hodiny, porcelán, sklo, hračky,
moto věci a jinou veteš. VykouNabízím dlouhodobou brigádu – v cen- píme také celé pozůstalosti a zatru města. Vhodné i pro ČID a ZTP. jišťujeme komplexní vyklízecí
Tel.: 776 773 131
práce. Seriózní jednánía platba
Stěhování bez pomoci zákazníka
hotově. Tel.: 773 113 303
Přijmeme obsluhu za bar. Pá + So –
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
noční provoz (20.00 – 05.00 hod.). Aukční ceny ihned v hotovosProstějov 604 389 367.
Avalon music bar, tel.: 777 757 280
ti zaplatíme za kvalitní obrazy
MAČKALSTAV S.R.O.
17.-20. století, zlaté a stříbrné minprovádíme stavební práce, obklady Přijmeme řidiče MKD sk. C, E. Skří- ce, hodiny a hodinky, zbraně, střía dlažby, rekonstrukce, zateplení bu- ňové kamiony, dobré platové podmín- brné předměty, šperky a veškeré
dov a RD. 774 655 459, 608 538 035 ky. Info na tel.: 777 990 022
starožitnosti. Prosíme pouze kvawww.mackalstav.cz
litní a hodnotné předměty, nejlépe
Přijmeme řidiče se skupinou C na celé sbírky či pozůstalosti. Info
vůz do 12t. Víkendy převážně volné. René Simon, tel.: 736 127 661,
Opravy a úpravy oděvů
Tel.: 777 797 263
Obuvi a batohů
simonrene@seznam.cz
Opravy deštníků
Přijmu muže, ženy k rozvozu zboží, Koupím Haki lešení nebo trubVedle knihkupectví u radnice
vl. os. autem, vhodné pro důchodce. kové. Cena dle dohody. Tel.:
608 331 141
734 481 013
T.: 777 572 555. 8-10 hod.
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Nová pracovní příležitost pro neza- Koupím ledničku, vířivou pračku
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
městnané, při Úřadu práce, pro ma- Romo, svěrák York, el. remosku,
721 344 771. Práce strojem UNC,
minky po i při rodičovské, studenty, WC. 608 539 783
výkopové, terénní práce.
důchodce i jako přivýdělek. Skládání hotových výrobků do přepravek.
Provádíme dokonalé strojové čiš- Pracoviště Prostějov. Možná pracovtění čal. sedacích souprav a kober- ní smlouva na zkrácený úvazek. Info
ců. M. Revay tel.: 604 439 302, Personální agentura, Kravařova 9.
582 382 325 www.revay.cz
Tel.: 602 74 33 62

VZPOMÍNÁME

Plazmový generátor – likvidace para- Přijmu pracovníka, pomocné prázitů, bakterií a virů s 100% účinností. ce při montáži žaluzií a zasklívání
Bc. Ivo Kroupa, tel.: 605 86 41 40 lodžií. Tel.: 777 130 560
www.kroupovi.net
Přijmu truhláře pro výrobu nábytku,
www.sobra-auto.cz, Žeranovská 3, Pv nutná praxe v oboru a samostatnost.
provádí veškeré opravy vozidel včet- Truhlářství ve Vršovicích. Dotazy na
ně ME, TK pneuservis, konzervace tel.: 731 114 501
dutin, prodej ND a autodoplňků. Tel.:
Stavební firma GAMA stavby s.r.o.
608 933 033
hledá zedníky a pomocné dělníky
Obkladačské a zednické práce. Tel.: pro své stavby v Prostějově a okolí.
720 400 239
Práce po celý rok, zázemí stabilní
firmy. Nástup možný ihned. Tel.:
Čištění kanalizací a odpadů
602 708 990
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Hledám
učitele/-ku
německého jazyka pro začátečníka. Tel.:
Opravy a zhotovení plochých a šikmých 777 010 323
střech za akční ceny Tel.: 777 178 078
Pro společné podnikání hledám spolehliKominictví: provádíme frézování vou kamarádku, sms zpráva 605 591 282
dehtu 150 Kč/m, čištění komínů
a roční kontroly. Tel.: 602 481 262 Přijmeme zaměstnance stavebních profesí, podmínkou je výuční list a řidičský
Rekonstrukce koupelen. Tel.: průkaz „B“, dobrý zdravotní stav. Jen
vážní zájemci o práci. Tel.: 582 393 620,
605 459 652
605 483 602, 731 418 060
Čištění hrobů z terasa, přebroušení
Přijmu šikovného brigádníka do pěkné
přímo na místě. Tel.: 721 817 009
zrenovované trafiky na občasnou výpoObklady a dlažby, rekonstrukce kou- moc. Vhodné pro ČID, ID nebo osobu
pelen včetně všech instalačních prací. již v plném důchodu. Nutné zaučení.
Zednické práce a zateplení, pronájem Odměna za vykonanou práci 3% z trža stavba AL lešenína krátké období by. Jen vážný zájem. Tel.: 731 412 028
(nátěry). A-stavby.plumlov@seznam.cz
Tel.: 608 780 615

Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
778 018 269
Palírna Otaslavice oznamuje, že
přijímá objednávky na zpracováProdám Peugeot 307 Break, ben- ní ovoce. Kontakt: 582 370 058,
zin 1.6 16V r.v. 2001, barva mod- 777 340 485. Více informací nalezrá, stav tach. 190 tis. km, STK nete na www.palirnaotaslavice.cz
5/2016, stav dobrý. Dohoda jistá.
Tel. 725 863 467
Pořádáme měsíční kurzy izraelské
sebeobrany Krav Maga.
Info:www.sebeobranaprostejov.cz

PRODÁM
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov,
Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
Prodám plastová okna 210x155. Cena
3.000 Kč/ks. Tel.: 602 719 273

Dne 31. srpna 2014
jsme vzpomenuli 5.
smutné výročí, kdy nás
navždy opustil
pan Petr MUSIL
ze Ptení.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Manželka, dcera, syn,
vnoučata a pravnoučata.

Dne 31. srpna 2014
tomu bylo 20 let,
co nás navždy opustil
pan Oldřich POSPÍŠIL
z Vincencova.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují manželka
se synem.
synem.

Dne 29. srpna 2014
uplynuly 3 roky od tragické
nehody našich milovaných
Kateřiny BALUŠÍKOVÉ

Dne 30. srpna 2014
jsme vzpomněli
20. výročí úmrtí
pana Josefa ŠMÍDY
a dne 1. září 2014
vzpomínáme

a jejího syna
Jiřího MARIÁNKA
z Němčic nad Hanou.
S láskou vzpomínají rodiče,
bratr Roman s rodinou,
sestra Martina s manželem.

21. výročí úmrtí
paní Emilie ŠMÍDOVÉ
ze Stražiska.
Stále vzpomíná dcera
Emilie s rodinou.

Loučím se s Vámi, přátelé milí,
ruky stisk Vám už nemohu dát.
Dotlouklo srdce, došly mi síly,
vzpomeňte na mne, kdo měl mne rád.

ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice.
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele).
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Prodám basketbalový koš s deskou
a se stojanem. Nový. Původní cena
2.650 Kč, nyní 1.650 Kč. Tel.:
731 412 028

Dne 28. srpna 2014
jsme si připomenuli první smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk STOLÁŘ
z Dětkovic.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

OZNÁMENÍ

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

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou

poděkovat
vedení obce Kelčice
a všem starousedlíkům,
kteří se vzorně starají
o vzhled obce. Pro nás,
kteří již v obci nebydlíme,
je to pohlazení na duši.
Stejně tak bylo příjemné
a milé zorganizování
sjezdu rodáků, konaného
23. srpna 2014.
Tímto všem děkuji.
Ludmila Štefková s rodinou.

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

8 F
ZVÍŘATA

Dne 17.8.2014 se na honě v Prostějovičkách zaběhl pes jagteriér-černý
s pálením slyšící na jméno Drak. Tetovací
číslo 19168. Byl na vodítku a nekouše.
Majitel Robert Valenta. Plumlov 75,
mobil 774 931 183. Odměna jistá!
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Otaslavičtí zdolali ve šlágru III. třídy Vícov a stoupají tabulkou
Domácí museli dohánět brzký náskok soupeře, pomohli si ale standardními situacemi

TJ Sokol Otaslavice
TJ Sokol Vícov

2:1
(1:1)

Branky: 43 a 78. Koudela – 17. Štěpánek. Rozhodčí: Vrážel – Motal,
Marek. ŽK: 78. Hladík, 88. Kaplánek, 89. Frehar – 90. Humpolíček.
Diváků: 40.

Sestava Otaslavic:
Začal – Liška, Skalický, Kaplánek, Ruszó – Hrazdíra, M. Hon (87.
Frehar), Koudela, Gerneš – Kaláb, Rieger (46. Hladík). Trenér: Vlastimil Pazdera.

Sestava Vícova:
Brabec – Zdobina, Humpolíček, Baránek, Dostál – Pliska (46. Štuler),
Bartlík, Grepl, Rozsíval – Štěpánek, Dobeš. Trenér: Karel Vlach.

Otaslavice/jim – Vstup do
nového ročníku III. třídy
OFS Prostějov se fotbalistům
Otaslavic nepovedl, když
v prvním kole prohráli na
půdě postupujícího Protivanova „B“. K tomuto
výsledku ale loňský účastník
okresního přeboru přidal
výhry nad Pivínem „B“
a Výšovicemi, o víkendu
se mu podařilo zdolat i Vícov. Hostům sice vyšel úvod
střetnutí, pak ovšem inkasovali gól do šatny a pod rozdílovou branku se podepsala
velká chyba gólmana, jenž si
neporadil se stříleným centrem od poloviny hřiště.

Úvod střetnutí se odehrával
převážně na polovině Vícova, jenž ale pečlivě bránil
a nepouštěl domácí do žádných
příležitostí. Dlouhé minuty to
byl spíše boj a duel vyplněný
převážně množstvím soubojů,
pokusů o dlouhé míče za obranu a odkopů na jistotu, na
druhou nejnižší okresní soutěž
to ale nebyla špatná podívaná.
Navíc se jednalo o souboj pátého se třetím, tedy o důležitý
souboj na špici tabulky.
Z opatrného začátku ovšem
vybočila sedmnáctá minuta. To
se zpoza vápna opřel do míče
Dostál a jeho pokus dorazil
do brány Radomír Štěpánek –

0:1. Poté opět převažovala hra
uprostřed či na půli hostí, ovšem
s rohovým kopem si gólman na
dvakrát poradil a stejně tak lapil
další vysoké či dlouhé míče ze
stran i hloubi pole.
První špatná zpráva pro hosty
tak přišla pět minut před pauzou.
To prasklo v koleni Pliskovi,
j
jenž
nebyl schopen pokračovat
ve hře, a hosté to zkusili do
poločasu bez střídání pouze
v deseti lidech. Ihned poté mohl
zvýšit Bartlík, ale z velké dálky
poslal jen slabou navštívenku
Začalovi a domácí se rozhodli
nabídnuté přesilovky využít.
Pomohla
jim
k
tomu
nedůslednost a podcenění
vícovských hráčů uprostřed
hřiště, po němž následoval
odkop do autu. Následný
dlouhý hod našel na první
tyči čekajícího Koudelu, jenž
hlavičkou na zadní tyč překonal
gólmana soupeře – 1:1. Prakticky z ničeho se tak domácí
dočkali gólem do šatny vyrovnání a o pár sekund později
málem vedli, to když si šel pro
míč gólman, jeho spoluhráč do
něj ale vložil hlavu a Brabec
měl co dělat, aby si poradil
s tečí do protipohybu.
Obrat se nepodařilo domácím dokonat ani ihned po pauze a museli
si ještě několik desítek minut

na
video rnikpv.cz
e
c
.ve
www

Rozhodující okamžik. Gólman hostí Petr Brabec právě podcenil
centr od poloviny hřiště a odráží míč k nohám středopolaře domácích Jindřicha Koudely.
Foto: Jiří Možný
počkat. Velice blízko k brance byli
otaslavičtí hned v sedmačtyřicáté
minutě, kdy se jim po rohu
nedařilo dlouho ze závaru vystřelit
a všechny jejich pokusy končily
blokem, pak se ale do míče položil
Koudela a parádními nůžkami
orazítkoval břevno.
Deset minut nato se domácím
podařilo po přímém kopu
dostat míč do brány, jenže
střílející Hon stál v ofsajdu
a gól tak neplatil. Proti Liškově
kopu ze třiceti metrů byl gólman připraven, nepřekvapily
ho ani dvě Hrazdírovy střely
v rozmezí několika sekund.
Blízko k brance tak opět byli
i hosté. Po rychlém obratu

Potvrzeno, Lipová sestaví starší přípravku

Prostějov/jim – Vynucený konec Lipové v mužské I.A
třídě je zažehnán. Jak Večerník před dvěma týdny informoval, někdejší účastník třetí ligy dospělých potřeboval
vytvořit jedno mládežnické družstvo a z povinnosti mít
druhé se u krajského svazu vykoupit, to se také nakonec
stalo. Došlo totiž k dohodě mezi oddíly Lipové, Brodku
u Konice a Horního Štěpánova, což potvrdil losovací
aktiv okresního přeboru starších přípravek.
„Je tomu skutečně tak. Brodek u Konice svou přihlášku
stáhl a naopak ji podala Lipová, ovšem kvůli renovaci
jejich hřiště se bude hrát v Brodku u Konice. Stejně tak
nebude hrát ani Horní Štěpánov, jenž část hráčů poslal na
hostování do Lipové a část do Brodku u Konice,“ ozřejmil
situaci sekretář OFS Prostějov Pavel Peřina.

FRANTIŠEK HON – TJ Sokol Otaslavice:

„Utkání bylo vyrovnané, naštěstí se k nám přiklonilo trošku štěstíčko
a dotáhli jsme to do zdárného konce. To štěstí, které se od nás odklánělo v okresním přeboru, se přiklonilo k nám, takže jsme rádi. Soupeř
ale byl celkem dobrý a mohl vyhrát. Ale já jsem spokojen se třemi
body, hru ještě musíme trochu pilovat. Nedokážeme totiž proměňovat
vyložené brankové šance, to nám taky trvá už druhou sezonu. Pokud
se to trochu zlepší v tréninkové píli, tak to půjde. Naše přihrávky po
půlku měly smysl, pak jsme zbytečně znervózněli, útočníkům jsme
dávali balony, které se nedaly zpracovat. Nedokážeme hráče donutit,
aby hráli po celé ploše a využívali šířku našeho hřiště.“

Do soutěže druhé nejmladší kategorie se nakonec
přihlásilo celkem jedenáct celků, vedle Lipové to jsou
ještě Sokol Konice, Určice, Olšany, Mostkovice, 1.SK
Prostějov, Nezamyslice, Haná Prostějov, Němčice nad
Hanou, Kostelec na Hané a Klenovice na Hané.
A mezi mladšími přípravkami se do boje pustí hned
šestnáct výběrů, okresní přebor se tak nakonec bude
hrát ve dvou osmičlenných skupinách. Tu první tvoří
FKM Konice, Smržice, Olšany, Kralice na Hané,
Kostelec na Hané, 1.SK Prostějov „A“ a „B“ společně
s Hanou Prostějov „A“, ve druhé grupě jsou Určice,
Klenovice na Hané, Mostkovice, Nezamyslice,
Němčice nad Hanou, Čechovice, 1.SK Prostějov „C“
a Haná Prostějov „B“.

inzerce

a centru z levé strany se sám
před brankářem ocitl Grepl,
ale šance se zalekl a vypálil
nepřesně, do centru zprava šel
na první tyči Dobeš trochu akrobaticky, ale ani on nebyl přesný,
po rohu z levé strany se na hranici malého vápna dostal míč opět
ke Greplovi, ten ovšem vysoko
přestřelil, ačkoliv gólman už
klečel na kolenou.
S trestem domácí příliš neotáleli. Nakonec jim k tomu stačil
přímý kop z poloviny hřiště.
S centrem padajícím do brány
si brankář nedokázal poradit,
míč nechytil ani pořádně nevyrazil, jen ho odrazil na nohy
dobíhajícího Koudely, jenž

KAREL VLACH – TJ Sokol Vícov:

„Utkání se pro nás první poločas vyvíjelo celkem dobře, vedli jsme
1:0, bohužel jsme posledních pět minut hráli o deseti kvůli zraněnému
gólu a dostali jsme nešťastný gól z dlouhého autu. Druhý poločas jsme
na náš výkon navázali, bohužel jsme neproměnili dvě tutové šance
a vymstilo se nám to po chybě brankáře, kdy jsme dostali nešťastný
gól a neodvážíme si ani bod. Přijeli jsme sem neprohrát a podle vývoje utkání jsem čekal, že si tři body odvezeme. V našem výkonu byla
bojovnost, konečně přišli kluci na to, že fotbal se hraje po zemi, přehrávali jsme je. Pozitivní je, že jsme utkání odehráli důsledně, jak jsme si
řekli, negativní ale je, že máme jednoho zraněného hráče.“

nepohrdl a dosáhl druhé trefy
v utkání – 2:1.
Nejblíže vyrovnání byli hosté
deset minut před koncem, kdy
po centru Bartlíka od půlky
chyběly nabíhajícímu Baránkovi centimetry. Naopak pojistit
vedení mohl Kaláb, domácí
útočník využil hraniční situace
a uháněl sám na Brabce, podél
lehajícího gólmana ale poslal

míč vedle. Příliš trápit ho to
ale nemuselo, tři body zůstaly
v Otaslavicích i tak.
V nejbližším kole jedou Otaslavice do Nezamyslic, kde se v neděli
od 10 hodin střetnou s tamějším
„béčkem“, Vícov přivítá o šest
a půl hodiny později v dalším
atraktivním utkání druhého
sestupujícího
z
okresního
přeboru Němčice nad Hanou.

„Je to vydřené vítězství,“
uznal Jindřich Koudela

Otaslavice – Jediným přesným
střelcem z řad domácího celku
byl při utkání s Vícovem Jindřich
Koudela (na snímku). Protože se
však pětatřicetiletý středopolař
Otaslavic trefil hned dvakrát, zařídil domácím nejen bodový zisk,
ale rovnou třetí výhru za sebou.
Poprvé úspěšně hlavičkoval na
vzdálenější tyč, podruhé jako jediný věřil v zaváhání gólmana a byl
dostatečně blízko, aby poslal míč
do brány. S celkově třemi zásahy
v ročníku se tak dotáhl na čele oddílových střelců na Michala Kalába.
Jiří Možný

O vaší výhře rozhodly poměrně šťastné góly, souhlasíte?
„Hodně šťastné, to ale patří k fotbalu. Tutovky nedáme, pak to tam ale
spadne z ničeho a vyhraje se. Nehráli jsme svoji hru, bouchalo se to, honilo se to, kluci byli mladí a uběhali
nás. Bylo to těžké až do konce a je to
pro nás vydřené vítězství.“

S výkonem týmu tedy moc
spokojenosti nepanuje?
„Bylo to špatné. Měli jsme tlak, byly
nějaké pološance, pak jsme dostali
gól a po něm nás zatlačili oni. Bylo
to hodně nervózní, pomohl nám gól
do šatny na konci prvního poločasu,
pak štěstíčko na konci. Soupeř nedal
dvě tutovky, tak to ve fotbale chodí,
'nedáš, dostaneš'.“
Váš druhý gól byl hodně netypický, podařilo se vám už
něco takového?
„Ano, něco podobného už se mi podařilo. Dobíhá se na gólmana, on to
bere z výšky, nevidí to, nevidí chlapa, je nervózní, spadne mu to a je
z toho dorážka.“
Porazili jste aspiranta na
přední umístění, vnímáte to
jako jeden z důležitých soubojů
o čelo?
„Toto neřešíme. My jsme teď spadli, hodně kluků odešlo, mančaft
máme docela starý, takže tak daleko
momentálně nemyslíme. Uvidíme
příští sezonu, jestli se podaří kluky

Foto: Jiří Možný
stáhnout zpátky, tak možná bychom
mohli celou soutěž vyhrát. Budeme
ale hrát zápas od zápasu.“
Byl Vícov zatím nejsložitějším soupeřem?
„Ano, zatím to byl nejtěžší soupeř.
V prvním kole jsme sice prohráli
v Protivanově, tam ale spousta hráčů
nebyla, protože byla na dovolené.
Dneska určitě nejkvalitnější tým.“

Jste na stejné vlně?
Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
inzerce

PRACOVNÍ PLOŠINA MP 20 SLÉVÁRNA ANAH Prostějov, s. r. o.
Vrahovická 43, 796 02 Prostějov
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

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

Fotbal
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Proti rezervě Slovácka už v sobotu dopoledne!
Prostějov/tok - Druhý „B“-tým
v pořadí čeká na prostějovské
fotbalisty, kteří se tentokrát
zcela netradičně představí
v domácím utkání už v sobotu
dopoledne. „Měli jsme nějaké
signály od fanoušků, že by jim
dopolední termín vyhovoval
víc. Naším cílem je co možná
nejvyšší návštěvnost na domácích utkáních, proto jsme se
rozhodli ve dvou zářijových
utkáních na našem stadionu vyzkoušet výkop od 10:15 hodin,“
vysvětlil Večerníku změnu ter-

mínu František Jura, generální
sportovní manažer „eskáčka“.
Tento termín možná uvítají hospodyňky, které vyšlou otce rodiny
s ratolestmi na fotbal a budou mít
doma klid. Pro soupeře naopak tato
hodina není ničím výjimečným,
pouze s tím rozdílem, že hracím
dnem slovácké rezervy bývá neděle.
S rezervním výběrem Slovácka
sehrál v minulé sezóně Prostějov
dvě vyrovnaná utkání s podobným,
leč zrcadlově otočeným průběhem.
Zatímco na podzim doma prohos-

podařil ve druhé půli dvoubrankový náskok, na jaře v Kunovicích,
kde je domácí azyl „béčka“ prvoligového týmu, naopak finišem
v závěru zachránil bod.
Jak už to u záložních celků bývá,
trenérovi Palinkovi se kádr dost
obměnil, hráči putují mezi „B“-týmem, juniorkou a „áčkem“. Právě
na elitní hráče, s nimiž se fanoušci
měli možnost na stadionu areálu
SCM Za Místním nádražím potkat
při nedávném pohárovém utkání
(1.FC Slovácko vyhrálo 4:1 - pozn.
red.) se Palinek nebude moci příliš

spoléhat, protože ti hrají v sobotu
odpoledne právě třetí kolo Poháru
České pošty ve Zlíně. Do Prostějova tak přijede mladý tým, postavený na hráčích místní mládežnické
akademie.
Palinkovi svěřenci začali tento
ročník MSFL impozantní výhrou
v Uničově 4:0, doma pak Třebíči nic
nedovolili, přesto vyhráli pouze 1:0.
Do Kroměříže si však ve třetím kole
přijeli pro stejně drtivý debakl 0:5.
Následně si však udobřili fanoušky
vítězstvím 3:1 nad nevýraznou, navíc téměř celý zápas o jednoho hrá-

če oslabenou Břeclaví. Za slováckou rezervu nastoupila tato sestava:
Semanko – Prajza (69. Groulík),
Pilka (78. Kűbl), Civič, Mezlík –
Havlík (80. Holek), Košút, Michna,
Bartoš – Fojtášek, Haša.
Trenér František Jura by měl mít
k dispozici všechny hráče, pakliže
se nestane nějaká nepříjemnost
ve středečním přátelském utkání
s celkem ze Spojených arabských
emirátů. Pro rozehrávající se
Souška s Pančochářem by to měla
naopak být dobrá příležitost dostat
se do zápasového rytmu.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Do Prostějova zavítá exotický fotbalový soupeř

Prostějov/tok - Tuto středu
3. září od 17.00 hodin mají
prostějovští fotbaloví příznivci jedinečnou příležitost
zhlédnout
mezinárodní
utkání. Na stadion areálu
SCM Za Místním nádražím totiž na přátelské utkání
v rámci soustředění zavítá
tým Al Orooba Cultural,
hrající druhou nejvyšší soutěž Spojených arabských
emirátů.
Poloprofesionální tým vedený rumunskými trenéry
přicestoval na Moravu už

v půli srpna, za svou základnu si vybral hotel Flora
v Olomouci. Na tréninky jezdí
do blízkého Lutína. Není to
ostatně jejich první zájezd do
České republiky, loni například porazili juniorku Pardubic 1:0. Letos byli v přípravných zápasech docela úspěšní,
když jen na úvod podlehli Hranicím 1:2, poté porazili dalšího
divizního soupeře z Rosic 2:1,
remizovali s rezervou Zlína,
doplněnou hráči „A“ týmu,
2:2 a ve čtvrtek porazili Spartu
Brno vysoko 4:1.

Středeční utkání bude pro tým
z emirátu Fudžajra posledním,
den nato totiž odlétají zpět do
vlasti. Kádr se skládá převážně z místních hráčů, regule
povolují tři legionáře. Klub
v současnosti testuje hráče
z Brazílie, jeden Kamerunec
už tým opustil.
„V polovině srpna se na nás
obrátil management 1.HFK
Olomouc s nabídkou, nemáme-li zájem o sehrání přátelského utkání s tímto arabským
týmem, který má v Olomouci
třítýdenní soustředění. Zvážili

jsme možné termíny a nakonec vyhodnotili začátek září
jako vhodný pro zajímavou
konfrontaci s mezinárodním
fotbalem. Taková příležitost
se nám často nenaskytne,“ objasnil původ středečního měření sil s exotickým podtextem
František Jura, generální sportovní manažer a hlavní trenér
prostějovského „A“-týmu.
Jak dopadne zajímavá konfrontace 1.SK Prostějov
s arabským fotbalem, se jako
první dozvíte z internetových
stránek www.vecernikpv.cz.

Fotbalové odpoledne se vydařilo
Prostějov/tok - Uplynulý pátek
odpoledne bylo ve fotbalovém
areálu Za Olympijskou ulicí
živo. Klub 1.SK Prostějov zde
připravil pro své hráče ročníků
2002 až 2009 pásmo dovednostních soutěží, rodiče mohli povzbudit své ratolesti při posezení
na terase nového občerstvení.
V rámci soutěží absolvovaly
mladé fotbalové naděje třeba slalom s míčem, zkoušku stability,
starší střelbu na brankářskou jedničku Tomáše Bureše, testování
přesnosti střelby do různých míst
branky a přesnost přihrávky, kdy
míč musel skončit ve vymezeném
prostoru. Z každé věkové kategorie byli vyhodnoceni tři nejlepší,
kteří dostali věcné odměny. Pro
většinu i samotná účast, možnost
předvést se svým rodičům a vyzkoušet si mimo běžný trénink, co
už s míčem umějí, byly dostatečnou odměnou.

Výsledkový servis msfl
4. kolo: FC Fastav Zlín B – SK Líšeň 1:0 (0:0). Branka: 86.

Elšík. Diváků: 105 * 1. HFK Olomouc – FC Hlučín 1:0 (1:0).
Branka: 44. Pezzotti. Diváků: 162 * FK Slavia Orlová - Lutyně – HFK Třebíč 1:0 (1:0). Branka: 1. Urban. Diváků: 105
* SK Spartak Hulín – SK HS Kroměříž 1:3 (1:1). Branky: 41.
Sklenář – 3. Netopil, 57. Steiner, 90+3. Ševčík. Diváků: 735 *
1. FC Slovácko B – MSK Břeclav 3:1 (3:0). Branky: 6. Havlík,
17. Michna, 35. Haša – 67. Simandl (pen.). Diváků: 105 * SK
Sigma Olomouc B – 1. SK Prostějov 1:1 (1:1). Branky: 44. Rolinc – 41. Kroupa (pen.). Diváků: 136 * SFC Opava B – MFK
Vyškov 0:2 (0:2). Branky: 4. Lahodný, 33. Lahodný. Diváků:
58 * FK Sulko Zábřeh – SK Uničov 2:0 (1:0). Branky: 17. Bačík, 82. Bačík. Diváků: 270.

průběžná tabulka PO 4. kole

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

Mužstvo

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

Z
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4

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

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

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

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

B
9
9
9
9
9
9
7
6
6
5
5
4
1
1
0
0

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
5. kolo, sobota 6. září, 16:30 hodin: Kroměříž – Orlová (pátek 5.
9., 18:00), 1.SK PROSTĚJOV – Slovácko „B“ (10:15), Opava
„B“ – Líšeň, Třebíč – Zábřeh, Břeclav – Hulín, Hlučín – Sigma
Olomouc „B“, Vyškov – 1. HFK Olomouc, Uničov – Zlín „B“
(neděle 7. 9., 10:15)

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 27. srpna 2014 rozhodla:

Naděje v akci. Vzorem pro mladé prostějovské fotbalisty se v pátek stali hráči třetiligového „eskáčka“.
Foto: Tomáš Kaláb
Přestože klub avizoval jen účast
trojice zkušených fotbalistů, objevil se mezi drobotinou téměř celý
„A“ tým. Mládí potřebuje své vzory, a je dobře, že adepti fotbalového umění viděli na vlastní oči, kam
to třeba jednou mohou dotáhnout.
Klub plánuje podobné akce i do

budoucna. „Jsme rádi, že měl pilotní díl takovou odezvu. Neustále
zdůrazňujeme, že práce s mládeží
je pro život klubu stěžejní, proto
budeme v těchto projektech nadále pokračovat,“ slibuje generální
sportovní manažer 1.SK Prostějov
František Jura.

Okénko Tomáše Machálka do FNL...

1. Odehráno:
II. třída 3. kolo bez závad. III. třída 3. kolo bez závad. IV. třída 3. kolo
bez závad.
2. Změna termínu utkání:
II. třída 5. kolo TJ Sokol Olšany u PV – FK Skalka 2011. Původní
termín 6.9.2014 v 16.30 hodin, bude sehráno 7.9.2014 v 16.30 hodin.
Dohoda oddílů.
IV. třída 6. kolo TJ Sokol Přemyslovice – TJ Sokol Brodek u PV. Původní termín 14.9.2014 v 16.30 hodin, bude sehráno 14.9.2014 v 16.00 hodin
na hřišti TJ Sokol Brodek u PV (změna pořadatelství). Dohoda oddílů.
Starší žáci 7+1 2. kolo TJ Sokol Bedihošť – TJ Sokol Klenovice.
Původní termín 25.10.2014 ve 14.30 hodin, bude sehráno 25.10.2014
ve 12.00 hodin.
Starší žáci 7+1 8. kolo TJ Sokol Bedihošť – TJ Sokol Přemyslovice. Původní termín 27.9.2014 ve 14.30 hodin, bude sehráno 27.9.2014 ve 13.30 hod.

Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

Disciplinární komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 28. srpna 2014 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Netopil Josef (TJ Želeč) – 2 SU od 25.8.2014, DŘ 13/1a.
Veškeré úřední zprávy a další aktuality
Fialka Petr (TJ Sokol Kladky) – 1 SU od 25.8.2014, DŘ 11/1b.
mohou zástupci jednotlivých oddílů
Oulehla Kamil (TJ Haná Nezamyslice) – 1 SU od 24.8.2014, DŘ 19/1.
Strouhal David (TJ Haná Prostějov) – 1 SU od 25.8.2014, DŘ 19/1.
i jejich příznivci nacházet
Ryška Jaroslav (FC Morávia Doloplazy) – 6 měsíců zákaz výkonu funkce
oddílového (pomezního) rozhodčího, od 25.8.2014 do 25.3.2015, DŘ 7/2.
na internetových stránkách
2. Pokuty:
FC Morávia Doloplazy 1000 korun, podle RS čl. 23/13. Oddílový pomezní
WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!
rozhodčí fyzicky napadl hráče oddílu TJ Jiskra Brodek u Konice.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Richard Hofman, místopředseda DK

Dnes z Opavy...

Zápasové
meníčko

„Můj zatím nejzajímavější
zápas kariéry “

„Začnu opět diváckou kulisou, která čítala
na druhou ligu neuvěřitelných 4 200 diváků! Nejen v našich prostějovských poměrech neskutečné číslo. Celková kapacita
opavského stadionu je necelých osm tisíc
míst, takže zdaleka nebylo vyprodáno, ale
stadion je poměrně malý, takže to tvořilo
dojem plných tribun a atmosféra byla jedním slovem neskutečná. Pro mě z tohoto
pohledu určitě nejlepší zápas kariéry. O to
více, že jsem jej mohl odehrát skoro celý.
Nastoupil jsem totiž od začátku. (úsměv)
Vstup do utkání jsme měli výborný. Prvních dvacet minut bylo fantastických, nejen
díky sérii čtyř rohových kopů, kdy jsme
Sigmu ani nepustili k půlící čáře. Pak nám
trochu ubyly síly, Olomouc získala iniciativu, ale pouze po hranici pokutového území. Posledních dvacet minut už ale Sigma dominovala
a vytvořila si i tutovou šanci, Vašíček to naštěstí netrefil. Celkově ale na šance i herně se dá mluvit
o vyrovnaném utkání a zasloužené remíze.
Přemítal jsem nad tím, jestli jsme bod získali či dva ztratili, ale myslím, že v kontextu budoucích
výsledků Sigmy, která se z útlumu jistě dostane, vyhodnotíme tu první variantu. Každý získaný bod
s tímto celkem, který má prvoligové podmínky i parametry, bude mít velkou hodnotu.
V počátečním tlaku jsem těžil z odražených balónů po rohových kopech, měl jsem asi tři střely, ale
žádná neprošla až ke gólmanovi. V dalších minutách se nám dařila spolupráce s Grussmannem, bohužel bez potřebného efektu. Trávník byl lehce orosený, balóny na něm klouzaly a odskakovaly od
kopaček, když to bylo nejméně vhodné. Čtvrthodiny před koncem jsem dostal dlouhou přihrávku po
lajně a fakt mě překvapilo, jak je Škerle ještě pořád rychlý…(úsměv)
Střídal jsem v 90. minutě z taktických důvodů, samozřejmě jsem si taky užil zatleskání divákům. Bylo
to hodně o bojovnosti, což se mi doufám docela povedlo a podařilo se mi tak nahradit kluky, co nemohli nastoupit. Cítím, že jsem trenéra přesvědčil o tom, že nejsem jen adekvátní náhrada, ale alternativa
do útoku i na podhrotového hráče, a že se mnou může do sestavy počítat.
Co bude dál? Mrázek má ještě stopku, Kuzmanovič začíná po zranění trénovat, takže se vytváří zdravá
konkurence.
Příští týden má FNL volno, protože se hraje třetí kolo domácího poháru. My přivítáme opět v domácím
prostředí Karvinou, což jistě nebude lehký soupeř, ale budeme se snažit zápas pro fanoušky zvládnout,
protože ve čtvrtém kole už následuje atraktivní dvojzápas a atraktivní soupeř, shodou okolností by to
mohla být opět Sigma Olomouc…(smích)“

3. Soutěž přípravek SR 2014/2015:
V soutěži přípravek nemusí být zhotoveny seznamy družstev klubů,
které mají v jedné věkové kategorii v jedné třídě soutěže dvě nebo více
družstev v různých skupinách této třídy, dle SŘ čl. 16.
4. Pokuty:
TJ Sokol Čechovice „B“ 200 korun, TJ Horní Štěpánov 200 korun za
neuvedení trenéra družstva v zápise o utkání v 3. kole. Porušení RS
čl. 30.
5. Různé:
STK žádá oddíl TJ Sokol Vrahovice do příštího zasedání STK. tj. do
4.9.2014 o předložení dokladu o uhrazení členství ve FAČR svých hráčů Klič Jan ID 84091579, Šedivý Antonín ID 87081144.

MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
5. kolo: 1.SK Prostějov – 1.FC Slovácko (sobota 6.9., 10.15, rozhodčí:
Dubravský – Klíma, Mikyska).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:
5. kolo: Petrovice – Určice (sobota
6.9., 16.30, Možíš – Miko, Poláček).
MIA REALITY
KRAJSKÝ PŘEBOR:
Předehrávané 14. kolo, středa 3.
září, 17.30: Klenovice na Hané
– 1.HFK Olomouc „B“ (Zelík –
Svozil, Dorušák), Kojetín – Konice (Koláček – Kulička, Štětka),
Šumperk – Kralice na Hané (Slota
– Polanský, Hodáň).
5. kolo, sobota 6. září, 16.30: Klenovice na Hané – Šumperk (Přikryl
– Knoll st., Lizna), Dolany – Konice
(Zavřel – Koláček, Boháč), Medlov – Kralice na Hané (neděle 7.9.,
16.30, Gallo – Hampl, Chládek).
SMOOS I.A TŘÍDA,
SKUPINA „B“:
5. kolo, neděle 7. září, 16.30: Čechovice – Náměšť na Hané (Kreif – Lepka, Kopecký), Štěpánov
– Lipová (sobota 6.9., 16.30, Reich
– Vojáček, Zelík), Opatovice – Mostkovice (10.00, Knop – Sigmund,
Oulehla).

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“:
5. kolo, neděle 7. září, 16.30: Pivín
– Přerov „B“ (Balún – Ehrenberger, Vachutka), Čekyně – Otinoves
(sobota 6.9., 16.30, Milar – Majer,
Nezhyba), Vrchoslavice – Kostelec
na Hané (Tomeček – Dömisch, Januš), Plumlov – Radslavice (sobota
6.9., 16.30, Halenka – Majer, Milar).
FGP STUDIO I.B TŘÍDA,
SKUPINA „B“:
5. kolo, neděle 7. září, 16.30: Haňovice – Protivanov (Hetmánek – Kovalec, Sládek), Doloplazy – Jesenec
(Kaňok – Ženožička, Valouch), Slavonín – Hvozd (Habich – Langhammer, Straka).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
5. kolo: 1.SK Prostějov – Břeclav
(sobota 6.9., 10.15, T. Sedláček – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
5. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc (neděle 7.9., 10.00, Drápal – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
5. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc (neděle 7.9., 12.00, Ol KFS –
Drápal, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
5. kolo: Šumperk „B“ – Čechovice
(sobota 6.9., 12.30, Dorušák – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
5. kolo: Šumperk „B“ – Čechovice
(sobota 6.9., 10.15, Ol KFS – Dorušák, Ol KFS).
RELAX CENTRUM
KRAJSKÝ PŘEBOR – dorost:
5. kolo: Nové Sady – Kostelec na
Hané (sobota 6.9., 16.30, Valouch),
Konice – Litovel (neděle 7.9., 10.00,
Vedral), Nemilany – Určice (sobota
6.9., 14.00, Balún).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTĚŽ – dorost:
5. kolo: Doloplazy – Němčice nad
Hanou (sobota 6.9., 16.30, Odstrčil),
Smržice – Protivanov (pátek 5.9.,
17.30, Vachutka).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
– SPORTIKA II. TŘÍDA:
5. kolo, sobota 6. září, 16.30: Čechovice „B“ – Haná Prostějov, Přemyslovice – Brodek u Prostějova (neděle
7.9.. 16.30), Kralice na Hané „B“ –
Horní Štěpánov (neděle 7.9.. 16.30),

Nezamyslice – Zdětín, Smržice – Držovice (neděle 7.9.. 16.30), Vrahovice
– Určice „B“, Olšany – Skalka (neděle 7.9.. 16.30).
III. TŘÍDA:
5. kolo, neděle 7. září. 16.30: Pivín
„B“ – Bedihošť (pátek 5.9., 16.30),
Výšovice – Protivanov „B“, Vícov –
Němčice nad Hanou, Nezamyslice
„B“ – Otaslavice, Ptení – Dobromilice, Čechy pod Kosířem – Mostkovice
„B“, Kladky – Tištín.
IV. TŘÍDA:
5. kolo, neděle 7. září. 16.30: Plumlov „B“ – Pavlovice u Kojetína
(Krumsín), Brodek u Konice – Želeč,
Kostelec na Hané „B“ – Biskupice
(sobota 6.9., 16.30), Doloplazy – Ivaň,
Vrahovice „B“ – Přemyslovice „B“,
Brodek u Prostějova „B“ – Tvorovice
(sobota 6.9., 16.30).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
DOROSTU:
5. kolo: Kralice na Hané – Brodek u
Prostějova (neděle 7.9., 13.30), Pivín
– Nezamyslice (neděle 7.9., 14.00).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
2. kolo, neděle 7.9., 13.30: Kostelec
na Hané – Drnovice, Ráječko – Mostkovice.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu! -jim-
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Z kvalitního utkání si 1.SK Prostějov odváží bod

I DRUHÉ DERBY PROTI OLOMOUCI DOPADLO PRO „ESKÁČKO“ ÚSPĚŠNĚ
Kroupa penaltu dal, Bureš naopak chytil a hosté na Sigmě neprohráli

Tradičně velmi komorní návštěva na vedlejší ploše
areálu Androva stadionu sledovala v nedělním dopoledni utkání čtvrtého kola MSFL mezi rezervou
Sigmy a 1.SK Prostějov. Na rozdíl od utkání v červnu
hosté zachytili nástup a hráli velmi odpovědně, takže
vyložených šancí příliš k vidění nebylo. Po faulu na
Kroupu tento tradiční exekutor penalt s přehledem
proměnil, domácí ještě do přestávky srovnali. Ve druhé půli pohrdla Sigma darovanou penaltou, kterou
bravurně zneškodnil Bureš. Bod Prostějovu rozhodně sluší, stejně jako sedm nasbíraných bodů ze čtyř
utkání. V sobotu od 10:15 hostí „eskáčko“ rezervu
Slovácka.
Olomouc/tok

K

utkání mohli konečně nastoupit ve venkovních červenočerných dresech všichni hráči,
byť Pančochář se Souškem naskočili do tréninkového kolotoče
teprve před pár dny. I proto dali
trenéři Jura s Popelkou důvěru
identické sestavě z úspěšného
domácího vystoupení proti Holici. Domácí kouč Chromý nasadil
jako jediného hrotového hráče
Rolince, obranu dirigoval zkušený Bystroň.
tkání začalo hodně opatrně
a brankáři na obou stranách
se v ohrožení zpočátku cítit nemuseli. Až zhruba po čtvrthodině hry
dostal chytrou přihrávku za obranu Rolinc, brankář Bureš měl ale
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H

ned po návratu z kabin se
k přímému kopu opět postavil Fládr, Bártou s námahou vyražený balón ještě dorážel Rus, a po
následném rohu před bránou pracovali Kroupa s Machálkem, ale
bez potřebného efektu. O chvíli
později po Kalvachově nepřímém
kopu nebezpečně hlavičkoval
Bystroň. Tradiční aktivitou hýřil
Koudelka, který si dobře potáhl
balón do střelecké pozice, nemířil
ale přesně. Po hodině hry mohli
domácí rozhodnout o výsledku,
když Kalvach centroval zprava
do šestnáctky, míč trefil před
zraky asistenta rozhodčího Ruse

Roman Popelka – 1.SK Prostějov

Těžké pořízení. S brankářem rezervního týmu Sigmy Olomouc to i pro vyšší urostlé hráče nebyl v soubojích ve vzduchu žádný med.
Foto: : Tomáš Kaláb
k přesné teči nedostal. O chvíli
později pálil Hála, Bureš střelu
jen vyrazil, dorážka ale mezi tři
tyče necílila. Poslední desetiminutovka patřila spíše domácím,
Rolinc se po Hálově přihrávce
opět objevil v nebezpečné pozici
před Burešem, tentokrát vše řešil
střídající Krejčíř. Dvě minuty
před koncem zkoušel střelecké

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA – 4. KOLO

SK Sigma Olomouc „B“:
střídání: 78. Vichta za Schmidta
dta
81. Žák za Habustu
t é
trenér:
AUGUSTIN CHROMÝ
Bárta
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do boku, hlavní
sudí ale po chvíli
zaváhání odpískal
penaltu. Po opadnutí
emocí si míč připravil
Rolinc, Bureš ale uhodl
pravou stranu a balón vyrazil na roh.
deset minut později
nabídl Schmidt přízemní centr Rolincovi, ten se ale
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 17. První setkání Rolince s Burešem, gólman jej do šance nepouští
 19. Fládr rozehrál nebezpečný přímý kop, míč po teči končí vedle brány
 31. Bureš likviduje druhou šanci Rolince, když zmenšil střelecký úhel
 40. Svozil fauluje v šestnáctce Kroupu a dostává žlutou kartu
41. KROUPA PENALTOVOU STÁLICÍ – k levé tyči umístěný
balón znamená vedení Prostějova
44. VYROVNÁNO! Rolinc se uvolnil ve velkém vápně a přesnou
střelou tentokrát překonává Bureše
 47. Bártu po návratu z kabin řádně protahuje z přímého kopu Fládr
 50. Bystroň nebezpečně hlavičkuje po Kalvachově nepřímém kopu
 60. Kalvach nastřeluje centrovaným míčem Ruse, sudí píská penaltu
 61. BUREŠ CHYTÁ PENALTU! Míč mířící k pravé tyči vyráží Bureš
na roh
 73. Bureš likviduje Hálovu dalekonosnou střelu
 80. Rolinc naposled před Burešem, tomu pomáhá Krejčíř
 88. Po Koudelkově nabídce míří Šteigl vedle Bártovy brány
zaznamenal Tomáš Kaláb

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Podzimní zpravodajství z Prostějovska

Augustin Chromý – SK Sigma Olomouc

„Vzhledem k počtu šancí je výsledek 1:1 málo. Kromě toho, že jsme
neproměnili penaltu a nedotáhli některé situace, které jsme měli
dohrát možná zkušeněji, možná kvalitněji, těžko co mohu hráčům
vytýkat. Pokud jsme nezvládli situace v defenzivě, bylo to opět určitou nezkušeností, soupeři jsme dávali šance ze standardních situací
a naivním faulem. Zatímco Prostějov z penalty skóroval, my jsme
tuto možnost, kterou jsme si vlastní aktivitou vypracovali, zahodili.
Za stavu 2:1 by se zápas odvíjel jinak. Řekl bych, že aktivita našich
hráčů byla někdy až překotná. Měli jsme na to, abychom vyhráli,
takže z tohoto pohledu je to mínus dva body v domácím prostředí.
S bojovností a předvedenou hrou jsem ale spokojen.“

Hirsch

Langer
Bureš

Rus

štěstí Šteigl,
Šteigl nebyl ale dostatečně
přesný. Hlavní rozhodčí, který
nebyl zrovna ozdobou tohoto
jinak kvalitního mače, nastavoval tři minuty, během nichž
mohl Prostějov strhnout vedení
na svou stranu. Nejprve byl po
typickém průniku a slalomu do
velkého vápna sražen Hirsch,
pak šel ze strany sám na Bár-

tu Šteigl,
Šteigl ale nezakončil.
nezakončil A tak
se oba soupeři tentokrát rozešli
smírně 1:1.
ři velké vyrovnanosti čela tabulky nasbíraných sedm bodů
stačí jen na pozici v závěru její horní poloviny, byť s jen dvoubodovou ztrátou na prvního. Posunout
se výše mohou Prostějovští v sobotu, porazí-li „B“ tým Slovácka.

P

Aleš Rus: Míč mi orazítkoval bok,

penaltu jsem tedy nečekal!

Olomouc - Aleš Rus po návratu
z Určic a nasávání atmosféry
mužského fotbalu v jarní části
uplynulé sezóny čím dál častěji zabezpečuje levou stranu
obrany prostějovského „eskáčka“, kde alternuje s Pavlem
Krejčířem. Nebrání se ani
útočným aktivitám, gól sice
v této sezóně ještě nevstřelil,
párkrát byl ale hodně blízko,
pár
Olomouci se dostal k doráži v Olo
soupeřově šestnáctce. V té
ce v so
své byl ale aktérem, který mohl
ovlivnit
ovlivni výsledek utkání...

Tomáš Kaláb
Tomá

Zelenka

Zatloukal

„Soupeř byl velice kvalitní, takže bod z tohoto zajímavého utkání
určitě bereme. Víc šancí a střeleckých pokusů měla Sigma, ale žádné
vyložené brankové příležitosti si nepřipravila. Nás několikrát podržel brankář Bureš, nejen při penaltě. Z celkového obrazu utkání si
myslím, že remíza je spravedlivá. Kluci dnes opět ukázali, jak důležitý je přístup k utkání. Od něj se všechno odvíjí, veškerá fotbalovost
přichází až tehdy, pokud do zápasu dáte všechno. Z tohoto pohledu
se zdá, že si hráči vzali z utkání ve Vyškově ponaučení a stejně jako
minulý týden jsme proto s jejich výkonem spokojeni.“

1. SK Prostějov:

střídání: 73. Krejčíř za Ruse
83. Šteigl za Machálka
89. Pančochář za Koudelku
trenér: FRANTIŠEK JURA

DOKONALÝ POČIN
1.SK PROSTĚJOV
Pravý profesionál se pozná také podle toho, jak je schopen se
vypořádat s pasážemi, kdy se zrovna moc nedaří. Takové momenty přijdou čas od času na kohokoliv, ať je jakkoli kvalitní
hráč. Tomáši Burešovi nevyšel úplně podle představ pohárový duel se Slováckem, následně dostal, jistě ne úplně svou
vinou, půltucet ve Vyškově. Jiný by možná pustil mezi tři tyče
parťáka, „Bury“ ale trenérovi slíbil, že v dalším zápase tým
podrží. Splnil to bezezbytku hned v první minutě následného
zápasu s Holicí, kdy se rozhodovalo o vývoji celého utkání.
V dalším kole to zopakoval znovu, a to nejen vychytanou penaltou, což byla taková efektní třešnička na dortu. Jak sám
řekl, vše je o psychice, a tu má prostějovská gólmanská jednička v naprostém pořádku.

Jak jste vnímal utkání ze
své pozice defenzivního

hráče?
„Zpočátku jsme byli dobře organi„Zpočá
zovaní. Sigma má dobře secvičené
sklepávání
sklepáv balónů a rychlé rozehrávání po stranách, které se někdy hůř
zachytává,
zachytá ale až na samotný závěr
utkání, kdy centrů přece jen přibýbych řekl, že jsme soupeře do
valo, by
vážných šancí nepouštěli.“
JJe remíza spravedlivým
vvyjádřením poměru sil?
„Řekl
Řekl bbych, že ano. Oni hodně drželi balón a byli kombinačně lepší,
naší silnou stránkou byly standardní
situace, doteď si nejsem jistý, jestli
náhodou Zdena Fládr nedal gól,
a povedly se nám i některé brejky.“
Byl jste přímo aktérem
penaltové situace...
„Ještě teď mám na boku obtisk
balónu, rozhodně to nebyla ani
ta ruka, kterou jsem důsledně držel při těle. Chtěl jsem to ukázat
sudímu, ale neměl zájem. Asistent na čáře měl dobrý přehled
a žádný přestupek proti pravidlům
nesignalizoval. Nebylo možné
neregistrovat rozpačité úsměvy
protihráčů, že jim spadlo do klína
takové štěstí...“
Poslední dobou býváte
v základní sestavě, věříte
si i nadále?
„Já o tom takto nepřemýšlím, trenér si během týdne rozhoduje, jakou sestavu postaví, od toho se pak
odvíjí, jestli dostanu příležitost.“

Foto: Josef Popelka
Ve Vyškově jste už v první
půli naskočil do zápasu
a od té doby hrajete...
„Tam to bylo neplánované, protože
bylo potřeba dát týmu nový impuls,
určitě nešlo o nějaké jmenovité
hašení požáru. Je potřeba poctivě
odpracovat tréninky a pak si před
zápasem poslechnout od trenéra
sestavu, v níž třeba uslyšíte svoje
jméno.“
Kromě hráčského vytížení ještě trénujete nejstarší
přípravku, jak se daří práce
s dětmi?
„Trénování mě baví a mám radost,
že se nám docela daří. Zrovna v sobotu jsme absolvovali mezinárodní
turnaj „O pohár primátora města
Prostějova“, kde jsme v základní
skupině vyhráli čtyři zápasy z pěti,
kvůli o gól horšímu skóre jsme se
ale do semifinále nedostali, ale náš
druhý tým se enormním nasazením
probojoval do play-off a vybojoval
bronzové medaile.“
Ten trénuje Zdeněk Fládr,
jak spolupracujete v novém trenérském tandemu?
„Se Zdenou se vídáváme od pěti
let, takže si spolu fotbalově dobře
rozumíme, spolupráce klape. Je to
samozřejmě trochu něco jiného,
než s Ivošem Zbožínkem, protože
jsme oba mladí trenéři, ale samozřejmě můžeme kdykoli od něj
získat cenné rady.“

Fotbal
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Konicko

Kralicko

Určicko

Plumlovsko

Prostějovsko

kam PŘÍŠTĚ na DIVIZI E?
5. kolo, sobota, 6. září 2014, 16:30 hodin:
Rýmařov - Přerov, Valašské Meziříčí - Velké Karlovice, Slavičín
- Kozlovice (neděle 7. září. 10.15), Hranice - Vítkovice, Lískovec
- Havířov (neděle 7. září. 16.30), Nový Jičín - Brumov, Petrovice Určice, Dolní Benešov - Mohelnice.

vecernikpv.cz

seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
4. kolo: 1. HFK „B“ - Želatovice 3:1
(2:1), branky: Blažkovský 2x,Buček
- Talla. Šternberk - Medlov 0:1
(0:1), branky: Müller. Kralice - Dolany 4:1 (3:1), branky: Valtr 2x,Nečas
2x - Jašek. Konice - Litovel 1:1
(0:1), branky: Kamenný - Kvapil.
Hněvotín - Chválkovice 0:1(0:1),
branky: Kvapil. Kojetín-Koválovice
„A“ - Klenovice 1:0 (1:0), branky:
Bosák. Šumperk - Mohelnice
„B“ - nehráno. Nové Sady - Velké
Losiny 4:1 (1:0), branky: Papica,
Dvorský,Vacek, Andreev - Linet.
1. Nové Sady
3 1 0
9:3 10
2. Konice
3 1 0 10:6 10
3. Kralice
3 0 1
9:5 9
4. Šumperk
2 1 0
4:2 7
5. Dolany
2 1 1
6:7 7
6. Velké Losiny
2 0 2
11:8 6
7. Medlov
2 0 2
7:9 6
8. Chválkovice
2 0 2
6:8 6
9. Litovel
1 2 1
6:4 5
10.1. HFK “B“
1 2 1
6:6 5
11.Klenovice
1 0 3
5:6 3
12.Mohelnice “B“ 1 0 2
4:6 3
13.Hněvotín
1 0 3
3:5 3
14.Šternberk
1 0 3
3:5 3
15.Kojetín1 0 3
3:6 3
16.Želatovice
1 0 3
5:11 3

I.B sk. „A“ muži:
4. kolo: 1.FC Vikt. Přerov „B“ - Plumlov
1:4 (1:3), branky: Zaoral - Hladký
3x,Zabloudil. Tovačov - Ústí „B“ 1:1
(1:1), branky: Tvrdý - Skácel. KojetínKoválovice „B“ - Pivín 1:1 (0:1), branky:
Lízal - Švéda R.. Otinoves - Hor. Moštěnice
6:0 (2:0), branky: Pavlinský 2x,Janeč
ek,Zapletal,Dostál,Doseděl. Kostelec Čekyně 2:3 (2:1), branky: Móri,Menšík
T. - Venský,Pučala,Navrátil. Brodek u Př.
- Vrchoslavice 2:0 (1:0), branky: Mádr 2x.
Radslavice - Všechovice 3:2 (0:0), branky:
Matzáš,Zich,Dolák - Kubica,Zdražil.
1.Ústí “B“
3 1 0 15:5 10
2.Pivín
2 2 0
5:3 8
3.Radslavice
2 1 1 12:10 7
4.Tovačov
2 1 1
6:4 7
5.Čekyně
2 1 1
9:9 7
6.Brodek u Př.
2 1 1
7:9 7
7.Všechovice
2 0 2 11:7 6
8.Plumlov
2 0 2
8:9 6
9.Otinoves
1 1 2
9:8 4
10.Kojetín „B“
1 1 2
5:5 4
11.Vrchoslavice 1 1 2
6:9 4
12.Kostelec na Hané1 0 3
7:9 3
13.1.FC Přerov „B“ 1 0 3 7:13 3
14.Hor. Moštěnice 1 0 3 7:14 3

Domácí divizní premiéra Milana Pitáka netrvala ani deset minut, pak putoval do nemocnice

jjejich označení už ale po nedělním střetnutí neplatí, na Hané
se totiž dokázali gólově prosadit
(0:2)
hned čtyřikrát a díky premiérovým třem bodům se dostali
o skóre před svého posledního
Branky Určic: Walter. Rozhodčí: Kozubík – Růžička, Koláček.
soka. Naopak domácí jsou po
víkendu
předposlední, za nimi
v
Sestava Určic:
je
j jen bezbodové Valašské MePiták (8. Nejezchleb) – Walter, Zbožínek, Skopalík, Javořík – Bokůvka,
ziříčí.
z
Svozil, Vaněk, Hochman – Haluza (75. Machynek), Los (60. Novák).
„Jsem zklamaný, naštvaný, muTrenér: Evžen Kučera.
sím si vše probrat v hlavě. Vím
jen,
j že dnes nebudu spát a v ponUrčice, Prostějov/jim – S vizit- skupiny „E“ dorazili do Určic dělí to probereme s výborem.
kou nejhoršího týmu divizní fotbalisté Nového Jičína. Toto Jsem přesvědčen, že současný

1:4

TJ Sokol Určice
FK Nový Jičín

kádr není špatný, podle mě je
silnější než na jaře, ale přístup je
špatný,“ soukal ze sebe unavený
kouč Evžen Kučera.

DIVIZE, sk. E
Jeho plány se začaly bortit hned
v osmé minutě, to Určice dostaly
první branku, navíc jejich gólman
Milan Piták putoval při premiéře
ve čtvrté nejvyšší domácí soutěži
do nemocnice. „Při standardce se

srazil s Haluzou, jemuž se nic nestalo. Milan ale utrpěl lehký otřes
mozku. Je už ale v pořádku a z
nemocnice ho pustili,“ oddechl si.
Vedoucího gólu tak novojičínští
dosáhli poté, co jejich hráč předskočil brankáře, po čtvrthodině to
bylo 0:2. Po přestávce jsme dostali další dvě branky a bylo to 0:4,“
líčil průběh střetnutí.
Za jeho tým se tak prosadil aspoň
Jan Walter, jenž při útočné standardce dokopl míč do brány.
„Hosté mě nepřekvapili, zklamal
mě však náš výkon. Soupeř byl

lepší a hrál soutěžní utkání o body,
my jsme to pojali jako přátelák.
Bylo to z naší strany bez nasazení, bojovnosti, vůle po vítězství.
Jak může být jejich hráč s míčem
rychlejší než náš bez míče,“ nechápal.
Spravit chuť si může on i jeho hráči v sobotu odpoledne, od půl páté
totiž nastoupí na trávníku Petrovic. Tamější Lokomotiva je zatím
sedmá, když vyhrála 3:2 v Novém
Jičíně a 2:0 nad Dolním Benešovem, naopak prohrála 4:2 v Přerově a naposledy 1:3 v Mohelnici.

Konice poprvé nezvítězila a už těsně nevede
jsme je moc do šancí nepouštěli,
jen do dvou trestňáků z nebezpečné vzdálenosti. Šancí ale bylo
celkově poskrovnu, od počátku
totiž pršelo a na měkkém terénu
to bylo hodně náročné,“ poukazoval hrající asistent Konice Radek Řehák.

MIA REALITY
Krajský přebor
I proto se hrálo povětšinou uprostřed hřiště a hosté hráli hodně

tvrdě a agresivně. „Remíza je
spravedlivá, ve druhé půli jsme
my měli pár šancí a trefili jsme i
břevno, dvakrát nás Vojta Nakládal vychytal,“ zmínil.
Proti Konici naopak nenastoupil Martin Schön, jenž tam právě z Konice hostuje. Domácím
pomohla i nedisciplinovanost
soupeře, když Litovel dohrávala
posledních dvacet minut bez vyloučeného hráče. „Trestňák jsme
sice nedali, přesilovku jsme pak
ale využili. Čižmar přihrál Kamenému, udělal kličku brankářovi a

zakončil. Drží si střeleckou formu, je ale pravdou, že tým pracuje
na útočníka, kdo jiný by měl mít
(0:1)
tedy nejvíce gólů?“ hodnotil.
I s hrou byl Řehák celkem spokojen, připomněl zejména již zmíněnou brzkou branku, která určila
Branky Konice: Kamený. Rozhodčí: Křepský – Slota, Svozil.
ráz střetnutí. „Nebylo to z naší
Sestava Konice:
strany špatné. Museli jsme hrát
Rec – Bílý, Řehák, Růžička, F. Drešr – Antl, T. Sedláček, Kořenovský,
hodně vysoko a jim stačilo vycháBlaha (15. M. Drešr) – Čižmar, Kamený. Trenér: Roman Jedlička.
zet ze zajištěné obrany, navíc jsme
vyrovnali celkem pozdě. Stále
jsme ale v plusových bodech, Příštími soupeři Konice budou ve Oba duely sehraje aktuálně druhý
takže je to dobré,“ těší zkušeného středu od půl šesté kojetínští, o tři tým nejvyšší krajské soutěže na
dny později na ně čekají Dolany. půdě soupeřů.
stopera.

1:1

Sokol Konice
TJ Tatran Litovel

Kralice si spravily chuť a vyprášily Dolany
porážku přijeli na Hanou hráči
Dolan. Také oni tak poznali první
porážku v krajském přeboru a už
(3:1)
jsou opět za svými přemožiteli.
„Spokojenost je veliká, tak jsme
si to představovali. Dokázali jsme
odčinit předchozí porážku, po níž
Branky Kralic: Nečas 2, Valtr 2. Rozhodčí: Štětka – Zavřel, Kulička.
jsme
si řekli pár slov, jsem rád, že
j
Sestava Kralic:
to hráči pochopili, odedřeli a získali
Krejčí – Novotný, Martinka, Hlačík, Vitásek – Valtr, Dočkal (22. Kawij),
tři body,“ těšilo trenéra vítězů Petra
Nečas, Dostál – Neoral – Šín (60. Procházka). Trenér: Petr Gottwald.
Gottwalda.
Klíčem k úspěchu byly podle něj
Kralice na Hané, Prostějov/jim
– Hané vrátili zpět
ě
ě na vítěznou
ě
ces- zodpovědnost v obraně, lepší příTýden po vysoké porážce na půdě tu. Výsledek 4:1 ovšem zůstal za- stup k fotbalu i ochota máknout
Litovle se muži FC Kralice na chován, jen si pro takto výraznou a nechat na hřišti srdíčko. Na vý-

FC Kralice na Hané
FC Dolany

4:1

i čtvrtý gól, když vystřelil k tyči a
brankář byl bez šance,“ popsal rozdílové momenty.
Vedení se kraličtí ujali hned ve druhé minutě, podařilo se jim totiž na
soupeře vletět ihned po začátku.
„Dolany jsme měli zmapované, věMIA REALITY
děli jsme, že kladou důraz na osobní
souboje a nákopy, chtěli jsme se
Krajský přebor
toho vyvarovat a zajet do nich,“
sdělil.
„První centr prošel malým vápnem Domácí se také dokázali vyrovnat
na Valtra, který dal proti noze Neča- s tím, že brzy inkasovali po rohosovi, poté Valtr mířil z voleje k tyči. vém kopu na 1:1. „Byla to taková
Na 3:1 zvyšoval Valtr a ‚Ciba‘ dal kaňka a měl jsem strach, aby nás
sledku se to projevilo díky čtyřem
úspěšným akcím po křídlech. Nejprve dvakrát z levé strany centroval
Neoral, poté zprava zatáhli míč Dostál s Nečasem.

to nepoznamenalo, ale to se naštěstí
nestalo. Poté jsme si vytvořili velké
množství šancí a ještě do přestávky
jsme dali na 3:1, až v závěru měli
hosté platonický tlak, David Krejčí
nás ale podržel. Je důležité moci se
spolehnout na brankáře,“ liboval si
Gottwald.
V tomto týdnu naskočí Kralice hned
do dvou utkání. Nejprve pojedou ve
středu do Šumperku, poté v neděli
do Medlova. Zatímco prvně jmenovaný ještě neprohrál, druhý má
vyrovnanou bilanci dvou výher a
dvou porážek.

O prohře Klenovic v Kojetíně rozhodl jejich kmenový hráč

Kojetín, Prostějov/jim – Jméno
olomouckého rozhodčího Martina Hodáně si budou v Klenovicích dlouho pamatovat. Nováček krajského přeboru zajížděl
v sobotu odpoledne do Kojetína
a přivezl si odtud již třetí porážku v ročníku, jediné branky
v zápase docílili domácí z pokutového kopu, jehož odpískání
vyvolalo na hostující straně vlnu
emocí. Zápas navíc nedohráli
dva hráči Klenovic, po druhé
žluté kartě museli předčasně
do kabin Matěj Hatle a Tomáš
Lakomý.
„K výkonu rozhodčích se nechci
příliš vyjadřovat, byl tam delegát
a máme to na videu, s nahrávkou

půjdeme do komise. Body nám
to sice nevrátí, ale snad budou
aspoň oni nějak potrestaní. Výsledek určila vymyšlená penalta,
kdy nám pan Hodáň nebyl schopen vysvětlit, proč ji zapískal,“
rozohnil se jinak klidný trenér
hostů Petr Navrátil.
Zápasu by podle něj spíše slušela
remíza, na šance to bylo vyrovnané, oba týmy jednou trefily brankovou konstrukci, když v případě
Klenovic se tak stalo po pokusu
Borovského o centr. K nepříznivému stavu se navíc přidalo dvojnásobné oslabení, Hatle viděl červenou kartu již podruhé v sezoně,
Lakomého rozhodčí potrestal za
výtky, ať píská rovinu.

„Chtěl bych klukům poděkovat za
výkon, v devíti jsme dokonce byli
lepší než v jedenácti. Dali jsme
i gól, ale pro ofsajd neplatil, domácí už chtěli pouze uhrát výsledek
1:0 a zdržovali, kouskovali hru.
Kojetín mě svým výkonem hodně
zklamal, pomýšlel na špici, herně
nepřesvědčil o tom, že má na krajský přebor,“ přemítal klenovický
kouč.

o výsledku tak rozhodl střet klenovického odchovance Josefa
Cibulky, jenž v Kojetíně právě
z tohoto klubu hostuje. Následoval pokutový kop, který zkušený
Bosák proměnil.
„Bylo to pro mě hodně specifické, nastoupil jsem proti klukům,
s nimiž jsem odmala hrál. V Kojetíně jsem ale zatím spokojen
a nemám si nač stěžovat, co se
týče penalty, asi byla přísnější,
ale vystřelil jsem, a ke kontaktu
MIA REALITY
s brankářem došlo. Signalizoval
ji pomezní, který na to lépe viděl,“
Krajský přebor
popisoval ofenzivní hráč, jenž poPo většinu zápasu se hrálo spí- slední roky nastupoval za Kralice.
še mezi šestnáctkami a domácí Oba týmy nyní čeká pravý angse spoléhali zejména na nákopy, lický týden, Klenovičtí nejprve ve

I.B sk. „B“ muži:
4. kolo: Nové Sady „B“ - Lutín 2:1
(2:1), branky: Melichárek,Andrýsek
- Hamy. Velká Bystřice - Šumvald
1:2 (0:1), branky: Tomek Pecháček,Jenáček. Zvole - Paseka 2:1 (2:1), branky: Nejedlý
D.,Jílek - Vojtášek. Babice - Slavonín 4:1 (3:1), branky: Dušek R.
2x,Seyfried,Poledňák - Alka. Hvozd Doloplazy 4:2 (1:0), branky: Coufal
2x,Vrba,Procházka - Drábek 2x. Jesenec - Haňovice 2:3 (0:2), branky:
Tichý J.,Burget - Uvízl,Přikryl,Přidal.
Protivanov - Velký Týnec 6:0 (3:0),
branky: Šindelka 3, Dvořák, Pospíšil,
Grmela, Milar.
1.Protivanov
3 0 1 14:4 9
2.Haňovice
3 0 1 13:5 9
3.Babice
3 0 1
9:8 9
4.Zvole
3 0 1
8:7 9
5.Nové Sady “B“
2 1 1
11:4 7
6.Paseka
2 1 1 10:5 7

www.vecernikpv.cz
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průběžná tabulka PO 4. kole

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

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

Určice přišly s Novým Jičínem o gólmana i o domácí body I.A třída: Čechovice stále stoprocentní, Mostkovice již čtvrté

Konice, Prostějov/jim – Ani velice rychle obdržená branka a
nutnost dotahovat náskok soupeře nezabránil hráčům Konice v tom, aby i ve čtvrtém kole
I.A sk. „B“ muži:
4. kolo: Ústí „A“ - Troubky 1:0 krajského přeboru uhráli bo(0:0), branky: Šnejdrla. Hlubočky dový zisk. Oproti předchozím
- Štěpánov 4:2 (1:2), branky: třem střetnutím sice tentokrát
Goldscheid 2x,Dulin,Ferenčík - nedotáhli utkání do vítězného
Rak,Smrček. Lipník - Čechovice konce, udrželi ovšem neporazi1:2 (1:0), branky: Simon - telnost a společně s vedoucími
Klimeš,Kolečkář. Slatinice - Dub Novými Sady mají na kontě
nad Mor. 3:3 (0:1), branky: Bošek rovných deset bodů.
2x,Pavlík - Smolka,Baďura,Šálek. „Inkasovali jsme hned v první
Mostkovice - Beňov 2:0 (1:0), minutě ze standardky, pak už
branky: Milar,Musil. Náměšť na
Hané - Opatovice 2:1 (1:0), branky:
Šoupal,Heil - Šigut. Lipová - Bělotín
2:3 (1:2), branky: Žilka,Liška - Vrána
2x,vlastní.
1.Čechovice
4 0 0 14:3 12
2.Ústí
4 0 0 13:4 12
3.Bělotín
3 0 1
11:5 9
4.Mostkovice
3 0 1
9:6 9
5.Lipová
2 0 2 11:10 6
6.Opatovice
2 0 2 10:10 6
7.Náměšť na Hané 1 2 1 9:10 5
8.Beňov
1 1 2 11:10 4
9.Štěpánov
1 1 2 8:10 4
10.Hlubočky
1 1 2
7:11 4
11.Troubky
1 0 3
4:9 3
12.Lipník
0 2 2
6:9 2
13.Slatinice
0 2 2 3:12 2
14.Dub nad Mor. 0 1 3 6:13 1

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

a další...

Fotbalové zpravodajství
Víkend v číslech

Výsledky DIVIZE sk. E

7.Doloplazy
8.Hvozd
9.Šumvald
10.Jesenec
11.Velká Bystřice
12.Lutín
13.Velký Týnec
14.Slavonín

2
2
2
1
1
1
0
0

0
0
0
2
1
0
1
0

2
2
2
1
2
3
3
4

12:5
9:10
6:15
6:6
4:10
6:9
5:15
2:12

6
6
6
5
4
3
1
0

Krajský přebor starší dorost
Dohrávka 3. kola: Velký Týnec Kostelec 6:1 (3:0), branky: Dokoupil
2x,Majer,Charvot,Šíma,Coufal O. - Žídek.
4. kolo: Černovír - Opatovice 2:2
(1:0), branky: Hrabal,Vysoudil Walach,Rolinc. Mohelnice - Nemilany 1:0 (1:0), branky: Marák. Určice
- Nové Sady 3:1 (2:0), branky: Zapletal
2x,Gábor - Wágner. Litovel - Chválkovice 1:15 (1:6), branky: Lakomý - Janů
4x,Sázel 3x,Dosoudil 2x,Němec 2x,Móri

2x,Homola,Hrubý. Kostelec - Konice
1:5 (0:2), branky: Staněk - Olejníček
3x,Motl,Kováč. KMK Zubr Přerov
- Šternberk „A“ 8:0 (3:0), branky:
Goldemund 2x,Matulík 2x,Skopal,Hradil
ík,Votava,Struška. Velké Losiny - Velký
Týnec 1:0 (1:0), branky: vlastní.
1.KMK Zubr Přerov 4 0 0 17:4 12
2.Určice
4 0 0 16:6 12
3.Opatovice
3 1 0 13:6 10
4.Mohelnice
3 0 1
7:5 9
5.Chválkovice
2 1 1 23:9 7
6.Černovír
2 1 1
9:5 7
7.Velký Týnec
2 0 2 12:5 6
8.Velké Losiny
2 0 2 12:8 6
9.Kostelec na Hané 1 1 2 10:15 4
10.Konice
1 0 3 12:13 3
11.Nemilany
1 0 3
5:8 3
12.Šternberk
1 0 3 7:17 3
13.Nové Sady
0 0 4 5:14 0
14.Litovel
0 0 4 4:37 0

Krajská soutěž skupina “A”- dorost
Dohrávka 3. kola: Doloplazy - Smržice
1:2 (1:1), branky: Šetler - Koutný,Bajer.
4. kolo: Němčice nad H. - Šternberk „B“
5:0 (0:0), branky: Dorňák 3x,Chlud 2x.
Smržice - Želatovice 3:1 (1:0), branky:
Cetkovský,Kalandřík,Bajer - Bartók. Kojetín-Koválovice - Lipník 1:5 (0:1), branky: Mirvald - Šanta,Bureš,Kubica,Caletka,
Horák. Náměšť na Hané - Protivanov 1:2
(1:2), branky: Navrátil - Milar,Kozlovský.
Slatinice - Chomoutov 1:3 (0:0), branky:
Škobrtal - Ondrejka,Blaťák,vlastní. Tovačov
- Doloplazy odloženo na 4.9.2014. Brodek
u Př. - Hustopeče 3:5 (1:3), branky: Kudlička 2x,Bundil - Bartoň 3x,Kolář 2x.
1.Chomoutov
4 0 0 19:2 12
2.Lipník
4 0 0 16:5 12
3.Želatovice
3 0 1 11:6 9
4.Smržice
3 0 1
9:6 9
5.Němčice nad H. 2 1 1 12:9 7

6.Doloplazy
7.Tovačov
8.Protivanov
9.Slatinice
10.Hustopeče
11.Brodek u Př.
12.Náměšť na Hané
13.Kojetín
14.Šternberk “B“

2
2
2
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2
1
0

1 14:6
1 10:5
2 7:16
3 17:13
3 7:10
3 13:19
2
7:9
3 6:12
4 2:32

FK Slavoj Kojetín-Koválovice
TJ Sokol Klenovice na Hané

1:0
(1:0)

Branka: Bosák z penalty. Rozhodčí: Hodáň – Silný, Slota. ČK:
Hatle, Lakomý (oba Klenovice).

Sestava Klenovic:
Polák – Smékal, Lakomý, T. Cetkovský, Liška – Všianský, Smékal,
Hatle, Rozehnal – Borovský (65. Klimeš), Jahl (46. Pekař).
Trenér: Petr Navrátil.

středu od půl šesté přivítají 1.HFK
Olomouc „B“, o tři dny později
se doma střetnou se Šumperkem,
jenž ještě na jaře soupeřil s Určicemi. „Kvůli stopkám budu muset
6
6
6
3
3
3
2
1
0

Moravskoslezská liga dorostu U-19
4. kolo: Fotbal Třinec - Vítkovice 1:1 (0:0), Frýdek-Místek
- HS Kroměříž 1:1 (1:0), SK Líšeň - 1.SK Prostějov 1:2
(0:1), MSK Břeclav - Hodonín 0:0, Havlíčkův Brod Sparta Brno 7:0 (2:0), 1.SC Znojmo - MFK Vyškov 0:3
(0:1), Šumperk - HFK Olomouc 3:0 (2:0).
1. 1.SK Prostějov 3 3 0
0 8:3 9
2. SK Slavia Kroměříž 3 2 1
0 9:2 7
3. RSM Hodonín
3 2 1
0 8:2 7
4. MFK Frýdek-Místek 3 2 1
0 6:1 7

5. FK Fotbal Třinec 3
6. FC Havlíčkův Brod 3
7. FK SAN-JV Šumperk 3
8. MSK Břeclav
3
9. 1.SC Znojmo FK 3
10. MFK Vyškov
3
11. MFK Vítkovice
3
12. 1.HFK Olomouc 3
13. SK Líšeň
3
14. FC Sparta Brno 3

2
2
2
1
1
1
0
0
0
0

1
0
0
1
0
0
1
0
0
0

FK Spartak Lipník nad Bečvou
TJ Sokol Čechovice
1:2 (1:0)
Branky Čechovic: 47. M. Klimeš, 48. Kolečkář. Rozhodčí:
Januš – Dömisch, Kološ. Sestava
Čechovic: Zelinka – Jano, Vlach,
Vinklárek, Čech – Varga, Kolečkář (88. Prášil), Haluza (35. M.

Moravskoslezská liga dorostu U17
4. kolo: MFK Karviná - SK Líšeň 6:0 (1:0), Zbrojovka Brno Vysočina Jihlava 4:1 (3:1), Fastav Zlín - SFC Opava 2:0 (0:0),
HS Kroměříž - 1.SK Prostějov 3:0 (0:0), Sigma Olomouc
- Hodonín 5:0 (2:0), Baník Ostrava - Fotbal Třinec 1:0 (0:0),
1.SC Znojmo - Frýdek-Místek 2:1 (0:1), FC Hlučín - 1. FC
Slovácko 1:4 (1:0), MFK Vyškov - HFK Olomouc 2:2 (1:1).
1. FC Zbrojovka Brno 5 5 0 0 25:4 15
2. FC Fastav Zlín
5 5 0 0 20:1 15

3. FC Baník Ostrava
4. SK Sigma Olomouc
5. FC Vysočina Jihlava
6. SK Slavia Kroměříž
7. MFK OKD Karviná
8. 1.SC Znojmo FK
9. 1.FC Slovácko
10. Slezský FC Opava
11. MFK Vyškov
12. 1.HFK Olomouc
13. FK Fotbal Třinec
14. 1.SK Prostějov
15. RSM Hodonín
16. FC Hlučín
17. MFK Frýdek-Místek
18. SK Líšeň

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

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

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

ho brali, nakonec to pro nás nedopadlo dobře a nezbývá než se
z chyb poučit do dalšího zápasu.
Doma ztracené body zkusíme
přivézt ze Štěpánova.“

Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:
„Hráli jsme s jedním z nejkvalitnějších týmů soutěže. V první
půli jsme se dostali do vedení,
mohli jsme dokonce zvýšit na
dvougólový rozdíl, to se nám bohužel nepodařilo. Soupeř naopak
do poločasu výsledek otočil, ale
po obrátce jsme soupeře zatlačili k vlastní brance a vyrovnali
na 2:2. Pak jsme v osmdesáté
minutě trefili břevno a následně
z brejku jsme dostali rozdílovou branku. Bod by byl možná
spravedlivější a určitě bychom

TJ Sokol Mostkovice
FC Beňov
2:0 (1:0)

Brodku, ale pouze po vápno, nebyli
jsme schopni vystřelit, zapletli jsme
se do množství přihrávek, které nic
neřešily. Soupeř si vítězství zasloužil.“

Prostějovsko/jim, tok – Stále jen dva body ztrácejí na první místo hráči
Pivína. A kdyby se jim podařilo udržet vedení nad Kojetínem „B“, dokonce
by se bodově dotáhli na Ústí „B“. To taktéž poprvé ztratilo, stále má ale
nejvíce bodů a k tomu navíc i impozantní skóre 15:5. Z okresních týmů se o
víkendu v „A“ skupině I.B třídy nejvíce dařilo Plumlovu, který poprvé uspěl
venku, když zvítězil nad Přerovem „B“, a Otinovsí. Ta se dočkala vůbec
první výhry v soutěži, když deklasovala Horní Moštěnice výsledkem 6:0.
Prohrály naopak Vrchoslavice a bodovat se nepodařilo ani Kostelci.
FK Slavoj Kojetín „B“
TJ Sokol v Pivíně
1:1 (0:1)
Branka Pivína: 25. Švéda. Rozhodčí: Kološ – Krpec, Konečný. Sestava
Pivína: V. Svozil – Martinec, Vláčilík, Zbožínek – R. Švéda, Vrba, J.
Svozil ml., Šišma – Sedlák (75. Žondra), Filka (85. Biliš), Tydlačka (80.
Bartoník). Trenér: Jaroslav Svozil st.
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Věděli jsme, že Kojetín postaví
hráče z jejich ‚A‘-týmu, což se potvrdilo. Pět hráčů prošlo ‚áčkem‘,
z toho tři ze základní sestavy. Začali
jsme se zabezpečenou obranou s tím,
že se budeme spoléhat na brejky a

Branky: 22. Milar, 48. Musil.
Rozhodčí: Petr – Vyroubal, Žvátora. Sestava Mostkovic: Lukáš – R.
Hanák, Milar, Chmelař, V. Vojtíšek
– Musil, M. Vojtíšek (88. Sekanina), Pořízka, Jamrich – Šlambor
(85. Všetička), Pospíšil (72. Ordelt). Trenér: Jiří Kamenov st.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Soupeř byl běhavý, silný na

míči, fyzicky zdatný a s vizitkou
vysokého skóre, chtěli jsme tedy
hrát to naše – jednoduše dopředu do koncovky a rychle zpět
za míč. Oba týmy měly šance,
nám se ale podařilo v každém
poločase jednu proměnit. Nejprve Musil našel po standardce
Milara, pak sám zvýšil. Kluci
chtěli hrát a odjezdili to, druhý
gól nás hodně uklidnil. Rozhodl
střed zálohy, v posledních třiceti
minutách jsme dostupovali a k
ničemu jsme je nepustili, soupeř
pak v závěru z penalty trefil pouze tyčku. Obrovskou pochvalu si
zaslouží obrana s brankářem, i
rozhodčí byli výborní. Kdo by
to řekl, že jako nováček budeme mít po čtyřech kolech devět
bodů? Nyní můžeme jet ven s
čistou hlavou.“

standardní situace. První poločas byl
hodně nervózní, hra se rozpadla do
osobních soubojů, domácí jsme ale
k ničemu nepustili. Ve čtyřicáté minutě se nechal po druhé žluté zbytečně
vyloučit hráč domácích, takže jsme
o přestávce tušili, že to Kojetín bude
motivovat. Ve druhé půli jsme čelili
velkému tlaku, soupeř zahodil dvě loženky. V pětasedmdesáté minutě, kdy
už tlak domácích opadal, jsme dostali
gól z přímého kopu z velké dálky
po zbytečném faulu. Jsem spokojen
i s bodem, byť jsme sahali po třech,
kluci odvedli dobrou práci.“

FC Brodek u Přerova
TJ Sokol Vrchoslavice
2:0 (1:0)

TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Čekyně
2:3 (2:1)

Branky Kostelce na Hané: T. Menšík, Móri. Rozhodčí: Halenka – Sedláček, Ženožička. Sestava Kostelce
Rozhodčí: Kaňok – Valouch, Ženo- na Hané: Drčka – Synek (70. Merta),
žička. Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Horák, Baláš, Božek (60. Lužný) – VaJiříček (70. Olšanský), Šmíd, Hradil, řeka, Móri, Grepl, Vyhlídal – T. MenSpiller – Holub, Zatloukal, Polášek, šík – Preisler. Trenér: Ivo Vykopal.
Lacina, Neckář – Konupka. Trenér:
Roman Šmíd.
Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Ivo Vykopala:
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
„Doplatili jsme na neproměňování
Romana Šmída:
šancí a nedodržení taktický úkonů,
„Na I.B třídu se hrál fotbal dobré navíc na tom asi nejsme nejlépe po
úrovně, domácí se snažili hrát rychlý fyzické stránce a projevily se i dovolekombinační fotbal. Mají mladé běha- né. Bohužel pokračuje trend z minulé
vé mužstvo, což se projevilo při obou sezony s minimálním počtem hráčů
gólových situacích. Branky v devate- na trénincích, od toho se vše odvíjí.
nácté a třiašedesáté minutě jsme do- Máme sice tréninky večer, přesto
stali prakticky přes kopírák, ukázkové se hráčů sejde v úterý šest a v pátek
zakončení po rychlém protiútoku a deset. Doba hájení už ale skončila, nepřečíslení naší obrany. Celý druhý vím, proč jsme v úseku od pětapadepoločas jsme sice hráli na polovině sáté do pětasedmdesáté minuty byli o

Prostějovsko/jim, tok – Výhra 6:0 katapultovala
protivanovské fotbalisty na první místo „B“ skupiny
I.B třídy. Stejně jako další celky získali v úvodních
čtyřech kolech devět bodů, jejich čtrnácti nastříleným
a jen čtyřem obdrženým brankám se ale nikdo jiný
rovnat nemůže. Úspěšný víkend mají za sebou i hráči Hvozdu, kteří si doma poradili s Doloplazy a posunuli se zpět do středu tabulku. Aktuálně jsou tak na
tom nejhůře v regionální trojice Jesenečtí, ti totiž poprvé v sezoně prohráli a sbírku pěti bodů nerozšířili.

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

18:3 15
17:1 10
13:5 10
11:4 10
18:6 9
9:9 9
10:10 6
8:10 6
6:9 5
6:18 4
5:7 3
12:25 3
3:21 3
7:16 1
2:20 0
3:24 0

Krajský přebor - starší žáci
4. kolo: Zábřeh - Brodek u Př. nehlášeno.
Šternberk - Nové Sady 1:6 (0:2), branky:

jer. Sestava Jesence: Kýr – Horák,
Burian, Žouželka, Zajíček – Kořenovský (50. Z. Tichý), Čížek, P. Tichý ml., Továrek (38. Továrek), M.
Laštůvka – J. Tichý. Trenér: Petr
Tichý starší.

Vavroch - Pošusta 2x,Kubeček,Majzlík,Eps
tein,Nguyen. Lipník - Mohelnice 2:7 (0:3),
branky: Kubeša 2x - Cikryt 5x,Petruška,Tuleja.
Kozlovice - Slavonín 5:0 (3:0), branky:
Kozák 3x,Škrabák,vlastní. Černovír Velké Losiny 8:2 (3:1), branky: Kuchyňa
4x,Blažek,Gronich,Šiška,Hrstka - Sedláček,Lysák.
Čechovice - Želatovice 8:0 (3:0), branky: Rus
3x,Černý 2x,Grulich,Valdez,Borovský. Konice Jeseník 1:2 (1:0), branky: Smrž - Švajka,Cundrla.
1.Černovír
2 0 0 14:2 6
2.Jeseník
2 0 0 13:2 6
3.Mohelnice
2 0 0 13:3 6
4.Čechovice
1 1 0 10:2 4
5.Nové Sady
1 1 0
8:3 4
6.Konice
1 0 1
4:3 3
7.Šternberk
1 0 1
6:7 3
8.Kozlovice
1 0 1 6:11 3
9.Brodek u Př.
0 0 1
1:3 0
10.Zábřeh
0 0 1
1:6 0
11.Velké Losiny
0 0 1
2:8 0

12.Želatovice
13.Slavonín
14.Lipník

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:
„Do prvního poločasu jsme vstoupili
ustrašeně, hosté byli lepší a vedli 2:0.
Teprve poté to z nás spadlo a za druhý
poločas mám jen slova chvály. Zasloužili jsme si remízu, přestože jsme
stále tahali za kratší konec. Snížili
jsme a Zdeněk Tichý mohl srovnat,
jenže nedal tutovku a z kontru jsme
dostali třetí branku. Kdyby to proměnil, tak bychom třeba i 3:2 vyhráli.
Kluky ale mohu pochválit, prohra někdy přijít musela, škoda jen, že to bylo
teď doma. Mrzí mě hlavně zranění
Továrka, snad to nebude na déle.“

0 0 1
0 0 2
0 0 2

TJ Sokol Protivanov
TJ Sokol Velký Týnec
6:0 (3:0)
0:8 0
1:10 0
2:13 0

Krajský přebor - mladší žáci
4. kolo: Šternberk - Nové Sady 3:3 (2:2),
branky: Cink,Teichman,Vrbka - Foštík 3x.
Lipník - Mohelnice 4:2 (4:2), branky: Štěpánek
D.,Štěpánek J.,Sochůrek,Grieger - Vyhlídal,Kutra.
Zábřeh - Brodek u Př. 5:4 (4:2), branky: Mor
ávek,Krňávek,Resler,Nízký,Hampl - Cetkovský
2x,Bundil 2x. Kozlovice - Slavonín 8:2 (7:0),
branky: Skopal 5x,Zemánek,Polášková,Kuban
- Dlouhý 2x. Černovír - Velké Losiny 8:2
(2:1), branky: Hanus 4x,Crhonek,Lezna,Ko
udelka,Krbeček - Hanulík,Lux. Čechovice Želatovice 8:3 (2:1), branky: Ohlídal 4x,Robeš
2x,Mynařík,Vybíral - Piska 2x,Vojtěchovský.
Konice - Jeseník 2:4 (1:1), branky: Vogl 2x Tulis,Latzel,Buček,Cundrla.

1.Černovír
2.Kozlovice
3.Čechovice
4.Šternberk
5.Jeseník
6.Zábřeh
7.Konice
8.Mohelnice
9.Lipník
10.Nové Sady
11.Brodek u Př.
12.Želatovice
13.Velké Losiny
14.Slavonín

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

Branky: 17. Dvořák, 21. F. Pospíšil, 23., 60. Šindelka, 74. Grmela,
87. Milar. Rozhodčí: Majer – Milar, Halenka. Sestava Protivanova: R. Vybíhal – Bílek, J. Vybíhal,
Dvořák, M. Sedlák – D. Sedlák
(79. Sekanina), M. Pospíšil (82.
Milar), Šindelka (70. Z. Pospíšil),
Kropáč – Grmela (75. Nejedlý), F.
Pospíšil (62. R. Sedlák). Trenér:
Josef Pospíšil.

Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
„S takovým výsledkem musím být
naprosto spokojený. Chtěli jsme
potvrdit výsledek z minulého kola,
na domácí půdě je nám zatím fotbalový osud příznivě nakloněn.
Soupeři se v soutěži naopak zatím
příliš nedaří, takže na něm byla vi0
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Sportika - II.třída
4. kolo: Haná Prostějov-Sokol Olšany 1:1 (1:1), PK
3:2, branky: Zbožínek - Hošák, Skalka 2011-Sokol
Vrahovice 2:2 (1:0), PK 3:2, branky: Moravec, Novák
- Novák, Šedivý, Sokol Držovice-Haná Nezamyslice
1:6 (1:3), branky: Hošek - Horák 3, Lakomý,
Moravec, Rozehnal, Sokol Zdětín-FC Kralice B
1:0 (0:0), branky: Navrátil, Horní Štěpánov-Sokol
Přemyslovice 7:2 (4:1), branky: Čada 3, Klimeš 2,
Matuška, Němec - Havelka, Tyl, Sokol Brodek u PVSokol Čechovice B 3:4 (0:2), branky: Šimeček 2,
Hangurbadžo - Nakládal 3, Horák.
1. Horní Štěpánov 4 4 0 0 18:3 12
2. Haná Nezamyslice 4 3 1 0 14:3 10
3. Sokol Zdětín
4 3 1 0 9:5 10
4. Sokol Vrahovice 4 2 2 0 13:9 9
5. Sokol Čechovice B 4 2 1 1 12:9 8
6. Sokol Určice B 3 1 2 0 4:3 7
7. Skalka 2011
4 1 1 2 6:11 5
8. FC Kralice B
4 1 1 2 5:3 4
9. Sokol Olšany 4 1 1 2 9:10 4
10. Sokol Přemyslovice 4 1 1 2 9:13 4
11. Sokol Brodek u PV 4 1 0 3 6:14 3
12. Haná Prostějov 4 0 1 3 5:10 2
13. Sokol Držovice 4 0 1 3 5:16 2
14. Smržice
3 0 1 2 8:14 1
Kanonýři: 6 - Hošák Jaroslav (Sokol Olšany),
Klimeš Libor (Horní Štěpánov), Nakládal Petr
(Sokol Čechovice B), 4 - Horák Pavel (Haná
Nezamyslice), Tyl Lukáš (Sokol Přemyslovice),
3 - Kalandřík Jiří (Smržice), Studený Jan (Sokol
Vrahovice), Šimeček Roman (Sokol Brodek u PV),
branky:, Čada (Horní Štěpánov), Řehulka Martin
(Sokol Zdětín).

dva kroky pozadu. Po kombinačních nevyužili, konečně jsme ale zabrali i
akcích jsme se sice ujali vedení 2:0, venku. Bylo tam vidět nasazení, boIII. třída
jenže do poločasu jsme dostali jeden jovnost a odpovídá tomu i výsledek.“
4. kolo: Sokol Bedihošť-Sokol Kladky 1:5 (1:2),
gól a po přestávce další dva.“
Sokol Tištín-Sokol Čechy pod Kosířem 6:1 (5:1),
TJ Otinoves
Sokol Mostkovice B-FC Ptení 0:1 (0:1), FC
1.FC Viktorie Přerov „B“
TJ Sokol Horní Moštěnice
Dobromilice-Haná Nezamyslice B 1:4 (1:1), Sokol
TJ Sokol Plumlov
6:0 (2:0)
Otaslavice-Sokol Vicov 2:1 (1:1), FK Němčice-FK
1:4 (1:3)
Branky Otinovsi: 23. Janeček, 44., Výšovice 1:0 (0:0), Sokol Protivanov B-Sokol v
Branky Plumlova: Hladký 3, Za- 52. Pavlínský, 64. Zapletal, 80. Do- Pivíně B 3:1 (1:0).
bloudil. Rozhodčí: Axamit – Ou- stál, 81. Doseděl. Rozhodčí: Balún – 1. Sokol Kladky 4 4 0 0 17:5 12
4 3 1 0 9:5 11
lehla, Sigmund. Sestava Plumlova: Šafařík, Ehrenberger. Trenér Otinovsi 2. FK Němčice
Laštůvka – Vrána, Ullmann, Kutný, Tomáš Hrdlovič se z taktických důvo- 3. Sokol Protivanov B 4 3 0 1 11:6 9
4. Sokol Otaslavice 4 3 0 1 9:5 9
Plajner – Křupka (80. Hrstka), Ševcůj dů odmítl podělit o sestavu.
5. Sokol Vicov
4 2 1 1 10:5 7
(67. Gryglák), Zabloudil, Klváček
6. FC Ptení
4 1 2 1 7:7 6
Hodnocení trenéra Otinovsi
(75. Bureš) – Frýbort (65. Matula),
7. Sokol Mostkovice B 4 1 2 1 2:2 6
omáše Hrdloviče:
Hladký. Trenér: Jan Pešek.
„Zápas od zápasu pracujeme na 8. FC Dobromilice 4 2 0 2 7:8 6
zlepšování výkonnosti týmu a naše 9. Nezamyslice B 4 2 0 2 7:9 6
Hodnocení trenéra Plumlova
4 1 1 2 10:10 4
práce začíná nést první ovoce. Dnes 10. Sokol Tištín
Jana Peška:
„Do utkání jsme vstoupili velice jsme vyhráli zaslouženě, tak výrazný 11. Sokol Čechy p. K. 4 1 1 2 12:17 4
4 0 1 3 1:6 2
dobře, patnáct minut se soupeř ne- výsledek jsem určitě nečekal. Očeká- 12. FK Výšovice
dostal k bráně. Korunovali jsme to vali jsme výraznější odpor Moštěnic, 13. Sokol Bedihošť 4 0 1 3 8:16 1
gólem Zabloudila, ovšem hned po ro- které ovšem po vlastní nekázni hrály 14. Sokol v Pivíně B 4 0 0 4 5:14 0
zehře jsme dostali branku na 1:1. Do od dvacáté minuty o deseti, což jejich Kanonýři: 3 - Havelka Patrik (Sokol Čechy pod
poločasu se ještě dvakrát trefil Hlad- výkon logicky poznamenalo. Do se- Kosířem), Kaláb Michal (Sokol Otaslavice), Konečný
ký, soupeř nás ale poté přitlačil a už stavy se vrátili vyloučený Hrdlovič a Josef (Sokol Kladky), Kořenovský Jan (Sokol
jsme nestačili eliminovat jeho snahu, Hustý, posílili jsme o Dostála, takže Kladky), Mirga Tomáš (Sokol Bedihošť), Navrátil Miloš
gólman Laštůvka, jenž k nám přišel věřím, že mužstvo získává potenci- (Sokol Kladky), Nejedlý Karel (Sokol Protivanov B),
na hostování z Jesence, nás ale podr- ál, abychom nehráli v soutěži druhé Sekanina Jan (FC, 2 - Coufalík Tomáš (FK Němčice),
Hangurbadžo Viliem (Sokol Bedihošť), Hloušek
žel. Ani my jsme všechny své šance housle.“
Milan (Sokol Čechy pod Kosířem), Hruda Radek (FK
Němčice), Křeček David (Sokol Kladky).
IV. třída
4. kolo: Pavlovice u Koj.-Sokol Brodek u PV B
5:3, Sokol Tvorovice-Sokol Vrahovice B 6:1, Sokol
Přemyslovice-Sokol Ivaň 3:0, Morávia Doloplazy-FC
dět snaha zvrátit nepříznivý trend, a 69. Žouželka), Vánský, Vydržel, V. Kostelec na Hané B 2:6 (0:2), Biskupice-Jiskra Brodek
zápas díky Týnci začal ve vysokém Bílý (74. M. Muzikant) – Vrba, F. u Konice 2:5, Želeč-Sokol Plumlov B 1:10 (0:-1).
1. Sokol Plumlov B 2 2 0 0 13:3 6
tempu. Během šesti minut jsme ale Coufal. Trenér: Karel Procházka.
2. Sokol Tvorovice 2 2 0 0 11:1 6
Hodnocení trenéra Hvozdu
vstřelili tři branky, což vzalo sou3. FC Kostelec n/H B 2 2 0 0 9:3 6
Karla Procházky:
peři sílu vzdorovat. Přesto se ještě
snažil o útočný fotbal, ale po hodi- „Bylo to vyrovnané utkání, oba týmy 4. Brodek u Konice 2 2 0 0 8:2 6
ně hry jsme je definitivně zlomili chtěly vyhrát a hrál se krásný fotbal 5. Pavlovice u Koj. 2 2 0 0 8:5 6
čtvrtou brankou, dál už byl zápas nahoru dolů. Doloplazy měly kvalitní 6. Sokol Přemyslovice 2 1 0 1 4:3 3
útočnou hru a byly silné na míči, my 7. Sokol Vrahovice B 2 1 0 1 4:8 3
jen otázkou skóre.“
jsme ovšem byli efektivnější. Zejmé- 8. Brodek u PV B 2 0 0 2 5:8 0
2 0 0 2 4:8 0
na Filip Coufal, který se postaral o 9. Biskupice
FC Hvozd
naše dvě úvodní branky. Obě mužstva 10. Morávia Doloplazy 2 0 0 2 2:9 0
TJ Sokol Doloplazy
2 0 0 2 0:8 0
měla spoustu šancí, za stavu 3:0 nám 11. Sokol Ivaň
4:2 (1:0)
2 0 0 2 3:13 0
za šest minut snížili na 3:2 a dostali 12. Želeč
Branky Hvozdu: 6. a 63. F. Cou- nás pod tlak, i když hráli v deseti a na Kanonýři: 3 - Navrátil Martin (Sokol Tvorovice),
fal, 67. Vrba, 85. O. Procházka. konci i v devíti. Nepřehrávali jsme je 2 - Bureš Tomáš (Sokol Brodek u PV B), Burget
Rozhodčí: Knoll ml. – Lizna, a bylo to spíše na remízu, soupeř to Hubert (Jiskra Brodek u Konice), Merta Petr (FC
OFS. Sestava Hvozdu: Koutný byl velice kvalitní. A dařilo se i v ne- Kostelec na Hané B), Svoboda Pavel (Pavlovice u
– Szekulics (20. Z. Poles), F. Bílý děli, kdy konický dorost vyhrál 5:1 Koj.), 1 - Božičevič Mojmír (Želeč), Bukovec Miroslav
(80. O. Procházka), J. Bílý, Vy- v Kostelci, ten od letoška stejně jako (Biskupice).
roubal – P. Coufal (46. D. Grulich, Bouzov také trénuji.“
Okresní přebor dorostu
4. kolo: Sokol Brodek u PV-Sokol Plumlov 3:4, Volno3. Sokol Otaslavice 0 0 0 0 0:0 0 Sokol v Pivíně, Haná Nezamyslice-FC Kralice 1:0.
Okresní přebor mladších žáků
4. kolo: Sokol Držovice-Jiskra Brodek u Konice 3:4, 4. Sokol Klenovice 1 0 0 1 3:5 0 1. Sokol Plumlov 1 1 0 0 4:3 3
Smržice-Sokol v Pivíně 2:4 (1:4), FC Kralice-FK 5. Sokol Bedihošť 1 0 0 1 3:6 0 2. Haná Nezamyslice 1 1 0 0 1:0 3
3. Sokol v Pivíně 0 0 0 0 0:0 0
Němčice 0:10, FC Kostelec na Hané-FK Výšovice 8:1
4. Sokol Brodek u PV 1 0 0 1 3:4 0
(4:0), Sokol Brodek u PV-Sokol Čechovice B 1:2.
Veškeré úřední zprávy 5. FC Kralice
1 0 0 1 0:1 0
1. FK Němčice
1 1 0 0 10:0 3
2. FC Kostelec n/H 1 1 0 0 8:1 3
Okresní přebor žáků
a další aktuality mohou
3. Sokol v Pivíně 1 1 0 0 4:2 3
kolo: Sokol v Pivíně-Sokol Plumlov 1:0 (0:0), Sokol
zástupci jednotlivých 4.Určice-Sokol
4. Brodek u Konice 1 1 0 0 4:3 3
Protivanov 12:0 (5:0), FC Kralice-Jiskra
5. Sokol Čechovice B 1 1 0 0 2:1 3
Brodek u Konice 0:1, FC Dobromilice-Volno, FC
oddílů i jejich
6. Sokol Držovice 1 0 0 1 3:4 0
Hvozd-Haná Prostějov 0:14 (0:6).
příznivci nacházet
7. Sokol Brodek u PV 1 0 0 1 1:2 0
1. Sokol Určice
2 2 0 0 13:0 6
8. Smržice
1 0 0 1 2:4 0
2. Haná Prostějov 2 1 0 1 14:1 3
na internetových
9. FK Výšovice
1 0 0 1 1:8 0
3. Sokol Protivanov 2 1 0 1 14:12 3
stránkách
10. FC Kralice
1 0 0 1 0:10 0
4. FC Dobromilice 1 1 0 0 1:0 3
5. Sokol v Pivíně 2 1 0 1 1:1 3
Okresní přebor žáků 7+1
WWW.
6. FC Hvozd
2 1 0 1 12:14 3
4. kolo: Sokol Otaslavice-Volno, Sokol Bedihošť-Sokol
OFSPROSTEJOV.
7. Brodek u Konice 2 1 0 1 1:14 3
Brodek u PV 3:6, Sokol Klenovice-Sokol Přemyslovice 3:5.
8. Sokol Plumlov 1 0 0 1 0:1 0
1. Sokol Brodek u PV 1 1 0 0 6:3 3
CZ !
9. FC Kralice
2 0 0 2 0:13 0
2. Sokol Přemyslovice 1 1 0 0 5:3 3

I.B třída, skupina „B“: Protivanov jde do čela soutěže, vyhrál také Hvozd

SK Jesenec

7
6
6
4
3
3
1
0
0
0

SK Lipová
Hodnocení trenéra Čechovic
TJ Sokol Bělotín
Jaroslava Klimeše:
2:3 (1:2)
„Vítězství venku si velmi cením, byl to těžký zápas. Lipník Branky Lipové: 20. Žilka, 70.
má dobré mužstvo a připravil se Liška. Rozhodčí: Tomeček –
na nás, nenechali nás hrát. Hráli Dömisch, Januš. Sestava Lipové:

Běhalík – Barák (85. Petržela),
Ohlídal, Spáčil, Žilka – Bross (46.
Burget), Růžička (81. Macourek),
Vybíhal, Koudelka – Dostál, Liška. Trenér: Pavel Růžička.

I.B třída, skupina „A“: Otinoves se dočkala, tři body má i Plumlov

zasahovat
klucii bby to
h
ddo sestavy, kl
TJ Doubrava Haňovice
ale měli zvládnout. Tréninky bu2:3 (2:0)
deme mít v pondělí a pátek, ve
středu a sobotu přijdou zápasy,“ Branka Jesence: Burget, J. Tichý.
Rozhodčí: Knop – Navrátil, Mavěří Navrátil v bodové zisky.
0 5:2
1 8:1
1 4:3
1 5:6
2 4:5
2 4:6
2 4:8
3 1:6
3 3:13
3 0:11

agresivně, ovšem v mezích, po
prvním doteku jsme na nic neměli čas. V první půli nám to neběhalo a bylo to špatné, pak jsme
si to vyříkali a ihned po nástupu
jsme to dvěma rychlými brankami otočili. Zatím to byl náš nejhorší výkon, hlavně v první půli
nikomu nic nešlo, byli jsme u
všeho pozdě a nenabízeli jsme se,
nevím, co se stalo. Poprvé jsme
také jako první inkasovali a byl
Klimeš), Drmola (80. Chmelík) jsem zvědavý, jak si s tím hráči
– Halouzka, Žídek (70. Ostratic- poradí. Vyšlo nám to, takže jsem
spokojen.“
ký). Trenér: Jaroslav Klimeš.

Prostějovsko/jim, tok – Čechovičtí hráči ani po čtvrtém
kole nepustili nikoho jiného na vedoucí pozici I.A třídy, skupiny „B“. Tým Jaroslava Klimeše dokázal ubojovat tři body
v Lipníku a polepšil si na šest plusových a celkových dvanáct bodů. Na záda jim již pomalu dýchají mostkovičtí, ti díky
zdolání Beňova zvítězili již potřetí za sebou. Druhý regionální nováček v soutěži Lipová naopak poprvé padl, když doma nestačil na Bělotín. Deset minut před koncem za vyrovnaného stavu trefili domácí břevno, hosté vzápětí rozhodli.
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Cyklistika
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 1. září 2014
Grand Prix Prostějov byla poprvé dvoudenní a servírovala dvojitou porci špičkové dráhové cyklistiky

Éra K+K skončila, Memoriálu Otmara Malečka vládli Italové
Jubilejní patnáctý ročník přilákal rekordní počet jezdců, zářili Poláci, Íránci i Trinidaďan

V roce 1999 se začala psát historie Memoriálu
Otmara Malečka. Premiérový ročník madisonu
vyhrálo duo Liška-Žabka a český pár se radoval
i v dalších jedenácti případech. Až letos se opět po
pěti letech dočkali zahraniční cyklisté, na vítězství
Garbera se Stocherem z roku 2002 a Cicconeho
s Buttazzonim totiž navázali jezdci z Apeninského
poloostrova Marco Coledan a Alex Buttazzoni.
Ten se tak po Aloisi Kaňkovském, Petru Lazarovi,
Martinu Bláhovi a Milanu Kadlecovi stal pátým mužem, jenž se může honosit titulem několikanásobného vítěze hlavního prostějovského závodu.

Hned odpoledne zahájili své
závody také ženy a mládežníci, na ně čekalo náročné omnium. Ženský scratch zvládla
nejlépe Polka Wojtyra, před
Lucií Záleskou a Annalisou
Cuccinota z Itálie, u juniorů
vyhrál scratch Michal Brázda
před prostějovským duem
Daniel Chytil, Luděk Helis.
Druhý skončil i Martin Šmída
v kadetech.
Ve čtvrtek zvládli junioři
a ženy ještě stíhačku a vylučovací závod. Zatímco první
disciplínu ovládl Jiří Šána
z SKC TUFO Prostějov, ta
druhá připadla Luďku Helisovi. Odpoledne se konal rovněž
doplňkový závod na kilometr
s pevným startem, do něj se ale
přihlásilo jen pár jezdců a zvítězil Robin Wagner.

bojem Poláků s jezdci z Íránu,
Řecka a Trinidadu. Úspěšní
byli jen jednou, takže mezi čtyři nejlepší postoupili zástupci
hned čtyř států. Duel Íránce
Mohameda Daneshvarkhourrama s Gregorzem Drejgierem
Bodovačka
vyzněl jasně pro Asiata připravujícího se na kontinentálputovala do Polska
ní hry, druhé semifinále bylo
o poznání dramatičtější.
Den před vrcholem celého klání v podobě bodovačky dvojic
Sprinterům
se konal ještě bodovací závod
jednotlivců. Do něj se kvůli
vládl Njisane
velkému počtu startujících muV tom prvním zvládl velkou sela jet nejprve kvalifikace na
taktickou bitvu lépe Řek Bretas, sedmdesát okruhů. Teprve pak
v tom druhém se oba cyklisté následovalo samotné finále
zastavili na třicet sekund a ani na sto pět okruhů, kdy se odpo pokynu rozhodčího se ne- měňoval každý sedmý okruh.
rozjeli, kontumačně tak vyhrál I zde si vedli nejlépe cizinci.
Njisane z karibského ostrova Vyhrál Polák Mateusz Nowaca musela následovat třetí jízda. zek, o jediný bod zpět byl Ital
To zvládla lépe jedna z hvězd Marco Coledan a další bod
celé akce a vrchol úvodního ztratil Íránec Hossein Nateghi.
dne nabídl americko-asijský Čtvrtý nejvyšší zisk nastřádal
souboj. V něm už neponechal Polák v prostějovských barNjisane nic náhodě a dojel si vách Wojciech Pszczolarski,
pro první místo. Třetí nakonec jemuž pomáhali zbývající odskončil Drejgier a na Sotiriose díloví kolegové, kteří se sami
Bretase zůstala čtvrtá pozice.
umístili ve druhé a třetí desítce.

Prostějov/jim
Celý program začal již v pondělí krátce po poledni kvalifikací mužského sprintu. Na
start dvě stě metrů s letmým
startem se postavilo hned třicet
závodníků, postup dál si zajistilo šestnáct nejrychlejších.
A složení osmifinálových dvojic jasně ukazovalo, jaká kvalita se letos na Hanou sjela.
Dál postoupilo hned sedm
Poláků, tři Íránci koučovaní někdejším olympionikem
Pavlem Buráněm, Robin
Wagner s Adamem Ptáčníkem
z Dukly Brno, jeden Bělorus, Maďar, Řek a čtvrtý muž
z posledních olympijských
her v Londýně Philip Njisane
z Trinidadu a Tobaga.
Cesta českých jezdců skončila hned v prvním kole a čekal
je pouze souboj o deváté až
šestnácté místo. V němž se
prostějovskému odchovanci
Robinu Wagnerovi podařilo skončit těsně za elitní desítkou na jedenáctém místě.
Čtvrtfinále bylo čistým sou-

Páteční den začal týmovým
sprintem. Zde ukázali svou
sílu a sehranost Poláci, hned
za nimi skončili Íránci a třetí
místo brali i za přispění Robina Wagnera závodníci Dukly
Brno. Poté následovaly další
díly omnia.
Kolem šestnácté hodiny přišel
poprvé čas i pro sprintery, kteří
se tentokrát vydali do keirinu.
Poslední ze šesti rozjížděk
zvládl nejlépe Wagner a přímo
tak postoupil do semifinále,
v něm ale jeho cesta skončila
a bylo z toho nakonec dvanácté
místo.
Finále nabídlo velký souboj
zástupce Trinidadu proti hned
pěti Polákům. A Philip Njisane
na vše sám nestačil, proti přesile se musel spokojit s pátým
místem. Pro vítězství si stejně
jako před rokem dojel polský
reprezentant Krysztof Maxel.
Ještě před večerním vyvrcholením tohoto závodu si to
rozdali cyklisté ve scratchi na
padesát kol. Jako první projel
cílem Ital Buttazzoni, ten se
ale v závěru provinil proti pravidlům a prvenství tak připadlo
Aloisi Kaňkovskému z Dukly
Praha, pátý dojel Viktor Vrážel
z Prostějova.
A domácí jezdci úspěšně
zvládli i závěr omnia. Luděk
Helis získal druhé místo mezi
juniory, Martin Šmída skončil
třetí v kadetech.

Kaňkovskému
chyběl Kadlec
Vrcholem byl ale očekávaný
bodovací závod dvojic na sto
čtyřicet kol. Start sice o pár desítek minut posunuly dešťové

Fotoreportáž

Dočkal se. Alois Kaňkovský sice nevyhrál madison, přesto z Prostějova s prázdnou neodjížěl, vyhrál
totiž páteční scratch.
Foto: Jiří Možný
kapky, takže na velodrom musela vyjet auta, aby vysušila
betonový povrch, jezdci i desítky diváků se ale dočkali.
V letošním roce měla Dukla
Praha na startu pouze dvě dvojice a soupeři toho dokázali
využít. Mnohonásobný vítěz
Alois Kaňkovský se musel obejít bez svého tradičního kolegy
Milana Kadlece a s Ondřejem
Vendolským mu to tak dobře
nešlo, místo spurtů o body se
tak brzy začal soustředit na boj
o vypisované prémie.
Cesta za vítězstvím se tak
otevřela Italům Coledanovi
s Buttazzonim, které ředitel
závodu Michal Mráček označil
za hlavní favority již na tiskové konferenci, stříbro brali
Nizozemci Caspers s Mel-

viem a bronz Poláci Nowak
s Nowaczkem. Prostějovské
duo
Pszczolarski-Vrážel
skončilo páté, druhý pár Lichnovský-Filip kvůli pádu
a krvavému zranění nedokončil.
Na dobrovolném vstupném se
podařilo vybrat celkem dvanáct
tisíc korun, které i v letošním
roce zamířily do onkologického
oddělení olomoucké fakultní
nemocnice a již posedmé
převzal nad celým závodem
záštitu prostějovský radní
a první náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák.
„Úžasná atmosféra, skvělé
prostředí a co je nejdůležitější,
tito srdíčkoví lidé, kteří jsou
tomu ochotni hodně obětovat.
Tento ročník nemá, co se týče
kvality, absolutní obdoby.

Úžasné závody, je to vidět i na
lidech, kteří sem přijeli z celé
republiky. Velké poděkování
patří všem organizátorům
a je to velké zviditelnění nejen
Prostějova a Olomouckého kraje, ale i celé České republiky.
Je mi velkou ctí, že Memoriál
Otmara Malečka mohu mít pod
svou záštitou,“ vzkázal.
I proto měl velkou radost, že
zápolení mohl po oba dny sledovat na vlastní oči. „Pro mě
to byla absolutní priorita. Jednak sedmička je moje šťastné
číslo, navíc se jedná o patnáctý
ročník, to už o něčem svědčí,
je to obrovská tradice. Je to
společenská událost a velmi si
vážím toho, že ji mohu mít pod
svou záštitou,“ doplnil Alois
Mačák.

jjaký
akýý by
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3 x foto: Jiří Možný

Polská nadvláda. Ve sprinterských disciplínách byli naši severní sousedé hodně Domácí smůla. Prostějovský Luděk Lichnovský měl v madisonu kolizi hned po Tradiční součást. Na dobrovolném vstupném se podařilo vybrat dvanáct tisíc,
vidět. Ve sprintu se čtyři dostali do čtvrtfinále, v keirinu zcela ovládli stupně vítězů. několika okruzích a závod dvojic společně s Jakubem Filipem nedokončil.
které putovaly do olomoucké nemocnice. Šek předala dcera Otmara Malečka.
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Výsledky Grand Prix Prostějov, Memoriálu Otmara Malečka 2014:
Madison, muži (140 kol): 1. Marco Coledan, Alex Buttazzoni (Itálie) 27 bodů, 2. Didier Caspers, Melvin Van Zijl (Nizozemsko) 23 b.,
3. Mateusz Nowak, Mateusz Nowaczek (Polsko), 4. Ondřej Vendolský, Alois Kaňkovský (Dukla Praha) 9 b., 5. Wojciech Pszczolarski,
Viktor Vrážel (SKC TUFO Prostějov) 3 b., 6. Volodymir Dzhus, Maxym Vasyliev (Ukrajina) 1 b., 7. Jan - Andre Freuler, Philip Jansen
(Švýcarsko) -1 kolo, 8. Vojtěch Blažejovský, Stefan Mastaler (ČR/Rakousko), -2 kola, 9. Nicolas Pitrula, Šimon Adámek (Dukla Praha) -3
kola, 10. Michal Rzežnicki, Borys Korczyňski (Polsko) -4 kola, Ali Khademi, Hossein Nateghi (Írán) a Luděk Lichnovský, Jakub Filip
(SKC TUFO Prostějov) nedokončili.
Bodovací závod, muži a U23 (105 kol): 1. Mateusz Nowaczek (Polsko) 61 b., 2. Marco Coledan (Itálie) 60 b., 3. Hossein Nateghi (Írán) 59
b., 4. Wojciech Pszczolarski 54 b., 15. Viktor Vrážel 20 b., 23. Luděk Lichnovský 0 b., 25. Jakub Filip (všichni SKC TUFO Prostějov)
0 b.
Keirin, muži: 1. Krysztof Maxel, 2. Mateusz Rudyk, 3. Kamil Kuczynski (všichni Polsko), 8. Adam Ptáčník, 11. David Sojka, 12. Robin
Wagner (všichni Dukla Brno).
Sprint, muži: 1. Philip Njisane (Trinidad a Tobago), 2. Mohamed Daneshvarkhourram (Írán), 3. Grzegorz Drejgier (Polsko), 11. Robin
Wagner (Dukla Brno).
Stíhací omnium, ženy (scratch, stíhací závod na 3 km, vylučovací závod, 500 m pevný start, 200 m letmý start, bodovací závod): 1.
Malgorzata Wojtyra (Polsko) 218 b. (40+34+38+40+40+26), 2. Tatsiana Sharakova (Bělorusko) 199 b. (34+38+36+38+38+15), 3. Lucie
Záleská 185 b. (38+32+32+28+36+19), 14. Jarmila Machačová (obě Dukla Praha) 88 b. (28+18+20+10+12+0).
Stíhací omnium, junioři (scratch, stíhací závod na 3 km, vylučovací závod, 1 km pevný start, 200 m letmý start, bodovací
závod): 1. Michal Brázda (Mapei Cyklo Kaňkovský) 232 b. (40+36+38+40+38+40), 2. Luděk Helis (SKC TUFO Prostějov) 209 b.
(36+28+40+34+36+35), 3. Viktor Filutas (Maďarsko) 201 b. (24+38+32+36+34+37), 5. Jiří Šána 181 b. (26+40+34+38+32+11), 6. Daniel
Chytil 146 b. (38+32+28+16+30+2), 10. Matyáš Strupek (všichni SKC TUFO Prostějov) 127 b. (20+26+16+32+12+21).
Stíhací omnium, kadeti a juniorky (bodovací závod, scratch, prvenství na pásce, závod na neznámou vzdálenost): 1. Petr Klabouch
(Velo – Club Cirkl České Budějovice) 146 b. (40+32+40+34), 2. Martin Čechman (Cyklo Team Ostrov) 142 b. (26+40+38+38), 3. Martin
Šmída 134 b. (38+36+30+30), 19. Milan Kabrhel 31 b. (12+10+8+1), 23. Vilém Bajer 6 b. (2+1+2+1), 24. Kristýna Mráčková 5 b.
(1+2+1+1), 25. Eva Planičková 5 b. (1+1+1+2), 26. Adam Novotný (všichni SKC TUFO Prostějov) 4 b. (1+1+1+1).
Stíhací omnium, žáci a kadetky (bodovací závod, scratch, prvenství na pásce, závod na neznámou vzdálenost): 1. Lukas Viehberger
(Rakousko) 150 b. (36+40+36+38), 2. Karel Vacek (CK Příbram) 142 b. (34+36+40+32), 3. Mateusz Kuzma (Polsko) 132 b. (40+38+32+22),
11. Ema Cetkovská 84 b. (24+32+2+26), 15. Lukáš Kolařík 42 b. (6+2+16+18), 31. Daniel Polanský 4 b. (1+1+1+1), 32. Jan Klečka
(všichni SKC TUFO Prostějov) 4 b. (1+1+1+1).
1 km pevný start, U23: 1. Robin Wagner, 2. David Sojka (oba Dukla Brno).
Týmový sprint, muži: 1. Polsko (Krysztof Maxel, Mateusz Lipa, Rafal Sarnacki), 2. Írán (Farzin Arab, Hassanali Vasposhti, Mahmoud
Parash), 3. Dukla Brno (Robin Wagner, Adam Ptáčník, David Sojka).
Scratch, muži a U23: 1. Alois Kaňkovský (Dukla Praha) 18:28, 2. Mateusz Nowak (Polsko), 3. Hossein Nateghi (Írán), 5. Viktor Vrážel,
17. Wojciech Pszczolarski, 22. Luděk Lichnovský, 26. Jakub Filip (všichni SKC TUFO Prostějov).
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 1. září 2014

Mladí nohejbalisté Sokola I obhájili již sedmý ročník

Atletika: Blíží se

titul mistra republiky ve trojicích! Prostějovské výšky

Prostějov/pk - O předminulém
víkendu uspořádal nohejbalový
oddíl TJ Sokol I Prostějov z pověření Českého nohejbalového
svazu 20. GALA Mistrovství ČR
starších žáků v nohejbale dvojic
a trojic. Ti nejlepší z celé republiky se tak sešli na kurtech prostějovské sokolovny, aby zápolili
o mistrovské tituly i další medaile. „Tohoto šampionátu se zúčastnily nejlepší žákovské celky,
které se kvalifikovaly na tento
přebor včetně obhájců mistrovského titulu z loňského roku,
domácího celku TJ Sokola I Prostějov,“ konstatoval před startem
Richard Beneš, hlavní kormidelník pořádajícího oddílu. A jeho
svěřenci si vedli opět skvěle!
V sobotu 23. srpna byly na programu dvojice, o den později se hrál
žákovský šampionát ve trojicích.
Celý podnik v rámci slavnostního
zahájení spustil první náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
a člen Rady města Prostějov Alois
Mačák. Ve dvojicích se prezentovalo celkem sedmnáct týmů, včetně dvou dvojic domácí TJ Sokola
I Prostějov. Za „B“ celek startovali
Tomáš Brenner a Ondra Pospíšil,
za hlavní želízko na zisk některé
z medailí byli nominováni Jakub

Ftačník a Lukáš Kábrt. „Systém
byl stanoven do čtyř základních
skupin, z nichž první kvarteto postupovalo do osmifinále, které se
již hrálo vyřazovacím způsobem,“
prozradil Richard Beneš.
Prostějovská druhá dvojice složená
z nadějných mladých hráčů bojovala, jak mohla, ve dvou zápasech
prohrála až v koncovkách rozhodujících setů a do osmifinále se
neprobojovala. Elitní tým Sokola
I si vedl ve skupině zcela suverénně,
když postupně porazil TJ Peklo, Liapor Karlovy Vary a NK Valašské
Meziříčí shodně bez ztráty setu a do
osmifinále tak postoupil z prvního
místa. V zápase o postup do čtvrtfinále vyřadil Prostějov další sokolský
celek z Modřic rovněž 2:0 po setech
10:2 a 10:4. V boji o postup do semifinále zvítězili domácí nohejbalisté nad nepříjemným soupeřem NK
Zvěrkovice taktéž 2:0 po setech 10:6
a 10:4. V nejdůležitějším souboji
o postup do finálového boje o mistra
ČR ale bohužel Sokol I po nejdramatičtějším utkání celého dne podlehl výbornému a sehranému týmu
Dynama České Budějovice 0:2 po
setech 9:10 a 8:10. Mohl tak bojovat
„jen“ o bronzové medaile. V tomto
duelu prostějovští hráči již nezaváhali a po setech 10:4 a 10:2 zvítězili

nad Haponem Horažďovice, čímž
vystoupali na bronzový stupeň.
V neděli 24. srpna byl na program
turnaj trojic, do něhož se prezentovalo dvanáct výběrů. Dle nasazení
byly týmy nalosovány do dvou
základních skupin, z nichž znovu
první čtyři celky postupovaly přímo do čtvrtfinále soutěže. Trojice
Sokola I Prostějov ve složení Jakub
Ftačník, Lukáš Kábrt, Jiří Spáčil,
Ondra Pospíšil a Tomáš Brenner
ve své skupině remizovala sice
s Haponem Horažďovice 1:1, ale
dále již nezaváhala a postupně
porazila Sokol Modřice, Liapor
Karlovy Vary, Sokol Zbečník a Šacung Benešov všechny shodně 2:0
a postoupila tak do čtvrtfinále z prvního místa. Ve vyřazovacích bojích
vyřadila trojice Sokola I celek Dolní Radechové 2:0 (dvakrát 10:4),
v boji o postup do finále šampionátu si hladce poradil s technickým
týmem Avie Čakovice taktéž 2:0
(dvakrát 10:5), čímž si vybojoval
možnost obhajoby mistrovského
titulu z roku 2013. Finálovým soupeřem Prostějova byli překvapivě
mladí nohejbalisté NK Valašské
Meziříčí, kteří senzačně vyřadili
šampióna ze soutěže dvojic Dynamo České Budějovice. Mladí
domácí hráči předvedli početnému

pořadí mistrovství
ČR starších
žáků ve dvojicích:
1. Dynamo České Budějovice
2. Avia Čakovice
3. TJ Sokol I Prostějov
4. Hapon Horažďovice

pořadí mistrovství
ČR starších
žáků ve trojicích:
Předčasné finále. Prostějovské duo Jakub Ftáčník, Lukáš Kábrt
nestačilo v dramatickém semifinále na České Budějovice a muselo
se spokojit s bronzem.
Foto: Jiří Možný
publiku v boji o zlato vynikající
žákovský nohejbal s tvrdými smeči
a chytrými technickými míči, proti
nimž neměl soupeř obranu. Trojice
Sokola I tak zvítězila po setech
10:5 a 10:3 suverénně 2:0 na sety
a obhájila tak mistrovský titul
z loňského roku.
„Šampionát se mi hodnotí velmi
dobře, kluci potvrdili roli hlavních favoritů soutěže a společně
s celkem Českých Budějovic byli
nejúspěšnějším týmem dvoudenního mistrovství České republiky,“
mnul si ruce spokojeností Richard

Beneš, lodivod prostějovských nohejbalistů. „Musím vyzvednout výbornou hru hlavního tahouna týmu
Jakuba Ftačníka, který byl právem
vyhlášen nejlepším hráčem celého
šampionátu dvojic a trojic. Velmi
zdatnými spoluhráči ovšem byli
i Lukáš Kábrt a Jiří Spáčil mladší, kteří byli nedílnou součástí
dobře hrajícího týmu. Jsem rád, že
v neděli jsem mohl dát příležitost
i mladým hráčům Brennerovi
a O. Pospíšilovi, kteří nezklamali
moji důvěru,“ zhodnotil lodivod
vystoupení svých svěřenců.

1. TJ Sokol I Prostějov
2. NK Vlašské Meziříčí
3. Dynamo České Budějovice
4. Avia Čakovice
Tento vrcholný mládežnický
šampionát se mohl konat pouze
s velkou pomocí našich sponzorů, a proto ještě jednou děkuje
výbor nohejbalového oddílu Olomouckému kraji, městu Prostějov, Vzdělávacímu institutu s.r.o.
v Prostějově, FEDOR - AUTO,
Gale Prostějov a Pohřební službě Makový za jejich podporu
tomuto mládežnickému šampionátu. „Nohejbalisté si nesmírně
váží každé pomoci, která se jim
v průběhu roku dostane,“ vzkázal
Richard Beneš.

Prostějov/jim - Ve středu
10. září se na školním hřišti
ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici uskuteční sedmý
ročník mládežnických závodů
Prostějovská výška 2014. Zájemci se mohou hlásit až do
pondělí 8. září, do přihlášky je
nutné uvést celé jméno, datum
narození a školu.
Časový program je následující:
v osm začne prezentace mladšího
žactva, tedy šesté a sedmé třídy
základní školy, a v devět samotná
soutěž mladších žáků a žákyň, od
půl jedenácté přijde čas pro starší
žáky a žákyně, přesně v poledne
plánují organizátoři začátek soutěže dorostenců a dorostenek.
Akci pořádá Komise pro mládež
a tělovýchovu při radě statutárního města Prostějova, ŠSK
Reálného Gymnázia a Atletický
klub Prostějov, nejlepší trojice
skokanů v každé kategorii obdrží
diplom a medaili, první tři družstva škol obdrží diplom a pohár.

Podzimní zpravodajství z Prostějovska
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Ohlédnutí za veleúspěšným vystoupením parašutistů Dukly Prostějov na 33. mistrovstvím světa v klasických disciplínách

„Organizace příšerná, ale kluci znovu potvrdili svou extratřídu,“ pochvaloval si kouč Ivan Hovorka

Banja Luka, Prostějov/son - Jak
už Večerník informoval v minulém vydání, parašutisté Dukly
Prostějov reprezentující Českou
republiku přivezli z 33. civilního
mistrovství světa v klasických
disciplínách kupu úspěchů.
V Bosně a Hercegovině totiž
získali pět medailí včetně tří zlatých, navrch přidali jeden světový rekord! A tak se teď pojďme
za celým šampionátem podrobněji ohlédnout...
Soutěže v Banja Luce otevřela
disciplína individuální akrobacie,
kde Hanáci okamžitě zaútočili na
vrchol. V mužské kategorii triumfoval Libor Jiroušek s výše
zmíněným novým maximem
planety na svém kontě, bronzový
skončil Jiří Gečnuk a všech pět
prostějovských borců se vešlo
do elitní patnáctky! „Akrobacie
klukům vyšla opravdu excelentně.
Libor dokázal, že momentálně je
v téhle disciplíně nejlepší ze všech,

už dokázal předhonit i dlouholetého
suveréna Pflügera z Německa. Na
paty jim ještě šlape Jirka a jako tým
jsme po akrobatické stránce skutečná mezinárodní velmoc. Právě skvělým vstupem do MS jsme zadělali
na jeho celkově úspěšné vyznění,“
otevřel hodnocení pro Večerník Ivan
Hovorka, trenér národního výběru
České republiky.
Poté přišla na řadu přesnost přistání a rovněž v ní jeho svěřenci
dlouho váleli. „Ještě před posledním kolem seskoků Hynek Tábor
vedl a v družstvech jsme byli druzí
o jediný centimetr za prvním místem. Finálové dějství ale chlapům
nevyšlo, dohromady nasbírali
sedm trestných centimetrů a klesli
na pátou příčku, ani Hynek postavení na bedně neudržel. Naštěstí
jsme měli tak velký náskok, že se
těsně povedlo uhájit vedení v absolutním hodnocení a celkově jsme
tedy brali nejprestižnější kolektivní vítězství, které je na mistrov-

Týmový triumf. Z titulu světových šampiónů se v Bosně a Hercegovině radovalo i družstvo prostějovských mužů (na nejvyšším stupni) za
celkové pořadí.
Foto: Ivan Hovorka.

Výsledky civilního MS v klasickém parašutismu (Banja Luka)
MUŽI

Zlatý mladík. Talentovaný závodník Dukly Prostějov Bonifác Hájek (uprostřed) vyhrál na MS v Banja
Luce soutěž juniorů na přesnost přistání.
Foto: Ivan Hovorka.
ství v sázce,“ zdůraznil Hovorka.
„Naše radost byla obrovská, ovšem
v případě lepšího zvládnutí konce
přesnosti přistání mohla být ještě
větší... Vždyť jsme měli zaděláno
minimálně na další tři cenné kovy,
jež nám utekly. A vracet se ze světa
s osmi plackami či ještě větším počtem, to už by se dalo považovat za
naprosto famózní,“ přemítal kouč
zasněně.
I tak zaslouží parašutisté Dukly
absolutorium též zásluhou vycházející hvězdy Bonifáce Hájka,
který v juniorské kategorii medailovou sbírku doplnil titulem
z přesnosti přistání a stříbrem
z kombinace. „Boni je velký talent,
jenž na sobě poctivě pracuje a má

to i srovnané v hlavě. Pokud vydrží
a tímhle směrem půjde dál, čeká ho
velice slibná budoucnost,“ zavěštil
Hovorka.
Souhrnné ohlédnutí za civilním
vrcholem sezóny 2014 se tudíž logicky neslo v oslavném tónu. „Dosáhli jsme vynikajícího úspěchu,
kterým kluci znovu potvrdili svou
extratřídu a příslušnost České republiky k absolutní mezinárodní špičce
v klasickém parašutismu. Medaile
z mistrovství světa včetně titulů vozíme pravidelně a také letos v Bosně
a Hercegovině jsme zanechali výborný dojem. Jsme moc spokojení,
celý tým zaslouží velkou pochvalu,“
zdůraznil lodivod Ivan Hovorka.
Mnohem hůř vyšlo z jeho hodnotí-

cích slov celkové vyznění světového šampionátu. „Ubytování i letecké
zajištění sice pořadatelé nabídli
solidní, avšak z organizačního hlediska měli vinou minimálních zkušeností s tak významnými závody
značné problémy. Soutěžní skoky
řadili tak nešikovně, že se málem
nestihlo dokončit nezbytné minimum pro oficiální vyhlášení výsledků. Nakonec vše dobře dopadlo,
ale jen tak tak. Navíc organizátoři
ani nebyli schopni nechat vyrobit
vlastní medaile a poháry pro nejlepší, což mi s ohledem na význam
světového šampionátu připadne doslova ostudné. Hlavně že pořádající
Balkánci vydělali díky vysokému
startovnému dost peněz, s čímž byli

Individuální akrobacie: 1. Libor
Jiroušek (Česko – Dukla Prostějov), 2. Pflüger (Německo), 3. Jiří
Gečnuk, 9. Jindřich Vedmoch, 12.
Hynek Tábor, 14. Oldřich Šorf
(všichni Česko – Dukla Prostějov).
Přesnost přistání jednotlivců:
1. Fomin, 2. Kiršenkov (oba Bělorusko), 3. Xia (Čína), 5. Šorf, 9.
Tábor, 27. Gečnuk, 43. Jiroušek
a Vedmoch.
Celkové pořadí jednotlivců: 1.
Wiesner (Německo), 2. Savin
(Rusko), 3. Vignuales (Francie),
6. Gečnuk, 7. Šorf, 10. Tábor, 11.
Jiroušek, 17. Vedmoch.

Přesnost přistání družstev: 1. Rusko, 2. Čína, 3. Bělorusko, 5. Česko – Dukla Prostějov.
Celkové pořadí družstev: 1. Česko – Dukla Prostějov, 2. Rusko, 3.
Bělorusko.

JUNIOŘI

Individuální akrobacie: 1. Ferroni, 2. Guinde (oba Francie), 3.
Rubcov (Rusko), 5. Bonifác Hájek (Česko – Dukla Prostějov).
Přesnost přistání jednotlivců:
1. Hájek, 2. He (Čína), 3. Nicolau
(Rumunsko), 19. Petr Chládek
(Česko – Dukla Prostějov).
Celkové pořadí jednotlivců: 1.
Ferroni, 2. Hájek, 3. Guinde.

Medailová sestava. Úspěch z mistrovství světa přivezli tito naši
parašutisté: nahoře zleva Libor Jiroušek, Hynek Tábor, Jindřich
Vedmoch a Oldřich Šorf, dole zleva trenér Ivan Hovorka, Bonifác
Hájek a Jiří Gečnuk.
Foto: archiv.
samozřejmě spokojení,“ povzdechl
si Ivan Hovorka se smutným dovětkem: „Vypadá to, že mistrovství Evropy 2015 proběhne v Bulharsku.
A tam to bude možná ještě horší než
v Bosně a Hercegovině. Bohužel...“

Z aktuální sezóny zbývá členům
ASO Para Dukla Prostějov absolvovat dva závěrečné díly Světového poháru (Rakousko, Švýcarsko) a armádní mistrovství světa
(16. až 29. září v Indonésii).

Kušista Andrés střílel finále mistrovství světa Boxeři ulovili šampiona, Chládek ale nepřijde

Frankfurt nad Mohanem (Německo), Prostějov/jim - Celkem
devět reprezentantů vyslala
Česká republika na nedávné
mistrovství světa ve střelbě
z polní kuše, které hostil německý Frankfurt nad Mohanem.
Ve výpravě sice chyběl čerstvý
mistr republiky mezi muži Jan
Nedělník, i tak měla Savana KK
Kostelec na Hané díky čtyřem
jedincům nejpočetnější zastoupení a postarala se také o nejkvalitnější české výkony.
„Neměly jsme žádné poruchy na
zbraních, počasí nám také vyšlo, ale
na svět to pořád nestačí. Nicméně
jsme podali dobré výkony a střílelo se nám dobře, byť bylo trochu
horko,“ zhodnotil vystoupení pro
Večerník Josef Nedělník, střílející
předseda kosteleckého oddílu.
Nejlépe ze všech Čechů si vedl
kadet Lukáš Andrés, jemuž hrálo
do karet i to, že se nejmladší věkové kategorie účastnilo pouze osm
sportovců. Díky tomu se mladý
sportovec z Ludmírova kvalifikoval do osmičlenného finále a kromě
dvoudenních bitev na pětašedesát,
padesát a pětatřicet metrů absolvoval i desetišípové finále.
Pod dohledem svého trenéra Svatoslava Kuby dosáhl po oba dny
identického skóre 731 bodů, když
mu nejvíce vyšly střední vzdálenosti. Atakoval tak své osobní re-

kordy, na absolutní špičku ale zatím
stále ztrácí přibližně dvě stě bodů.
Mezi ženami si nejlépe z české
trojice vedla ta nejmladší – Hana
Nedělníková. Novopečená domácí
šampionka potvrdila svou formu
a první den se o celých jedenáct bodů
dostala přes osmistovku. I druhý den
začala famózně, závěrečná trať jí už
ale tolik nesedla a oproti sobotě si
v ní o jedenáct bodů pohoršila.
Ve výsledku to tak dalo jedenáctou
pozici, jen kousek za elitní desítkou.
Díky vyššímu počtu středů za sebou
nechala Sabinu Kubesovou ze Suchých Lazců. Jaroslavě Nedělníkové naopak více vyšla druhá polovina
klání, kdy se také dostala přes osm
set bodů, a celkově z toho byla patnáctá příčka.
Do nejlepší dvacítky se vešel rovněž
Josef Nedělník mezi muži. Aktuální vicemistr se, oproti mistrovství
republiky, zlepšil o plných padesát
devět bodů a jeho výkony začínaly
vždy osmičkou. „Je škoda, že nejel
Honza. Kdyby zopakoval svá letošní maxima, mohl skončit těsně
za desátým místem,“ hodnotil Josef
Nedělník.
Právě soutěž mužů nabídla poměrně
kuriózní situaci. Po klasických sto
osmdesáti šípech i finále na deset
ran se totiž trio z Německa, Francie
a Chorvatska srovnalo na 1806 bodech. O pořadí na stupních vítězů
tak rozhodl až dodatečný rozstřel.

Výprava z Hané. Na šampionátu v Německu reprezentovali Českou republiku i Jaroslava Nedělníková, Lukáš Andrés, jeho trenér
Svatoslav Kuba, Josef Nedělník a Hana Nedělníková z Kostelce.
Foto: Savana KK Kostelec na Hané

Výsledky mistrovství světa ve střelbě z polní kuše:
Muži: 1. Ralf Hildebrand (Německo) 1806 bodů (854+856+96),
2. Pascal Christofell (Francie) 1806 b. (858+852+96), 3. Andrej Krstinic
(Chorvatsko) 1806 b. (861+849+96), 19. Josef Nedělník (Česká republika) 1605 b. (800+805).
Ženy: 1. Ina Schmidt (Německo) 1820 b. (865+862+93), 2. Valentina Pereglin (Chorvatsko) 1815 b. (589+860+96), 3. Tiffanie Trouillet
(Francie) 1802 b. (853+852+97), 11. Hana Nedělníková 1608 b.
(811+797), 15. Jaroslava Nedělníková (obě Česká republika) 1597
b. (792+805).
Kadeti: 1. Lolita Kochetova (Rusko) 1778 b. (846+836+96), 2. Martin
Oborovecki (Chorvatsko) 1773 b. (842+841+90), 3. Violetta Samotaeva (Rusko) 1766 b. (843+832+91), 8. Lukáš Andrés (Česká republika) 1542 b. (731+731+80)

Prostějov/jim - Oddíl BC DTJ
Prostějov čeká na podzim nová
zkušenost, neboť jak již Večerník dříve informoval, českou
extraligu mění za česko-slovensko-polskou interligu. Do
ní kromě hanáckého výběru
zasáhne i Rohovník Praha,
Nitra, Dubnica a společný tým
Gliwic a Rybniku. Na start
nové sezony se prostějovští boxeři pilně připravují a trenér
Petr Novotný také mohl uvítat
první nové tváře.
„Snažíme se stabilizovat naši
základnu, výchova je ale dlouhodobá cesta, takže jsme mezi
sebou přivítali i boxery z jiných
oddílů. Přichází k nám Filip Barák, jenž loni podával stabilní
výkony v Dubnici. Doufáme, že
se mu i u nás bude dařit a líbit.
Druhou posilou se stal mistr republiky do jednadevadesáti kilo
Dan Táborský,“ představil čerstvé členy kádru.
Ani soupeři ovšem nechtějí být
pouze do počtu. „Do Prahy jde
Zdeněk Chládek, který se chce
připravit na olympiádu ve ‚čty-

řiašedesátce‘, jeho angažování k
nám nevyšlo. Slováci nyní mají
dobrou generaci a na Mistrovství
Evropské unie získali stříbro a tři
bronzy, Polsko je velká země se
značnou konkurencí,“ těší se někdejší několikanásobný republikový šampion na zajímavou
podívanou.
I proto je rád, že se tento projekt
podařilo dotáhnout do konce
a dojde realizace. „Máme za
sebou rozsáhlá jednání a očekávám, že to povede k zatraktivnění soutěže. Poslední dva
extraligové ročníky se dohrávaly jen ve třech, toto bude pro
diváky i samotné boxery lepší,“
je přesvědčen.
A trojnásobný vítěz nejvyšší
domácí kolektivní soutěže z posledních čtyř let nechce být ani
v nových podmínkách pouze do
počtu. „Kdyby se nám podařilo
obhájit, bylo by to super. Je to ale
otevřené, zatím je tu hodně otazníků a velkou roli hraje i štěstí.
Děkujeme ale městu Prostějov
i Olomouckému kraji, že nás stále podporují, bez nich bychom se

do této soutěže nemohli přihlásit,“ neopomenul připomenout
Novotný.
V mezinárodní soutěži platí
pravidlo, že jednotliví účastníci
mohou nasadit pouze jednoho
cizince, to znamená, že se Prostějov musel rozloučit s Norbertem Kaluczou a právě místo maďarské opory přišel do nejnižší
hmotnostní kategorie Barák.
„Rozhodli jsme se, že upřednostníme Ištvána Bernátha v nejvyšší
váze. Také jsme si odhlasovali,
že když někdo nastoupí za jeden
klub, nebude již moci v ročníku
za jiný. To ale nakonec výkonný
výbor asociace zrušil,“ informoval Novotný.
Prostějovská skvadra již stihla
absolvovat kondiční soustředění, první ostrý zápas ji čeká
v Praze o víkendu 4. a 5. října.
Doma by se pak měli poprvé
představit na přelomu října
a listopadu. Ještě předtím ale
dojde na dekorování úspěšných
juniorů, kteří kralovali oblastní
soutěži, to se uskuteční v sobotu
27. září.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Podzimní zpravodajství z Prostějovska

Parašutismus

V Prostějově padly hned dva rychlostní světové rekordy
Parašutistický šampionát nenarušilo ani počasí, celou akci provázela příjemná atmosféra
Měsíce příprav se vyplatily, organizaci jednadvacátého mistrovství světa ve skupinové akrobacii, desátého mistrovství světa v uměleckých disciplínách
a prvního Světového poháru v rychlostním parašutismu tým pořadatelů zvládl. Po pondělním slavnostním
zahájení se sice po většinu úterního i středečního dne
snášely na prostějovské letiště dešťové kapky a nedalo se létat a skákat, pak se ovšem vyčasilo, rozjezdová dráha oschla a soutěže vygradovaly podle plánu během sobotního dopoledne a odpoledne. Večer
si pak všichni mohli užívat slavnostního předání trofejí
a závěrečného ceremoniálu.
Prostějov/jim
„Jsem spokojen, dopadlo to celkem
dobře. Nejdůležitější je bezpečnost
a můžu říct, že za více než tři a půl
tisíce seskoků jsme měli jen jeden
odhoz padáku, a to dneska téměř ve
finálovém kole. Takže fantazie a atmosféra úžasná. Všichni se navzájem povzbuzovali a užívali si to,“
radoval se zástupce ředitele závodu
Miloš Sklenka.
Samotné závody podle něj dopadly
více méně podle očekávání, po celou dobu se ale bylo na co koukat.
„Překvapení ani tak nebylo, dalo
se to tak plus minus trefit. Takovou
perličkou byl velký souboj v osmičkách, kde se muselo jít do rozeskakovacího tie-breaku,“ poukázal.
O cenné kovy se zápolilo v celkem
sedmi kategoriích. Rychlostnímu
parašutismu kraloval Švýcar Marco Widerkehr, vertikálním formacím, „čtyřkám“ žen a freestyle
vládli Francouzi, v osmičlenné
skupinové akrobacii se radovali
Američané, „čtyřky“ Open se staly
kořistí favorizovaných Belgičanů,
zlato ve freefly brali Rusové.
Toto soupeření sledovaly naživo
i na připravených velkoplošných
obrazovkách také početné skupinky fanoušků, zejména od čtvrtku
do soboty byla parkovací louka
doslova obsypána automobily. I na
návštěvníky tak mohla dýchnout
nevšední atmosféra setkání nejlepších mužů a žen ve svém oboru,
mezi kterými ovšem nepanuje
nevraživost ani přehnaná rivalita,
místo toho spíše uvolněnost, dobrá
nálada, ochota a vzájemná pomoc.
To se dnes ve sportu až tak často
nevidí.

28

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 1. září 2014

HayaBusa neměla
ve 4-Way soupeře

Nejpočetněji zastoupenou a tedy
i nejprestižnější kategorií ve skupinové akrobacii se stala 4-Way Open,
kde soupeří nejen mužské, ale i smíšené sestavy. Do ní nakonec zasáhlo
rovných dvacet posádek, tu českou
totiž vyřadilo zranění jednoho z členů formace. Od úvodního kola se na
čele usadili belgičtí profesionálové
HayaBusa a nikoho před sebe až do
konce nepustili.
O druhé místo spolu soupeřili
Američané a Kanaďané, tento severoamerický souboj byl napínavý
až do úplného konce. Úvodních
osm soutěžních kol absolvovaly
všechny týmy, do devátého prošla
jen polovina z nich a finálové desáté kolo čekalo jen na šest nejlepších.
Odstup čtvrté Francie a pátého
Ruska se každým kolem zvyšoval,
stejně tak narůstal náskok Belgie,
hlavní pozornost tak mířila ke střetnutí o stříbro. Američané v jednu
chvíli vedli již o sedm bodů, osmý
skok jim ale moc nevyšel, ztratili
i v devátém a před posledním výsadkem to tak bylo jen o dva body.
Finiš ale zvládli lépe než jejich severní a východní sousedé a pozici
vicemistra si pojistili. Náskok Belgie se na prvním místě vyšplhal až
na jedenáct bodů.

„Čtyřkám“ žen
vládla Francie

První z celkem tří zlatých medailí
získala země galského kohouta ve
skupinové akrobacii žen. Po prvním, druhém i čtvrtém kole sice
ztrácela francouzská ekipa bod na
Američanky, následující čtyři se-

Dobrá práce. Nejen český freeflyový tým, ale všechny výběry se
mohly spolehnout na povzbuzování ze strany velkých i malých diváků.
Foto: Jiří Možný

Úspěšný tým. Belgická HayaBusa vládla šampionátu v disciplíně 4-Way Open a po předání cen se
zvěčnila i se zástupcem ředitele závodu Milošem Sklenkou.
Foto: Jiří Možný
skoky ale zvládly mnohem lépe
a z mírné ztráty bylo rázem o deset
bodů. Tak luxusní vedení už nepustily.
O druhou pozici se Američanky
strachovat nemusely, jejich odstup
od ostatních byl astronomický a ve
výsledku více než čtyřicetibodový.
Stejně tak ani Velká Británie nemusela o cenný kov příliš bojovat. Po
prvním kole sice na Kanadu ztrácela, poté už se ale poměr sil obrátil
a rozdíl činil v průměru téměř bod
a půl na kolo.
Do ženského zápolení se vydalo
celkem devět družstev, nechybělo
mezi nimi ani to české ve složení
Hana Opálková, Jiřina Klapková,
Lenka Dvořáková, Miluše Vaňková a kameraman Robert Renč.
Domácí tým se zařadil na osmé
místo, které v poklidu uhájil, sedmá
Austrálie byla vzdálena rovných
deset bodů.

V „osmičkách“
rozhodl až tie-break

Na pouhý boj o stříbrnou a bronzovou medaili se hned od začátku
změnila soutěž osmičlenných družstev. Spojené státy svým úvodním
bodovým ziskem daly jasně najevo, kdo si přijel pro zlato, a bezpečně vyhrály každé z deseti kol.
Z tohoto pohledu jim nejvíce vyšlo
čtvrté a osmé pokračování, to své
konto rozšířily o šestadvacet bodů.
Mnohem větší záhadou tak bylo,
kdo obsadí druhé a třetí a také čtvrté
a páté místo. Těsně pod stupni vítězů si to mezi sebou rozdávaly Velká Británie a Nizozemsko. Tým ze
země tulipánů byl téměř po celou
dobu o bod či dva vepředu, po devátém seskoku se ale situace vyrovnala a ten závěrečný desátý určil, že
Britové budou o jeden bod čtvrtí.
Pomyslný boj o stříbro nerozhodlo
ani deset klasických kol. Rusové
totiž nedokázali využít slabšího
momentu Francouzů v předposledním skoku a náskoku tří bodů,
sami v úplném závěru tři body na

Západoevropany ztratili. Rozhodlo v úplně posledním seskoku se ale
tak až rozeskakování. V tie-breaku o jednou desetinku dostali před
získali Rusové dvacet bodů a Fran- Austrálii.
couzi jen devatenáct, stříbro tak puFreestyle ovládla
tovalo na východ.

Titul z vertikálních
formací jde do Francie

Těsnou porážku z předešlé disciplíny si Francouzi vynahradili
v poslední z akrobatických disciplín – vertikálních formacích.
Úvodní tři kola vyhráli vždy o tři či
čtyři body a poté už jim nemuselo
vadit, že hned třikrát získali Američané o špetičku bodů víc.
Podobně jednoznačná situace brzy
nastala i na druhém místě, když se
v polovině závodu podařilo Američanům odpoutat od Kanaďanů.
A další státy zatím zejména získávaly zkušenosti, čtvrtí Švýcaři totiž
na vítěze ztratili téměř sto bodů.
Zbytek startovního pole už byl
velice vyrovnaný. Belgii a Velkou
Británii dělil pouze jeden bod, Austrálii a Rusko dva.

Freefly bylo v desetinách

Početněji zastoupenou z uměleckých disciplín byla ta freeflyová,
kde před kameramanem předvádí
sestavy dva performeři. Jednotlivé
státy do závodu nasadily až dva výběry, takže na stupních vítězů byly
jen dvě vlajky.
Pro zlato si doskákalo Rusko 1,
další dvě místa připadla Francii.
Na zlato to v případě lepší z její
dvojice nevyšlo o pouhých devět
desetin bodu, mezi oběma celky
této parašutistické formace to bylo
o bod a půl.
Další pozice obsadila Velká Británie o půl bod před Norskem, na
čtrnáctém místě soutěž dokončilo
české družstvo Vendula Harasimová, Martina Rydlová, Petr Směšný.
Do finálových dvou kol postupovalo jen osm nejlepších, ti zbývající
tak odskákali jen pět kol – dvě s povinnými sestavami a tři volné. Naši
reprezentanti byli dlouho patnáctí,

Francie

Čistým soubojem mezi dvěma
francouzskými posádkami vyvrcholila soutěž ve freestyle. S pomocí trojice připravených letadel se
do oblak postupně vydala čtrnáctka
týmů, nejtěsnější souboj byl o třetí
a desátou pozici.
Na přelomu první a druhé desítky
rozhodl pátý skok o tom, že z dané
čtveřice na tom nejlépe bude Německo, druhou desítku svorně začaly Slovinsko a Spojené arabské
emiráty, které získaly na desetinu
stejné bodové ohodnocení. Třináctá skončila Venezuela.
Zlato brala Francie 1 před Francií
2, napínavé to bylo za nimi. Po
prvních pěti kolech, která určila finálovou osmičku, na tom byli o desetinu bodu lépe Finové, poslední
dva skoky ale zvládli lépe Rusové
a bronz tak patří jim.

SOUTĚŽ O HODNOTNÉ CENY!

JDE DO FINÁLOVÉHO KOLA!

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. ŘEDITELEM ZÁVODŮ JE MARTIN DLOUHÝ.
Z autorů správných odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce.
Tím se stává Petra POHANKOVÁ, Bedihošť 82. Cenu v podobě
propagačních předmětů si může vyzvednout v redakci (Olomoucká
ulice 10, Prostějov) od pondělí 1. září.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ČÍSLO 7 ZNÍ:
KOLIKÁTÝ SVĚTOVÝ POHÁR V RYCHLOSTNÍM
PARAŠUTISMU HOSTIL PROSTĚJOV?

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 5. ZÁŘÍ, 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 8. KOLA A KONEČNÉ POŘADÍ, VČETNĚ HLAVNÍHO VÝHERCE, NAJDETE V
PŘÍŠTÍM VEČERNÍKU!

Nejlepší zvládl
rychlost 500 kilometrů

Šestnáct odvážlivců se vydalo do
nové, ale také atraktivní disciplíny – rychlostního parašutismu.
V něm se snaží vyvinout co nejvyšší maximální rychlost, kterou
hlídá přístroj.
Nejlépe si v tomto počínání vedl
Švýcar Marco Wiederkehr. A ten
také ve skoku číslo tři zvládl něco
nevídaného – překonal pětisetkilometrovou rychlost a stanovil nový
světový rekord 511,23 kilometru za
hodinu.
Ostatní tak mohli pomýšlet maximálně na stříbro. To se podařilo
získat Němci Thomasu Moritzovi
Friessovi, hned za ním se umístila
jeho kolegyně Stephanie Hippová.
A také ta se zapsala do světových
tabulek. V jednom ze svých skoků totiž dokázala padat rychlostí
461,40 kilometrů za hodinu.

Radost vítězů. Soutěž osmičlenných akrobatických týmů se stala kořistí Američanů, kteří mohli zapózovat s medailemi, pohárem
i štítem a mečem.
Foto: Jiří Možný

PARTNEŘI MISTROVSTVÍ SVĚTA V PARAŠUTISMU 2014

Nejúspěšnější výprava. Reprezentanti Francie si na Hané vyskákali hned tři zlata, mimo jiné i ve "čtyřkách" žen.
Foto: Jiří Možný

Výsledkový servis mistrovství světa a světového poháru v parašutismu
Skupinová akrobacie:
4-Way, Open: 1. Belgie (David Graunweis,
Andy Graunweis, Roy Janssen, Dennis Praet,
Danny Jacobs, Sven Ibens) 264 bodů (32+29
+25+25+33+25+22+18+26+29), 2. USA 253
b.
(31+27+25+24+31+23+22+17+24+29),
3. Kanada 249 b. (31+28+24+22+28+23+20
+21+25+27), 4. Francie 215 b., 5. Rusko 214
b., 6. Spojené arabské emiráty 171 b, 7. Velká
Británie 148 b., 8. Německo 147 b., 9. Austrálie
145 b., 10. Itálie 137 b., 11. Dánsko 116 b., 12.
Finsko 110 b., 13. Jihoafrická republika 110 b.,
14. Slovinsko 102 b., 15. Rakousko 100 b., 16.
Litva 99 b., 17. Švédsko 94 b., 18. Nizozemsko
87 b., 19. Estonsko 84 b., 20. Maďarsko 76 b.
4-Way, ženy: 1. Francie (Laurence Herve,
Perrine Sanchez, Sophia Pecout, Christine Mainis, Cemy Grandcler, Sophie Deremaux, Anais
Maillet) 214 b. (21+25+22+20+27+21+18+17
+19+24),2. USA 204 b. (22+25+21+21+23+1
8+16+15+19+24), 3. Velká Británie 161 b. (1
5+20+16+18+19+14+14+13+15+17), 4. Kanada 147 b., 5. Rusko 132 b., 6. Belgie 125 b.,
7. Austrálie 93 b., 8. Česká republika (Hana
Opálková, Jiřina Klapková, Lenka Dvořáková, Miluše Vaňková, Robert Renč) 83 b.
(10+10+10+7+12+8+11+7+8), 9. Litva 76 b.
8-Way: 1. USA (Sean Sweeney, Justin Blewitt,
Josh Coleman, Matt Davidson, Kurt Isenbar-

ger, Mike LaRoche, Larry Miller, Matt Navarro, Drew Star, Jesse Stahier) 216 b. (24+2
2+15+26+22+21+19+26+21+20), 2. Rusko
171+20 b. (19+18+13+25+14+16+16+19+1
8+13), 3. Francie 171+19 b. (19+16+14+23+
18+13+18+19+15+16), 4. Velká Británie 131
b., 5. Nizozemsko 130 b., 6. Austrálie 123 b., 7.
Spojené arabské emiráty 82 b., 8. Kanada 74 b.
4-Way, vertikální formace: 1. Francie (Rapahel Coudray, Cathy Bouette, Frederic Nenet, Julien Guiho, Yannick Poletti) 179 b.
(23+19+30+20+26+22+24+15), 2. USA 168
b. (19+15+27+22+23+20+25+17), 3. Kanada
142 b. (18+15+23+19+21+15+16+15), 4. Švýcarsko 86 b., 5. Belgie 77 b., 6. Velká Británie
76 b., 7. Austrálie 64 b., 8. Rusko 62 b.

Umělecké disciplíny:
Freeflying: 1. Rusko 1 (Mikhail Razsomazov,
Alexandr Ragulin, Valeriy Konnov) 61,1 b.
(8,8+7,9+8,9+9,0+8,8+8,9+8,8), 2. Francie 1
60,2b.(8,6+7,5+8,8+8,9+8,4+9,0+9,0),3.Francie 2 58,7 b. (8,5+7,9+8,5+8,5+8,1+8,6+8,6),
4. Velká Británie 1 56,6 b., 5. Norsko 56,1 b.,
6. Velká Británie 2 55,2 b., 7. Spojené arabské
emiráty 54,7 b., 8. USA 53,5 b., 9. Rusko 2 36,2
b., 10. Austrálie 1 35,0 b., 11. Kanada 1 31,7
b., 12. Švédsko 30,2 b., 13. Německo 28,1 b.,
14. České republika (Vendula Harasimo-

vá, Martina Rydlová, Petr Směšný) 26,6 b.
(5,6+4,9+5,8+6,0+4,3), 15. Austrálie 2 26,5 b.,
16. Kanada 2 21,9 b., 17. Rakousko 19,6 b., 18.
Slovinsko 15,3 b.
Freestyle:
1.
Francie
1
(Yohann Aby, William Penny) 65 b.
(9,4+8,5+9,4+9,5+9,2+9,5+9,5), 2. Francie
2 62,6 b. (9,2+7,6+9,2+9,2+8,8+9,3+9,3), 3.
Rusko 54,4 b. (8,4+5,1+8,4+8,3+7,5+8,4+8,3),
4. Finsko 54,0 b., 5. USA 49,7 b., 6. Rusko 2
47,1 b., 7. Velká Británie 1 43,4 b., 8. Izrael 42,1
b., 9. Austrálie 26,2 b., 10. Německo 22,3 b.,
11. Slovinsko a Spojené arabské emiráty 22,1
b., 13. Venezuela 21,8 b., 14. Velká Británie 2
20,0 b.
Rychlostní parašutismus: 1. Marco Wiederkehr (Švýcarsko) součet 1526,64 km/h, 2. Thomas Moritz Friess 1410,65 km/h, 3. Stephanie
Hipp (oba Německo) 1352,08 km/h, 4. Lars
Eklund (Švédsko) 1349,18 km/h, 5. Reinhard
Wiesenhofer (Rakousko) 1332,97 km/h, 6. Luc
Malsin (Belgie), 7. Henrik Anderson (Švédsko), 8. Markus Fuchs (Švýcarsko), 9. Daniel
Hagström (švédsko), 10. Jason Bird, 11. Michael Lovemore (oba Velká Británie), 12. Marco Hepp (Německo), 13. Michael Longford
(Velká Británie), 14. Peter Schmid (Německo),
15. Matthew Holford, 16. Lewis Young (oba
Velká Británie).

Kdy nám to letí? O vynesení parašutistů do oblak se starala hned tři letadla, v nich společně stoupaly
nahoru posádky napříč státy.
Foto: Jiří Možný
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Kvitovou na US Open vyřadila neznámá Srbka už ve třetím kole
Další prostějovské hvězdy Berdych a Šafářová dohrály své noční zápasy až po uzávěrce

Ani na letošní US Open nebude Petra Kvitová vzpomínat
v dobrém. Během celé své kariéry na posledním grandslamu roku ještě nikdy nepřešla přes čtvrté kolo. Letos
skončila dokonce už po třetím utkání, přestože se jí
rýsovala zajímavá cesta pavoukem i možnost stát se
minimálně světovou hráčkou číslo dvě. Jenže osud tomu chtěl jinak… Mužská jednička Tomáš Berdych svůj
zápas třetího dějství proti Gabašvilimu začal až pozdě
večer, v noci pak odehrála životní premiérové osmifinále
na US Open Lucie Šafářové. Jak jejich zápasy dopadly,
můžete se dozvědět z našeho internetového serveru
www.vecernikpv.cz.
New York, Prostějov/lv
Na začátku turnaje to přitom s českou tenistkou nevypadalo špatně.
Kristině Mladenovičové povolila jedinou hru a vyhrála 6:1, 6:0.
Francouzka neměla žádnou šanci
a ani zdaleka se nepřiblížila překvapivému úspěchu z loňského turnaje
v pařížské hale. „Na kurtu sice
hodně foukalo, ale tomu jsem se
dokázala rychle přizpůsobit. Zvládla jsem to dobře a bez problémů,“
pochvalovala si Kvitová. Následně
v českém souboji vyřadila oddílovou kolegyni a kamarádku Petru
Cetkovskou 6:4, 6:2, pak ale její cesta turnajem nečekaně skončila.

Šafářová premiérově
přešla přes 3. kolo
Více se dařilo Lucii Šafářové.
V úvodu turnaje si poradila s Timeou Babosovou 6:4, 7:5. Maďarská ranařka především ve
druhém setu kladla velký odpor
a za stavu 5:4 odvrátila tři mečboly.

Přesto v závěru prostějovská hráčka utkání dorazila. „Na konci jsem
udělala několik chyb a utkání si
sama zkomplikovala. Přesto se
podařilo zápas dotáhnout do konce ve dvou setech a to se počítá,“
komentovala vstup do US Open
Šafářová.
Wimbledonskou semifinalistku
nezastavila ani nepříjemná Číňanka Čeng Saj-saj. Šafářová sice
potřebovala k postupu tři sety,
přesto se radovala po výsledku
6:3, 4:6, 6:2. Česká tenistka sice
ztratila druhý set, v tom třetím
ale dokázala jít do vedení 3:0
a svůj náskok udržela. „Soupeřka
hrála nepříjemné kopce a čopy.
Byl to pro mě test trpělivosti.
V závěru jsem už měla i křeče.
I tak se mi podařilo uspět,“ oddechla si po duelu Šafářová a ve
3. kole si poradila i s Alizé Cornetovou 6:3, 6:7, 6:4. poprvé tak
v New Yorku postoupila do osmifinále. „Přetahovaly jsme se s Alize v napínavých výměnách. Byl

to vyčerpávající zápas,“ komentovala dramatický průběh střetnutí vítězka. Její osmifinálový duel
s Číňakou Pcheng Šuaj skončil
po uzávěrce tohoto vydání.

Dvě porážky
v úvodu turnaje
Na těžký los doplatil Jiří Veselý.
S třetím nasazeným Stanislasem
Wawrinkou prohrál 2:6, 6:7, 6:7
a poslední grandslam pro něj
skončil už po úvodním utkání.
Zpočátku Švýcar dominoval
a uspěl i v koncovkách dalších
setů. „Na začátku jsem byl svázaný a dělal chyby. Byla to nováčkovská daň,“ uznal Veselý,
který dostal šanci na obrat ve
druhé sadě. Za stavu 5:4 podával
na vyrovnání zápasu, vítěz letošního Australian Open kritický
okamžik zvládl, stejně jako obě
zkrácené hry. „Všechno nebylo
špatné. Byl jsem s ním schopný
dotáhnout dva sety do tiebreaku,
mít jeden setbol, brejknout ho
zpátky ve třetím setu. To se jednou bude hodit,“ řekl Veselý.
Navázat na senzační postup do
semifinále Wimbledonu se nepodařilo Tereze Smitkové. S Portoričankou Monicou Puigovou
sice vyhrála první set, přesto se
69. hráčkou žebříčku WTA prohrála 6:3, 3:6, 3:6. Od půlky druhého setu jsem soupeřku nechala
příliš hrát. Míň jsem chodila do
returnu a ona si začala víc věřit.
Hodně mi toho pozabíjela,“ uznala Smitková, která se v hlavní
soutěži na US Open představila

poprvé v kariéře. „Byla to docela
síla. Na takové diváky jsem nebyla zvyklá. Snad je to poučení pro
příště,“ dodala mladá hráčka.

Berdych slavil
stou výhru na grandslamu
Sté vítězství na grandslamu si
v 1. kole na své konto připsal Tomáš Berdych po výhře nad Lleytonem Hewittem 6:3, 6:4, 6:3. Australský vítěz turnaje z roku 2001
v tomto utkání neuhrál ani set,
i když v průběhu druhé části duelu
vedl už 3:0. I z této těžké chvilky se český hráč dokázal otřepat
a potvrdil roli favorita. „Utkání
se zlomilo ve druhém setu. Začal
jsem hrát svou hru a cítit se na kurtu dobře. Horko nám bralo síly, ale
vítr byl ještě nepříjemnější,“ komentoval zápas Berdych, jubilejní výhru ale nepřeceňoval. „Je to
hezké číslo. Ale na statistiky příliš
nejsem.“
V další fázi turnaje se ale pořádně nadřel se Slovákem Martinem
Kližanem, kterého porazil až
v pěti setech 6:3, 4:6, 6:2, 3:6, 6:3.
Dramatický duel trval necelé čtyři hodiny „Po prohraném druhém
setu jsem si řekl, že s takovým
výkonem nemůžu vyhrát. Musel
jsem se sebrat. Musel jsem hodně makat, abych Martina porazil.
Měnily se podmínky, jak se odpoledne proměnilo ve večer. Bylo to
hodně těžké,“ ulevil si po náročné dřině Berdych, jehož utkání
3. kola s Teimurazem Gabashvilim skočilo po uzávěrce tohoto
čísla Večerníku.

Záře a překvapení.
Narozdíl od Petry Kvitové (na snímku vpravo),
která nečekaně vypadla
již v prvním týdnu US
Open, si Lucie Šafářová
připsala další životní výsledek, který ji pomalu,
ale jistě sune k Top Ten.
2x foto: internet

Oba házenkářské týmy ladí formu na novou sezonu Prostějov pořádá tradiční turnaj

Kostelec na Hané, Prostějov/
jim - Už jen tři týdny zbývají
do startu házenkářské druhé
ligy a oba regionální zástupci
tak finišují s přípravou na nový
ročník. Zatímco kádr Prostějova
neprošel žádnou větší změnou
a ztrátou je kromě několika zraněných pouze odchod Štěpána
Gazdíka, v Kostelci na Hané nastal výraznější pohyb. Mužstvo
povede nový trenér, hostování
zkušených hráčů skončilo, naopak na zkoušku přišlo duo z nižší
soutěže.
Oba regionální výběry již mají za
celou několik týdnů předsezónní
přípravy. Hráči Sokola II Prostějov
začali v pondělí 14. července, kdy
nejprve dva týdny běhali v písku
u haly ve Studentské ulici, poté se
přesunuli ke Kalichu, kde setrvali
až do počátku herní přípravy v pondělí 18. srpna. „Přešli jsme z hrubé
síly na pilování míčové techniky,
zatím za sebou máme celkem čtyři

přáteláky, první dva s extraligovým
Přerovem. U něj jsme prohráli
38:27 a doma 33:37, nekladl jsem
ale na hráče žádné nároky. Spíše
to posloužilo, aby viděli, že ještě
existuje hřiště i brána, navíc soupeř
začíná soutěž již šestého září,“ poukázal Jurík.
V uplynulém týdnu následovala
další dvojice střetnutí. Nejprve ve
středu to bylo utkání s prvoligovou
Olomoucí, které skončilo výsledkem 29:33, v pátek pak došlo na
přípravné derby na půdě Kostelce na Hané. „Vyhráli jsme 34:33,
nedělal bych z toho ale žádné závěry. Hrálo se na třikrát dvacet minut, nám chyběli Šestořád, Valach,
Michal Jurík, Tomáš Jurík, jim zase
Martin Grulich, Ševčík, Varhalík,
Vymětal, Varha. Po fyzické stránce jsme na tom byli lépe, není to
ale snadný soupeř. Panu Greplovi
se podařilo skloubit zkušenosti
s mládím a má tam spoustu nových
tváří,“ hodnotil.

Do kádru se mu navzdory prvotním zprávám vrátil Michal
Jurík, jenž si svůj konec kariéry
ještě rozmyslel, naopak původně
povolaných dorostenců se nedočkal. „Buriánek byl na jednom
tréninku, Tomek vůbec a prý skončil. Mrzí mě to, že nejeví zájem, je
to problém. Vytipoval jsem si ale
dva talentované dorostence Čelovského s Bokůvkou, kteří dostanou
šanci v kádru, aby se již otrkali,“
prozradil novinky.
Tou další je potvrzený odchod Štěpána Gazdíka zpět do Zubří. „Tuto
sobotu zde hostíme turnaj za účasti
Maloměřic, juniorky Karviné a juniorky Zubří, při této příležitosti se
s ním chceme rozloučit. Odvedl tu
velice slušnou práci,“ poděkoval
Alois Jurík mladé spojce usilující
o průnik do extraligy. Kvůli zaměstnání v Prostějově končí rovněž Juráček, jenž přešel ke stavební firmě a bude nově nastupovat za
Hranice.

A ledy se obrazně hnuly i v Kostelci na Hané. „Přihlásili se mi dva
hráči Senice, kteří k nám přicházejí
na hostování. Jedná se o Schejbala,
což je vysoký levák schopný hrát
na pravé spojce i pravém křídle,
a levé křídlo Kopecký. Až čas ukáže, jak tady herně zapadnou, mají
zatím trochu jiné herní návyky,“
prozradil Grepl. I on již s hráči zahájil finální fázi přípravy, na řadu
přichází pilování útočných kombinací i defenzivních variant. „Stále
se scházíme třikrát v týdnu a účast
je velice dobrá. Zkoušíme agresivní obranu 0-6 i vysunuté 1-5 a 2-4,
bohužel se nám ale nevyhýbají zranění,“ mísí se dojmy ve zkušeném
kormidelníkovi.
Před úvodním druholigovým kolem na půdě Ivančic ještě prověří
Kostelecké dvojutkání s Velkou
Bystřicí, naopak předjednané přáteláky s Bystřicí pod Hostýnem se
kvůli problémům na straně soupeře neuskuteční.

a klub se rozloučí se Štěpánem Gazdíkem
Prostějov/jim - Prvoligová
Karviná „B“, soupeř z jihomoravské skupiny druhé ligy
Maloměřice a kolega ze severomoravské grupy Zubří „B“
zavítají tuto sobotu do Prostějova a v tělocvičně Reálného
gymnázia poměří síly mezi
sebou i s domácím výběrem.
Na programu totiž bude tradiční předsezónní přípravný
turnaj.
„Bude to pro nás jedna z posledních prověrek, protože poté
už pravděpodobně budeme hrát
pouze druhé kolo Českého poháru. Nebudeme tak už zkoušet
nové varianty, ale hráči nastoupí
na svých klasických postech,
aby ukázali, co v nich je,“ plánuje si trenér Sokola II Prostějov Alois Jurík.

Hrát se bude na dvakrát pětadvacet
minut, tedy celkově o deset minut
méně než při soutěžním utkání,
a celé klání zahájí o tři čtvrtě na devět souboj domácího týmu s Maloměřicemi, přibližně o pět a půl
hodiny později vše zakončí duel
Prostějova s Karvinou „B“.
„Sehrát tři regulérní zápasy v jeden
den nejde, i tak nám to může hodně dát. Karviná trénuje sedmkrát
týdně a to stejné platí i pro Zubří,
oba celky jsou zálohami pro ex-

traligu. Naši hráči by to ale měli
zvládnout, navíc se nehraje o body
a můžu je všechny prostřídat,“
upozornil Jurík.
A před střetnutím se Zubřím „B“
dojde i ke slavnostnímu okamžiku, prostějovský oddíl se oficiálně
rozloučí se Štěpánem Gazdíkem,
jenž na Hané strávil poslední
sezony. Nyní již ale v Brně dostudoval a vrací se zpět na Valašsko,
kde by se chtěl prosadit do nejvyšší domácí házenkářské soutěže.

Rozlosování turnaje:
8.45 - 9.40: Prostějov – Maloměřice
9.50 - 10.45: Karviná „B“ – Zubří „B“
10.55 - 11.50: Prostějov – Zubří „B“
12.00 - 12.55: Maloměřice – Karviná „B“
13.05 - 14.00: Zubří „B“ – Maloměřice
14.10 - 15.05: Prostějov – Karviná „B“
15.15: ukončení turnaje.

V prvním kole Českého poháru uspěl pouze jeden regionální zástupce

Kostelci nevoněla uničovská házená TJ Sokol II. vydřel postup i na antuce
Uničov
TJ Sokol Kostelec na Hané-HK

28:24
(15:11)

Sestava a branky Kostelce na Hané:
P. Navrátil, Mayer, Varha – Smékal 9, M. Grepl 6, Ševčík 3, Schejbal 2, Palička 1, J. Grepl 1, Fröhlich 1, Humpolíček 1, J. Prášil 1,
V. Prášil. Trenér: Jiří Grepl.

Uničov, Prostějov/jim – S podmínkami venkovního antukového hřiště a nadšeně
hrajícího domácího výběru
se házenkářům Kostelce
nepodařilo poradit. Favorit zápasu tak padl na půdě Uničova
a do druhého kola Českého
poháru nepostoupil. Do startu
druhé ligy ho tak čekají už jen
přátelské zápasy.

„Jeli jsme tam s cílem vyhrát,
bohužel se nám to nepodařilo.
Než jsme se venku rozkoukali,
už to bylo o pět branek. To si
domácí udržovali až do konce
poločasu,“ popisoval kouč
poražených Jiří Grepl.
Hosté se poté snažili změnit
vývoj utkání, už se jim to ale
nepodařilo a Uničov svůj náskok
udržel až do konce. „Domácí

V sobotu začíná NOVÝ ROČNÍK
malé kopané Pohárem města PV

Prostějov/kopa, son - Nová sezóna malé kopané tradičně odstartuje úvodním kolem Poháru města Prostějov mužů. A zahajovací zápasy této soutěže v aktuálním ročníku 2014/2015 jsou na
programu již o nadcházejícím víkendu.
Do pohárového klání se tentokrát přihlásilo jen devět týmů, které
byly na páteční schůzce rozlosovány do tří základních skupin. Jejich složení najdete níže, odehrají se v sobotu 6. září od 9.00 hodin
v Laškově, Brodku u Prostějova a Dřevnovicích. Ve všech grupách
se hraje systémem každý s každým a do semifinálové fáze, jež přijde
na řadu pravděpodobně v červnu příštího roku, postoupí vždy dva
nejlepší celky z každé skupiny.

Los 1. kola Poháru města Prostějov 2014/2015
- sobota 6. září, 9.00 hodin
Základní skupina A, hřiště Laškov, umělá tráva: SK Tomek
Dobrochov, 1.FC Laškov, SK Juniors SEMOS Hluchov.
Základní skupina B, hřiště Brodek u Prostějova, přírodní tráva:
SK Chaloupka Prostějov, MK Brodek u Prostějova, Medvědi Prostějov.
Základní skupina C, hřiště Dřevnovice, přírodní i umělá tráva:
SK Dřevnovice, Spojené kluby Hluchov/Čehovice, FC Ladzimil
Čehovice.

využili a trestali naše hrubé chyby
v obraně, dostávali jsme poměrně
laciné branky. Na naše možnosti
to ale nebyl úplně špatný zápas,
ale byly tam nedostatky v útočné
i obranné fázi, stále je na čem pracovat,“ uvědomuje si.
Projevilo se tak to, že se musel
obejít bez Martina Grulicha, Milana Varhalíka, Jiřího Vymětala
i Martina Švece, kteří byli na
dovolené. „Nyní nás čekají už
jen tréninky a zápasy s Velkou Bystřicí, musíme se zaměřit
na nácvik obranné činnosti
i útočných kombinací. Měli bychom zvládat i rychlý přechod
do útoku,“ vyjmenoval Jiří
Grepl.

Podzimní
zpravodajství
z Prostějovska

www.
vecernikpv
.cz

Dřevohostice, Prostějov/jim
– Více než tři čtvrtiny utkání
obavy a v závěrečných minutách navyšování náskoku.
Tak vypadal v kostce první
soutěžní zápas prostějovských
házenkářů v novém soutěžním
ročníku. Tým Aloise Juríka
odjel k duelu prvního kola domácího poháru na půdu Dřevohostic a musel se vyrovnat
s úskalími venkovního povrchu, to po velkých starostech
i zvládl.
„Úkol splněn, favorit postoupil,
ke spokojenosti to ale mělo daleko. Nepředstavitelné problémy
nám dělala antuka a čtyřicet mi-

nut jsme se s tím nemohli srovnat. Až pak jsme se nevybíjeli
v osobních soubojích a srovnali
se s tím, že míč obalený antukou tolik nelétá,“ popisoval své
dojmy trenér vítězů.
Po poločase chudém na branky totiž měli navrch domácí, to
stejné platilo i dlouhé minuty po
změně stran, než se rozstřílelo
duo Kozlovský, Kosina. „Soupeř byl vyloženě slabý, na úrovni
divize. Hrál ale doma a předvedl
výkon na hranici svých možností. Vstoupili jsme do toho jako
mistři světa a za úvodních třicet
minut jsme ze čtyřiadvaceti pokusů využili jen šest, to byla ka-

15:22

Dřevohostice
TJ Sokol II Prostějov

(9:6)

Vyloučení: 3:3. Sedmičky: 4/2:4/4. Pětiminutovky: 1:1, 2:1, 4:1,
5:3, 6:4, 9:6, 12:9, 13:11, 14:12, 14:18, 14:20, 15:22.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 4, Čižmárik, T. Jurík 1, Jura 1, Jurečka
1, Bečička, Ordelt, Münster, Procházka 3, Mikulka, Raška, Kosina
9. Trenér: Alois Jurík.

tastrofa. Máme před sebou ještě
tři týdny přípravy a čeká nás
hodně práce,“ nebral si servítky.
V kabině tak musel hodně zvýšit
hlas a vyplatilo se to. „Byla to
házená sedmdesátých let a my
jsme neměli na antuku žádnou

specifickou přípravu. Pomohlo
nám, že jsme změnili obranu na
0-6, soupeř totiž hrál typickou
venkovní hru do pivota. A druhý
poločas jsme již vyhráli 16:6,“
radoval se ale alespoň ze zlepšeného výkonu po změně stran.

Vitásek, Kumstát i Cetkovský naskočili do Ligy mistrů
Odchovanci prostějovského hokeje řádí i v Evropě

Prostějov/jim - Trojice prostějovských rodáků a odchovanců
místního hokeje Ondřej Vitásek, Petr Kumstát a Jiří Cetkovský zůstala i pro nadcházející
extraligovou sezonu věrna svým
dosavadním českým klubům,
přesto se mohou těšit i na mezinárodní konfrontaci. Všichni tři
totiž nabírají zkušenosti v obnovené Lize mistrů.
„Je to pro mě opět něco nového,
zážitků mám ale plno. Střetávají
se tu dost kvalitní týmy z různých
soutěží a jsem velice spokojen,
škoda jen prvního utkání. Prohrávali jsme již 0:4, nakonec to bylo
jen o gól. Zatím to ale vidím velmi
dobře, máme slušně našlápnuto

a snad budeme pokračovat v tom,
co jsme předvedli při našem druhém vystoupení,“ podělil se o své
dojmy reprezentační obránce Ondřej Vitásek.
Jeho Bílí Tygři se na úvod střetli
doma s Kärpätem Oulu a finskému
mistru podlehli 3:4. O dva dny později na ně čekalo utkání číslo dvě
a duel s Kolínem nad Rýnem
zvládli mnohem lépe. Na německé
půdě si tak liberečtí hokejisté připsali první výhru v této kontinentální soutěži a posunuli se na druhé
místo. Jedním gólem a nahrávkou
se na tom podílel i Vitásek, jenž tak
má na kontě zásahy v národním
týmu i Lize mistrů a do sbírky mu
chybí už jen extraligová branka.

Ještě lépe než Severočeši jsou na
tom hráči pražské Sparty, ti mají
za sebou úspěšné skandinávské
turné. Nejprve si přivezli výhru
5:4 na nájezdy z ledu KalPy
Kuopio, tu následně potvrdili
na ledě Växjö, kde zvítězili 5:2.
V prvním utkání ještě vyšel Petr
Kumstát naprázdno, v tom druhém již jeho formace s Tomášem
Rolinkem a Lukášem Pechem na
křídlech, Janem Piskáčkem a Michalem Barinkou v obraně zazářila. Postarala se totiž o všech pět
branek Pražanů a nasbírala všech
čtrnáct kanadských bodů hostí,
dvaatřicetiletý forvard se pod
výhru podepsal jedním gólem
a třemi asistencemi.

Nejhůře je tak na tom zatím Jiří
Cetkovský a jeho Pardubice. Východočeši odešli do kabin v obou
případech poraženi, ve švédském
Linköpingu i na ledě finského TPS
Turku podlehli vždy 1:2. A prostějovský dlouhán plnící si zejména
defenzivní úkoly a vynikající
v Radegast Indexu na svůj premiérový kanadský bod čeká.
V tomto týdnu se nejprve ve čtvrtek střetnou Liberec s Košicemi
a Sparta s Växjö, v pátek dokončí
třetí kolo Pardubice s Linköpingem. A čtvrté kolo základních skupin se uskuteční hned o víkendu,
Liberec pojede do Košic, Sparta
přivítá Kuopio, na Pardubice čeká
souboj s Turku.

Volejbal
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U VOLEJBALISTEK JE NA SPADNUTÍ PŘESTUPOVÁ BOMBA! Basketbalisty posílil Talley a Šteffel
Zatím však stále nevybuchla, příprava žen VK AGEL jinak probíhá poklidně

Bez převratných událostí, přesně podle plánu a na
vysoké úrovni pokračuje příprava prostějovských volejbalistek na novou sezónu 2014/2015. „Agelky“ absolvovaly už čtvrtý společný tréninkový týden a jeho
největší zajímavostí bylo zapojení dvou úspěšných
mládežnických reprezentantek z juniorského výběru
České republiky.
Prostějov/son
„Během uplynulého týdne se
k nám přidaly Eva Lakomá a Pavla
Meidlová. Po pondělním návratu
z mistrovství Evropy do devatenácti let, kde pomáhaly vybojovat
pěkné šesté místo, samozřejmě obě
dostaly aspoň krátký čas na oddech
a poté začaly znovu makat. I když v
případě Evy jen částečně, neboť si
z šampionátu přivezla lehčí zranění,“ prozradil Večerníku Miroslav
Čada, kouč žen VK Agel.
Připojení obou talentovaných odchovankyň prostějovského klubu si každopádně pochvaloval.
„Zase nás je o něco víc, což při
volejbalově zaměřených trénincích
umožňuje větší variabilitu různých
cvičení. S deseti hráčkami je prostě
víc možností než s osmi,“ vylo-

žil lodivod jednoduchou logiku.
Kromě toho od středy 3. září do
přípravy naskočí i další mládežnická reprezentantka, tentokrát
z beachvolejbalu. „Kristýna Adamčíková potřebuje po příletu ze Světové olympiády v Číně trochu delší
dobu na aklimatizaci. Každopádně
naše tréninky také obohatí,“ těšil se
lodivod.
Ústřední náplní práce A-družstva
Prostějova je přitom nadále fyzička pod vedením kondiční trenérky Michaely Jelínkové. Náročné,
avšak odborně podávané dávky
polykají vedle výše zmíněných
mladých nadějí kmenové členky
dospělého kádru „vékáčka“: nahrávačka Michaela Zatloukalová,
blokařky Sonja Borovinšek a Ana
Bogdanovic, smečařky Tatsiana
Markevich, Andrea Kossányiová

Beze změn. Volejbalistky Prostějova jsou ve fázi přípravy, která pomalu
jde do svého konce.
Foto: www.vkprostejov.cz
a Barbora Gambová, univerzálka
Solange Soares a libero Julie Kovářová. Nadále pak chybí reprezentantky Stefanie Karg a Pavla
Vincourová.
Právě nad posledně jmenovanou
se internetem i sociálními sítěmi
vznáší spousta spekulací ohledně
přestupu do zahraničí. A je zřejmé,
že na nich něco bude, neboť zatímco Kossányiová se po skončení
World Grand Prix už dávno vrátila
z českého nároďáku mezi „Agelky“, Vincourová pořád nikoliv…!
A Večerníku se podařilo zjistit, že

důvodem skutečně je přestupová
bomba, která by měla vybuchnout
již v těchto dnech. Každopádně
vedení prostějovského klubu má za
svou první nahrávačku nachystaný
příchod minimálně srovnatelně
kvalitní plejerky. A navíc visí ve
vzduchu brzké angažování ještě
jedné nové posily, jež zrovna teď
na Hané absolvuje více než týdenní
zkoušku.
Pokud se chcete záhy dozvědět
přesné a konkrétní informace z tábora prostějovských volejbalistek,
sledujte naše webové stránky!

Těsně prohrané čtvrtfinále přisoudilo Kristýně
Adamčíkové na OH mládeže dělené páté místo
Světová olympiáda mládeže – výsledky páru Adamčíková, Valková
Základní skupina B
Van, Vi (Vietnam) 2:0 (6, 12), Duda, Paty (Brazílie) 0:2 (-19, -8), Aminata, Haja (Sierra Leone) 2:0
kontumačně, Muno, Caputo (USA) 2:1 (13, -17, 12), Gerson, Rohrer (Švýcarsko) 1:2 (-21, 21, -14).

Konečné pořadí skupiny B
1. Duda, Paty 5 vítězství (skóre 10:0), 2. Gerson, Rohrer 4 (8:4), 3. Adamčíková, Valková 3 (7:5),
4. Muno, Caputo 2 (6:6), 5. Van, Vi 1 (2:8), 6. Aminata, Haja 0 (0:10).

Nanking, Prostějov - Že jsou jednou z nejlepších beachvolejbalových dvojic planety do 19 let, to
potvrdily Kristýna Adamčíková
(VK AGEL Prostějov) s Kateřinou Valkovou (TJ Ostrava) na
Letních světových olympijských
hrách mládeže 2014. Stejně jako
při nedávném mistrovství světa
této věkové kategorie postoupily
i v čínském Nankingu až do závěrečných kol play off a vyrovnaně
bojovaly s pozdějšími medailistkami. Bohužel samy však ani
tentokrát na vysněný cenný kov

1. kolo play off

Osmifinále

Čtvrtfinále

Batioja, Molina (Ekvádor) 2:1
(-18, 17, 15).

Michelle, Erika (Paraguay) 2:0
(15, 21).

Arnholdt, Schneider (Německo) 1:2 (19, -13, -9).

nedosáhly. Z asijského turnaje si
přivezly po těsném čtvrtfinálovém
vyřazení konečné páté místo.
Jak už Večerník informoval v
minulém vydání, v základní
skupině „B“ obsadily mladé
české reprezentantky po třech
vítězstvích a dvou porážkách
třetí příčku. Ve vyřazovací fázi
následně udolaly dva jihoamerické páry z Ekvádoru i Paraguaye, čímž postoupily mezi
elitní osmičku. Tam narazily na
německé duo Arnholdt, Schneider, mimochodem stříbrné
z letošního a výše zmíněného
mistrovství světa „U19“.
Do této medailově zlomové bitvy
vstoupily Týna s Katkou slibně,

když hned od úvodních míčů
předváděly opravdovou volejbalovou kvalitu a díky zvládnuté
koncovce získaly první set 21:19.
Pak se ale zdálo, jako by jim
v celkově osmém střetnutí náročného turnaje došly síly. Dění
na hřišti ovládly soupeřky, druhá
sada skončila přesvědčivě 21:13
v jejich prospěch a ani v tiebreaku už se s ničím nepáraly. Naše
děvčata proti rozjetým Němkám
marně hledala cokoliv účinného a rozhodující dějství dospělo
k výsledku 15:9, což znamenalo
loučení s Nankingem.
Leč umístění dvojice Adamčíková, Valková na dělené páté
pozici v konkurenci všech

nejlepších týmů zeměkoule
do devatenácti roků rozhodně
není důvodem k truchlení. Naopak holky znovu prokázaly,
že se mezi svými vrstevnicemi mohou vyrovnaně postavit naprosto komukoliv. A za
pozornost jistě stojí, že hned
dvě jejich přemožitelky v Číně
obsadily nejvyšší posty (Duda,
Paty z Brazílie zlaté, Arnholdt,
Schneider bronzové). Kristýnu
i Kateřinu je tedy potřeba za
jejich vystoupení na LSOHM
spíš pochválit a hlavně před teprve sedmnáctiletou prostějovskou nadějí se rýsuje nadmíru
slibná budoucnost. Ať v šestkovém, či plážovém volejbalu.

2x foto: Internet
Prostějov/lv - Dva kvalitní
basketbalisté doplnili sestavu
prostějovských basketbalistů
před novou sezonou v Mattoni
NBL. Do kádru stříbrných medailistů z posledního soutěžního
ročníku přišel křídelník Dylan
Talley (na snímku vpravo) a
nejvyšší tuzemskou soutěží
ošlehaný David Šteffel. Ariete
tak rozšiřuje kádr pro novou
sezónu a dává tak příležitost
dalším hráčům k jejich hernímu vzrůstu a třebas i atraktivnímu angažmá v zahraničí,
jako tomu bylo v několika případech členů vicemistrovského
celku z minulého ročníku.
Americký basketbalista Talley
hrál naposledy německou bundesligu za SC Rasta Vechta. „Ty-

pově by měl nahradit Jaromíra
Bohačíka. Předpokládáme, že
zapadne do naší sestavy a bude
kvalitní posilou,“ okomentoval
příchod zahraničního basketbalisty Petr Fridrich, generální manažer Ariete Prostějov.
Druhou novou tváří Orlů se stal
zkušený podkošový hráč David
Šteffel. Ostřílený pivot v domácí
soutěži hrál za USK Praha, Pardubice, Nový Jičín a za sebou
má angažmá v Itálii a Rumunsku.
Naposledy působil v Ústí nad
Labem. „Po odchodu Kohouta a
Švrdlíka jsme potřebovali doplnit
sestavu pod košem. Domluvili
jsme se s Davidem a věříme, že to
je dobrá volba. Jednání bylo rychlé, hráč se už zapojí do tréninku,“
poznamenal Fridrich.

K dohodě naopak nedošlo v případě Jaroslava Tyrny, který byl v
Prostějově na zkoušce a odehrál
i dva přípravné zápasy. U Orlů
přesto pokračovat nebude. „Jde
o kvalitního hráče. V naší situaci jsme ale přece jen potřebovali
jiný typ basketbalisty,“ uvedl generální manažer Ariete.
Od počátku nadcházejícího týdne
se bude tým připravovat v kompletní sestavě. K mužstvu se již
připojil Radek Nečas a Tomáš
Mrviš. Hráče čekají i další zápasy, v nichž se nejprve představí
v Ostravě a v pátek na domácí
palubovce Sportcentra DDM. V
tomto případě budou jejich soupeři Tuři ze Svitav. „Hrát se bude
netradičně od devatenácti hodin,“
upozornil Fridrich.

První příprava Orlům příliš nevyšla
BK Opava
Ariete Prostějov

83:55

(19:17, 32:36, 59:43)

Nejvíce bodů: Klečka 14, Blažek 13, Gniadek 11 - Slezák 15, Kouřil 10, Marko a Tomanec 9. Trojky 8:4, Trestné hody: 21/15:16/11.
Rozhodčí: Holubek, Janovský.

Prostějov/lv – Pouze jeden dobrý poločas odehráli
basketbalisté
Prostějova v úvodním přípravném
utkání v Opavě. V neúplné sestavě prohráli 55:83,
i když v poločase vedli o čtyři
body. Po změně stran se však
prosadil soupeř, který v minulé sezoně získal překvapivé, ale
zasloužené bronzové medaile.
Prostějov přijel pouze s devíti
hráči, Opava zase postrádala reprezentanta Jakuba Šiřinu, ale
nastoupila už s Janem Lyčkou.
V úvodu viděli diváci nejprve
lepší okamžiky hostujícího výběru, který šel rychle do vedení 4:1.
Pak ale domácí zabrali, otočili
na 12:4 a přinutili trenéra Cholevu k prvnímu oddechovému

času. Ani to zpočátku nepomohlo a vedení Opavy narostlo až
na 17:4. Závěr ale patřil hostům
a po klaksonu byl stav 19:17.
Druhé hrací období vyšlo Orlům
lépe. Sedmibodovou šňůrou se
dostali do vedení 24:19 a až čtyři
body Kramného v řadě tento nápor zastavily. Přesto si Orli vedení
udržovali a do šaten se šlo za stavu
32:36, když nejagilnějším prostějovským střelcem byl Pavel Slezák.
Po přestávce se začalo s nepřesnostmi na obou stranách, ale pak
přišly chvíle Opavy. Dvanáct
bodů v řadě otočilo skóre z 34:38
na 46:38 a to nebylo všechno. Domácí nápor pokračoval a po třech
čtvrtinách byl stav 59:43, když
v tomto hracím období domácí
soupeře na sedmi bodech.

Zbyněk Choleva
(Ariete Prostějov):

První poločas byl z naší strany docela povedený, i když jsme hráli
v hodně kombinované a neúplné sestavě. Po pauze nám ale už chyběla
energie. Chybovali jsme pod vlastním košem a to náš výkon postupně sráželo dolů. Opava se naopak
lepšila a trestala každé zaváhání.
Byla to ale pouze první příprava.
Z našeho výkonu se nedají dělat
žádné velké závěry. Prakticky jsme
se teprve začali sehrávat.
I poslední
l d í čtvrtina
č i se nesla
l v podobném duchu. Pět minut před
koncem měla Opava pohodlný
náskok 74:47. Závěr poznamenal
incident mezi Robinem Matějkou
a Pavlem Slezákem, po němž
museli oba do šaten. Vášně se podařilo ztlumit a závěr se dohrával
za opavské převahy.

Tuři využili své střelce a dali patnáct trojek
102:78

odpovídající sestavu a chyběli mu především podkošoví
(50:42)
hráči. Z tohoto důvodu se vedení hanáckého klubu rychle
Nejvíce bodů: Teplý 19, Macela 17, Vaňák 17, Votroubek 14, Aberdohodlo se svitavskými Tury
crombie 14 - Slezák 22, Talley 18, Tyrna 18, Tomanec 7, Marko 5,
Peterka 5, Kouřil 2. Trojky: 15:2. Trestné hody: 18/12 – 16/11.
a odehráli vzájemné střetnutí. Na půdě soupeře se Orlům
Prostějov/lv – Druhým soupe- Levice. Slovenský soupeř však nedařilo. Prohráli 78:102, když
řem Ariete Prostějov v průbě- na poslední chvíli utkání odvo- už v první půli nabrali ztrátu
hu přípravy měly být původně lal, protože neměl k dispozici osmi bodů.
Tuři Svitavy
Ariete Prostějov

Domácí se proti nově skládanému týmu prezentovali týmovým
výkonem, který navíc podpořili
kvalitní střelbou z dálky. Během
utkání proměnili hned patnáct
trojkových pokusů. Ve svém
středu měli pět dvouciferných
střelců a s touto palebnou silou si
hostující celek nedokázal poradit.
Ofenzivně laděný první poločas

nabídl rychlou hru s častým zakončením. Po dvaceti minutách
Orli prohrávali 42:50 a drželi šanci na úspěšný výsledek.
Ve druhé půli se Prostějovu přestalo dařit v ofenzivě. Střelecky
se prosazovala pouze trojice
Slezák, Talley, Tyrna, která dala
dohromady 58 bodů. Další hráči
již tak úspěšní nebyli a toho Tuři

využili k navýšení svého vedení.
Zásluhou bodů Teplého, Macely, Vaňáka a Votroubka získali
pohodlný náskok a ten postupně
navýšili až na rozdíl čtyřiadvaceti
bodů. V závěru Svitavy dokonce
překonaly stobodovou hranici,
o což se postaral kapitán Turů
a bývalý hráč Prostějova Stanislav Votroubek.

Zbyněk Choleva
(Ariete Prostějov):

„Celé utkání ovlivnila první pětiminutovka, kdy jsme inkasovali pět
gólů. Pak se těžko vrací do zápasu...
Nebýt toho katastrofálního začátku,
mohlo to být vyrovnané utkání.“

Rozhovor s kapitánkou VK AGEL Solange Soares - druhá část (o volejbale):

„Škoda, že náš tým z minulé sezóny nezůstal pohromadě“

Prostějov - Osmý rok své existence načíná prostějovský volejbalový oddíl a stejně dlouhou dobu
figuruje v hráčském kádru Solange Soares. Téměř
celý tento čas je navíc brazilská univerzálka se slovenským pasem kapitánkou ženského družstva
VK Prostějov, stala se jeho opravdovou duší, pevnou
součástkou jinak neustále obměňovaného soukolí.
Po úvodní polovině interview věnovaného fotbalu
(Večerník zveřejnil v minulém vydání – pozn.red.),
pokračujeme nyní v povídání s fanoušky oblíbenou
Soli již na obvyklé téma volejbal...
Marek Sonnevend
Společná příprava VK
AGEL na novou sezónu
odstartovala 4. srpna. Kdy jste
dorazila do Prostějova?
„Z Brazílie jsem letěla prvního srpna a v Prostějově byla o den později. Vždycky sem chci dorazit aspoň
s nějakým časovým předstihem,
abych se aklimatizovala a stihla
zorganizovat své zdejší věci. Jinak
co se trénování týče, jako obvykle

jsem na sobě dělala skoro celé léto,
na tomhle se ani letos nic nezměnilo. Po kvalifikaci Mistrovství Evropy s reprezentací Slovenska jsem
měla víc než měsíc volna, tak jsem
si dala dva týdny úplný oraz a potom necelé tři týdny makala v rámci osobní předpřípravy. Abych toho
čtvrtéo srpna byla na určité základní fyzické
úrovni.“
y
Se slovenským nároďákem jste v kvalifikační
skupině skončily druhé a postou-

pily do lednové baráže o postup
na mistrovství Evropy proti
Ázerbájdžánu. Považujete to za
úspěch?
„Dílčí úspěch to určitě je, protože
Rumunky byly ve skupině jasně lepší než my a zaslouženě skončily první s velkým bodovým náskokem.
Pro nás bylo druhé místo reálným
maximem, které jsme splnily. No a
baráž nevidím vůbec beznadějně,
Ázerbájdžán rozhodně je hratelným
soupeřem. Podle mě jsou postupové
šance padesát na padesát, rozhodne
aktuální forma obou týmů. Pro Slovensko by každopádně už samotná
účast na evropském šampionátu
znamenala mnoho.“
Pojďme k prostějovskému klubu, kde zahajujete
svou osmou sezónu. Je to tady
pro vás již zaběhlá rutina, nebo i
tentokrát zažíváte něco nového?
„V podstatě každý rok je jiný, protože do každé sezóny jsme šly a také
teď jdeme s dost obměněným družstvem. Každá nová hráčka přitom

dorazí s jinými myšlenkami v hlavě,
s odlišným přístupem. A co nejrychleji je potřeba tyto rozdíly v rámci
možností zmenšit, abychom všechny byly naladěny na stejnou notu
a fungovaly jako jeden společný
kolektiv. Když zohledním tohle každoroční budování nového mančaftu,
tak všechny mé dosavadní sezóny
v Prostějově byly odlišné, a letošek
bude znovu takový. Stejná zůstává
jen touha vítězit, pořád dosahovat co
nejlepších
výsledků.“
j p
Co říkáte na složení z poloviny jiného týmu „vékáčka“?
„Ještě je brzy tohle hodnotit. V každém případě je podle mě škoda, že
družstvo z minulého soutěžního
ročníku nezůstalo aspoň z většiny
pohromadě... Mělo totiž slibný potenciál, což dokazovalo průběžné
zlepšování až k hodně dobrému
závěru uplynulé sezóny. Navíc jsme
si s holkama výborně rozuměly i
uvnitř kolektivu, povedlo se vytvořit skvělou partu. Jak říkám, škoda.

Na druhou stranu chápu, že některé
hráčky dostaly takové nabídky,
y, které z jejich pohledu prostě nešlo
lo odmítnout. Snad šly hlavně za novou
výzvou a ne jen za penězi, protože
rotože
finance nejsou v dnešním vrcholovém sportu zdaleka vším, zvlášť
pokud klub ekonomicky přestane
estane
plnit, co slíbil. Nemluvě o jiných
věcech okolo, jimiž pak děvčata
ěvčata
mohou dost trpět. Takových případů znám od svých volejbalových
ových
kamarádek či známých spoustu.
oustu.
Tady v Prostějově ale vše funguje
unguje
po veškerých stránkách vynikajínikajícím způsobem, jsem zde naprosto
prosto
spokojená,
a proto dál zůstávám.“
p
ám.“
Momentálně procházícházíte úvodní fází přípravy
pravy
s převážně fyzickým zaměřeměřením pod vedením vaší bývalé
valé
parťačky, nyní kondiční trerenérky Michaely Jelínkové.
é.
Jak se vám osobně její me-tody zamlouvají?
„Míša teprve před rokem
ukončila hráčskou kariéru

a díky tomu dokonale
chápe, co volejbalistky v daný
okamžik potřebují, cítí.
Navíc je to
velmi inteligentní člověk,
který se dokáže

rychle učit a použít nové poznatky
v praxi. Tím pádem mají její tréninky hlavu i patu, dávají nám strašně
moc a cítíme se po nich fakt
ve výborné kondici. Rovněž
komunikace funguje s Míšou
bezvadně, dokáže upravovat
přípravu i podle individuálních potřeb té které hráčky.
A tím, že nás takhle
vede už druhý
rok, můžeme

zajít v jednotlivých cvičeních do
mnohem větší hloubky,
kvality. Jsme tedy moc spokojené, že ji tady máme, neboť představuje záruku naší
dobré fyzické připravenosti
na celou sezónu.“

Foto: Josef Popelka

Hokej

V Havířově počítali Hanáci hlavně vyloučené
JAN DANEČEK - HC Havířov 2010:
Havířov, Prostějov/jim - Úvodní zápas dalšího přípravného
bloku v uplynulém týdnu se
prostějovským hráčům nevydařil. Na ledě Havířova inkasovali
hned po šestadvaceti sekundách,
k tomu obdrželi celkem dvanáct
dvouminutových trestů a navíc
putoval předčasně pod sprchy
Vladimír Stejskal. Podruhé za
přípravné období před blížícím
se startem první ligy se tak Jestřábi vraceli domů s porážkou,
poprvé se jim to stalo o dvanáct
dní dříve v Třebíči.
Domácí prožili vydařený nástup do
zápasu a již z první vážnější akce
udeřili. To se Marek Loskot nejlépe
zorientoval před bránou a hned po
necelé půlminutě dostal puk za Šimbocha - 1:0. Za hosty se snažil velice
brzy odpovědět Luňák, ale gólman
Havířova byl připraven, kousek pak
chyběl přesilovkové teči Franka Kučery z desáté minuty. Po většinu první třetiny měl navrch Havířov, přesto
se Prostějovu ještě před odchodem
do kabin podařilo srovnat krok. Při
druhém vyloučení domácích to
zkoušel nejprve Vosátko a po něm
i Skřivánek, s pokusy beků si ale
Daneček dokázal s námahou poradit. Uspěl tak až René Kajaba, jenž
dorazil předchozí Venkrbcovu střelu
- 1:1. Pro vsetínskou posilu to byl již
třetí gól v sérii přátelských utkání,
lépe je na tom jen duo Viktor Coufal
- Michal Černý. Ještě v první třetině
mohli Jestřábi dokonce překlopit
vedení na svou stranu. Naskytla se
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„Můžu říct, že to byl první zápas v přípravě, se kterým jsem byl spokojený. Z hráčů jako by spadla nějaká nervozita z obav o místo v týmu,
celkově jsme podali výborný výkon a byli lepší než soupeř. Nespokojen
jsem pouze se závěrem první třetiny, kdy jsme dovolili soupeři dostat
se z pod tlaku a vyrovnat skóre. Po přestávce jsme se však vrátili k naší hře a zbytek utkání organizovaně zvládli. Projevila se dobrá souhra
jednotlivých útoků.“

TOMÁŠ SRŠEŇ – LHK Jestřábi Prostějov:
„Utkání jsme začali dobře a bylo zpočátku vyrovnané, ale pak jsme byli
příliš vylučovaní a úplně jsme vypadli ze hry. Při tolika oslabeních se
totiž nedostanou na led všichni hráči. Nasazení se jim nedá upřít, ale
všechno to kazí, že hrajeme pořád ve čtyřech. “
jim
ji totiž
i ddvojnásobná
j
b početní výhoda čítající minutu a čtyřiapadesát
sekund. Havířov se však úspěšně
ubránil a od tohoto okamžiku přidal
už dva fauly a trest za bitku.
Naopak trestné minuty začaly výrazně narůstat v prostějovském táboře. Zatímco za prvních dvacet minut
putovali hosté na trestnou lavici jen
jednou, ve druhé třetině to bylo pětkrát a ve třetí dokonce šestkrát plus
jednou přímo do kabiny. To když pět
a půl minuty před koncem shodili
rukavice Stejskal s Foltýnem. Nebezpečno tak bylo téměř výhradně
před prostějovskou brankou a hostům nezbývalo, než se pečlivě bránit. Přesně minutu před polovinou
utkání navíc vrátil Havířovu vedení
Jakub Šlahař, jenž zakončil domácí
kombinaci střelou pod víko – 2:1.
Zvýšit mohl Matějek, ale těsně se
nedostal k dorážce, povedlo se to tak
až o necelou minutu později Radimu Haasovi. To už sice Jestřábi hráli
alespoň ve čtyřech, ale čtvrtý hráč se
ještě nestihl zapojit do hry a domácí
útočník trestal – 3:1.

Na počátku
k posledního
l d h dějství
dj
nevyřešil ideálně situaci havířovský brankář, jenž vyjel daleko
z brankoviště a nakonec fauloval,
při ponechané výhodě i následně přesilovce se domácí ubránili.
A platilo to i při výpadu Luňáka,
jemuž na poslední chvíli sebral puk
jeden z bránících hráčů.
Na opačné straně si Jan Daneček
vylámal zuby na Šimbochově betonu a chvíli nato nevyužili domácí
ani druhou početní výhodu o dva
hráče, neprosadili se ani ze závarů
před bránou.
Hosté se ale ani v závěru nevzdali a přesně minutu před koncem
to po oddechovém čase zkusili
v šesti bez brankáře. Puku se
ovšem brzy zmocnili domácí
a Jakúbek to zkusil střelou na
odkrytou svatyni, jeho pokus neomylně skončil na tyči. A veškeré
snahy Prostějova o zdramatizování pak zhatil faul šestadvacet
sekund před koncem. Ze Slezska
se tak Jestřábi vrátili s negativním
výsledkem.

Do Prostějova zavítala extraliga,
Pardubice vyučovaly v efektivitě
Trenér hostů Venera Jestřáby chválil
TOMÁŠ SRŠEŇ – LHK Jestřábi Prostějov:
„Viděli jsme zajímavé utkání z obou stran. Výsledek 1:5 není pro nás příznivý,
ale musíme si uvědomit, že jsme hráli proti Pardubicím, jimž nechybělo moc
hráčů. Myslím si, že celý zápas rozhodlo proměňování šancí. My jsme si jich
také vytvořili dost, ale v koncovce jsme nebyli tak důrazní jako Pardubice, co
se ukázalo i na výsledku. Měli jsme na to, abychom zápas zdramatizovali, ale
nepovedlo se. V rychlosti až tak velký rozdíl nebyl, ale herní vyzrálost hráčů
Pardubic je vyšší. Všichni neustále hledají volné prostory a celá pětice je v
pohybu, je těžké je bránit. Ale pro kluky to byla výborná škola. Kluci však
zápas perfektně odbojovali, vzali to zodpovědně, doufám, že to tak bude pokračovat.“

Prostějov/jim - Konfrontace
s mužstvem hrajícím nejvyšší
domácí soutěž se ve středu večer naskytla prostějovským hokejistům. Na půdu aktuálního
nováčka první ligy totiž dorazili
šestinásobní vítězové z Pardubic
a prokázali, v čem je rozdíl mezi
první ligou a extraligou. Domácí
hráči si zejména za první a poslední třetinu vytvořili dostatek
možností ke skórování, prosadili
se ovšem až za stavu 0:5 a favorita o vítězství nepřipravili. Vyvarovali se sice zbytečných faulů,
přesto podruhé za sebou odcházeli z ledu poraženi.
Uplynulo pouhých jedenáct
sekund a už se Jestřábům naskytla
první přesilovka, na trestnou lavici
putoval Karol Korím. Z početní
výhody se ale domácí příliš dlouho neradovali, jen pět sekund nato
se totiž v útočném pásmu provinil
Marek Indra. Hned po čtvrtminutě
si tak oba týmy mohly vyzkoušet
hru čtyři na čtyři, samotné skóre se
však ještě dalších pětadvacet minut
nezměnilo.
Do první větší šance Prostějova se
na počátku sedmé minuty dostal
Skřivánek, jenž si z levé strany nabruslil do mezikruží, vystřelil ale
slabě do lapačky. A krátce poté nastala první z mnoha velkých šancí
Michala Černého. Nejzkušenější
hráč na ledě se ocitl před brankářem a dokázal si ho položit, pokus
o blafák mu ale nevyšel. Prakticky po celou první třetinu platilo,
že Jestřábi byli lepší, napadali,
nahazovali puky na bránu, stačili
bruslařsky. Na skóre se to ale neprojevilo. Nejblíže ke skórování
byl opět Černý, když čtyři minuty
před koncem pláchl všem protihráčům, jenže Halász byl opět
neprůstřelný. Východočeši výraz-

něji
ji zahrozili
h ili až ve ddruhé
hé polovině
l i
první třetiny, vždy byl ale Kocián
na správném místě.
A také po pauze zpočátku více
hrozili domácí. Nejprve Vosátko
ustřelil gólmanovi masku, poté se
v možnostech ocitli Coufal s Černým. Ani jeden z nich ale neuspěl.
Radovali se tak hosté. První branku
s pomocí tyče a za asistence prostějovského rodáka Jiřího Cetkovského vsítil v přesilovce střelou od
modré Korím – 0:1. Hosté neustále
navyšovali tempo a v jednu chvíli
šli dokonce tři na jednoho, skončilo
to ale pouze postavením mimo hru.
Přesto na sebe navýšení náskoku
nenechalo dlouho čekat. Opět za
přispění Cetkovského se prosadil Jan Starý, když se jako lasička
protáhl přes celé kluziště kolem
pravého mantinelu, poté si nabruslil před bránu a zakončil přesně ke
vzdálenější tyči – 0:2. Snížení měl
na hokejce Černý, ale ani tentokrát
mu nebylo souzeno.
Třetí třetina přinesla další navýšení
pardubického náskoku. Prostějov-

ští
š í opět
ě svéé příležitosti
říl ži i nevyužili
žili
a platilo 'nedáš-dostaneš'. Zatímco
Duba neuspěl, tak Tybor se nemýlil
a bylo to 0:3. Poté prostějovský kapitán neuspěl z nájezdu ani následného trestného střílení, mezi betony
nebylo místo. A po třetí asistenci
Cetkovského upravil Nahodil na
0:4. Jestřábi ještě jednou zahrávali
trestné střílení, exolomoucký Halász ovšem vychytal i Černého.
Roztažený na ledě od tyčky k tyčce
nepropustil puk za svá záda.
Pardubičtí ještě jednou trestali. Velký podíl na tom ale měla domácí
dvojice Kovián-Vosátko, která se
nedohodla. Gólman vyjel z brány,
aby rozehrál puk, zkušený obránce
mu blokoval dotírajícího útočníka,
opora postupové sestavy ale napálila kotouč jen do Poulíčka, od nějž
se odrazil do odkryté brány – 0:5.
Až za tohoto stavu se dočkali i domácí. Po přihrávce Coufala se do
puku opřel Skřivánek a z mezikruží
vymetl pavučinky. Svou první trefou v Prostějově stanovil výsledku
finální podobu na 1:5.

Prostějov/jim – Poslední možnost
vidět Jestřáby v zápasové přípravě na první ligu mají fanoušci v
úterý večer. Právě v tento den
od 18 hodin přivítají na vlastním
ledě hokejisty Havířova a kromě
možnosti odvety za porážku 1:3
a vysoký počet vyloučení půjde
o závěrečnou zápasovou prověrku před tím, než v pondělí 8. září
vstoupí do ostré sezony domácím
duelem s Litoměřicemi.
„Chceme složit sestavu jako na
první zápas, někteří hráči jsou ale
stále v jednání a ve hře je jejich
přestup, hostování či střídavé star-

ty. Mělo by se to už blížit ideálu,
ale konkrétnější zatím být nemůžu,
uvidíme v úterý na dopoledním tréninku,“ naznačil hlavní kouč Jestřábů Tomáš Sršeň.
Jeho hráči za sebou zatím mají celkem osm zápasů s bilancí pěti výher
a tří porážek. To vše při skóre 25:21,
což značí průměr více než tří vstřelených gólů na zápas, ale také více než
dvou a půl inkasovaných na každé
utkání. Při všech porážkách se prostějovští hráči prosadili shodně pouze
jednou za celých šedesát minut, až
na jednu výjimku vždy alespoň dvakrát sami tahali puk ze sítě.

Slezané stihli o tři střetnutí více
a také pro ně bude úterní souboj
generálkou na druhou nejvyšší
domácí soutěž. V ní se oba soupeři
střetnou až v jedenáctém kole, tedy
ve středu 8. října na prostějovském
ledě. Pro Havířov zatím platí, že
osmkrát vyhrál a třikrát odcházel
poražen, naposledy se tak stalo ve
čtvrtek po výsledku 2:3 v Šumperku.
Před novou sezonou opustili havířovský kádr Vosátko, Jonáš, Klimíček, Graca, Kanko a Deutsch,
nahradila je šestice Turoň, Ostrčil,
Tomi, Repe, Loskot a Foltýn.

ZDENĚK VENERA – HC ČSOB Pojišťovna Pardubice:
„Prostějov se ukázal kvalitní soupeř. Hlavně v první třetině mi připadalo, že někteří naši hráči byli překvapeni, že domácí mohou hrát tak
dobře! Mysleli si, že to bude snadnější utkání, ukázalo se ale, že tomu
tak nebude. Jsem rád, že se nám podařilo od druhé třetiny přidat a dát
nějaké góly, co se ale týká herní převahy, nemyslím si, že byla až taková.
Byli jsme ale úspěšnější v koncovce. Jak si Prostějov povede v první
lize, to si vůbec netroufám odhadnout. Prostějov byl ale vždy hokejové
město, dá se očekávat, že tu vždy bude bouřlivé prostředí, které hráče
bude hnát. Myslím si, že by v první lize mohli hrát slušnou roli.“

Generálku obstará souboj s Havířovem

Na zkoušku přichází pardubičtí mladíci, Procházka končí
Prostějov/jim – Jednadvacetiletého pardubického útočníka Patrika Poulíčka si
prostějovští fanoušci mohou pamatovat ze
středečního souboje jako autora kuriózní
páté branky, od pondělí se právě tento mladý hráč společně s obráncem Východočechů
Janem Škvorem pravděpodobně bude hlásit
na tréninku Jestřábů. Ve hře je totiž doplnění kádru o potřebné hráče ročníku 1993
právě z tohoto extraligového oddílu. Naopak zkušený centr Radek Procházka stihl
ve čtvrtek odehrát první přátelské utkání za
přerovské Zubry a jeho příští hokejové angažmá zatím zůstává otevřené.
„S Radkem jsme nebyli nespokojeni, máme ale
v týmu i Michala Černého s Lukášem Dubou
a byl by velký přepych i riziko mít v mužstvu tři
čtyřicátníky, zejména když máme nedostatek
mladých hráčů. Navíc na přestup přišel Martin
Belay, což nás stálo stejně jako případné Radkovo hostování,“ vysvětlil sportovní manažer
Jestřábů Jiří Vykoukal prozatímní neangažování prostějovského rodáka.
Roli v tom hrála i skutečnost, že duo Černý,
Duba nijak nezaostávalo a přednost tak dostali
hráči, kteří vybojovali přímo na ledě vítězství
ve druhé lize. „Musíme brát v potaz i finance,
po postupu do první ligy nám nepřibyl žádný
partner přímo z Prostějova. Upřednostnili jsme
hráče, kteří mohli přijít na přestup, navíc jsme
si dali strop, který jsme ochotni dát za platy,“
vyjmenoval další důvody.

Ze zkušených třicátníků tak na Hané zatím zůstali tři – mimo již zmíněné dvojice ještě bek Lubomír Vosátko. „Kvalitu prokazoval a ještě někdo
zkušený by se nám hodil, bez nich to totiž nejde.
V hledáčku máme některé hráče z extraligy a ještě to není zcela uzavřeno,“ podotkl k tomu hlavní
trenér „A“-mužstva Tomáš Sršeň.
Svůj případný návrat nevyloučil ani sám
Procházka, zatím totiž nikde nic nepodepsal.
„Mohl bych jít do Polska i jinam, už se mi ale
nechce nikam daleko cestovat, takže pravděpodobně budu hrát někde poblíž. Nevnímám nijak
negativně, že v Prostějově nebudu hrát, kluci
si to vybojovali a nebylo by dobré, kdybych
někoho z nich vyřadil. Vše je navíc stále ještě
otevřené,“ nevyloučil druhou ligu v Přerově ani
prostějovský comeback v průběhu sezony.
Díky konci u Jestřábů mu alespoň zbývá více
času na fotbal, o víkendu tak poprvé nastoupil za Držovice a musel snést domácí prohru
s Nezamyslicemi. „Bylo to hrozné. Celou dobu
jen bruslíš a najednou máš běhat a kopat. Svaly
byly zvyklé na jiný pohyb a cítil jsem se jako po
maratonu,“ zhodnotil svůj návrat na trávníky.
Posílení tak nastává na opačném konci věkového spektra, byť si to i v tomto směru Jestřábi trošku zkomplikovali. „Ve středu jsme
Pardubicím vyřadili jednoho mladíka ročníku
1993, jenž má poraněné vazy v lokti. Jména
hráčů vám v tuto chvíli nepovím, pravdou ale
je, že možná přijdou jen na střídavé starty a ne
na celoroční hostování,“ naznačil Vykoukal.

V Havířově doplnil Jestřáby ještě sparťanský
mladík Vojtěch Augustin, na jeho angažování
to ale zatím nevypadá. „Pochází z Olomouce
a chtěl by se prosadit do první ligy. Víme o něm,
tam se ale více sedělo na trestné lavici, než hrálo
v pěti, tak nemohl dostat moc prostoru, potenciál určitě má, nedokázali jsme mu ale zaručit, že
by u nás pravidelně nastupoval,“ nastínil.
A otázku odchodů považuje zatím za vyřešenou. „Opustili nás Haluza a Procházka, nemáme až tak široký kádr. Víme, že nás tlačí bota
v obraně a pracujeme na tom. V rychlosti je
mezi druhou a první ligou velký rozdíl, apelujeme na to, aby hráli jednoduše a poctivě. Někdy
se nám to dařilo, někdy ne,“ zhodnotil někdejší
špičkový obránce.
Kouč Tomáš Sršeň k tomu navíc připojil přání
zlepšit koncovku a zvládat utkání tak disciplinovaně jako proti Pardubicím. „V našich posledních zápasech jsem viděl diametrální rozdíl.
Proti Šumperku a Havířovu jsme měli velice
vysoký počet vyloučení, to se pak nedá hrát
hokej. Je to o osobní zodpovědnosti, akceptovatelné jsou maximálně fauly v obranné třetině,“
upozornil.
Úkolem pro tento týden je tak definitivně složit
jednotlivé formace a věnovat se taktickým věcem. „O tom, kdo bude chytat v prvním kole,
se rozhodneme až později, oba podávají kvalitní výkony. Možná také nebudeme mít čistou
jedničku a budeme je třeba po dvou zápasech
střídat,“ naznačil Tomáš Sršeň.

Proti vítězům z Nagana nastoupil jen Vykoukal

Jihlava, Prostějov/jim – Celkem čtrnáct
branek a další spousta krásných
exhibičních akcí nabídlo sobotní hokejové utkání mezi olympijskými vítězi
z Nagana 1998 a mistry světa z let 1999 až
2001. Na ledě zimního stadionu v Jihlavě
nechyběl ani současný sportovní manažer
Jestřábů a celkově dvojnásobný světový
šampion Jiří Vykoukal, naopak druhého
prostějovského zástupce Martina Richtera
do utkání nepustil poraněný kotník.
„Atmosféra byla úžasná, my hráči i fanoušci
jsme si to užili. Bylo to asi poslední setkání
této generace, k dalšímu podobnému dojde

možná za deset let a jsem velice rád, že jsem
se toho mohl účastnit,“ vyznal se Vykoukal.
Samotnému utkání předcházela autogramiáda
na připravené repliky dresů, trika s logem,
leporela či cokoliv, co si natěšení návštěvníci
přinesli, poté již přišel na řadu slavnostní nástup a samotných šedesát minut hry, do nichž
zasáhlo hned šestatřicet zlatých medailistů.
„Na ledě jsem se cítil velice dobře, sem tam
bych si rád s amatéry zahrál po večerech utkání. Pohrát si s pukem, přihrát, vystřelit.
Bylo znát, že ti, co stále aktivně hrají, tak
do toho šli na půl plynu, my ostatní jsme
se snažili hrát co nejlépe, abychom se

jim vyrovnali,“ poznamenal s úsměvem.
S návratem do organizovaných soutěží a třeba
i první ligy to ale příliš reálně nevidí. „Myslím
si, že bych na to stále měl, musel bych se ale
pořádně připravit, na což vinou spousty povinností nemám čas,“ zmínil.
Výjimečné střetnutí skončilo remízou 7:7.
O branky hrdinů z Nagana, v jejichž brance
se vystřídali Dominik Hašek s Romanem
Čechmánkem, se postarali dvakrát Ručinský
a jednou Hejduk, Straka, Jágr, Moravec
a Patera, za mistry světa se gólově prosadili
dvakrát Kucharčík a Hlinka, jednou Vlasák,
Ujčík a Broš.

Přípravný týden prostějovských hokejistů v číslech....
HC Havířov 2010 – LHK Jestřábi
Prostějov 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 1. Loskot (Sztefek, Jiránek), 29. Šlahař (Matějek, Sztefek), 40. Haas
(Říčka, Bahounek) – 18. Kajaba (Venkrbec).
Rozhodčí: Koliba, Fiala – Stonavský, Kuchař.
Vyloučení: 6:12, navíc Foltýn (H) 5 minut plus
osobní trest do konce utkání, Stejskal (P) 5 minut plus osobní trest do konce utkání. Využití:
1:0. Oslabení: 0:0. Diváků: 1407.
Sestava Havířova: L. Daneček – Turoň, Bezuška,
Krisl, Foltýn, Ostrčil, Bahounek, Repe, Lenďák
– Sztefek, Loskot, Jiránek, Matějek, Šlahař,
Jakúbek, Říčka, Haas, J. Daneček ml., Klimša,
Pechanec, Tomi. Trenér: Jan Daneček starší.

Sestava Jestřábů: Šimboch – Švaříček, Roupec, Kaluža, Knesl, Malý, Vosátko, Jedlička,
Skřivánek, Kolibár – Stejskal, Luňák, Venkrbec – Kučera, Duba, Augustin – Černý, Belay,
Coufal – Kajaba, Indra, Kuchta – T. Sršeň ml.
Trenéři: Tomáš Sršeň starší a Petr Zachar.

LHK Jestřábi Prostějov – HC ČSOB
Pojišťovna Pardubice 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)
Branky a nahrávky: 53. Skřivánek (Coufal)
– 26. Korím (Cetkovský), 32. Starý (Cetkovský), 44. Tybor (Semorád), 49. Nahodil (Semorád, Cetkovský), 51. Poulíček. Vyloučení:
4:1. Využití: 1:0. Oslabení: 0:0. Diváků:
1480.

Sestava Jestřábů: Kocián – Vosátko, Švaříček, Skřivánek, Jedlička, Roupec, Kolibár,
od 21. navíc Malý – Kajaba, Venkrbec, Indra – Stejskal, Luňák, Kučera – Sršeň, Černý,
Coufal – Kuchta, Duba, Belay. Trenéři: Tomáš Sršeň starší a Petr Zachar.
Sestava Pardubic: Halász – Zdráhal, Korím,
Havlík, Benák, Kočí, Gregorc, Škvor – Půhodný, Nahodil, Cetkovský, Tybor, Marcinko, Poulíček, Starý, Špaček, Kolář, Semorád, Kaut,
Moučka. Trenér: Zdeněk Venera.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
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„Jsem rád, že jsem fanouškům utkvěl v paměti,“

těšilo rodáka z Prostějova Jiřího Cetkovského

Prostějov - Ve velkém stylu se zpět na prostě-jovský led vrátil místní odchovanec Jiří Cetkovský.
ý.
Třicetiletý někdejší vicemistr juniorské extraligy odee-šel po úspěšné sezoně 2003/2004 do Pardubic
c
a na východě Čech vydržel až dosud. Na Hanou zavíítal uplynulou středu po sedmi letech a společně se svýými spoluhráči prověřil Jestřáby. Téměř dvoumetrovýý
útočník byl jako levé křídlo členem zahajovací formace
e
hostí a na ledě vynikal nejen svou výškou, přičemž na
vítězství svého týmu se podílel hned třemi asistencemi,
ač za všechny předešlé přípravné zápasy získal pouze
jeden kanadský bod. A domácí příznivci na něj neza
nezaaa
pomněli, když po zápase skandovali jeho jméno. Sám
hráč následně poskytl exkluzivní rozhovorr Večerníku.
Jiří Možný
Od vašeho odchodu z Prostějova uplynulo již jedenáct let, jaké to pro vás bylo
vrátit se zpět?
„Naposledy jsme zde s Pardubicemi byli v roce 2007 na soustředění
a hráli jsme tu tehdy také zápas.
I po sedmi letech je to hezký pocit
se sem opět vrátit a hrát. Je vidět,
že se tu na zimáku udělal kus
práce, je to tu opravené, vypadá to
lépe, než když jsem odsud odcházel.“
Poznával jste ještě někoho
z jestřábí sestavy?
„Ano, znám tu tři kluky, s nimiž
jsem tu ještě hrál. Jedná se o Lukáše Dubu, o Michala Černého
a o Lubomíra Vosátka. Zbytek
jsou to všechno kluci, kteří jsou
ročníkově výš než já…(úsměv)“
Zaznamenal jste tři
gólové přihrávky, jste
sám se sebou spokojen?
„S vlastním výkonem nemůže být
člověk nikdy spokojen. Někdy

odehraje slušné utkání
tkání a neudělá
bod, někdy si odehraje
ehraje jen svoje
a body mu tam napadají. I náš
výkon jako celku nebyl úplně optimální, mohli jsme
me hrát líp.“
Co jste říkal
kal na ovace od
fanoušků po zápase?
„Překvapily mě. Myslel jsem,
že na mě už zapomněli,
omněli, ale jsem
rád, že jsem jim utkvěl v paměti.
Každopádně jim děkuji.“
Měl jste zvýšenou motivaci?
„Ano, samozřejměě že nějaká motivace tam byla. Nesměl jsem
to ale přehnat, protože
rotože když je
člověk přemotivovaný,
vaný, pak se
mu nehraje o moc líp.“
Jaký byl Prostějov
jako soupeř?
eř?
„Je tam spousta mladých
kluků, kteří ještě
tě mají
čas hrát. Doufám,
ám, že
Prostějov bude v první
lize hrát vyšší střed.“
d.“
V přípravě
vě
jste
až
dosud neměli

„Samozřejmě, že nějaká tam byla.
Nesměl jsem to ale přehnat, protože
když je člověk přemotivovaný,
pak se mu nehraje o moc líp…“
Pardubický útočník JIŘÍ CETKOVSKÝ
o motivaci na středeční zápas ve svém rodišti
moc dobré
dobr
bréé výsledky.
br
výsledky
Vnímali jste to i tak,
že je potřeba se
vytáhnout?
„Tady je potřeba říct,
že každé
utkání

Foto: Jiří Možný
hrajeme v úplně
rozlišném složení. A taky ve Švédsku i Finsku jsou na tom kluby líp
a myslím, že jsme to tam
neodehráli až tak zle. Nyní
prakticky obden hrajeme
nějaký zápas a času na
odpočinek moc nezbývá.“

Máte
Má
áte
te zaa sebou úvodní
dva zápasy v Lize mistrů.
Jaké z ní zatím máte dojmy?
„Je to soutěž na mezinárodní úrovni, kde

se konfrontujeme s ostatními mančafty. Myslím si,
že má tato soutěž smysl, má to
svou budoucnost a jsem rád, že
tam jsme.“
Vnímáte to čistě
jako přípravu na
extraligu?
g
„To zase ne. Čím líp budeme hrát v Lize mistrů, tím
víc si nás zahraniční kluby
všimnou a můžeme se dostat i tam. Na druhou stranu
každý hraje za své jméno
i klub a čím lépe nám
to půjde, tím více bude
i klub slavnější a získá
lepší jméno v Evropě.“

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s fotbalovým obráncem, jenž vydržel na trávníku až do padesáti

„KDYŽ SLYŠÍTE ‚DĚDKU, NEZAVAZEJ‘ A PODOBNĚ, O TO VÍC VÁS TO MOTIVUJE“
Čtyřicet let vítězila u Petra Antoníčka kopaná, nyní dostane přednost rodina a běh

Prostějov - Na počátku léta oslavil Petr
Antoníček „Abrahámoviny“. Optimismem, chutí
do života, dobrou náladou a pozitivní energií by
se ale vyrovnal i mnohem mladším jedincům,
než je v padesáti letech on sám. Na hřišti nesmlouvavý obránce, jenž v mezích fair play nenechal nikomu nic zadarmo, v civilu příjemný
člověk, který dokáže poutavě vyprávět a s ještě
větším zaujetím žít. Po skončení uplynulé sezony se ale rozhodl, že si od nejpopulárnější hry
světa odpočine, přestože sport mu bude dělat
společníka i nadále. Druhou vášní čerstvého
padesátníka je totiž běh. A to nejen jeho relaxační podoba v přírodě po práci, ale i ta závodní v podobě půlmaratonů i kratších tratí. Nejen
o těchto tématech se obsáhle rozpovídal v exkluzivním rozhovoru pro Večerník.
Jiří Možný
Fotbal vám dělal společnost většinu dosavadního života, čím vás obohatil?
„Někdy v patnácti letech jsem
začal poznávat jak fotbal, tak
to, co nám trenér OP Prostějov
Vašek Sekanina radil do života,
a mnoho z toho, co prožil i zažil.
To byly krásné chvilky. Postupně jsme dali dohromady opravdu
dobré družstvo hrající krajský
přebor, navíc jsme hráli předzápasy mužů, absolvovali jsme
totiž společnou skupinu Jižní
Morava. Ratíškovice, Uherský
Brod, Uherský Ostroh, Poštorná,
Kyjov. Jeli jsme jedním autobusem, takže sranda byla vždy už
po cestě. Hlavně cestou zpátky,
kdy jsme měli za úkol koupit
nějaké vínko.(smích) No a když
se vyhrálo, tak cesta byla dlouhá
a veselá.. Na naše domácí zápasy
přišli kamarádi, rodiče, ale tam
na jižní Moravě to mnozí brali
rovnou cestou z kostela, takže už
na dorosty chodila tisícovka, patnáct set lidí. Když jsme skončili,
tak na zápas až dva a půl tisíce
diváků! To pro nás bylo něco.
V Čechovicích jsem zase prožil
nesmiřitelné souboje s Mostkovicemi, které ale byly bitvou
jen na hřišti. Pamatuji, že jednou
jsme prohráli a nic nám to neubralo na náladě, vyrazili jsme do
Mostkovic na zábavu, kde jsme
se pořádně pobavili.“
Po přechodu z dorostu
jste se rozhodl pro
Hrubčice. Proč právě toto
družstvo?
„Tehdy bylo v prostějovském
´ópéčku´ hodně silné mužstvo.
V bráně Mira Hodina, v poli Petr
Hučík, Luboš Pupp, to byla stálá
osa mužstva. Když jsem kolem
osmnácti v dorostu končil, tak
´béčko´ bohužel končilo a s Petrem Rozehnalem jsme dostali
nabídku jít do Hrubčic. Mužská
I.B třída, která se tam tehdy hrála, už byla nějaká soutěž, a tak
coby dorostenci jsme to šli zkusit
- on v útoku a já v obraně. Jezdila
tam mužstva jako Veverská Bítýška či Drnovice a byly to velké
bitvy, protože z Dolíčku odjížděl
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málokdo s vítězstvím. Přišlo ale
bohužel i první zranění, když
jsem na mokrém terénu běžel
sám na brankáře, on vyběhl, narazil mi do kolena a mě praskly
vazy. Takže v osmnácti první
oper... Vzpomínám, že maturitní
písemku jsem tehdy psal na třech
židlích a ještě mi to bylo málo.“
Vaše jméno je ale spojeno zejména s Čechovicemi, kde jste strávil téměř
dvacet let.
„Přišla vojna, jelikož na vybranou školu jsem se nedostal.
Dvouletou službu jsem začal
v Prostějově, posléze jsem se
dostal do Pardubic na letiště, kde
jsme hráli okresní přebor pod
hlavičkou VTJ Racek. Mezitím
se to s celým oddílem OP začalo vyvíjet složitě a já se z vojny
neměl kam vracet. Do toho přišla svatba, rodina a stavba domu
v Brněnské ulici, kde dodnes
bydlíme. Fotbal tehdy prostě
nebyl na prvním místě. Nicméně v roce 1990 přišla nabídka
z Čechovic, jestli bych tam nechtěl působit, protože se začal
budovat nový kádr. Sešli jsme
se nejen výborní hráči, ale i lidé
a vytvořili fantastickou partu.
Ten kolektiv dosáhl na mnoho
úspěchů...(úsměv)“
Mluvíte s patřičnou hrdostí. Čím vás Čechovice tolik uchvátily?
„Těch zážitků tam by bylo na
samostatný list...(smích) Když
jsem do Čechovic přicházel, tak
se bojovalo o postup z okresního
přeboru a my v roce 1993/1994
po dvou postupech vykopali I.A třídu, která se tam hraje
i v současnosti. Troufnu si tvrdit,
že to tehdy byla ta nejsilnější
čechovická sestava, která byla.
A stejné se dá říct i o kolektivu.
V tu dobu se začaly potkávat
i naše přítelkyně a manželky,
jezdilo se na společné dovolené
do Tater, do Itálie, scházeli jsme
se v Čechovicích, na plesech,
těch zábavných chvil a historek byla spousta. Jen namátkou
vzpomenu závěrečná posezení
po vydařené sezoně, vždy se po
výhře zpívalo ‚Rozvíjej se poupátko‘ (smích). Bylo toho hodně

a je opravdu na co vzpomínat.
Dodnes se potkáváme a spolupracujeme...“
I.A třída Olomouckého
KFS byla nejvyšší mužskou soutěží, do níž jste
naskočil?
„Ano. Byli tam spoluhráči jako
Laďa Brablec, Lojza Diviš, Pavel Sekanina, Jara
Šťastný,
Zdena
ý
Šťastný, Radim
Weisser, Radek Navrátil.
Odehráli jsme
spolu snad až
patnáct sezon,
doma jsme

jsem se také spoustu let bavil,
hrál a následně ho i trénoval. Po
odchodu z dorostu tam začínal
i můj syn, který pokračuje v tradici a je nyní oporou Olšan.“
V červnu jste oslavil padesátiny, vnímáte tento
věk jako nějaký mezník?

hodně právě o hlavě, zejména po
hodině, kdy už tělo spálí všechny cukry, a musí se průběžně
doplňovat energie. Dneska už
mám za sebou druhý půlmaraton
v Olomouci, zkusil jsem si půlmaraton i v Praze, dále mistrovství republiky v Pardubicích

nu člověk pořád mládne a na trénincích, v šatně, v autobuse mě
to nabíjí. To je to, proč mě fotbal
pořád baví. Některé výrazy už
sice nechytám, ale ta zábava je
pořád stejná...(úsměv)“
Byly to v jarní části z vašeho pohledu velké nervy?

„Na jižní Moravě mnozí šli na fotbal
hned cestou z kostela, už na dorosty
chodilo až patnáct set lidí. A když jsme
končili, tak byly na stadionu i dva tisíce.
To pro nás bylo něco, co se dnes nevidí.“
fotbalový obránce PETR ANTONÍČEK
zavzpomínal na dorostenecká léta

Foto: Jiří Možný
góly
ól téměř
té ěř nedostávali
d tá li a ddařilo
řil
se nám i venku. V I.A třídě byl
mým nejlepším zápasem ten
proti Brodku u Přerova, vyhráli
jsme 5:3 a já se trefil hned dvakrát. Jako obránce jsem totiž
gólů moc nedával a spíše jsem
bránil od podlahy, nikdo nesměl
přejít. Občas jsem ale nějakou
branku přece jen dal. A vesměs
byla důležitá, vždy jsem se tam
nějak přimotal po rohu. Někteří
kluci už potom končili, založilo
se ale ‚B‘-mužstvo, ve kterém

„Říkal jsem si, že
v padesáti už je možná čas opravdu místo přenechat mladším...(úsměv) Ale
uvidíme, co přijde,
možná bude ještě potřeba na nějaký zápas
vypomoci. Mám teď
druhý koníček, když
asi dva roky zpátky
jsem se dal na běhání,
které mě nyní baví
asi stejně jako fotbal,
možná ještě víc... Je
to něco jiného, člověk je odkázaný sám
na sebe, záleží jen na
něm, jak se s tím popere. Na oslavě jedněch
padesátin mi kamarád
Luděk Fojtík, líčil zážitky, když běžel
půlmaraton. Jako
fotbalista si myslel,
l l že
ž to
t v pohodě
h dě zvládlád
ne, ale nebyla to žádná legrace.
Jednadvacet kilometrů jsem si
nedovedl představit, ale řekl
jsem si, že to zkusím.“
Jak se vám vedlo?
„Loni jsem trošku potrénoval, dvakrát třikrát týdně
jsem se chodil proběhnout po
cyklostezkách kolem Prostějova, přihlásil jsem se do Olomouce a zvládl jsem to. Začátky byly
kruté, postupně si tělo a hlava
začaly zvykat. Běhání je totiž

a jsem přihlášen na běh Moravským krasem. Loni jsem byl také
na desetikilometrovém závodu
v Praze, což je taková rychlovka,
dá se říct v uvozovkách sprint
(smích). Mám pocit, že teď běhá
každý, je to asi ideální relax na
vyčistění hlavy, na rozvoj fyzičky i psychiky.“
Takže si od fotbalu nyní
dáváte pauzu?
„Jak jsem už řekl, v padesáti už je asi čas skončit. Vím,
že se chystá soutěž veteránů,
do toho ještě běhání, rád bych
teď ale spoustu času, který jsem
díky pochopení manželky a dětí
mohl věnovat fotbalu, vracel
rodině. Začnou i zápasy Jestřábů,
b na kterých nemohu chybět!
Času je tak akorát, aby vše člověk stihl. Fotbal byl můj život,
začal jsem s ním v deseti, a jednou holt konec přijde. Asi by
v padesáti bylo fajn udělat nějakou tečku. O to více,
že se Bedihošť zachránil.
Věřím, že tam přijdou další hráči, aby kádr byl široký.
V posledních sezonách se nám
tam nedařilo a bylo nás málo, potom je to mnohdy málo radostné.
Děkuji tedy všem spoluhráčům
a trenérům za krásné chvíle a léta
na hřišti i mimo něj.“
Jaké to pro vás bylo mít
protihráče o dost mladší?
„Asi každý ze starších hráčů by vám řekl, že od nějaké
doby slyšíte ‚dědku, nezavazej‘
a podobně. O to víc vás to motivuje
a větší radost máte, když souboj
s tím dvacetiletým klukem
vyhrajete, když vám neuteče,
nebo ho předskočíte. Je jasné,
že v rychlosti už se s nimi člověk soupeřit nemůže, takže je to
především o zkušenostech, předvídání, jak se která situace vyvine, kam se postavit. To mnoha
mladším chybí. Na druhou stra-

„Dlouho se nevědělo, jak to
bude, nebyla oficiální informace, jestli bude opravdu padat
posledních pět mužstev, nebo
ne. Za každou cenu jsme se
chtěli udržet, už jen proto, že se
dlouho v Bedihošti hrál okresní
přebor. Povedlo se to, ale bylo
to tak tak, nervů bylo skutečně
hodně. Všechno tam stojí a padá
na několika hráčích, je důležité,
že jsme jaro zvládli.“
Podle soupeřů to byla
naprosto jiná soutěž
než nyní. Proti komu pamatujete ty nejzajímavější zápasy?
„Do Štítné nad Vláří jsme se
trmáceli dvě hodiny, pak jsme
v poslední minutě prohráli
gólem z penalty a jeli zpátky.
Hráli jsme i derby s Železárna-

mi Prostějov, trenér Vašek Sekanina to vždycky chtěl vyhrát
a ‚Želízka‘ porazit. Pokaždé
nám říkal, že prohrát pět zápasů
po sobě mu nevadí, ale prohrát
se ‚Želízkama‘ ano. (úsměv)
My jsme mu to ale nikdy nesplnili. V dorostu se tímto
žilo, týden dopředu a další potom se o tom mluvilo. To bylo
v době, kdy hrávali druhou ligu
a dnes už nestadion býval v závěru utkání solidně zaplněn. Už
tam také nebyla nouze o tisíc
patnáct set diváků, což je pěkná
návštěva na dorostence.“
Co kariéra kouče, trénování by vás nebavilo?
„Je to opět o čase. Zaměstnání,
které mám, v sobě nese práci
o víkendech, sem tam je i běžecký závod, je potřeba rovněž
volno pro rodinu, takže by se
to tam už nevešlo. Času, který
fotbal a sportování bere, je dost,
je potřeba to rodině opět vracet.
Ale bez sportu určitě nebudu.
Se spoluhráčem a celoživotním
kamarádem Laďou Brablecem
jsme předávali zkušenosti již
v Čechovicích, čtyři roky jsme
trénovali žáky, které jsme dovedli do krajské soutěže, dva
roky dorost.“
Je ještě nějaký sport,
který jste nezkusil, ale
láká vás?
„Teď jsem si poprvé pracovně
vyzkoušel golf, ale nevím, jestli
by to bylo úplně to, čemu bych se
chtěl věnovat. Asi jsem ještě nehrál squash, tenis jsem pinkal jen
občas, možná je ale čas týrat raketu a trochu se po kurtu hýbat.“
Co byste si přál do dalších padesáti let?
„Asi takové to obligátní, ať jsme všichni zdraví, ať
se nám daří. Člověk by se měl
smát, protože naštvaných lidí
a neštěstí je na světě tolik, že každá chvilka, kdy je hezky, je fajn.
A měl by brát život s humorem,
jak přichází. Nejdůležitější je
být právě v pohodě...“

kdo je

petr
antoníček
Čerstvý padesátník začínal s fotbalem
coby desetiletý v žáčcích OP Prostějov,
o pět let později se přesunul do tamějšího dorostu a v krajském
j
přeboru
p
nastupoval
p
proti
p Zlínu,, Ratíškovicím a hlavně Železárnám Prostějov. Tvrdý, rychlý, nesmlouvavý
obránce, v mládí pravý či levý bek, později léta předstoper s dobrou
poziční a výbornou hrou hlavou dostal i jeden rok příležitost i v útoku a odvděčil se devíti brankami. Následoval přechod do Hrubčic
a souboje v I.B třídě s Holešovem či Drnovicemi, v rámci vojenské
službyy hrál za VTJ Racek Pardubice a po
p ní za OP Prostějov
j „B“.
„
Na počátku devadesátých let přišel přechod do Čechovic, kde zažil
celkem čtyři postupy - dva s „béčkem“ a dva s „áčkem“, jemuž pomohl z okresního přeboru až do I.A třídy. Mimo to několik let trénoval i tamější žáky dorostence. A v roce 2009 nastal zatím poslední
přesun - do Bedihoště, kde v jarní části přispěl k záchraně III. třídy
OFS Prostějov. Kromě fotbalu se aktivně věnuje i běhání a má za
sebou již několik půlmaratonů.

