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

Našel svého soudce. Z Oděvního podniku už zůstaly jen
ruiny. Jeho bývalý generální ředitel František Tuhý nyní
stane tváří v tvář soudci Krajského soudu v Brně Tomáši
Kurfiřtovi, který dostal za mříže například Romana Mičku
a Jána Bakalára, vrahy z Prostějovska. Koláž Večerníku
INZERCE
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Dlouho očekávaný proces je tu! Zatímco Oděvní podnik Prostějov dávno zkrachoval
a z areálu obrovské fabriky zbývají po největším tuzemském odstřelu už jen ruiny, mohla
by se nyní pomalu ke slovu dostat spravedlnost. Jak Večerník v uplynulém týdnu jako první
zjistil, poslední zářijový den předstoupí před senát Krajského soudu v Brně František Tuhý,
bývalý generální ředitel firmy, jejíž hospodaření
skončilo s dluhem více jak dvě miliardy korun!
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Cyklista na záchytce

Na základě telefonického
oznámení byli strážníci vysláni do Martinákovy ulice,
kde muž vedl jízdní kolo
a přitom několikrát upadl na
zem. Hlídka u křižovatky ulic
Pod Kosířem - Martinákova
tuto osobu nalezla. Muž měl
po pádu na zem tržnou ránu
na hlavě v oblasti temene.
Své jednání nebyl schopen
kontrolovat a začal být i agresivní. Dechovou zkouškou
bylo u něj zjištěno 2,79 promile alkoholu. Sanitka nejprve převezla zraněného na
ošetření a poté putoval v přepravní sanitce za doprovodu
hlídky na záchytnou stanici
do Olomouce.

Opilec neposlechl

Předminulý pátek 29. srpna o půl třetí ráno hlídka
spatřila muže, který se pohyboval u zaparkovaného
vozidla, které mělo spuštěný
alarm, přední část byla odřená a chyběla „espézetka“
Osmačtyřicetiletý
občan
uvedl, že vůz je jeho. Poškození karosérie se mu
prý přihodilo před několika
dny, když vyjížděl z garáže. Strážníci mu připomněli, aby v žádném případě
nesedal za volant, neboť
z jeho chování bylo zřejmé,
že požil alkoholické nápoje.
Během deseti minut hlídka
provedla opětovně kontrolu
této lokality. Zmíněné vozidlo jelo po ulici Wolkerova a odbočilo do Lidické
ulice. A řídil ho právě muž,
jenž byl upozorněn na svůj
stav. Strážníci ho zastavili,
načež při kontrole nadýchal
2,36 promile. Pro podezření
z trestného činu byla
y na místo přivolána Policie ČR.

Čtyři psi za den

Během jediného dne byli
čtyři psi převezeni na služebnu městské policie.
V sobotu 30. srpna strážníci
nejprve odchytli zaběhnutou
čivavu na ulici Krokova.
Okolo třinácté hodiny pak
v Brněnské ulici štěně vlčáka a za půl hodiny provedli
další odchyt
y dvou kavkazských psů v Čechůvkách.
Tři z nich skončili zpět
u svých chovatelů. Pro štěně
si přišla za dva dny nálezkyně
s tím, že si ho ponechá, pokud si ho majitel nevyzvedne. Podle nového občanského zákoníku má čas dva
měsíce, poté již nový páníček nemusí psa vrátit.

S postelí přes ulici!

Předminulou sobotu 30. srpna po půl jedenácté večer
bylo přijato sdělení na linku 156 o rušení nočního
klidu ve Fanderlíkově ulici. Na místě hlídka zjistila
tři mladíky ve věku 19 až
23 let, kteří přemisťovali
starší postel a přitom ji táhli
po komunikaci, čímž tropili
hluk. Strážníci je upozornili
na nevhodné jednání.

Přespával v autě

V noci ze soboty 30. srpna na neděli 31. srpna bylo
nahlášeno rušení nočního
klidu. Oznamovatel uvedl,
že muž přespává již třetí den
v autě a nyní hlasitě vykřikuje. Strážníci dotyčného
zkontaktovali. Ten vedle
vozidla telefonoval a k celé
situaci uvedl, že má rodinné
problémy. Hlídka mu doporučila, aby se vzhledem k době choval tišeji. Protiprávní
jednání nebylo shledáno.
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Policie měla opět DOŽÍNKY V OSPĚLOVĚ
Dušanu Dvořákovi sklidili 430 rostlin marihuany!

Už pátým rokem vždy v září mají své „Dožínky“
také prostějovští policisté. Sklízet úrodu jezdí do
Ospělova, kde má své konopné plantáže známý
marihuanový „průkopník“ Dušan Dvořák. Policie
na jeho pozemku zasahovala také v uplynulém
týdnu, aby si ve středu 3. září odtud odvezla 430
rostlin konopí. Zajímavé právě je, že strážci zákona
po celý zbytek roku jenom pozorují, jak Dvořákovi
konopí roste a v září ho jezdí sklidit...
Ospělov, Prostějov/mik
„Na základě soudem vydaného
příkazu k domovní prohlídce
byla policejním orgánem provedena domovní prohlídka
v domě dvaapadesátiletého
muže na Prostějovsku. Při ní
kriminalisté zajistili pětapadesát
kusů sušených rostlin, dosud
nezjištěné množství sušených
vrcholíků konopí, sušené zelené
hmoty a semen. Na pozemku
zajistili 430 kusů rostlin konopí
ve fázi růstu,“ vypočítala letošní

úlovek prostějovské kriminálky
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Zajištěné rostliny budou podle
jejích slov zaslány k odbornému zkoumání ke zjištění obsahu THC. Odborné zkoumání
má trvat v řádu několika týdnů
až měsíců. „Kriminalisté se
momentálně případem podrobně
zabývají, přičemž zahájili úkony
trestního řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání

Pátá sklizeň. Na plantáži marihuany v Ospělově jsou policisté stálými „hosty“. Dušan Dvořák byl za její
pěstování už mnohokrát souzen.
2x foto: archiv Večerníku
s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy, na který trestní
zákoník stanoví trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku
do pěti let,“ prozradila mluvčí
krajské policie s tím, že zatím
nebyla obviněna žádná konkrétní
osoba.

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

Ujížděl policistům, a věděl proč...
S marihuanou se za volant nesmí!

Prostějov/mik - Nejdřív to
vypadalo na běžnou kontrolu poté, co řidič „bavoráku“
spáchal v Konečné ulici běžný dopravní přestupek. Záhy
se však policisté přesvědčili
o tom, že za volantem nesedí
řidič, který by se jim kál…
„Minulé pondělí prvního září
po šesté hodině večer zastavili
prostějovští policisté dvacetiletého řidiče vozidla BMW, na
sjezdu z rychlostní komunika-

ce R46 v Konečné ulici. Krátce
před tím se řidič dopustil dopravního přestupku. Při sjezdu
z dálnice totiž nerespektoval
dvojitou podélnou čáru, přejel
ji a pokračoval na nájezd na
R46 ve směru na Brno. Policisté ho dohonili a podrobili
dechové zkoušce, která byla
negativní. Zato test na omamné
a psychotropní látky byl pozitivní na marihuanu. Při kontrole
řidič policistům navíc nepřed-

ložil žádné doklady, neměl je
totiž u sebe,“ konstatovala Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Po poučení se mladík podrobil
lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického
materiálu v nemocnici. Další
jízdu mu policisté zakázali.
Nyní je podezřelý ze spáchání
přestupku proti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu.

Dušan Dvořák se kvůli svému
konopí řadu let soudí. Práva se
dovolává i u soudu pro lidská
práva ve Štrasburku. Dosud
bezúspěšně. „Konopí pěstuji
kvůli tomu, že je to užitečná bylina pro stovky nemocí. Máme jasné vědecké důkazy o tom, jak to

načapali hned za pokladnami
pokladnu, aniž by ho zaplatila,“ popsala zlodějský úmysl
mladé slečny Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Za pokladní zónou však byla
mladá zlodějka zadržena ostrahou prodejny a odcizené zboží
bylo vráceno zpět do prodeje.
Jeho hodnota byla vyčíslena na
1 820 korun. „Přivolaní policisté dalším šetřením zjistili, že
mladá žena se takového jednání
nedopustila poprvé. V nedávné
minulosti byla za majetkovou
trestnou činnost soudem odsouzena a potrestána. Policisté jí
ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který jí
hrozí až tříleté odnětí svobody,“
dodala mluvčí krajské policie.

ze soudní síně...

„Feťák“ prý kupoval drogy od brněnského rappera
Nenapravitelný Marek Hamala dohnal babičku k zoufalství...
Prostějov/mls - Není to určitě zlý a bezcitný člověk. Přesto se o dvacetiletém Markovi Hamalovi z Mořic už nyní dá říct,
že pro normální život je prakticky nepoužitelný. Musel by se totiž stát zázrak,
aby čas, který je mu na světě vyměřen,
nestrávil buď na ulici, nebo ve vězení.
Za jeho smutný osud může problémové
rodinné zázemí, nízký intelekt, psychické
problémy a zejména pervitin, kterému
propadl už v patnácti letech... Večerník
byl v úterý minulého týdne přítomen
jednání Okresního soudu v Prostějově.
Škola Marka Hamalu absolutně nezajímala, zkoušel se vyučit opravářem zemědělských strojů, ale ani to nezvládl. Jediné, co
bylo pro něj důležité, byli kamarádi, hip
hop, kolečkové brusle a bohužel i drogy.
K rodičům, kteří se rozvedli, se choval

arogantně a většinou je využíval hlavně
k tomu, aby se měl kde najíst a přespat. Jeho
táta a zejména babička nad ním nakonec
zlomili hůl a výslovně mu zakázali vstup
na pozemek jejich domu v Mořicích. On na
to však nic nedbal a vždy, když potřeboval,
přelezl plot, urazil zámek a šel se vyspat do
zahradního domku, kam byl zvyklý chodit
už jako dítě. V jednom případě při této příležitosti ukradl sousedovi kolo, které prodal,
aby měl na rum a svačinu...

„Peří“ bral každý den
Vzhledem k traumatu, které opakovaně
působil své vlastní babičce, jej policisté
museli zatknout a následně putoval do
vazby. Minulé úterý 2. září tedy předstoupil před prostějovský soud. „Na pervitinu jsem od patnácti let. Než jsem šel do

vazby, bral jsem ho každý den,“ přiznal
se bez sebemenších skrupulí Marek Hamala. Soudce Petra Vrtěla zajímalo, kde
pervitin kupoval. „Dá se sehnat v každé
herně v Prostějově, není to problém,“ odpověděl mladík bezelstně. Na otázku od
koho si drogu obstarával, už obžalovaný
ale poněkud mlžil... „Znám všechny dealery jenom pod přezdívkami. Jeden z nich
si říká Tafrob, je to rapper z Ameriky,“
jmenoval obžalovaný „krále brněnského
freestyle rapu“. V tu chvíli nebylo úplně
jasné, jestli si dělá ze soudu legraci, zda se
pokouší z otázky vykroutit, nebo to myslí
vážně... „Jsem duševně narušený,“ připustil Hamala, který si pochvaloval, že ho
pobyt ve vazební věznici baví. „Chovají se
tam ke mně normálně, ne jako někteří členové mé rodiny,“ svěřil se bezelstně.

Když „drsňák“ brečí...
Mladý feťák při svých nářcích jaksi
pozapomněl, že to byl právě on, kdo
často ubližoval svým blízkým. „Fotr mě
nasral, že mi nedal nažrat. Tak jsem mu
i babce vynadal a šel jsem pryč,“ odpověděl například policistům na otázku, proč
příbuzným vulgárně nadával. Na pervitinu závislý chlapec se celý život před svými kamarády snažil skrývat za maskou
„drsného rappera” žijícího ze dne na
den. U soudu mu však tato póza dlouho
nevydržela, načež se rozplakal... To mu
však už nyní nic moc platné nebude. Za
krádež a porušování domovní svobody
mu hrozí až dva roky vězení. Rozsudek
v této věci dosud nepadl, jednání bylo
odročeno.

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.
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Kriminalisté zahájili trestní stíhání šestadvacetiletého muže
z Blanenska, kterého obvinili ze
spáchání trestných činů krádeže
a porušování domovní svobody.
Celkem ve čtyřech případech
v době od května do července
letošního roku se vloupal do
různých objektů v Prostějově.
Zaměřoval se na alkohol, zahradní nářadí a měděné svody.
Celková škoda byla vyčíslena
na téměř pětačtyřicet tisíc korun. Mladý muž se ke krádežím doznal. Kriminalisté navíc
zjistili, že se nejedná o žádného
nováčka. V uplynulých třech
letech byl za obdobnou majetkovou trestnou činnost soudem
odsouzen a potrestán. Teď mu
hrozí tříletý kriminál.

léčit. Pomohli jsme už stovkám
lidí. Pěstuji to navíc proto, že je to
legální, je to účinné léčivo, jsem
výzkumník a dokazuji to na faktech. A také už hlavně z protestu
proti zvůli prostějovské justiční
mafie,“ uvedl již dříve Dvořák
při sérii soudních tahanic.

Mladou notorickou zlodějku
Prostějov/mik - Bez peněz se rozhodla nakupovat
v jednom z prostějovských
supermarketů mladá zlodějka, která je už pořádně
profláknutá... Oblečení si
dala na sebe, něco do kabelky
a hodlala s ním bez zaplacení
odejít. To se ale přepočítala,
triky jí nevyšly, a tak hned za
pokladnami byla zadržena!
„Ze spáchání přečinu krádeže
je podezřelá dvacetiletá žena
z Prostějova, která v neděli
jedenatřicátého srpna krátce
před jednou hodinou ráno odcizila v jednom z prostějovských supermarketů oblečení.
Některé si oblékla na sebe,
jiné schovala do kabelky, jako
například dívčí kabát, triko,
legíny a spodní prádlo. S takto
pobraným zbožím prošla přes

ČERNÁ KRONIKA

Přišla o peníze i kartu

Předminulou sobotu 30. srpna
ppo ppoledni odcizil neznámý
ý
pachatel z vozidla Škoda Super
na prostějovském parkovišti
v Okružní ulici dámskou kabelku s celým obsahem. Majitelce
způsobil škodu za tři tisíce korun. Vzhledem k tomu, že paní
v ní měla i platební kartu, byly
zahájeny úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku, za který pachateli hrozí až dvouletý pobyt za
mřížemi.

Vybral mu kufr

Do vozidla Škoda Fabia na
parkovišti u jednoho z restauračních zařízení v Dolní ulici se
v sobotu 30. srpna vloupal neznámý pachatel. Ze zavazadlového prostoru pak odcizil tašku,
ve které byla nejen finanční
hotovost, ale také osobní doklady, halogenová hadice a další
věci. Majiteli způsobil škodu za
sedm tisíc dvěstě korun.

Lidickou pod parou

Předminulou sobotu 30. srpna
kolem půl třetí ráno kontrolovali policisté v Lidické ulici
v Prostějově řidiče Alfy Romeo.
U osmačtyřicetiletého muže
provedli dechovou zkoušku,
která byla pozitivní s hodnotou
2,35 promile alkoholu v dechu.
Po poučení se odmítl podrobit
lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického
materiálu v nemocnici. 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
hrozí až roční pobyt za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti.

Vykradená garáž

Někdy v čase od 25. srpna do
1. září došlo k vloupání do jedné
z garáží v Domamyslicích. Zatím neznámý pachatel do ní vnikl po poškození vrat a odcizil
z ní dvě postele a několik kusů
reklamních stojanů. Způsobil
tak celkovou škodu za téměř
dvaadvacet tisíc korun. Policisté
případ prověřují pro podezření
ze spáchání přečinu krádeže, za
který pachateli hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Kapsář v marketu

GEORGE GALBA

JIŘÍ VYROUBAL

LENKA KONEČNÁ

PATRIK HORVÁT

se narodil 14. července 1999
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
1. září 2014. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 15 do 17 let, měří
170 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé vlasy.

se narodil 31. prosince 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 2. září 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 45
do 50 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má hubenou postavu
a hnědé rovné vlasy.

se narodila 27. srpna 1996 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 3. září 2014. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 17
do 19 let, měří mezi 160 až 170
centimetry, má střední postavu,
modré oči a hnědé vlasy.

se narodil 5. dubna 1983 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 18. července 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 30 do 35 let, měří mezi 170
až 180 centimetry, má obézní
postavu, hnědé oči a černé vlasy.

O peněženku s celým obsahem
přišla minulé pondělí prvního
září odpoledne šestapadesátiletá žena při nákupu v jednom
z prostějovských marketů.
Neznámý pachatel jí v nestřeženém okamžiku odcizil
z kabelky, kterou měla při sobě,
peněženku s celým obsahem.
Paní v ní měla osobní doklady,
dva tisíce korun a platební karty.

Zpravodajství

Hrozil SEBEVRAŽDOU,

díky telefonu ho zachránili
Prostějov/mik - Myslel to
vážně nebo šlo o demonstrativní čin? Hrůzný telefonát
zaznamenali policisté během sobotního odpoledne.
Mladý muž jim totiž oznámil, že hodlá spáchat sebevraždu! Do pohybu tím dal
desítky policistů...
„V sobotu šestého září krátce po třetí hodině odpoledne
přijali prostějovští policisté
prostřednictvím linky 158
oznámení od čtyřiatřicetiletého muže, že hodlá ukončit
svůj život. Policisté po něm
okamžitě začali pátrat,“
informovala Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Do pátrání po pohřešovaném bylo zapojeno několik
policejních hlídek společně s
policejním psovodem. „Prověřili jsme všechny informace
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a prohledali místa, kde by se
pohřešovaný mohl zdržovat.
Krátce po jedenadvacáté hodině se jim podařilo s mužem
telefonicky spojit a lokalizovat
místo, kde by se mohl nacházet. O hodinu později jej pak
policisté z obvodního oddělení v Němčicích nad Hanou
vypátrali v Uhřičicích. Byl
v pořádku a nezraněn,“
konstatovala dobrou zprávu
a tedy i šťastný konec sobotního případu mluvčí krajské
policie s tím, že bližší informace Policie ČR sdělovat
nebude.
Proč se tedy muž chtěl zabít,
v jakém stavu jej policisté
našli a co vše se odehrávalo
v následujících minutách
i hodinách se tak Večerník
bude snažit zjistit v následujících dnech. Sledujete wev
www.vecernikpv.cz, dozvíte
se víc!

PROBLÉMY PACIENTŮ KAUZA

špitálu konečně zmizí Petice za zachování
diskoték v „Moravě“

DESETINÁSOBNĚ
převyšuje stížnosti
stěžovatelů!

Foto: Michal Kadlec, 3 x foto: archiv Večerníku
Prostějov/mik - Už na jaře příštího roku se právě na tomto místě u prostějovské nemocnice
vybuduje parkoviště pro stovku parkujících vozidel. K investici dojde díky dohodě společnosti
Agel, zastoupené ředitelem Středomoravská nemocniční a.s. Tomášem Uvízlem, Olomouckého
kraje, za který jednal první náměstek hejtmana Alois Mačák a magistrátem Statutárního města
Prostějov v zastoupení náměstkyně primátora Aleny Raškové.
Nejnovější zprávy kolem plánované výstavby si můžete přečíst na straně 6 dnešního vydání!

Radní: „Rozhodnout bude
hodně tvrdý oříšek...“
Večerník toto žhavé téma podrobně rozebírá na straně 13

KRIZE NEKRIZE, POČET ŽIVNOSTNÍKŮ V PROSTĚJOVĚ ROSTE
Aktuálně zde podniká 18 293 osob s živnostenským oprávněním

Prostějov/mik
A jaké druhy živností prostějovský magistrát vůbec registruje? „K prvnímu září tohoto
roku bylo v Prostějově celkem
osmnáct tisíc dvěstědevadesáttři podnikatelských subjektů
držitelem 20 978 živnostenských oprávnění. Z toho 10 868
živností je živností ohlašovací
volnou s předmětem podnikání výroba, obchod a služby.
Tento předmět podnikání zahrnuje celkem osmdesát oborů
činnosti,“ poskytla Večerníku
základní údaje o stavu živnostníků Antonie Orálková,
vedoucí odboru obecního živ-

nostenského úřadu Magistrátu
statutárního města Prostějova.
Nejčastěji se přitom v Prostějově vyskytuje obor velkoobchod
a maloobchod i zprostředkování obchodu a služeb. „Druhou nejpočetnější skupinou jsou
živnosti řemeslné, kterých mají
podnikatelé v 6 613 případech.
Tady jde ponejvíc o kosmetičky,
pedikérky, kadeřnice, zámečníky,
truhláře či opraváře silničních vozidel. Pak co do početnosti následují živnosti v počtu 2 009, do kterých patří zejména poskytování
a zprostředkování spotřebitelských úvěrů, masérské, rekondiční a regenerační služby.
Nejméně zastoupenou skupinou

POČETNÍ STAV ŽIVNOSTNÍKŮ V PROSTĚJOVĚ
18400

Zdroj: Magistrát města Prostějova

16600

45378

2008

2009

živnostníků jsou v našem městě ti
s koncesí. V těchto případech jde
převážně o prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin a podnikatele v oboru silniční motorová
doprava,“ prozradila Orálková.
Takový počet živnostníků
v poměrně malém městě je
potěšujícím zjištěním. Na druhé straně je také spousta lidí,
která se rozhodne s podnikáním takzvaně „seknout“. „Náš
správní orgán neeviduje důvody
ukončení živnostenského podnikání, ale z některých ohlasů mohu
uvést, že nejčastěji jde o důvody
nástupu do zaměstnaneckého
poměru nebo na mateřskou či
rodičovskou dovolenou, odchod

2010

2011

2012

do starobního důchodu, nerentabilitu podnikání a podobně,“
uvedla vedoucí odboru obecního
živnostenského úřadu Magistrátu statutárního města Prostějova.
Kromě ukončení živnosti či naopak jejího přihlášení existuje pak
další sorta občanů, kteří svůj živnostenský list na nějaký čas prostě
přeruší. I tento krok je dle zákona
oprávněný. „V současné době
má v našem správním obvodu
přerušeno provozování živnosti
4 601 podnikatelských subjektů.
Přerušení provozování živnosti přestavuje alternativní řešení
v některých životních situacích,
obvyklé je například u sezónních
řemeslníků. Podnikatel kdyko-

2010

2011

liv může živnostenskému úřadu
oznámit, že provozování živnosti
přerušuje a stanoví si sám dobu
přestávky, což ale nelze oznámit
zpětně. Doba začíná běžet dnem
doručení žádosti na úřad a není
nijak omezena. Pokud by tedy
v jejím průběhu chtěl podnikatel
opět provozování živnosti obnovit, je zapotřebí pouze předem tuto
skutečnost úřadu sdělit,“ vysvětlila
Antonie Orálková, které se Večerník ještě zeptal, jak složité je dnes
stát se živnostníkem a co je vůbec zapotřebí k vyřízení živnostenského listu. „Od poloviny roku
2008 se živnostenské listy jako
průkazy živnostenského oprávnění
již nevydávají. Průkazem živnos-

Pochutnejte si na

se zprůjezdní DNES! rajských aneb to je
projíždět od
19.00 hodin

Sami na sebe. V Prostějově je v současnosti přes osmnáct tisíc živnostníků, kteří se sami starají o vlastní obživu, ale pochopitelně i náklady včetně placení pojistného a daní.
Ilustrační foto

16200

OLOMOUCKÁ ulice Došlo na naši adresu...
Řidiči mohou
celou ulicí

44234

44387

45116

17000
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Kdo by to byl řekl, že i vzhledem ke stále
probíhající celosvětové finanční krizi a množství krachů firem po celé republice, bude
na tom Prostějov z hlediska počtu živnostníků tak dobře. Přestože nebo spíše právě
proto, že v posledních letech hned několik velkých regionálních firem zkrachovalo, Oděvní podnik samozřejmě nevyjímaje,
o to více se Prostějované udělali lidově řečeno
sami pro sebe. Nespoléhají tak na zaměstnanecký poměr, ale rozhodli se obstarat si živobytí sami. Počet osob s živnostenským oprávněním totiž stále roste, aktuálně k 1. září je jich
v Prostějově přes osmnáct tisíc!

tenského oprávnění je výpis z živnostenského rejstříku. Jestliže
tedy fyzická osoba hodlá provozovat živnost, pak podmínky pro
její provozování závisí na tom,
o jaký druh se jedná. K provozování všech typů živností ale musí
podnikatel splňovat všeobecné
podmínky, jimiž jsou plná svéprávnost a bezúhonnost,“ nastínila šéfka prostějovského živnostenského
úřadu s tím, že za bezúhonnou se
pro účely živnostenského zákona
nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena za úmyslný
trestný čin spáchaný v souvislosti
s podnikáním nebo s předmětem
podnikání, který ohlašuje nebo
o nějž žádá, pokud se na ni nehledí, jakoby nebyla odsouzena.
„U živnosti ohlašovací volné
tak fyzická osoba při ohlášení
pouze předkládá průkaz totožnosti a hradí v hotovosti správní

poplatek. U první živnosti je to
tisíc korun, za každou další pak
v budoucnu pět set korun. O výpis z evidence rejstříku trestů si
úřad žádá elektronicky,“ popsala
dále Antonie Orálková. „U živností řemeslných, vázaných
a koncesovaných je pak zapotřebí, aby osoba, která hodlá provozovat živnost, prokázala navíc
i splnění zvláštních podmínek
provozování živnosti, pokud to
zákon vyžaduje. Především jde
o dosaženou odbornou způsobilost. Její nedostatek lze zhojit
ustanovením takzvaného odpovědného zástupce, tedy osoby,
která uvedené podmínky splňuje a bude odpovídat za řádný
provoz živnosti a za dodržování
živnostenskoprávních,“ dodala
vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu Magistrátu
statutárního města Prostějova.

FUJTAJBL!

Prostějov/mik - S nepříjemnou až nechutnou zkušeností se do redakce Večerníku přišla „pochlubit“ naše čtenářka, aby nám ukázala rozkrojené
rajské jablíčko, které ovšem k nakousnutí zdaleka nebylo!
„Koupila jsem si v jednom z prostějovských supermarketů kilo rajčat
a musím říct, že mi velmi chutnala. Až na to poslední. Když jsem ho rozkrájela, při pohledu na vnitřek mi naběhla odporem husí kůže,“ svěřila se
žena středního věku, která si nepřála zveřejnit své jméno. Nepřišla si až
tak stěžovat a zakoupené rajče ani nehodlá v supermarketu reklamovat.
Podle ní jde spíš o velkou kuriozitu. „Zevnitř toho rajčete už vyrůstají ze
semen klíčky, tohle jsem v životě neviděla..,“ usmála se nakonec žena.
A nutno dodat, že Večerník něco takového rovněž neviděl. Vy ano, vážení To není k jídlu. I něco takového lze koupit v jednom z prostějovských supermarketů. Uvnitř
rozkrojeného rajčete už raší ze semen klíčky...
Foto: Michal Kadlec
čtenáři?
INZERCE

/HV\PøVWD3URVWøMRYD
VUR
1DEË]ËPHSDOLYRYÇGĆËYËuxWËSDQÇYROQøORæHQÇ
PxWËSDQÇEDOHQÇQDSDOHW¿FK
PNU¿FHQÇNXO¿êH
PxWËSDQÇPHWURYÇ
PFHOÇGÇON\
Zajímavé řešení. Železniční přejezd v Olomoucké ulici a silnice v jeho bezprostředním okolí jsou nově rozděleny středovým
bezpečnostním ostrůvkem. Dnes večer se už tudy projedete!
Foto: Michal Kadlec

.RQWDNW
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Číslo týdne

25 000 000

Už nemusíme
í do
d Olomouce.
Ol
PPlicní am-

bulance Nemocnice Prostějov vyšetřuje
své pacienty už na novém moderním bodyMarihuana
pletysmografu. Pro našince to znamená,
kontra volant.
že díky tomu už nemusíme na vyJenom během pondělí
šetření dojíždět do vzdálenějprvního září přistihli poliších zdravotnických zacisté dva řidiče pod vlivem mařízení v Olomouci
rihuany a navíc bez dokladů. Jeden
či v Novém
z nich se dokonce hlídce snažil ujet, ale po
Jičíně.
krátké honičce byl zastaven. Podle policejních statistik počet přistižených řidičů pod
vlivem drog v Prostějově rapidně stoupá.

Až tak velkou, na prostějovské poměry astronomickou
sumu, bude muset vynaložit
boss „A“-týmu hokejových
Jestřábů Jaroslav Luňák
na nadcházející ročník,
v němž jeho ambiciózní tým
čeká premiéra v první lize.

-

Osobnost týdne

RADOMÍR HOLIBKA

Prostějovští hokejisté získali obrovskou posilu do

Výrok týdne
„PANÍ, A VY
JEŠTĚ CHODÍTE
DO ŠKOLY?

šly největší hvězdy českého sportu.

Úsměvná otázka malého
prvňáčka směrem k velmi
vyspělé žákyni deváté třídy
na ZŠ Majakovského

NAHLÉDNUTÍ POD KULTURNÍ POKLIČKU ANEB
OPERNĚ-DISKOTÉKOVĚ-KUNSTHISTORICKÉ ZAMYŠLENÍ

Analýza
Dnes se společně podíváme na prostějovskou
kulturu a budeme nejen
kritizovat, ale i chválit,
což je také občas potřeba, obzvláště pokud si to
někdo zaslouží.
Martin Mokroš
Kdo by chtěl letos kritizovat Prostějovské kulturní léto, tak ho již
lze považovat za maximálního
snoba. Myslím si osobně, že příliv umělců byl letos velmi nadstandardní a završení operní
celebritou Josephem Callejou
zařadilo Prostějov mezi kulturní evropské stánky. Je škoda, že
počasí opernímu koncertu moc

nepřálo a hlavní umělec se musel
ve svém karavanu zahřívat heřmánkovým čajem (příchuť mám
od důvěryhodného zdroje - pozn.
autora), ale počasí prostě začíná
být koncem srpna tradičně mizerné, tudíž větru a dešti prostě
člověk už neporučí...
Co šlo zcela jednoznačně ovlivnit,
byla distribuce lístků a doufám, že
se nenašla nějaká dobrá duše, která opernímu pěvci vyložila, jak se
prodávalo, pak rozdávalo, kdo se
na distribuci předvolebně přiživil,
kdo psal petice, a tak všelijak podobně. Myslím si, že to bylo statutárního města nedůstojné a operní
celebrita, která navštěvuje arény v
Itálii, Rakousku, USA a jinde, by
asi, v tom nejlepším případě, pobaveně pozvedla obočí. Věřme, že
v případě českých kapel Chinaski,
Mandrage anebo Marušky Rottrové bylo vše takzvaně „v poho“.
Ano, jistě se najde někdo, kdo
bude podotýkat, že onen nadstandardní kulturní program souvisel
s oslavami sta let prostějovské radnice, ale na to je třeba odpovědět,
že s tím se snad přece dalo počítat.
Jistě by bylo troufalé očekávat

takovou kulturní nálož každý
rok. Jde především o finance
a zmlsat veřejnost je také velmi krátkozraké. Vzpomeňme si
například, jak postupně uvadal zájem o tenisové a hokejové zápasy
Jágr Teamu v Prostějově, a to jsme
tady měli celebrity z hokejového
prostředí NHL, doplněné pražskými umělci těch nejzářivějších
jmen. Ono se všechno, i to dobré,
jednou přejí, takže kdo letos zažil, má na co vzpomínat a dnešní
omladina se může těšit třeba na
stopadesáté výročí radnice. Avšak
to my už tady nebudeme, abych
použil kdysi populární reklamní
slogan na jistý druh nátěrové barvy.
Prostějovskou kulturu zasáhly
petiční akce. Jistě jste zaznamenali, že proti sobě stojí dvě
znesvářené skupiny obyvatel
a jádrem sporu je Disco Club
Morava v Olomoucké ulici,
který v různé podobě zažil více
věkových skupin obyvatelstva.
Dnes zde máme petičníky, kteří
považují „Moravu“ za bránu do
pekel a pak druhou stranu, která
to samé zařízení považuje za ráj

fejeton My všichni školou povinní
Petra Hežová
Školáci mají za sebou první
dny nového školního roku
a letošní prázdninové radovánky pomalu mizí v návalu
nadcházejících školních povinností. Pro prvňáčky a jejich
rodiče je nástup do školy pochopitelně významným dnem,
no a pro ty ostatní školou povinné, a už ne novou aktovkou
či penálem motivované, je to

spíš něco jako ‚totální opruz‘.
Čert ví, proč už nejpozději po
roce ti malí ďáblíci prohlédnou naše vehementní ujišťování, že škola je kouzelné
místo, kde se naučíme nejen
obligátnímu čtení a psaní, ale
samozřejmě i mnoho dalšího,
protože jen se čtením a psaním
bychom asi nevystačili. Celodenní posedávání v lavici a neustálé mlčení holt hned tak někoho nenadchne. S postupem
času ale chtě nechtě dojdou
i tihle zapřisáhlí nepřátelé školy k názoru, že školní léta byla
přeci jen ta nejlepší, i navzdory
tomu, že jste jako já první školní den kompletně probrečeli,
protože holčička ve vedlejší

lavici měla stejnou aktovku.
V nejednom případě se ale právě ve školních lavicích setkáte
s lidmi, kteří budou vašimi přáteli po celý život, a mnohdy tu
najdete i svého životního partnera, i když v době školní docházky to bude jen ten kluk, co
vám na chodbě podrazil nohu,
nebo holka, která se smála vašemu sestřihu. A zatímco se tu
rozplývám nad časem zašlými
vzpomínkami na svou nezapomenutelnou povinnou školní
docházku, čtu si na sociální
síti příspěvek bratránka, který
před několika dny nastoupil do
čtvrté třídy: „Škola je dobrá,
škola je boží, hlavně když padá
nebo když hoří…“

Konstelace hvězd Prostějova
Nadcházející sedmička dnů bude pro všechny Prostějovany vhodná k investicím, chytré hlavy mohou dokonce velmi lehce zbohatnout. Nikdo by však neměl příliš riskovat, ne všechno musí zákonitě vyjít. A vyřiďte si své resty na úřadech!

Berani - 20.3. až 18.4. Nepodceňujte sílu vašich
konkurentů z pracovního prostředí. Pokud si myslíte, že vaše nápady jsou ty nejlepší a nad vás prostě
není, můžete tvrdě narazit. Na druhé straně se nebojte učinit zásadní rozhodnutí.
Býci - 19.4. až 19.5. V žádném případě se nepouštějte do toho, čemu nerozumíte a co jste ještě nikdy
nedělali. Přestože si v těžkých chvílích dokážete
vždy poradit, tentokrát vám v takových případech
hrozí totální krach i ztráta sebevědomí.
Blíženci - 20.5. až 19.6. V tomto týdnu je potřeba
kontrolovat vše, co vám přijde do ruky. Zejména
se zaměřte na listiny, které podepisujete. Také by se
mohlo stát, že se váš autogram objeví na prázdné
směnce a za chvíli vás bude někdo vydírat.
Raci - 20.6. až 21.7. Neseďte na jednom místě,
udělejte si také čas na nějaký výlet nebo nejraději na
sportovní aktivity. Vy totiž nezřízeně kynete, a tak je
co nejrychleji potřeba shodit přebytečné kilogramy.
Co takhle začít konečně běhat?
Lvi - 22.7. až 21.8. Nemluvte druhým do jejich
aktivit, starejte se v těchto případech sami o sebe.
Vy sami totiž budete s fantazií na bodu mrazu, takže
se budete snažit zkopírovat nápady a plány někoho
jiného. To vám popularitu rozhodně nepřinese.
Panny - 22.8. až 21.9. S partnerem si konečně vyřešíte déletrvající spory, takže v tomto ohledu se
můžete těšit na báječný romantický týden. Horší to
bude v práci, kde mezi kolegy zrovna v oblibě nejste. I tady byste měli zapracovat na změně.
...ještě
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Váhy - 22.9. až 21.10. Nestyďte se pronést na veřejnosti něco ze svých plánů, které obsahují spoustu
originálních nápadů. Přestaňte být nesmělí, vždyť
díky své hlavě můžete vydělat spoustu peněz. Nadřízení si vás určitě všimnou.
Štíři - 22.10. až 20.11. Málo pečujete o své zdraví,
a to se vám v těchto dnech vymstí. Také deštivé počasí přispěje k tomu, že ulehnete do postele s horečkou a suchým kašlem. Nedá se nic dělat, své plány
na tento týden musíte přehodnotit.
Střelci - 21.11. až 20.12. Domácí práce vám nepůjdou moc od ruky, budete se u nich vztekat a do
všeho bouchat. Proto se v bydlišti moc nezdržujte,
abyste zbytečně nejitřili jinak dobrou náladu v rodinném kruhu. Zajděte si klidně na pivo.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Vyhýbejte se tento
týden všem vyhlášeným místům, o kterých víte, že
by tady mohlo číhat nějaké nebezpečí. Vám totiž
hvězdy pro nadcházející dny předpovídají, že budete okradeni nebo fyzicky napadeni.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Poslouchejte rady od
starších lidí, kteří to s vámi myslí dobře. A zrovna
v těchto dnech budete právě pomocnou ruku potřebovat jako sůl. Dostanete se totiž do úzkých a problém sami rozhodně nevyřešíte...
Ryby - 19.2. až 19.3. Dosti těžce ponesete skutečnost, že už dávno nejste středem pozornosti jak
v zaměstnání, tak v rodinném kruhu. A bodejť by
také ano, když v poslední době každého jen pomlouváte. Začněte se chovat jinak.

kultury, zábavy a relaxace pro bavící se obyvatelstvo. Poctivě jsem
se ponořil do diskuzí na „modrobílé“ sociální síti ohledně tohoto
ožehavého problému a je pravdou, že jsem se dozvěděl spoustu
zajímavých informací, které se
teď pokusím zesumarizovat. Je
potřeba chápat všechny ty, kteří
bydlí okolo „Moravy“. Stěžují si
na hluk, nepořádek, ale i na střepy
z rozbitých lahví, které se stávají
druhý den nebezpečím pro psy
a malé děti, jež prostě nerozlišují
chodník a trávu. Vadí jim také
ovšem řev návštěvníků, taxíků
a jiných aut, dopravujících osazenstvo DCM tam a zpět. Je ovšem
také třeba přiznat, že zavření klubu
ve 22:00 hodin je ošemetnou věcí,
neboť za zavřením by musel stát
posudek o rušení nočního klidu
z provozovny, a to se tedy dle informací opravdu neděje, jelikož je
dobře odhlučněna a hudební produkce ven neproniká. Hluk okolo DCM je způsobován jedinci,
kteří jej jsou schopni páchat také
u jiných zařízení a může jít klidně
i o malou hospůdku, velký podnik, bar, kavárnu a podobně. Mys-

lím si tedy osobně, že problém je
na prvním místě v návštěvnících,
a zde se dostáváme bohužel do
onoho klasického problému
dnešní doby, kdy spousta jedinců
myslí jen a pouze na svá práva,
ale povinnosti, jako je úcta k právům druhého, jim nic neříkají...
Demokracie se u nás dostala do
podoby anarchie a to je špatně!
Bohužel pak tento trend mohou
odnést i vcelku populární zábavní
zařízení, jako je v tomto případě
DCM. Rozhodnutí je teď na představitelích města a upřímně jim
nic takového nezávidím, protože
jakýkoliv verdikt naštve jednu
skupinu obyvatel, kteří jsou právě teď aktuálně i voliči, a jak se
říká, každý hlas je dobrý. Tudíž se
domnívám, že zvýšenou aktivitu
by nyní měli vyvinout především
fanoušci DCM a umravnit ty,
jenž kazí jejich dobré jméno tím,
že dělají nepořádek. Pak je šance,
že DCM zůstane, tak jak je o dost
větší.
A na závěr bych vás rád informoval, že právě probíhají „Dny
evropského dědictví“, které každoročně v měsíci září otevírají nej-

širší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů
a prostor, včetně těch, které jsou
jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Že jste to nevěděli? No to jste
ani nemohli, neboť Prostějov
„tak nějak“ vypadl z oficiálního plakátu Olomouckého kraje,
který se objevil v místní mutaci
celostátního tisku. Inu zabrousil
jsem na oficiální web této akce
(http://www.historickasidla.cz/cs/
dny-evropskeho-dedictvi/) a zde
nalezl, že zapojena do „Dnů“
je pouze naše stoletá radnice,
přičemž přihlásit jde prakticky
všechno, neboť na příslušném
webu je formulář a naše město
je členem Sdružení historických měst. Někdo má zcela jistě
k formuláři přístupové heslo
a jistě mohl přihlásit kromě
radnice i třeba zámek, Národní
dům, zimní stadion s unikátní
střechou a další objekty, které
stojí za to. V rámci propagace
města by to jistě nezaškodilo. No
ale bohužel nestalo se tak, tudíž se
nabízí otázka proč? Třeba na ni
někdo odpoví a jistě erudovaně,
dočkáme se...?

sokol
ím okem ...

Nerozštípejme si město
kvůli volbám
Do komunálních voleb je ještě
daleko, ale předvolební horečka začíná prostupovat městem.
Ještě ani neskončily prázdniny
a už se jeden z kandidátů pokusil zviditelnit žalobou. Na
koncert světového operního
zpěváka na prostějovském náměstí můžeme mít různé názory. Ale hned žaloba?

Úředníci ve spárech kampaně
Tento týden zase jiná politická strana píše na sociální síti
úředníkům radnice, že až se
dostane na radnici, nevyhodí je z práce. Prý jim odpus-

tí,
tí žže byli
b li vystaveni
t
i kkorupcii
a klientelismu, protože jim to
nařídili jejich dosavadní šéfové.
No nevím... Já jsem o žádném
nucení úředníků ke korupci
a klientelismu neslyšel. Osobně
mám navíc s úředníky radnice
v drtivé většině dobré zkušenosti.
Jako kandidát v komunálních
volbách bych si asi nikdy nedovolil mluvit o tom, že jsou
v nějaké politické straně úvahy
o vyhazování úředníků. I když
bych úředníkům říkal: „Nebojte se, nic se vám nestane,“
stejně bych se obával, že to
úředníci celkem pochopitelně
mohou pochopit jako varování: „Pozor, pozor, ta možnost
tu je...“

Rozčilení není program
Už by bylo možná lepší přestat
s vykopáváním míče s nápisem
„ten je větší zloděj a podvodník“ a začít se zabývat tím, kdo
co chce pro Prostějov v dalších
čtyřech letech dělat. Jak totiž napsal už náš první československý
prezident: „Rozčilení není program“. Sám jsem v posledních
dnech poznal, že hájit program
- třeba zrušení daně za odvoz odpadu - je mnohem složitější, než
jen říkat proč konkrétní změna
k lepšímu nejde. Tak ať si ten náš
Prostějov v rámci vlny účelové
kritiky úplně nerozštípáme!
Petr Sokol,
vysokoškolský učitel

Agentura
Řešení pro Moravu: mléčná jídelna!
To bylo cavyků kvůli ožralcům,
kteří v Olomoucké ulici tropí
bordel a kvůli nim tak prostějovští konšelé chtějí omezit
provoz Disko Clubu Morava
pouze do dvaadvaceti hodin!
Jak totiž Agentura Hóser exkluzivně zjistila, minulý týden
došlo k dohodě mezi vedením
stoleté radnice a provozovateli
vykřičené diskotéky v Moravě.
„Nechci předjímat, ale pan Nedobrovolný přišel dobrovolně
a sám s dobrovolným nápadem,
který se nám velmi líbí, a považujeme ho za naprosto originální. Od 1. října bude diskotéka
v Moravě zrušena a majitelé
zde zřídí mléčnou jídelnu. Ta
v Prostějově už dlouhá léta chybí a myslím si, že ta v Moravě si
najde plno a plno spokojených
zákazníků,“ šokoval novinkou
Miroslav Nakaseseděl, primátor Prostějova.
Z řešení svízelné situace ohledně rušení nočního klidu má
viditelnou radost i šéf prostějovského četnictva Jan Nagymároš. „Když se v Moravě pořádaly

noční diskotéky a hosté pak
opouštěli tuto provozovnu, tropili výtržnosti a občané si stěžovali
na rozbitá okna, výkaly ve vchodech či na chodnících a podobně. Vedení města po nás chtělo,
abychom v nočních hodinách
v Olomoucké ulici a okolí zesílili
hlídky. Ale nikdo mi tyto směny
nechtěl dělat, každý ze strážníků
chce být v noci doma u svých
manželek či milenek. Nemám
tam koho poslat. Ale když bude
v Moravě mléčná jídelna, tak
snad se proboha žádný z hostů
z jahodových koktejlů neožere
a v ulicích bude klid,“ míní Jan
Nagymároš.
Majitelé Moravy v tuto chvíli
ani nelitují, že budou muset
přehodnotit své podnikatelské
plány a změnit od podlahy svoji
činnost. „Nehodláme bojovat
proti městu, které si nepřeje
bordel v ulicích. Mléčná jídelna se sama nabízí, protože před
časem nám otaslavické JZD
nabídlo kravské mléko úplně
zdarma. Připravujeme bohatý
sortiment mléčných výrobků

a ostatně, naši konzumenti si
mohou na parketu pořád zatancovat. Diskotéku tak úplně
nerušíme,“ svěřil se Agentuře
Hóser Josef Nedobrovolný, jeden z provozovatelů Disko Clubu Morava. S mléčnou jídelnou
se už pomalu ale jistě smiřují
i ti, kteří proti omezení provozu
diskotéky do 22.00 hodin protestovali. „Budeme do Moravy chodit furt, však si do těch
mléčných koktejlů přidáme
nějakou tu vodečku nebo slivovici. Věřím, že o nás ještě obyvatelé Olomoucké ulice uslyší,“ vyhrožuje na dálku Adolf
Marjánka, jeden z nezdárníků,
který po každé diskotéce v Moravě pak v Olomoucké ulici
kálel a močil na zaparkovaná
auta. Zdá se, že i přes zavedení
mléčné jídelny nás rozhodně
klidné dny nečekají…
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...

Jenom ať přitvrdí!

V poslední době se i ve Večerníku dočítám o množících se
případech napadení policistů
různými gaunery. Jistě, je to
dobou, dnes už bohužel skoro
neexistuje žádná úcta a respekt
k zákonům a tím ani k mužům
v uniformě. Jenomže stejně si
myslím, že v několika případech si za to mohou policisté
sami svojí benevolentností.
Byla jsem svědkem případu,
kdy mě jako řidičku zastavila
hlídka v Konečné ulici. Ještě
přede mnou kontrolovali dopravní policisté jiné auto, s jehož řidičem dva uniformovaní
strážci dopravního pořádku
rozmlouvali. Co rozmlouvali, jenom poslouchali, jak asi
třicetiletý řidič jim sprostě
nadává. A to takovými vulgarismy, že je nemá cenu ani
vyjmenovávat, protože byste
je stejně nemohli otisknout.
A policisté? Jenom se usmívali
a vzápětí nechali řidiče jet. Pak
ať se nikdo nediví, že respekt
vůči nim jde v poslední době
stranou. Policie by měla přitvrdit, jinak se k jejím příslušníkům budou lidé chovat jako
gauneři.
Jitka Doleželová, Prostějov

Taky chceme 40 tisíc!

Čert mě bere poté, co jsem si
ve Večerníku nedávno přečetl rozhovor s paní Raškovou
o sociálních dávkách. Sám
vím, že v Prostějově není žádnou výjimkou, kdy cikánská
rodina bere čtyřicet tisíc korun!
Já vydělávám deset, manželka
za pokladnou v supermarketu šest. Máme tři děti, jedno
z nich vyžaduje zvláštní péči
kvůli tělesnému postižení.
Na děti bereme dohromady
pět a půl tisíce. Když to spočítám dohromady, tak máme
v rodině na měsíc jednadvacet
a půl tisíce. Z toho skoro dvacet
padne na zaplacení nákladů. Ať
mi někdo řekne, jak se to dělá,
že přesně takto početná romská
rodina má dvakrát víc! Nestěžuji si, ale nechápu to.
Josef Zavřel, Prostějov

Pletou se pod kola

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

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!
Myslíte si své, o tom co
se děje na Prostějovsku?
Můžete na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!

...ještě
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
A je to za námi. Tolik očekávané letní prázdniny se překlenuly na
začátek školního roku. Nyní můžeme čekat na nějaké to volno v podobě státních svátků, děti navíc čekají podzimní prázdniny. A než se
nadějeme, budou tu opět Vánoce. Pro tuto chvíli je ale na místě se
ptát, jak se vám líbilo letošní léto, jak jste se měli, co vše jste prožili.
Večerník zjišťoval v uplynulém týdnu…

´ ´
´
´
DraCice
Sokolová prosviSTELa
dvEMa
stoletími!

´

´
DAMA V MODREM A ROCKERKA

UŽILI JSTE SI PRÁZDNINY
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV?
Petra VYSLOUŽILOVÁ
Prostějov

Miroslav ZATLOUKAL
Ptení

ČÁSTEČNĚ

TROCHU

„Měla jsem dovolenou jen týden, takže jsem si moc neodpočinula. Aby to bylo dle mých
představ, představovala bych si
více, alespoň čtrnáct dnů. Myslím si, že jsem prázdniny prožila dobře. Byli jsme na týden
v Českém ráji. Tam je krásně,
podnikli jsme spoustu výletů, navštívili pivovar a i počasí nám dobře vyšlo. Jinak
jsme jezdili na výlety, grilovali
a podobně, takže jsem si prázdniny užila poměrně příjemně.“

„Letní prázdniny by mohly
být určitě delší, hrozně rychle
to uteklo...(smích) Aby byly
letní prázdniny dle mých
představ, představoval bych si
lepší, tedy slunečnější počasí.
Až na pár dní neúprosného
vedra bylo podle mě počasí
nic moc. Jinak jsem prázdniny
prožil spíše pracovně. Když to
bylo ale možné, jezdil jsem na
výlety a trávil čas s přáteli. Už
aby bylo nějaké další volno...
(úsměv)“

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

Jestli lidem něco v dnešní době skutečně chybí, pak je to
dostatek vzájemných dotyků. Všude kolem nás je mnoho
předsudků a lidé se bojí pomocí doteků vyjadřovat, co cítí.
Z běžného života se tyto návyky přenášejí i do partnerského
vztahu. Lidé se tak více soustředí na sexuální projevy a smyslným dotekům se z velké míry vyhýbají. Což je samozřejmě
špatně.
Co kdybyste tak tento týden zkusili něco, co vám dosud při
milování bylo cizí? Například vzájemnou erotickou masáž,
kterou jste do této doby neuznávali. Připravili jste se tak
o jedinečný zdroj rozkoše a zároveň schopnost vyšší míry
vnímavosti a uvolněnosti při milování. Základy masáže přitom nejsou vůbec složité, zvládne je téměř každý. Jde jen
o to domluvit se s partnerem na technice a pak intenzitě tlaku.
Smyslem masáže není vydržet bolest, ale uvolnit se.
Erotickou masáž lze provádět i na sucho či za pomoci nemastného masážního mléka, ovšem mnohem intenzivnější
prožitky navodí právě olejíčky. Můžete použít různé druhy
olejíčků vhodných na péči o kůži, ale i přímo určené k erotickým hrátkám, které zakoupíte ve specializovaných obchodech. Pokud patříte mezi alergiky, pak upřednostněte čisté
masážní oleje bez ingrediencí zakoupené přímo v lékárně.

Poznáte ji? Nenechte se zmást mistrnými převleky ze dvou různých století! Na obou snímcích řádí
Milada Sokolová!
2x foto: paparazzi Večerníku

Prostějovská radní Milada Sokolová oslavila uplynulou sobotu čtyřicáté narozeniny. Už předtím ovšem dokázala, že je naprostá mistryně převleků. Je
libo vrátit se do dob „První republiky“? Nebo si zařádit jako fanynka tvrdého
rocku? Radní zodpovědné za kulturu v Prostějově je to úplně fuk - zvládne
hravě oboje!
Prostějov/mik
Všudypřítomný paparazzi Večerníku nachytal Miladu
Sokolovou při jedné z akcí
klubu Historia a Kloboukového klubu, jehož je členkou.
Když to nejdříve rozbalila
jako fanynka tvrdého rocku,

lidé nestačili zírat. A o půl
hodinky později? Milada Sokolová se objevila v modrých
šatech s růžovými doplňky
a byl to naprosto jiný člověk!
Během krátké chvilky tak
sama přelétla dvě století!
„Převleky a masky mě vždycky bavily, ale musím přiznat,

že dnešní šaty jsou mnohem
a mnohem pohodlnější. Důležité ale je, abych na podobných akcích nezkazila dobrou
pohodu a náladu,“ usmála se
Milada Sokolová.
A co vy, čtenáři Večerníku,
poznáte ji na zveřejněných
snímcích?

INZERCE

Návrat ke

„starým” případům

Fotograf Sládek dal
před nahými ženami přednost

originálním portrétům
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 9. ZÁŘÍ 2013

S humorem jde všechno líp. A dokonce nejlíp. Tohle pravidlo se
stoprocentně potvrdilo i v případě prostějovského fotografa Petra
Sládka, který díky skvělým nápadům a řemeslnému umu sklízí
na celostátní úrovni jeden úspěch za druhým. Naposledy jeho
snímek odborná porota oblíbeného časopisu Reflex zvolila v nabité
konkurenci aktem roku! Zároveň v uplynulém týdnu měl vernisáž
výstavy fotografií, na kterých panoramaticky zachytil Prostějov.

jak šel čas Prostějovem ...

ZÁŘÍ 2014

Domamyslická ulice
Sídlí tu i zemědělské družstvo. Ulice byla pojmenovaná dne 29. října 1985 na
paměť bývalé samostatné obce Domamyslice, která byla v roce 1976 připojena
k městu Prostějov. Jedná se o dlouhou ulici na západním okraji Prostějova, kde
kromě převážné výstavby rodinných domů sídlí i několik podnikatelských subjektů. Na křižovatce se Žitnou ulicí je obchod potravinami, naproti restaurační zařízení, které je už dvě desítky let známé pdo názvem Na Splávku. Na jižním konci
ulice sídlí zemědělské družstvo.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Hradební ulice

Vybíráme pro vás „půltucet“

Přestože časopis Reflex i letos vyhlásil soutěž Akta X, Petr Sládek
tentokrát svůj úspěch nezopakuje. Jak už to u něj bývá obvyklé, ve
své tvorbě se po čase opět zaměřil na zcela jinou oblast. A opět na to
šel s originalitou sobě vlastní. „Nyní fotím panoramatické portréty lidí
z Prostějovska, kteří žijí či pracují ve vizuálně zajímavém prostředí.
Takhle vznikly snímky fotografa Karla Nováka, majitele muzea
kočárů Václava Obra či ředitele knihovny Aleše Procházky. Zatím
poslední panoramatický snímek jsem pořídil na Stražisku, kde jsem
fotil Lindu Wichterlovou, vdovu po světoznámém českém vědci,“
zmínil se Večerníku Petr Sládek, který bohužel zatím nepokračuje ve
svém ceněném cyklu zimních krajinek vytvořených na ženském těle.
„Několik nápadů na nové krajinky mám, zatím jsem se ale nedostal
k tomu, abych je zrealizoval. Chtěl jsem zase zkusit něco nového,“
vysvětlil Sládek.

Držovické občany čeká
REFERENDUM o odtržení
napsáno
před

... tentokrát ze sortimentu:

OVOCE...

10
lety

Hrozny
bíle 1 kg

Nektarinky
1 kg

Jablko Golden
1 kg

Hrušky Zelené
1 kg

Pomeranče
1 kg

Švestky
1 kg

Naše RESUMÉ

59,80

24,90

39,90

29,90

39,90

14,90

34,90

19,90

39,90

24,90

33,20

13,90

44,90

32,90

29,90

39,90

24,90

14,90

39,90

17,90

24,90

24,90

24,90

15,90

39,90

27,90

29,90

29,90

19,90

12,90

34,90

19,90

32,90

27,90

34,90

9,90

S přívalem studeného větru je
potřeba dvojnásob myslet na
své zdraví. A je známo, že k dobré prevenci slouží výtečné vitamíny, které najdeme v čerstvém
ovoci všeho druhu. Nejlevnější
hrozny nabízí Interspar a Lidl,
pro nektarinky a golden jablka
si zajeďte do Kauflandu. Právě
tento market společně s Lidlem
nabízí i nejvýhodnější cenu
u hrušek. Pomeranče se zase
vyplatí koupit v tesku a švestky
v Intersparu.
Tak ať vám chutná i poslouží!
Průzkum proveden
ve středu 3. září 2014

Občané z Držovic už mohou v klidu připravovat referendum, ve kterém se vyjádří k již dříve
avizované možnosti osamostatnění této příměstské části a odtržení se od Prostějova. Radnice jim k tomuto kroku posvětila, hlasy lidu se
budou v Držovicích sčítat v prosinci.

„Rada města po projednání vzala na vědomí informace týkající
se předloženého návrhu na konání referenda o osamostatnění
Držovic. Současně pak doporučila Zastupitelstvu města Prostějova vyhlásit místní referendum
s termínem konání dne desátého
prosince 2004,“ sdělil Večerníku
Miroslav Pišťák, místostarosta
Prostějova. Ten však společně
s tímto oznámením prohlásil, že
radnice v minulých dnech vyslyšela kritické připomínky lidí z Držovic a bez ohledu na to, jak referendum nakonec dopadne, začala
v této části města opravovat například osvětlení. „Pro zabezpečení
akcí požadovaných Občanským

sdružením Držovice, byly radou
města uvolněny prostředky na doplnění či instalaci nového osvětlení v ulicích V zahradě, SNP,
Gorkého, U hřbitova, Olomoucká
a rovněž v těsné blízkosti dětského
hřiště v Držovicích. Bylo zde investováno už stoosm tisíc korun,“
přidal Pišťák.
Na otázku, zda nemá strach z odtržení Držovic od Prostějova, odpověděl kategoricky. „Nevím, co
to strach je. Ostatně, radnice byla
povinna referendum schválit, jak
nám to ukládá zákon. Pokud se
Držovice odtrhnou, bude to velká
škoda. Jak pro tamní obyvatele,
tak samozřejmě pro Prostějov...,“
vzkázal místostarosta Pišťák.

Zpravodajství
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Letošní návštěvnost aquaparku = KATASTROFA! Rekonstrukce mlýnského náhonu zaostává
„Na tržbách jsme prodělali 1,8 milionu,“ zoufá si V. Průša,
šéf Domovní správy, která koupaliště provozuje

Vloni se Domovní správa jako provozovatel
největšího koupaliště v Prostějově mohla pochlubit
rekordní návštěvností a s tím souvisejícími solidními
finančními zisky. Letos je ale všechno obráceno naruby. Mizerné počasí během letních prázdnin se stalo
pro aquapark doslova ekonomickou katastrofou!
Prostějov/mik
Na letošní sezónu nebudou v dobrém vzpomínat všichni ti, kteří
jsou závislí na sluníčku, které určuje jejich spokojenost. A jelikož
horkých dnů moc nebylo, šéf
Domovní správy Vladimír Průša
má starosti. „To rozhodně, protože je to nejhorší sezóna za celou
dobu našeho působení v aquaparku. Tak špatný rok jsme skutečně ještě nezažili! Vždyť brány
koupaliště jsme uzavřeli vlastně už
desátého srpna... To znamená, že
už celu třetinu druhého prázdninového měsíce jsme byli na nule, jak
v návštěvnosti, tak tím samozřejmě
i v tržbách,“ zkonstatoval smutnou
skutečnost Vladimír Průša, jednatel

Domovní správy v Prostějově.
Následně poskytl Večerníku konkrétní čísla. „V letošním roce
navštívilo aquapark dvačtyřicet
tisíc lidí, zatímco vloni se jednalo
o čtyřiasedmdesát tisíc návštěvníků. Z toho je patrné, že letos se
pohybujeme na zhruba šedesáti
procentech loňské návštěvnosti.
Co se týká finanční záležitosti, tak
oproti roku 2013 tratíme na tržbách
jeden milion a osm set tisíc korun,“
šokoval Průša. Vzápětí ale katastrofickou situaci zmírnil optimističtějším faktem. „Nakonec nejde
o žádné velké drama, protože na
špatnou situaci jsme zareagovali už
v polovině srpna. Okamžitě jsme
po uzavření koupaliště v maximální míře snížili veškeré provozní ná-

Všechno je jinak. Zatímco na konci května byl Vladimír Průša při
otevření letošní sezóny aquaparku plný optimismu, nyní počítá finanční ztráty.
2x foto: Michal Kadlec
klady. A za druhé, díky mimořádně
úspěšné loňské sezóně a velkému
zisku jsme veškeré nutné opravy
i údržbu udělali právě z těchto
peněz. A co víc, už vloni jsme
nastavili velmi úsporná opatření,
která nám ušetřila spoustu financí,
zejména právě v otázce energií.
Takže s ohledem na tyto skutečnosti nakonec letošní provozní ztrátu
odhaduji pouze na nějakých dvě
stě tisíc korun. A pokud mám hodnotit provozní výsledky aquaparku
za posledních pět let dohromady,

koupaliště si na sebe vždycky vydělalo,“ uvedl šéf Domovní správy.
Jako naschvál se otřesné deštivé
počasí na začátku září zlepšilo
natolik, že by umělo ještě stovky
návštěvníků zlákat ke koupání.
Jenže pozdě! „Už opravdu neuvažujeme o tom, že bychom byť na
pár dní aquapark otevřeli. Vedou nás
k tomu zkušenosti z minulých let,
kdy v září už chodilo na koupaliště
jen pár desítek lidí, a to byl předtím
srpen nádherně teplý,“ dodal na
závěr Vladimír Průša.

Prostějov/mik - Práce na rekonstrukci mlýnského náhonu a jeho okolí se trestuhodně
prodlužují. Už několik týdnů je
redakce Večerníku bombardována rozhořčenými telefonáty
lidí ze Šmeralovy ulice, kteří poukazují na naprostou nečinnost
dělníků stavební firmy. Zatímco
její majitel Petr Krejčí přiznal
zpoždění harmonogramu rekonstrukce, na radnici zatím
vládne optimismus...
„V novinách bylo všude psáno, že
rekonstrukce mlýnského náhonu
bude hotova do konce prázdnin.
Jak ale všichni vidíme, ten již proběhl a do závěru je ještě hodně
daleko!? A není divu, když celý srpen tady nebyla ani noha, nic se tu
nedělo. Postávalo tady vždycky jen
pár dělníků, kteří ale posvačili a jeli
zase pryč. Copak takhle se hospodaří s městskými penězi? Plocha,
která měla být už dávno zatravněná
a osázena novými stromy, je rozbagrována a válí se zde haldy betonové suti,“ upozorňovali Večerník
obyvatelé Šmeralovy ulice.
A tak jsme se vydali na inkriminované místo a zjistil, že zvěsti
mají pravdu. Z dělníků tady skutečně nebyla ani noha a na ploše,
která měla už být rekreační oá-

Co to má znamenat? Tady
už mělo být dávno hotovo,
místo toho je v okolí mlýnského náhonu nehorázný nepořádek a stojí tu jen bagr bez
osádky. Dělníci nikde...
2x foto: Michal Kadlec
zou pro stovky Prostějovanů, je
nehorázný nepořádek. „Musím
to prověřit, podle původního plánu
měly být stavební práce skutečně
dokončeny už na konci srpna. Během září pak měla být plocha mezi
Šmeralovou ulicí a mlýnským náhonem v Kolářových sadech osázena novou zelení,“ upřesnila Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora, která je na radnici zodpovědná
za životní prostředí v Prostějově.
Její kolega Zdeněk Fišer nebyl minulý týden k zastižení, ale již dříve
Večerníku potvrdil, že kompletní
rekonstrukce mlýnského náhonu
má být ukončena v závěru září tohoto roku. Jenomže jestli i nadále
budou stavbaři svoji práci ignorovat, nestihne se ani tento termín.
„Přiznávám, že máme několikatýdenní skluz v původně

stanoveném
harmonogramu.
Jenomže práce byly pozastaveny
kvůli dešti, který veškeré snažení
zastavil už v polovině srpna. Navíc jsme se museli vypořádávat
s opatřením rybářů, kteří si vymínili pouštět každý pátek vodu do
mlýnského náhonu, aby okysličila
drozdovický rybník. Voda pak ale
v korytu zůstala celý víkend a ještě
i v pondělí. Na opravě koryta se
tak nedalo pracovat,“ popsal Večerníku situaci ze svého pohledu
Petr Krejčí, majitel stavební firmy,
která vyhrála před časem tuto městskou zakázku. „Teď se ale počasí
umoudřilo, takže do toho šlápneme. V polovině září chceme celou
stavbu předat,“ ujistil Petr Krejčí.
Zda to bude skutečně pravda,
bude Večerník pochopitelně sledovat.

Olomouckou otevřou V PONDĚLÍ VEČER. Zbývá už jen „dorazit“ Barákovu a Sladkovského
Prostějov/mik, pk- Ani o den víc!
Přesně tak, jak původně deklarovali zástupci magistrátu i kraje, bude Olomoucká ulice znovu
otevřena! Nového kabátu včetně
kvalitnějšího zabezpečovacího
zařízení se dočkal železniční přejezd, stejně tak silniční komunikace po obou stranách kolejí se
již černají novým asfaltovým kobercem. Olomoucká ulice bude
v obou směrech otevřena dnes, tj.
v pondělí 8. září večer!
„Olomoucká ulice bude zprůjezdněná v pondělí osmého září od
19.00 hodin,“ zavolal ve čtvrtek
večer do redakce Večerníku Alois
Mačák, první náměstek hejtmana
Olomouckého kraje a člen Rady

města Prostějova. V tu chvíli
jsme byli první, kdo tut novinku
bleskurychle věděl. „Je tomu tak.
V okamžiku, kdy bude odstraněno
dopravní značení, mohou již řidiči
ulicí Olomouckou projíždět,“ informovala následně o den později
Jana Gáborová, tisková mluvčí
Magistrátu Statutárního města
Prostějova. „Zatím půjde pouze
o průjezd Olomouckou a bude
tady probíhat zhruba dva týdny
zkušební provoz. Následně dojde
ke slavnostnímu otevření celé
stavby. Je důležité, že jedna z nejvytíženějších komunikací by měla
skutečně již od pondělního podvečera opět začít fungovat,“ doplnil
Alois Mačák s tím, že zmiňovaná
sláva by měla proběhnout 1. října.
Stavební práce začaly v blízkosti železničního přejezdu v Olo-

moucké ulici 1. července tohoto
roku. Uzavřena byla Sladkovského
a Barákova ulice. Proběhla zde
odkrývka povrchu komunikací,
výměna podloží a hlavně generální
rekonstrukce všech inženýrských
sítí. Samotná Olomoucká ulice
byla uzavřena z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu
18. srpna. Přestože se očekávaly
potíže v dopravě, žádné nenastaly. Na žádný úřad navíc nedorazila ani jedna stížnost!
Řidiči se navíc zachovali naprosto
skvěle, většina z nich připravené
objízdné trasy ani nevyužívala,
našla si jiné cesty, jak se vyhnout
uzavřené nejfrekventovanější ulice v Prostějově. „Sama jsem byla
překvapena, šoféři se Olomoucké
vyhýbali jako čert kříži. Na druhé
straně jsme registrovali zvýšení

dopravní frekvence ve Svatoplukově i Vrahovické ulici a pak také
v Kostelecké ulici. Ale zvládlo se
to,“ konstatovala s úsměvem Alena
Rašková, náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějov.
Po dnešním otevření Olomoucké
ulice ale bagry a dělníci z okolí železničního přejezdu ještě
nezmizí. „Až do konce října zde
budou probíhat práce na rekonstrukci Sladkovského a Barákovy
ulice. Právě ve Sladkovského ulici
nastaly menší potíže, kdy se po vybagrování podloží silniční komunikace propadly vedlejší chodníky
vybudované před desítkami let. Ale
ke zdržení prací by nemělo dojít,“
uvedla dále pro Večerník Rašková.
Zmíněná lokalita bude definitivně zrekonstruována 28. října. Na
železničním přejezdu přibudou

závory a na výjezdu ze Sladkovského do Olomoucké ulice přibudou semafory. Ty budou pro
všechny řidiče velkou novinkou.
„Byla to podmínka policejního
dopravního inspektorátu. Málokdo
si totiž uvědomuje, že řidiči vyjíždějící ze Sladkovského ulice směrem doleva přes železniční přejezd
jsou ve velkém nebezpečí ve chvíli,
kdy souběžně s nimi jede vedle po
kolejích od místního nádraží vlak.
Ne všichni účastníci silničního
provozu ho zpozorují a po jeho
přehlédnutí může dojít ke kolizi na
přejezdu. Z ostrého úhlu na křižovatce si málokdo všimne výstražného zabezpečovacího zařízení.
V těchto chvílích budou tedy ´zablokováni´ červenou na semaforech už na okraji Sladkovského
ulice,“ objasnila Alena Rašková.

Matce záškoláka hrozí Chromovací linka ve společnosti Maier CZ

PĚT LET KRIMINÁLU!

Prostějovsko/mik - Nenapravitelná! Policisté si znovu došlápli na nesvědomitou matku, která svého pubertálního
syna opakovaně neposílá do
školy. Jednou už za to byla
odsouzena, teď jí hrozí dokonce až pětiletý kriminál!
„Ve čtvrtek čtvrtého září
zahájili prostějovští kriminalisté trestní stíhání třiatřicetileté ženy z Prostějovska,
kterou obvinili ze spáchání
přečinu ohrožování výchovy
dítěte. Tohoto protiprávního jednání se měla dopustit
tím, že v době od dubna do
konce června letošního roku
řádně neposílala svého čtrnáctiletého syna do školy
a nezabezpečovala tak povin-

nou školní docházku nezletilého. Za uvedenou dobu má
tak hoch celkem stošestnáct
neomluvených vyučovacích
hodin,“ konstatovala Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Kriminalisté při prověřování
navíc zjistili, že uvedeného
jednání se žena nedopustila
poprvé. „V nedávné minulosti byla za stejný trestný
čin soudem již odsouzena
a potrestána. V případě prokázání viny jí tentokrát hrozí
trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do pěti let,“
dodala Urbánková s tím, že
trestní stíhání obviněné ženy
je vedeno na svobodě.

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

Večerník přináší oficiální vyjádření vedení firmy

Prostějov/pr - Společnost Maier
CZ, s.r.o. se rozhodla rozšířit svoji
výrobu v průmyslovém areálu
Alora (v Průmyslové ulici) s cílem navýšit a posílit svoje výrobní
působení v České republice jako
zásadní strategii v rámci svého
podnikání v Evropě. Rozšíření výrobních kapacit MAIER CZ bude
o 3500m2.
Společnost Maier CZ tu bude implementovat chromovací linku poslední generace na pochromování
plastových komponentů a tímto
rozšíří svoje portfolio na povrchové
dekorace plastů v ČR.
Toto rozšíření výroby, které ještě
nezačalo (v srpnu proběhly pouze
přípravné práce k započetí stavebních úprav v září) umožní v Prostějově vytvořit 100 až 150 nových
pracovních míst, čímž bez pochyby přispěje k posílení zaměstnanosti celého města. Předpokládá se
začít s výrobou v dubnu - květnu
2015.
Stavební povolení na konstrukci
přístavby haly se vyřizují a budou
připravena k zahájení prací začátkem září. Stavební práce se budou
realizovat ve dvou etapách z důvodů
urychlení stavebních prací s cílem
splnit plánované termíny spuštění

nové výroby. V první etapě bude
zrealizována venkovní přístavba
haly, ve druhé etapě bude instalována chromovací technologie a dokončen výrobní interiér. Tento postup
byl schválen zástupci stavebního
úřadu a zástupci odboru životního
prostředí.
Tato chromovací linka je stejným typem moderních chromovacích linek jako v Německu,
které je považováno za lídra, co
se týče chromovacích technologií vůbec. Tato chromovací linka splňuje všechny požadavky
s ohledem na ŽP, které jsou požadovány v Evropě i v ČR.
Jako příklad splnění norem v rámci životního prostředí uvádíme,
že společnost Maier disponuje
třemi chromovacími linkami ve
Španělsku a třemi dalšími v Itálii.
Chromovací linky ve Španělsku
jsou umístěny v oblasti na pobřeží
Španělska, konkrétně v přírodní
rezervaci UNESCO, čímž musí

splňovat co nejpřísněji všechny
požadavky ŽP z důvodu ochrany
flory a fauny této rezervace.
Jako každá chromovací linka,
disponuje se tu s chemickými látkami, které vždy splňují všechny
hygienické požadavky k zajištění
a ochraně zdraví zaměstnanců.
Odpadní látky, které v rámci tohoto
procesu vznikají, splňují požadavky stanovené městem Prostějov,
tedy Moravské vodárenské Veolia Prostějov, toto je zaručeno
(a schváleno úřady), za tímto účelem
bude instalována v naší výrobě nejmodernější čistička odpadních vod.
Zdůrazňujeme, že chromovací linka
nebude vytvářet odpadní látky s obsahem šestimocného chromu, což je
v Evropě totálně zakázáno.
Je třeba zdůraznit, že povolení
EIA naše společnost Maier CZ
k chromovací lince již získala, vyřízení povolení IPPC je v procesu
a prozatím bez časových komplikací.

„Parkování u nemocnice vyřešíme už v příštím roce,“

Dnes večer už zmizí. Zátaras v Olomoucké ulici bude už dnes večer
odstraněn, nedočkaví cyklisté už po tvrdnoucím asfaltu jezdili včera.
Foto: Michal Kadlec
Dnes večer se tedy bude moci
jezdit po Olomoucké ulici bez
jakéhokoliv omezení. „Jsem nevýslovně šťastný, že se podařilo
dodržet slibovaný termín. Mu-

sím říct, že všichni stavbaři udělali obrovský kus práce a navíc
v rekordním čase,“ uzavřel Alois
Mačák.
Tak hurá na silnici..!

Máme se bát nové chromovny?

Pochybnosti zůstávají

Prostějov/mls - Po řadě urgencí nin. To přirozeně vzbuzovalo řadu
se Večerníku přece jen podařilo otázek, na něž se Večerník pokusil
získat vyjádření španělské spo- ve dvou předchozích článcích na
lečnosti Maier, která v Prostějo- téma nové chromovny hledat odvě v dohledné době plánuje vy- pověď.
budování nové chromovny, kde Zejména kvůli špatné komunise má pracovat s nebezpečnými kaci se zástupci společnosti jsme
látkami. Jak moc, to se snažíme ovšem příliš úspěšní nebyli, což
už nějakou dobu zjistit, ale kon- přirozeně vedlo k řadě spekulací.
krétní odpovědi na jasné
V této souvisotázky lze získat
losti je
jen těžko...
Společnost
Celou kauzou se mají
Maier ve
svém vynyní zabývat odborníci
jádření, které
otiskujeme v plném znění na jiném
místě této strany, konečně
vyloučila, že do prostějovské ka- třeba uvést, že i po současném
nalizace bude vypouštět odpadní obsáhlém vyjádření společnosti
látky s obsahem karcinogenního Maier některé naše konkrétní
šestimocného chromu. Zároveň otázky stále zůstávají nezodpopotvrdila, že s výrobou v nové vězeny. Jde zejména o jména
hale, kde chce zaměstnat až sto pa- sloučenin, se kterými se bude
desát lidí, začne už v květnu 2015. v továrně pracovat a jenž buVzhledem k tomu, že společnost dou končit i v prostějovské kaještě donedávna na chromovnu nalizaci.
neměla stavební povolení a do- Tímto problémem by se již brzy
konce ani přesnou podobu svého měli zabývat odborníci, kteří
projektu nepředstavila Odboru ži- jsou jako jediní schopni posouvotního prostředí prostějovského dit jejich skutečnou (ne)bezpečmagistrátu, jedná se nepochybně nost pro životní prostředí, a tedy
o šibeniční termín. Přitom příprav- i zdraví nás všech.
né stavební práce na halu již byly Večerník bude celou kauzu i nazahájeny koncem letošních prázd- dále sledovat.

přináší dobrou zprávu krajskou vícehejtman Alois Mačák V Nezamyslicích načapali řidičku
Prostějov/mik, pk - Pro ty
občany, co dlouhodobě trápí
tíživá situace s parkováním
u prostějovské nemocnice,
má Večerník velmi příznivou
zprávu. Už v příštím roce se
po domluvě jejího provozovatele, jímž je společnost Agel,
Olomouckého kraje a Statutárního města Prostějov začne stavět další parkoviště, po
němž už se tolik volalo!
„Po řadě jednáních a dohodě
zástupců kraje, města a Středomoravské nemocniční budeme
realizovat tuto důležitou investiční akci. Stane se tak na jaře

roku 2015. Celkové plánované
náklady na výstavbu parkoviště
uvnitř areálu nemocnice s kapacitou přes sto míst včetně jejich
napojení na stávající komunikační síť, chodníky a osvětlení, činí zhruba třináct milionů
korun,“ prozradil exkluzivně
Večerníku Alois Mačák, první náměstek hejtmana Olomouckého kraje a prostějovský
radní. Finanční částku uhradí
spravedlivým poměrem na třetiny: Olomoucký kraj, Statutární
město Prostějov a Středomoravská nemocniční a.s..
„Projektová dokumentace je již
zpracována a vyřízení příslušného stavebního povolení je
otázkou několika týdnů. Samotná realizace tedy může započít

v prvním čtvrtletí příštího roku
a je jednou z investičních priorit Olomouckého kraje,“ přidal
Alois Mačák. „Jsem rád, že ke
vzájemné dohodě a rozdělení
nákladů na tuto investici došlo.
Pokud vím, zpracování projektu
počítá s finančními náklady něco
přes tři miliony korun, tudíž pro
každého ze tří investorů to bude
znamenat investici ve výši zhruba jednoho milionu korun,“ připomněl prostějovský primátor
Miroslav Pišťák. S konečnou
dohodou mezi třemi subjekty je
spokojena rovněž i jeho náměstkyně Alena Rašková. „O problémech s parkováním nemocnice
diskutujeme už přes rok. Možná
se mnohým zdá, že jde o velmi
dlouhou dobu a nic se neřeší.

Opak je pravdou, šlo o velmi intenzivní jednání, která nakonec
složitě vedla k celkové dohodě.
Jedná se o investiční akci, na
které se budou podílet hned tři
subjekty, proto jsou přípravy tak
složité. Olomouckému kraji patří
pozemek a Agel má nemocnici v
pronájmu. Jako město bychom
sice mohli zůstat stranou, ale
nejsou nám lhostejné problémy,
které se převážně týkají prostějovských občanů z řad pacientů
nemocnice,“ sdělila Večerníku
Alena Rašková.
O názor jsme požádali i ředitele Středomoravské nemocniční Tomáš Uvízla. „Situace
se stáním vozidel uvnitř nebo
v blízkosti areálu nemocnice je
dlouhodobě svízelná a vyžadu-

je zlepšení. Poslední roky byly
z pohledu financování zdravotnictví restriktivní a veškeré
investiční prostředky proto šly
výhradně na investice, které
přímo souvisely s poskytováním péče. Jsme proto velmi
rádi, že se podařilo nalézt shodu
na vícezdrojovém financování
a oceňujeme vstřícnost na straně vedení Olomouckého kraje
i města Prostějova. V této době
zahajujeme kroky k realizaci stavby parkoviště v příštím
roce,“ sdělil exkluzivně pro
Večerník Tomáš Uvízl s tím,
že projekt již je hotový a počítá
s kapacitou 106 míst. „O režimu
stání vozidel, případně zpoplatnění zatím není rozhodnuto,“
dodal Uvízl.

Zákaz nezákaz, vesele jezdila dál

Nezamyslice/mik - Že si vůbec dovolí sednout za volant!
Mladá řidička z Jičínska byla
v Nezamyslicích na Prostějovsku zastavena policejní hlídkou, která se po pár vteřinách
kontroly nestačila divit...
„Ze spáchání přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání je podezřelá třiadvacetiletá žena z Jičínska, kterou v úterý druhého září krátce
před jedenáctou hodinou v noci
kontrolovali policisté na ulici
1. máje v Nezamyslicích, když
řídila vozidlo Škoda Felicia. Při
kontrole zjistili, že řidička má
vysloveny dva zákazy řízení

a až do ledna roku 2016 nesmí
usednout za volant,“ vyjádřila se
k výsledkům policejní kontroly
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Policisté ji zadrželi a převezli
na služebnu k provedení dalších úkonů. „Na základě prověření všech skutečností jí ve zkráceném přípravném řízení sdělili
podezření ze spáchání přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který jí
hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.
Po provedených úkonech byla
žena propuštěna ze zajištění,“
dodala mluvčí krajské policie.

Téma Večerníku

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 8. září 2014

Dvě trojky, takže třiatřicet! Přesně
tolik dní už jen chybí do chvíle, kdy
důvěru v komunální politiky vyjádříme tím, že jim dáme svůj hlas.
Také dnes přináší Večerník představení některých kandidátů politických stran a hnutí. Prostějované,
už máte vybráno?
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inzerce

Jak hlasovat ve volbách - 3. díl
PRO

STRUČNOU PŘEDSTAVU DNES UVÁDÍ-

ME PŘÍKLAD SČÍTÁNÍ HLASŮ PŘI KROUŽKOVÁNÍ.

POSLOUŽÍ

NÁM K TOMU OBEC,

KTERÁ MÁ PATNÁCTIČLENNÉ ZASTUPITELSTVO.

STRANU XY VEDE NEOBLÍBENÝ

LÍDR, KTERÝ DOSTAL OD VOLIČŮ POUZE
DESET HLASŮ.

DALŠÍCH DVANÁCT KANDI-

DÁTŮ ZÍSKALO PO STODVACETI HLASECH,
DVA KANDIDÁTI PAK KAŽDÝ STODESET
HLASŮ.

STRANA DOSTALA TEDY CELKEM
1670 HLASŮ A ZÍSKALA 1 MANDÁT...

KDO BUDE TEDY ZASTUPITELEM?
Mandáty se rozdělují podle pořadí na
kandidátní listině. Lídra může přeskočit jen kandidát, který by získal alespoň
o deset procent hlasů více, než je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta. Průměr je 111,33 hlasů a nutný
počet hlasů pro přeskočení je tedy o deset procent více - 122,46 hlasů. Takový
výsledek nemá v našem případě nikdo,
i když většina kandidátů získala dokon-

ce sto dvacet hlasů.
sů
Zastupitelem za stranu XY se
tedy přes uvedená fakta stává její lídr, který získal jen deset hlasů. Možná proto ve
volbách do obcí a měst skočí na kandidátkách výš pouhá desetina kandidátů...
Dá se dělat jediné, sdělit toto všem, kteří
chtějí jít k volbám a netuší, že by mohli
promarnit své hlasy. A také volit odpovědně - celou kandidátku strany či koalic a sdružení, kde jsou její osobnosti.

Tradiční loučení „socanů“ s prázdninami

Volte nás. Stávající primátor Statutárního města Prostějov a současně lídr kandidátky ČSSD Miroslav Pišťák představil
občanům i své kolegy pro blížící se komunální volby.
Foto: archív ČSSD
Prostějov/red - Jak se již stalo dobrým zvykem i letos uspořádala Česká strana sociálně demokratická
v Prostějově tradiční akci „Rozloučení s prázdninami“. Tuto akci, která
je již řadu let realizována v první den
nového školního roku, pojali organizátoři opět v duchu zpříjemnění nástupu dětí do školy. Proč také do něj
nevstoupit zvesela a neumožnit nejen
prvňáčkům příjemný vstup do školních lavic?
Hned na úvod celého programu vystoupili dva klauni, kteří na tvářích dětí
i přes zachmuřilé počasí vyloudili první
úsměv. Dalším bodem pak byla Disco
inzerce

show v podání mistrů v tomto tanečním
umění z Ostravy. Následovalo představení kandidátů, kdy se role moderátora
ujal primátor Statutárního města Prostějov a lídr prostějovské ČSSD Miroslav
Pišťák, který pronesl pár slov i na adresu
svých kolegů.
Velký ohlas vyvolalo vystoupení hudební skupiny Katapult revival, které
připomnělo největší hity legendární
formace. Na závěr zazpívala všem
dobře známá zpěvačka Heidi Janků.
Tato umělkyně svými osvědčenými
hity i novými skladbami zaujala přítomné od těch nejmenších až po generaci babiček. A pranic ji nevadilo,

že se opět rozpršelo, i přes déšť dokázala udržet pozornost přítomných.
Celý program byl zpestřen soutěžemi
pro děti, které připravily ženy se SDŽ,
Klub Onko Diana a Sdružení prostějovských vozíčkářů. Nafukovací skluzavka
též nemohla chybět. Přestože počasí
letos organizátorům nepřálo, dorazili
v hojném počtu děti s rodiči i ti větší
školou povinní a všichni společně si program náležitě vychutnali.
Takže, nashledanou zase za rok, již
nyní se těší pořádající členové ČSSD
a přejeme šťastné vykročení do nového školního roku pro všechny školou
povinné.

Martin Balák (PéVéčko):

„Slušní lidé by neměli ustupovat darebákům“
„Se zájmem jsem si přečetl výsledky letošního průzkumu spokojenosti obyvatel se životem v Prostějově. Možná jste stejně jako já
nedůvěřiví k výsledkům podobných šetření, protože velmi často
mají za cíl ovlivnit mínění občanů ve prospěch jedné či druhé strany. Zvláště v předvolebním období. Současně mě pobavila analýza v jednom z posledních vydání Večerníku, která našemu hnutí
předpovídá pouze sedmiprocentní volební zisk a dokládá, jak to
v oblasti průzkumu u nás funguje.
I přesto mě ze zveřejněného průzkumu spokojenosti obyvatel některé
pasáže oslovily. Nejvíce mě zaujala oblast bezpečnosti v našem
městě. Je objektivním obrazem současného stavu? Ve všech modelových situacích, které předestřeli tazatelé průzkumu respondentům
(kromě jedné, nechat v noci otevřené okno, v níž je stejný výsledek
s loňským rokem), došlo k výraznému snížení pocitu bezpečnosti. Dle mých
informací se občasné našeho města čím dál víc bojí chodit v noci po veřejných
prostranstvích i hlavních ulicích, a stejně také vzrostl pocit obav být ve svých
domovech s nezamknutými dveřmi. Spokojenost obyvatel Prostějova s fungovFoto: www.pevecko.cz
áním Městské policie je nejhorší za několik posledních let. A to si myslím, že
není úplně v pořádku.
Můžeme nadávat, kritizovat, svalovat vinu na ostatní, nebo se sami zapojit do řešení. Do veřejného života jsem
s PéVéčkem vstoupil proto, že v Prostějově žiju od svého narození a už mě nebaví jen nadávat a kritizovat...
Mám pocit, že slušní lidé by neměli ustupovat darebákům a věřím, že tento můj názor zastává čím dál více Prostějovanů.
Pojďme s tím opravdu něco udělat. Pevně věřím, že PéVéčko má ten správný recept!“

„Modrá“ kandidátka: 35 osobností s prostějovským příběhem
Prostějov/pr - Někde možná jde ODS do komunálních voleb jako outsider, zveřejněná kandidátka prostějovských občanských demokratů ale dokazuje, že v Prostějově budou „modří“ naopak spíše černým
koněm blížícího se boje o místní magistrát...
že na kandidátce máme kardiologa Petra Frňku,“
Silná parta, okořeněná nestraníky
konstatuje s úsměvem její lídr Tomáš Blumenstein.
Tým kolem Tomáše Blumensteina a Milady Sokolové
Kabáty? Nepřevlékáme!
má nejenom jasný, přičemž na občany a jejich potřeby zaměřený program, ale celá jeho kandidátní listi- Na kandidujících členech občanských demokratů
na doslova „zvoní“ zajímavými jmény. Prostějovská je minimálně jedna další věc hodně sympatická. NeODS se letos očividně nebála pozvat na kandidátku převlékli kabáty, když se celostátně přestalo dařit tak,
silné nestranické osobnosti, mezi kterými nechybí na- jako v minulosti. „O přestupu do jiné strany jsem
příklad vedoucí mateřské školy na ulici Aloise Krále opravdu nepřemýšlela. Pro mě není zvolení něčím,
Lenka Růžičková či hokejista a bývalý kapitán Jestřá- co by ovlivnilo mou práci pro město. Snažila jsem se
bů Petr „Pupa“ Doseděl. Výrazné příběhy za sebou pomáhat městu v době, kdy jsem ještě nebyla zastupimají ale i další kandidáti: volejbalový nadšenec a šéf telkou a budu to každopádně dělat i dál, ať budu sedět
Hanácké volejbalové ligy Jan Zatloukal nebo člen kdekoliv,“ potvrzuje sympatický postoj ke komunální
sportovní komise města a zapálený pejskař Pavel Vav- politice Milada Sokolová, současná radní a předsedrouch. „Že jsme parta ´srdcařů´ dokládá i skutečnost, kyně Okrašlovacího spolku města Prostějova.
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Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
V Jednově přivítají
školu s plnou parádou
Jednov/mls - Sbor dobrovolných hasičů Jednov srdečně
zve na vítání školního roku,
které se bude konat tuto sobotu
13. září 2014 v Jednově na hřišti od 14.00 hodin. Celým odpolednem vás provede Láďa „Sovjet“ Rus, atrakce pro děti jsou
připraveny zdarma. K vidění
budou rádiem mimo jiné řízené
modely vrtulníků Jet Arrows
z Blanska. Výtěžek z akce
půjde na vybavení mladých
hasičů.

V Němčicích zvou
na promítání filmu
Němčice nad Hanou/mls Kino Oko Němčice nad Hanou
zve na promítání filmu „Hledej
mezi řádky“, které se koná tento pátek 12. září 2014 od 18.00
hodin. Film společně vytvořili
žáci
literárně-dramatického
a výtvarného oboru ZUŠ Němčice nad Hanou.

Česká obchodní inspekce objevila závažné pochybení

„BENZINKA“ V KONICI DOSTALA MASTNOU POKUTU
Prodávaný „speciál“ mohl dokonce zanést motor automobilů...

Tak tady padla kosa na kámen! Inspektoři „ČOI-ky“ objevili pochybení při prodeji benzínu, k němuž docházelo na čerpací stanici pohonných hmot v Husově ulici v Konici. Benzín „BA 91 Special“, který tu
zákazníkům nabízeli, mohl poškodit motor auta. Společnost Pento
Oil, která stanici provozuje, za to podle zprávy České obchodní inspekce dostala pokutu dvou set tisíc korun. Jedná se o vůbec první
podobný případ na Prostějovsku po čtyřech letech, tedy od doby co
ČOI pravidelně zveřejňuje výsledky svých kontrol.
Konice/mls
Letos v březnu navštívili „benzínku“ v Konici inspektoři ČOI. Výsledek rozboru je
nepotěšil. „Kontrolovaný vzorek „BA 91
Special nevyhověl v kritériu konec destilace. Ten byl vyšší než tři sta stupňů Celsia,
přičemž maximálně povolená hodnota činí
o šestaosmdesát nižší,“ uvedl Boris Stabryn,
ředitel Moravskoslezského a Olomouckého
inspektorátu ČOI.

Co mohl nekvalitní
benzin způsobit?

Pro cigára si šel,
když měli zavřeno
Ptenský Dvorek/pk - O uplynulém víkendu došlo v době ze
soboty šestého na neděli sedmého září ke vloupání do prodejny
ve Ptenském potoku. Neznámý
pachatel rozbil sklo na dveřích
a z prodejny odcizil dosud přesně nezjištěné množství cigaret
různých značek. Předběžně byla celková škoda vyčíslena na
jedenáct tisíc korun.

Zcela jistě vás ponejvíc zajímá, co znamená
vysoký konec destilace pro chod motoru?
„Vysoký konec destilace svědčí o přítomnosti těžkých benzinových složek, které se
ve válcích špatně odpařují. To platí zvláště
pro studený motor. Většinou nakonec skončí
v klikové skříni, kde naředí motorový olej,“
vysvětlil Večerníku Gustav Šebor z Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze. Za
nejčastější příčinu vysokého konce destilace se považuje kontaminace benzinu

motorovou naftou, což se samozřejmě
projeví na startu i chodu motoru. Jakým
způsobem? „Neodpařené palivo znečišťuje
povrch spalovacího motoru. Dlouhodobě
může vést také k nižší mazivosti motorového oleje kvůli jeho naředění benzinem,“
dodal Šebor.

Hrozila pokuta
až pět milionů

V Husově ulici. Čerpací stanice společnosti Pento Oil, která neprošla kontrolou ČOI, se
nachází na kraji Konice u silnice ve směru na Jesenec.
Foto: Martin Zaoral

Česká obchodní inspekce jako k polehčující
okolnosti přihlédla k tomu, že nebylo prokázáno úmyslné porušení zákona. „Naopak
přitěžující okolností byla skutečnost, že maximální povolená hodnota konce destilace byla
překročena o více než třetinu,“ přidal Boris
Stabryn. Provozovateli čerpací stanice pohonných hmot hrozila pokuta až pět milionů korun. „Vzhledem k tomu, že se s velkou
pravděpodobností jednalo o provozní odchylku vzniklou při skladování a distribuci paliv,
byla uložena nižší pokuta,“ objasnil Stabryn
s tím, že nakonec správní orgán stanovil
finanční ve výši dvou set tisíc korun. Jeho
rozhodnutí už koncem července nabylo právní moci.

INZERCE

ního rejstříku nese odpovědnost Milan Jakeš,
na něj se nám však kontakt získat nepodařilo.

Co na to zákazníci?
V průběhu minulých dnů se Večerník vypravil přímo do Konice, abychom vyzpovídali zákazníky čerpací stanice. Zaznamenali po odebrání paliva nějaké trable se
svým motorem? „Benzín jsem tu sice delší
čas nebral, ale co říkáte mě celkem překvapuje. Zatím jsem tedy žádné potíže nepozoroval.
Jinak bych sem přece nejezdil, reagoval na náš
dotaz jeden z nich.
Další pak podotknul, že tu čerpá výhradně naftu, takže kvalitu benzínu neumí posoudit. Za
provozovny společnosti Pento oil dle obchod-

První případ po
čtyřech letech

Němčicko vyrazí
na kola
Doloplazy/mls - Tuto sobotu
13. září pořádají obce Mikroregionu Němčicko v pořadí již
osmý ročník báječné cykloturistické akce „Na bicyklech
Němčickem“. Start ve všech
šestnácti obcích a výjimečně
také v obci Želeč sousedního
Mikroregionu Předina je naplánován na devátou hodinu
ranní.
V místě startu ve všech obcích
obdrží zájemci o cyklovyjížďku
mapu a propozice. Nejedná se
přitom o závod, ale o pohodovou jízdu na kole po nejjižnější
oblasti Olomouckého kraje, přičemž projedete vesnicemi, které
vás příjemně překvapí. V každé
z nich bude připraveno malé
občerstvení, startovné se přitom
neplatí. Cíl tentokrát bude na
fotbalovém hřišti v Doloplazích.
Vyznavači zdravého pohybu se
mohou v cíli těšit na hudebně-taneční program a hodinové
vystoupení sokolníků sdružení
ZAYFERUS s ukázkou letu
a lovu dravých ptáků. Trasu
si volí každý sám, dojezd do
Doloplaz by si měl naplánovat
mezi 14.30 až 15.30 hodin.

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

FATÁLNÍ CHYBA vykradače aut
Na místo činu přijel vlastním vozidlem…

Hrubčice/mik - Minulé úterý
dopoledne došlo v Hrubčicích
k vykradení kabiny nákladního auta, kdy zloděj sebral
osádce šrajtofli s více než třemi
tisíci korunami. Chmaták však
udělal fatální amatérskou chybu, neboť na místo činu přijel
svým vlastním vozidlem! Pro
policii pak nebylo na základě

Hasiči z Bílovic si na slavnosti uvařili vlastní pivo
Tradiční akce zahájila třídenní hodovou zábavu

Bílovice/mls - Dvě stě litrů čtrnáctistupňového Hasičského hodového speciálu mohli ochutnat
návštěvníci sobotních Pivních
slavností v Bílovicích. A to rozhodně nebylo vše. Kromě něj bylo na
čepu dalších šestadvacet druhů
speciálních piv, které běžně v hospodě neseženete. PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl sobotní akci
přítomen. Stálo to opravdu za to!
Pivním slavnostem v Bílovicích počasí přálo a tak na místní
hřiště dorazilo přes sedm stovek milovníků piva z blízkého
i vzdálenějšího okolí. „Bydlíme
v Kostelci na Hané a do Bílovic jsme
i s dvouletou dcerkou došli pěšky.
Neřídím a manžel by samozřejmě
nepřežil, kdyby si tady nemohl dát
nějaké to pivko...,“ zmínila se nám
mladá maminka Zuzana.

Pořadatelům z řad místních hasičů a majitelů hospody ´U Hochvaldů´ se letos podařilo sehnat
celkem sedmadvacet druhů pěnivého moku. „Snažíme se, aby
u nás lidé ochutnali netradiční piva,
která v hospodách nejsou k mání.
Oblíbené jsou zejména vícestupňové speciály z malých pivovarů či
ovocná piva. Letos jsme tu měli i borůvkové, pomerančové či bylinkové
pivo,“ prozradil Večerníku starosta
místních hasičů Miroslav Lžičař.
Skutečnou kuriozitou byl pak čtrnáctistupňový Hasičský hodový speciál,
na jehož výrobu dohlíželi samotní
hasiči. „Využili jsme nabídky minipivovaru z Litovle, kde jsme si pivo
mohli uvařit přesně dle našeho přání.
Společně se sládkem jsme ho vytvořili ze čtyř druhů chmele. Stihli jsme
to ještě před prázdninami, od té doby

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

leželo ve sklepě a sudy jsme narazili až dnes,“ nechal se slyšet Lžičař.
A jak bílovické pivo chutnalo? „Je
silné a hořké. Přesně takové, jaké
máme rádi,“ reagovali s úsměvem
spokojení návštěvníci.
Pivní slavnosti kromě dobrého
jídla a pití okořenily i doprovodné soutěže. Nechyběl tradiční hod
sudem od piva, pojídání tvarůžků
a zlatým hřebem bylo i letos vypití ´tupláku´ na čas. Nejrychleji to
z dvanácti účastníků nakonec zvládl
místní borec Jan „Kapr“ Kaprál, který do sebe mohutnou sklenici obrátil
za necelých šestnáct sekund. Mezi
ženami obhájila loňské vítězství
Pavla Vinklerová, která půllitr vypila
za devět a půl vteřiny.
Hodové slavnosti v Bílovicích pokračovaly i v neděli a zakončil je tradiční
pondělní guláš z hasičské kuchyně.
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Pípy se nezastavily. O uplynulém víkendu si mohli návštěvníci vybírat
z celkem sedmadvaceti druhů pěnivého moku.
Foto: Martin Zaoral

jaké byly pivní slavnosti v Bílovicích?
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Už nyní můžu prozradit, že jejich setkání
s myslivci se určitě neobejde bez následků,“
pousmála se Gábina Jančíková.
A aby toho nebylo málo, po kravičkách
dojde na tolik oblíbenou ohňovou show.
Se svými ostře nabroušenými smyčci se
představí přerovská skupina Arrhythmia,
jejíž hudba odkazuje na slavnější Apocalypticu. Vše pak zakončí zábava se skupinou
Black rose.

SOUTĚŽTE O DESET VSTUPENEK
Akce se na plumlovském zámku bude konat v sobotu 20. září, vstupné je padesát korun. Čtenáři Večerníku mohou však vstupenky můžete získat už nyní a to zadarmo!
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

KTERÝ ZNÁMÝ MUZIKANT BYL ČLENEM KAPELY AG FLEK?
A) Jiří Pavlica

B) Vlasta Redl

C) Dalibor Janda

NavašeodpovědičekámevredakciPROSTĚJOVSKÉHOVečerníkudopátku12.září2014.
Z těch správných vylosujeme deset výherců, kteří získají jednu vstupenku na Plumlovské
vinobraní. Jejich jména zveřejníme v příštím vydání, svoji výhru si pak šťastná desítka
bude moci vyzvednout v redakci na adrese Olomoucká 10, Prostějov. Své odpovědi i s kontaktním telefonem zasílejte opět na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
s heslem „VINOBRANÍ“. Můžete nám ale také volat na telefonní číslo 582 333 433 či
zasílat SMS zprávy na mobil 608 960 042.

Organizátoři. Starosta pořádajícího Sboru dobrovolných hasi- Hojná účast. Nedlouho po začátku slavností se všechna místa Soutěž pro budoucí číšníky. V úvodním klání, které doprováčů z Bílovic Miroslav Lžičař všechny na akci jak se patří přivítal. k sezení v areálu místního hřiště zcela zaplnila.
zelo pivní slavnosti, se originálně utkali ti nejmladší...
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Zhodnoťte úrodu ze zahrádky. Čeká vás

PÁLENICE MLÝNSKÝ DVŮR

Němčice nad Hanou/pr - Němčická destilační s.r.o. provozuje pěstitelskou pálenici
v Němčicích nad Hanou již od roku 2002.
Pálenice se nachází v bývalém mlýnském
dvoře, a proto je tedy I tak pojmenována.
Je vybavena vývěvou pro nalévání kvasu,
dvojicí měděných destilačních kotlů a plynovým vytápěním. Technologie umožňuje
pálení od sto litrů ovocného kvasu, jehož
pálení je prováděno ověřenou klasickou
metodou, což je dvojstupňová destilace.
„Jako bezplatnou službu nabízíme zákazníkům měření cukernatosti kvasu tak, aby
pálení proběhlo za optimálních podmínek. Bezplatné je rovněž uskladnění kvasu
a jeho průběžné měření pro zákazníky, kte-

ří kvas nemohou skladovat doma,“ uvedla
Bohumila Procházková, jednatelka Pálenice
Mlýnský dvůr.
Kvalita pálenky je závislá nejen na kvasu,
ale i na technologii a samotné kvalitě pálení. „Někteří naši zákazníci se zúčastňují se
svými pálenkami soutěžních koštů. Jejich
vítězné diplomy máme vyvěšené v pálenici.
Například ve Véšovském koštu pravidelně
vítězí Petr Vozihnoj z Mořic, který má vždy
vynikající kvas a pochopitelně i výbornou
slivovici,“ prozradila šéfka firmy.
Zákazníky má PÁLENICE MLÝNSKÝ
DVŮR především z Němčic nad Hanou
a jejich okolí, ale někteří sem vozí svůj kvas
i ze vzdálenějších míst, jako je například

Čechy pod Kosířem/mls - Každý,
kdo uplynulou sobotu dorazil do
zámeckého parku v Čechách pod
Kosířem, musel minimálně na
chvíli pocítit hrdost, když pohlédl
na šikovnost hanáckých rukou.
Obvykle ne však svých vlastních,
nýbrž těch, které patří někomu
z řemeslníků, jenž v minulosti
získali prestižní Hanácký stavovský glét. Kromě jejich výrobků si
z víkendového jarmarku mohli
lidé odnést i nezapomenutelné
zážitky ze zajímavého doprovodného programu. Stejně jako Večerník...
Hanácký jarmark se letos nepochybně velice vydařil. Vynikal nejen
příhodným počasím, ale zejména
přátelskou a poklidnou atmosférou,
která zaplnila celý zámecký park
v Čechách pod Kosířem. Během
akce bylo do oběhu uvedeno nové
hanácké platidlo Hangroš. „Kdo
chce, může ho získat v některé z našich soutěží. Kdo je na to ´zhnilé´, ten
si ho pak může koupit za třicet korun.

Naše měna tak má vyšší hodnotu než
Euro a bez problémů je možné s ní
zaplatit u některého z našich stánků,“ představil Hangroš moderátor
celé akce Pepa Sýkora z občanského
sdružení Letokruhy.
Sympatický a veselý řemeslník známý pod přezdívku „Hanácký ďas“
částečně převzal roli, kterou si pro
sebe vyhradil zakladatel Letokruhů
Miroslav Srostlík Moravský. Známý řezbář se z Čech pod Kosířem,
kde řadu let žil, nedávno odstěhoval
a nyní působí neznámo kde... „Jeho
myšlenky i pracovitost byly skutečně
velmi inspirující. Na druhou stranu
s ním bylo někdy obtížné vyjít. Nebyl totiž příliš otevřený názorům
jiných,“ shodli se někteří z členů pořádajícího občanského sdružení.
Na jarmarku lidé mohli obdivovat šikovnost držitelů prestižního Hanáckého glétu, který mohli získat pouze
řemeslníci, jež tradičním způsobem
vyrábí originální a nezaměnitelné
výrobky. „V současnosti má tento glét patnáct řemeslníků a také
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Cennější než Euro. Hanáckou měnu Hangroš představili malíř a autor předlohy pro minci František Gračka, půvabná Nikola Vitoslavská v
kroji, který ručně vyšila její babička, a organizátor i příjemný průvodce
celým odpolednem Pepa Sýkora.
Foto: Martin Zaoral
Skřevani z Drahanovic. Jeho první
nositelkou je Jarmila Vitoslavská
z Troubek, která jako poslední v republice ručně vyšívá hanácké kroje,“ zmínil se Pepa Sýkora.
Jedním z vrcholů celého odpoledne
pak byl křest videoklipu „Hasičská

motlitba“, který vznikl pro místní
hasičské muzeum. Všichni návštěvníci také mohli sledovat vystoupení
kostelecké pěvecké skupiny No
Problem či se zapojit do takzvaného
„Hanáckého dovádění“, které nabídlo zábavu pro všechny generace.

Ad. Mikroregion Němčicko
se baví: Vyhrály Doloplazy!

Prostějov/mik - Večerník se omlouvá svým čtenářům a účastníkům
akce
Mikroregion
Němčicko
se baví, která se uskutečnila
v sobotu 30. srpna v Mořicích. V minulém vydání byla totiž zveřejněna
chybná výsledková listina, kterou
Večerník převzal těsně před uzávěrkou
z webových stránek mořického obecního úřadu. Potíž byla v tom, že v tu
dobu neobsahovala body z poslední
disciplíny soutěže. Díky tomu se
pochopitelně souhrnný sumář změnil
a tak nyní uvádíme opravdu konečné
výsledky soutěže. Z nich vyplývá, že
nevyhrály Tvorovice, nýbrž Doloplazy!

Opravené konečné výsledky
1. Doloplazy 64, 2. Pivín 58,
3. Tvorovice a Vrchoslavice oba 53,
5. Koválovice-Osíčany a Němčice
nad Hanou oba 52, 7. Mořice a Tištín
oba 47, 9. Vitčice 46, 10. Dřevnovice
43, 11. Dobromilice 36, 12. Hruška
a Srbce oba 30, 13. Nezamyslice
25, 14. Pavlovice u Kojetína 24,
15. Víceměřice, 20.

Smržickou šlapku šlapala téměř tisícovka nadšenců

Smržice/mik - Pro všechny Zvýšený výskyt cyklistů na silnicích
vyznavače rekreační cyklistiky je okolo Smržic dával uplynulou sobotu
to svátek, který v regionu nemá ráno jasně najevo, že se tady něco
konkurenci. Tradiční Smržická děje. A taky že ano, vždyť právě byl
šlapka se letos jela už pošestnácté a zahájen v pořadí už šestnáctý ročník
přilákala přes devět stovek cyklistů Smržické šlapky. Tato oblíbená cyklinejrozmanitějšího věku, což byla po stická akce nemá v regionu konkurenloňském rekordu (1050 účastníků - ci, a když se navíc vydařilo počasí,
pozn.red.) druhá historicky nejvyšší bylo jasné, že účast bude znovu ataúčast. Pořadatelé z místního Klubu kovat hranici jednoho tisíce lidí.
českých turistů si mnuli ruce, v so- „Dnes se na Smržickou šlapku sjelo
Brno. „Pálit začínáme každým rokem již botu se náramně vydařilo počasí celkem devětsetpatnáct účastníků,
v červenci, hned jak se nám ozve první a akce tak neměla chybu.
nejoblíbenější trasou se stala silniční
zájemce o pálení letního kvasu, a končíme
jedenatřicátého března následujícího roku.
e nav.cz
Když je třeba, pálíme nonstop. Zatím jsme
leri
ogacernikp
t
o
f
žádného zákazníka z kapacitních důvodů
e
w.v
ww
neodmítli. V naší pálenici vypálíme zákazníkům rádi jakékoliv množství a ve vhodném
termínu, protože naším cílem je spokojený
zákazník, který se k nám rád vrací,“ usmívá
se jednatelka firmy Bohumila Procházková.
Zákazníci se mohou objednat osobně
v pálenici, telefonicky na čísle
605 758 492 nebo na e-mailové adrese
Nejmladší účastník. Ročního Jakuba Pelíška ze Smržic vzali rodiče
bohuproch@seznam.cz. Více informací
na desetikilometrovou silniční trasu.
Foto: Michal Kadlec
hledejte na www.nemcickadestilacni.wz.cz.

Představujeme regionální podnikatele...
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činnosti, zjištěných informací
a poznatků i místní a osobní znalosti, pachatele krátce poté dopadli.
Šlo o devětadvacetiletého muže
z Prostějovska. Při prověřování
případu policisté zjistili, že se nejedná o žádného nováčka. V nedávné
minulosti byl za obdobnou majetkovou trestnou činnost soudem
odsouzen a potrestán,“ prozradila
mluvčí krajské policie.
Hned v úterý 2. září mu také ve
zkráceném přípravném řízení bylo
sděleno podezření ze spáchání
přečinu krádeže, za který mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

Březsko: Náklaďák

skončil v kukuřici
Březsko/mik - Jediné štěstí, že
se nepozornému řidiči nákladního auta nic nestalo! Jedenapadesátiletý muž za volantem
Iveca totiž vjel na krajnici tak
nešikovně, až se s autem svalil
na bok do kukuřice...
„Ve čtvrtek čtvrtého září kolem
půl třetí odpoledne došlo na
silnici druhé třídy ve směru od
Březska na Hvozd k dopravní
nehodě nákladního vozidla.
Z dosavadního šetření vyplývá,
že k havárii došlo v okamžiku,
kdy jednapadesátiletý řidič vozidla Iveco při průjezdu levotočivou

zatáčkou zřejmě najel více na
okraj silnice a sjel do příkopu.
Po sjetí se vozidlo převrátilo na
bok do kukuřičného pole. Při
nehodě nebyl nikdo zraněn, alkohol u řidiče vyloučila dechová
zkouška,“ popsala karambol
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje s tím,že
hmotná škoda vznikla jak na vozidle, tak na kukuřici. „Celkem
se jedná o pětašedesát tisíc pětset
korun, řidiči byla uložena bloková pokuta,“ dodala mluvčí
krajské policie.

Velká chyba! Na nikoho druhého se řidič tohoto náklaďáku vymlouvat nemůže, v příkopu se ocitl vlastní vinou...
Foto: Policie ČR

Nadšencům dorazí zahrát AG Flek Jarmark probouzel hanáckou hrdost
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korunami. Svým jednáním tak
způsobil celkovou škodu odcizením a poškozením ve výši téměř
pět a půl tisíce korun,“ popsala
zlodějnu Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Na základě zjištěných informací a poznatků muži zákona
zjistili, že se v blízkosti vozidla
mělo pohybovat osobní auto
tmavé barvy s osádkou. „Policisté
z obvodního oddělení Prostějov
dva na základě úzké spolupráce
s policisty Dopravního inspektorátu
v Prostějově a precizní operativní

3x foto: Martin Zaoral

Mezi posledními „hříšníky“ z Prostějovska
figurovaly pumpy v Brodku u Prostějova
a v Protivanově. Ty neobstály při kontrole
ČOI už v roce 2009. O pár měsíců později se
objevily na seznamu, který zveřejnila společnost Acta non verba. Od roku 2010 začala
Česká obchodní inspekce zveřejňovat rozhodnutí o udělených pokutách na svých
webových stránkách. Až dosud se zde žádná čerpací stanice z regionu neobjevila.

PLUMLOVSKÉ VINOBRANÍ:
Plumlov/mls - Hektolitry výtečného vína,
spoustu chutného jídla, celý den kvalitní muziku a jedinečnou zábavu. To vše
nabídne i letos Plumlovské vinobraní
2014. Devátý ročník akce, konané v režii
Spolku plumlovských nadšenců, se bude
konat příští sobotu 20. září na zámku
v Plumlově. A mediálním partnerem je
- jako už tradičně - PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.
Zábavný program odstartuje ve 14.30 hodin
cimbálová muzika Harafica. S temperamentní mexickou hudbou následně vystoupí
kapela Mariachi espuelas. V šest hodin bude
vinobraní slavnostně zahájeno průvodem,
který se opět vrátí ke svým historickým
kořenům. „Stejně jako při prvním ročníku se letos podíváme do antiky, k níž víno
neodmyslitelně patřilo. Chybět nebude ani
bůh vína Dionýsos,“ navnadila zájemce Gábina Jančíková, která má přípravu průvodu
tradičně na starosti. Hned po něm přijde na
řadu zlatý hřeb, kterým bude vystoupení folkrockové skupiny AG Flek. Ovšem koncertem zlínské legendy, která na scéně působí
už sedmatřicet let, to vše rozhodně neskončí. Právě naopak! Na pódium následně vletí
Veselé kravičky s Čipernými babičkami.
„Pro tentokrát společně nacvičily zábavné pásmo nazvané ´Šly panenky silnicí´.

svědeckých výpovědí těžké zjistit, komu auto patří...
„Neznámý pachatel vnikl v úterý
druhého září v dopoledních
hodinách po rozbití jednoho
z oken do kabiny nákladního
vozidla Iveco zaparkovaného
u obecního úřadu v Hrubčicích.
Z vnitřních prostor pak odcizil
kasír tašku se třemi tisíci čtyřsty

třicítka, na kterou vyjelo stopětatřicet
cyklistů. Druhý největší počet jezdců,
zejména s malými dětmi, se zúčastnil
nejkratší trasy na deset kilometrů
po cyklostezkách kolem Hloučely,
kterou jelo stotřicet cyklistů. Velký
zájem byl také o trasy pro horská kola.
Trať dlouhou osmadvacet kilometrů
se rozhodlo zvládnout stočtrnáct
cyklistů, na ´čtyřicítku´ o dva více
a devětapadesát kilometrů jelo stojedenáct cyklistů. Na svých trasách
museli všichni projet rozbahněnými
cestami mezi Krakovcem a Budětskem a velice si to pochvalovali,“
rozebral pro Večerník letošní účast
i ohlasy Zdeněk Balcařík, předseda
pořádajícího Klubu českých turistů.
Nejstarším účastníkem letošní
Smržické šlapky, ostatně jako
v předešlých několika ročnících, byl
vyhlášen Karel Ošťádal z domova
důchodců v Kostelci na Hané,
který ve svých osmaosmdesáti
letech zvládl trasu dlouhou třicet
kilometrů. „Kolo je mým nejlepším
přítelem a tato akce je pro mě velmi

BYLI JSME
U TOHO!

A jedeme! Poslední společná porada a celá rodinka se vydává na
cestu ze Smržic po jedné z připravených tratí. Foto: Michal Kadlec
prestižní. Chyběl jsem na ní jenom
jednou, asi před třemi nebo čtyřmi
roky, kdy strašně pršelo. Jestli mi
bude sloužit zdraví, budou mě tady ve
Smržicích vídat ještě hodně let,“ svěřil
se Večerníku nejstarší matador akce.
Naopak nejmladším absolventem
se stal Jakub Pelíšek ze Smržic,
kterého rodiče vyvezli na desetikilometrovou silniční trasu.
„Zpestřením Smržické šlapky je
vždy vyhlášení nejrychlejšího jezdce na trase ze Smržic na Praděd
a zpátky. Tentokrát zůstal vítězný

pohár doma ve Smržicích a do cíle
dojeli v nejlepším čase David a Jakub
Kaštylovi. Zvládli to ve skvělém čase
šesti hodin a patnácti minut. Bratři
dojeli současně, ale po vzájemné
dohodě určili jako rychlejšího Davida, který také obdržel vítězný pohár,“
dodal s úsměvem Zdeněk Balcařík.
Většina účastníků však nepřijela
podávat podobné extrémní výkony,
ale užít si závěru léta a pohodově se
projet naší krásnou hanáckou krajinou. Skvělé počasí jim v tom vyšlo
maximálně vstříc.

OBJASNĚNO!

Faru v Nezamyslicích vykradl
nenechavec z Chomutovska

Nezamyslice/mik - Začátkem
letních prázdnin to lidé v Nezamyslicích brali jako svatokrádež. Tehdy neznámý pachatel se
vloupal do zdejší fary, ze které
ukradl tři tisíce korun v hotovosti. Policie ale případ objasnila, zlodějem je třiašedesátiletý
chlapík z Chomutovska.
„Tehdy neznámý pachatel vnikl
za pomocí žebříku do prvního patra budovy fary. Z jednoho z pokojů následně odcizil tři tisíce korun
a v přízemí vypáčil dvířka od
jedné ze skříněk, odkud však nic
nevzal. Poškozené farnosti tak
způsobil škodu za tři tisíce dvěstě
korun,“ připomněla událost ze začátku prázdnin Irena Urbánková,

tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
Policisté z obvodního oddělení
v Němčicích nad Hanou na případu
pracovali a po pachateli usilovně
pátrali. Nakonec úspěšně. „Na základě operativní činnosti, zjištěných
informací a poznatků v uplynulých
dnech případ objasnili a pachatele
zjistili. Jedná se o třiašedesátiletého
muže z Chomutovska, který se ke
skutku doznal. Policisté mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže
a porušování domovní svobody, za
které mu, v případě prokázání viny
a odsouzení, hrozí až tříletý pobyt za
mřížemi,“ konstatovala Urbánková.

Myslivce v Hradčanech obral

zloděj o uhlí, dřevo a limonády...
Hradčany/mik - Vzteky bez sebe jsou nyní myslivci z Hradčan.
A mají proč. Do jejich chaty se totiž vloupal zloděj a pořádně ji
vyplenil. Zajímalo jej především uhlí a dřevo, tedy docela zajímavý artikl...
„Někdy v době od pondělí pětadvacátého do pátku devětadvacátého
srpna došlo k vloupání do myslivecké chaty v katastru obce Hradčany.
Zatím neznámý pachatel nejprve na fasádu chaty nastříkal barevné
obrazce, vnikl do kůlny a odcizil z ní čtyři třicetikilové pytle uhlí i dva
kubíky dřeva. Následně rozbil na chatě okno, vnikl dovnitř a ukradl
z ní několik lahví nealkoholických nápojů,“ popsala skutkovou podstatu zločinu Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje. Mysliveckému sdružení způsobil
chmaták škodu za 9 900 korun.

Zaparkovala u polňačky,
pak našla auto vykradené

Hrubčice/mik - Uprostřed
minulého týdne zaparkovala
řidička své vozidlo značky
Chevrolet Aveo na polní cestě
v Hrubčicích. Když se asi za
hodinu vrátila, našla své auto
vykradené.
„Dosud neznámý zloděj rozbil ve středu třetího září kolem
jedenácté hodiny dopoledne levé
zadní okno auta a ze zavazadlového prostoru odcizil dvě dám-

ské kabelky s doklady, penězi
a osobními věcmi. Poškozením
auta a krádeží byla způsobena
celková škoda za dvaadvacet tisíc
korun,“ informovala o případu
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Dosud nezjištěný zloděj je nyní
podezřelý ze spáchání přečinu
krádeže, za který mu hrozí až dva
roky kriminálu.

Kultura v Prostějově a okolí...
Exkluzivní rozhovor Večerníku s J. Pavlicou:

„Budeme hrát především novinky“

Prostějov/red - Už příští čtvrtek se Městským divadlem v Prostějově rozezní proslavené hity jako
Husličky, Ej lásko, lásko, Modlitba za vodu. Ano,
charitativní koncert, jehož výtěžek bude věnován prostějovskému Klokánku, se nezadržitelně blíží. Lístky
jsou přitom ještě k dispozici v divadelním předprodeji.
A slavný Hradišťan se představí i s legendárním Jurou
Pavlicou, který poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor.
Co Prostějovanům vzkazuje?
Těšíte se do Prostějova?
„Prostějov je kulturní město,
kde máme mnohé příznivce,
a těšíme se k vám vždycky.“
Budete vystupovat s pěveckým sborem Proměny,
který se už nemůže dočkat.
Vystupujete i s jinými sbory?
„Každá taková spolupráce přináší
nové podněty a každé provedení je vlastně jakousi ´světovou
premiérou´. Proto při nejrůznějších příležitostech spolupracujeme i s jiný-mi soubory.
Ale kromě toho budeme hrát

Pobavený i zamyšlený úsměv.
Takový bude letošní Aplaus 2014

v Prostějově především novinky,
písně z nejnovějšího alba Vteřiny
křehké.“
Výtěžek z koncertu jde
pro Klokánek, vystupujete na podobných charitativních akcích často?
„V dnešní době byl vytvořen
kult slavných a úspěšných ´celebrit´ a zapomíná se na to, je
jsou tu ti, kteří potřebují pomoc
druhých. Myslím, že je třeba to
připomínat. I to je důvod, proč na
charitativních akcích vystupujeme
poměrně často.“

Prostějov/lv, eze - Již posedmé v historii se zvedne opona
Městského divadla v Prostějově
v rámci přehlídky Aplaus 2014.
Diváci opět uvidí tři špičková
Foto: Internet představení, po kterých svým
Co byste Klokánku pop- hlasováním určí tu nejlepší inřál?
scenaci. O úspěch budou ten„Hodně těch, kteří svoji práci tokrát usilovat pražské soubory
vnímají jako poslání.“
Divadla Radka Brzobohatého
Co se vám osobně vybaví, a
Divadla
bez
zábradlí
kdy se řekne Hradišťan? i bratislavské Štůdio L+S. Na
„To je těžké. Doufám, že hudba, Hanou tak zavítají taková herkterá lidem přináší něco hezkého... ecká esa, jakými nepochybně
(úsměv)“
jsou Milan Lasica, Marián
Labuda, Milan Kňažko, Karel
Heřmánek, Stanislav Zindulka,
místní rodák Ladislav Županič,
ale i Dana Morávková, Josef
Ve čtvrtek 18. září bude Městské
tské divadlo v Prostějově patřit kultuře a charitě.
charitě Koncertovat pro Carda, Jan Révai či Ondřej
dobrou věc přjiede proslulý Hradišťan v čele s Jurou Pavlicou, spolu s nimi vystoupí i prostě- Brzobohatý. Pořadatelé marspolečnosti
TK
jovský pěvecký sbor Proměny. Výtěžek bude věnován prostějovskému Klokánku. Akci organizuje ketinkové
Okrašlovací spolek Prostějov, který ústy své předsedkyně a radní Milady Sokolové nabídl možnost poslechu PLUS a Městského divadla
ZDARMA.„Třem vylosovaným autorům správných odpovědí na naši otázku věnujeme vstupenky,“ potvrdila So- v Prostějově tak mohou být se
svojí praví spokojeni.
kolová.
Co je potřeba pro výhru vykonat? Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, „Naše divadelní přehlídka nabídne
zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě zajímavý pohled na současný
svět. Chybět nebude úsměv. Pona vás usměje štěstí při losování z osudí... Soutěž probíhá od pondělí 25. srpna do čtvrtku 11. září.
bavený i zamyšlený. Přesně tak
to chodí v našich životech. Svět
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
kolem nás není jednoduchý. Není
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem jen černý nebo bílý. A o tom bude
„HRADIŠŤAN“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat letošní ročník Aplausu,“ prohlásila
v rámci středečního tiskové konferSMS 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 ence Jana Maršálková, ředitelka
již příští PONDĚLÍ 15. ZÁŘÍ. Vstupenky pak budou následně připraveny k vyzvednutí v redakci Městského divadla Prostějov.
Večerníku.

VYHRAJTE LÍSTEK NA...
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HRADIŠŤAN

KDY VZNIKL SOUBOR HRADIŠŤAN?

Sama šéfka divadla v letošním roce
poprvé pracovala na celkové dramaturgii přehlídky. Po řadě konzultací
byly vybrány tři úspěšné inscenace,
pouze v jenom případě se delší
dobu čekalo na potvrzení nabídnutého termínu představení. „Naše
přehlídka si v předcházejících letech
udělala mezi divadly dobré jméno.
I díky tomu byla jednání příjemná
a vstřícná. Soubory, které již u nás
dříve vystoupily, se do Prostějova
těší,“ zaregistrovala Maršálková.
Přehlídku, které si klade za cíl
pobavit a představit zajímavou
českou a slovenskou divadelní
tvorbu, zahájí ve středu 8. října
TANČÍRNA Divadla Radka Brzobohatého, ve čtvrtek 16. října
zavítá do Prostějova bratislavské
Štúdio L+S s inscenací KUMŠT,
závěr pak obstará hra JISTĚ,
PANE PREMIÉRE! v podání
Divadla Bez zábradlí.
„Právě na toto představení se
těším nejvíce. Ale i ostatní hry
nabídnou výjimečný zážitek. Opět
jsme si dávali pozor, abychom do
Prostějova přivezli to nejlepší,“ konstatoval s úsměvem na rtech Miroslav Černošek, spolumajitel marketingové společnosti TK PLUS.
Lehce se z dosavadního záměru
uvádět v Aplausu představení nová,
nebo alespoň „zánovní“ vymyká
prostřední večer, který obstará
představení Kumšt. „Štúdio L+S
hraje tuto inscenaci s úspěchem
již sedmnáct let. Je to představení
o umění žít, ale i neschopnosti
sžít. A také o údělu žít bolestně,
zkrátka hra o životě. Ale také
o obrazu. A obrazy přece časem
získávají na hodnotě,“ zdůvodnil
motivaci výběru Černošek s tím,

Vše připraveno. Letošní ročník festivalu Aplaus 2014 představili médiím
primátor Statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák (na snímku vlevo),
ředitelka Městského divadla Jana Maršálková a šéf spolupořádající společnosti TK PLUS Miroslav Černošek (vpravo).
Foto: Josef Popelka
že hodnotu představení umocňují
také excelentní výkony všech tří
účinkujících.
Stejně jako v minulých letech, tak i
letos zasedne v hledišti Městského
divadla primátor Statutárního
města Prostějov Miroslav Pišťák,
který společně s městkou radou
a kolegy v zastupitelstvu divadelní
přehlídku pravidelně podporuje.
„Jsem rád, že při sestavování
rozpočtu prostějovské zastupitelstvo nezapomíná ani na kulturu. I
tato divadelní přehlídka potvrzuje,
že v našem městě máme vytříbený
vkus, a že Prostějov kulturou žije.
Můžeme být hrdí, že podobné akce
u nás pořádáme a ví se o nich po
celé republice,“ poznamenal primátor Pišťák.
Nedílnou součástí Aplausu je divácká anketa, která umožňuje
publiku vyjádřit se prostřednictvím
hlasovacích lístků k úrovni zhlédnutých představení. Loňské vavříny
vítězů si odvezlo Divadlo v Dlouhé
Praha. Jeho „Souborné dílo Willia-

ma Shakespeara ve 120 minutách“
přivedlo publikum doslova do varu.
A Prostějov se zcela oddal tomuto
divadelnímu fast foodu a závěrečné
ovace nebraly konce.
Loňský ročník připomene také
tradiční výstava fotografií Františka
Poláčka v divadelním foyer.
Veškeré propagační materiály
Aplausu vytvořil stejně jako
v minulých letech akademický
malíř Boris Jirků. Část výtěžku
ze vstupného opět připadne studentskému Divadlu Point. Šéf
TK PLUS Miroslav Černošek již
dříve prohlásil: „Podporujeme
projekty, které si to zaslouží.“
Správnou volbu potvrzuje divadlo
svou činností i svými výsledky.
Úspěšnou inscenací Testosteron
soubor dobyl například i takovou
divadelní baštu, jakou je pražský
Činoherní klub.
Jednotlivá představení festivalu APLAUS 2014 představíme
v některém z následujících čísel
Večerníku!

Legendární skupina Turbo vystoupí v Lipové V Centru sociálních služeb teklo víno proudem

Prostějov/pr - Fanoušci rockové muziky se mohou těšit na
opravdu parádní hudební
zážitek. Již příští sobotu 20. září přijede do lipovského kulturního domu legendární
skupina TURBO! A nejen to,
představit se mají i další skvělí
interpreti. Akci pořádá A.L.IN
production ve spolupráci s lipovskou obcí. Jedná se přitom
o jediný megakoncert skupiny
Turbo v regionu.
Celým večerem bude provázet
moderátor Láďa Sovjet, přičemž

vše odstartuje finalista Super
Star Martin Šafařík se svojí
kapelou, který zároveň představí
své nové CD. Poté přijde na řadu
vrchol v podobě vystoupení
skupiny Turbo a její nezapomenutelné songy. Hudební show
pak zakončí DJ Martin Čapka,
který bude hrát nejlepší hity let.
Kulturní dům v Lipové bude
otevřen od 19:30 hodin.
Lístky lze koupit už nyní,
a to v předprodeji na několika
místech (Prostějov-Hudební
nástroje Z. Tyl, Kramářská

Prostějov/peh - V pátek odpoledne proběhlo v prostějovském Centru sociálních služeb
na Lidické ulici už tradiční
„Trnko-Vinobraní“.
Počasí
přálo a tak není divu, že si akci
všichni účastníci náležitě užívali.
Čtvrtý ročník se mohl kromě nádherného počasí pochlubit opravdu bohatým programem. Nechybělo ani hudební číslo Zámecké
kapely z Nezamyslic, pěvecké
vystoupení olomouckého sboru
Zpěvanky a pro dobrou náladu
zatančili i zazpívali malí Hanáci
a Hanačky z dětského hanáckého
souboru Klásek z Kralic na Hané.
Ale co by to bylo za vinobraní
bez vína? "V nabídce máme víno
červené i bílé a kdo víno nesmí,
ul. * Konice -J+V Ma- pro toho je připravená Vinea, či
sarykovo nám. 68 * Lipová-p.
Přikrylová, Coop potraviny *
Jednov, p. Koudelková, Coop
potraviny) za pouhých 199 Kč,
na místě přitom zaplatíte 250
Kč. Vyhrát je ale můžete i ve
čtenářské soutěži Večerníku,
kterou najdete v příštím vy- Prostějov/peh - Skvělé koncertní
dání!
vystoupení Josepha Calleji, LuSvoz a rozvoz na tuto akci je case Meachema a zlínské Filtaktéž zajištěn. Neváhejte proto harmonie Bohuslava Martinů
a přijďte se pobavit a vychutnat sledovalo předminulou neděli
si jedinečnou atmosféru tohoto pod širým nebem na náměstí
koncertu.
T.G. Masaryka v Prostějově
i přes nepřízeň počasí kolem
tří tisícovek posluchačů. Na
celou akci se pak v uplynulém
týdnu snášela jen samá pozitiva
a chvalozpěvy. Přímo do redakce pak doputovalo hned
několik pochvalných dopisů.
Jaká byla akce z pohledu samotných pěvců, organizátorů, ale
i samotných návštěvníků?

Že o dobrou náladu nebylo
v areálu CSSP nouze potvrdily
i paní Olga s Jarmilou, které ale
namísto ochutnávky červeného
či bílého vína daly přednost vínu
hroznovému, což jim ale nijak
nebránilo v tom, aby si naplno vychutnaly bohatý program
slunečného odpoledne. „Hrají
krásně, hned by si člověk zatancoval,“ ocenila hudební vystoupení paní Kalamárová, která se
přiznala, že v mladších letech
tancovala často a ráda.
Slunce, hudba a skvělá atmosféra. Čtvrtý ročník „Trnko-Vino- Letošní Trnko-Vinobraní dobraní“ v prostějovském Centru sociálních služeb si náležitě užívali padlo na jedničku a klienti
všichni účastníci.
Foto: Petra Hežová CSSP se tak mohou těšit na
další úrodu hroznů zase za
hroznové víno,“ hlásila Večerní- že si letošní ´Trnko-Vinobraní´ rok, kdy se společně se svými
ku jedna z organizátorek. „Počasí všichni náležitě užijí,“ usmívala blízkými i pracovníky CSSP
se náramně vydařilo, program se Lenka Prosecká, sociální pra- sejdou u skleničky dobrého
máme bohatý, takže doufáme, covnice CSSP.
vínka.

ohlédnutí za nejúspěšnější a nejvýznamnější kulturní akcí nejen letošního roku

Unikátní koncert Josepha Calleji a Lucase Meachema se vydařil

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Gender už

je tady!

Prostějov/pr - GENDERJiž tento 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.
Výstava potrvá do 23. listopadu 2014.

lidé si nestěžovali...
Dlouho očekávaná návštěva
pěveckých
hvězd
Josepha
Calleji a Lucase Meachema
je za námi. Kdo předminulou
neděli v podvečer nedorazil na
prostějovské náměstí T. G. Masaryka, sice nezmokl, ale zato
přišel o vskutku jedinečný hudební zážitek, jakým je živé
vystoupení světově uznávaných
hvězd pod širým, i když důkladně
podmračeným a mokrým nebem.
Akce, která měla završit oslavy
stoletého výročí prostějovské
radnice, se přes svou atraktivitu
neobešla bez potíží. Především
dostupnost vstupenek byla hlavním tématem diskusí mezi diváky. „Pro vstupenky jsem se
vydala do zdejšího informačního
centra tak, abych byla na místě
hned po otevření. Už tou dobou
byla před prostějovským zámkem fronta a na mou kamarádku,
která byla o pár lidí přede mnou,
se už vstupenky nedostaly. Ještě

že jsem měla ten den cestu do
Olomouce, kde jsem na tamějším
informačním centru lístky šťastně
získala. Takže si můžu v klidu
sednout,“ svěřila se Večerníku se
svým zážitkem Vlasta, která na
koncert dorazila i se svým synem. „A přišla bych, i když bych
lístek neměla. To stojí za to vidět
i vestoje,“ pousmála se.

prší, prší, jen se leje
Ale mlha kolem distribuce,
kterou ovšem vytvořila spíše
účelově
opozice
kandidující do komunálních voleb,
nebyly jedinou potíží dlouho
připravovaného projektu. Proti
večeru plnému krásných melodií se postavila nepřízeň počasí.
„Já jsem vstupenku získala od
sestry, v neděli večer jsem už
byla připravená k odchodu, když
mi zavolala, že v dešti na koncert nepůjde, takže jsem přišla
sama,“ pokrčila rameny Lenka
Jasenská. „Je to strašná škoda,
že musí zrovna teď pršet. Mohlo
to být veleúspěšné zakončení
společenské a kulturní sezóny,“
shodly se dvě dámy - Zdena a
Radmila.
Počasí se ale nakonec přece
jen umoudřilo a nadšení
posluchači si tak mohli vychutnat unikátní večer plný hudby.
„Byla to nádhera, původně jsme
počítali s tím, že jestli nepřestane
pršet, do hodiny se zvedneme a
půjdeme domů, ale nakonec jsme
zůstali, protože ta hudba byla
neskutečná,“ vylíčil Večerníku své
dojmy Miroslav Hrubý, jehož na
koncert doprovodily přítelkyně a
dcera.

Foto: Josef Popelka

slovo organizátora
A jak hodnotí celou akci
organizátoři? „Ohlasy z řad
diváků, které se ke mně dostaly,
byly pouze pozitivní. Osobně
bych řekl, že když počasí
nepřálo, vznikla na místě velice
přátelská atmosféra,“ konstatatoval šéf projektu Josef Váňa ze
spolupořádající
marketingové
společnosti TK PLUS: „Oba pěvci
ocenili výdrž diváků, kteří zůstali
na místech i navzdory dešti. Lucas
Meachem se po koncertu zmínil,
že při jednom jeho newyorském
koncertu lidé začali odcházet,
jen co začalo poprchávat,“ proz-

radil zajímavost Váňa s tím, že si
oba pěvci koncert velice užívali.
„Především zmínili, jak moc si
váží skutečnosti, že zde mohli
vystoupit. Podle jejich vyjádření
budou kdykoliv ochotni se vrátit a
zopakovat si spolu s diváky tento
příjemný hudební zážitek. A to je
pro Prostějov to nejlepší možné
vysvědčení. Město si touto akcí
udělalo reklamu do celého světa,“
tlumočil dojmy Josepha Calleji a
Lucase Meachema organizátor Josef Váňa. Tak snad se tedy máme
na co těšit!
Exkluzivní rozhovor s Josephem
Callejou najdete v přespříštím
vydání Večerníku, které vychází
v pondělí 22. září.

Ze života města
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Cyklostezka do Žešova: zvítězí ZDRAVÝ ROZUM?
Církev: Jsme připraveni jednat, stavbě nebudeme bránit

Před měsícem Večerník informoval o problému,
který může zhatit plány dokončit cyklostezku
z Prostějova do Žešova. Zatímco totiž prostějovský magistrát vykupoval všechny potřebné
pozemky za tři sta korun za metr čtvereční, římskokatolická farnost v Žešově si postavila podle
prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila hlavu a nehodlá jít pod cenu pěti set korun. To však
nyní církev zásadně odmítá a rovněž primátor
Miroslav Pišťák považuje celou kauzu za nedorozumění. Pravdou ale zůstává, že dodnes není
vedení města s církví dohodnuto!
Prostějov/mik
„Pro výstavbu cyklostezky je
v tomto případě nutné vykoupit
část pozemku o výměře kolem
dvou tisíc čtyřset metrů čtverečních, což při požadované ceně
pěti set korun za metr činí částku
ve výši jednoho milionu dvouset
tisíc korun. Město ctí spravedlivý přístup ke všem svým partnerům a vůči občanům plní funkci
dobrého hospodáře. Nemůžeme,

vzhledem k ostatním výkupům,
vyhovět nepřiměřeným cenovým podmínkám zbývajících
majitelů. Abych pravdu řekl, zejména přístupu žešovské farnosti
vůbec nerozumím,“ prohlásil již
před měsícem Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora Statutárního
města Prostějov. Když tehdy Večerník oslovil žešovského kněze
Adama Cynarského, ten se přímo zhrozil nad celou kauzou.
„To je naprosté nedorozumění,

my samozřejmě nechceme a nebudeme bránit něčemu, co bude
prospěšné celému Žešovu,“ řekl
mimo jiného Cynarski.
Do začínajícího sporu s magistrátem se vložilo také olomoucké arcibiskupství. „Každého napadne pár důvodů, proč
se město takto chová, já to ale
komentovat nebudu... Mediální
humbuk je jedna věc, realita je
ovšem jiná, daleko jednodušší.
Původní částka vyšla z před-

REKONSTRUKCI Spitznerových sadů zastavil
majitel pozemku, nesouhlasí s novou cestou…
Prostějov/mik - Když na konci března letošního
roku nechal prostějovský magistrát ve Spitznerových sadech pokácet čtyřiatřicet letitých stromů, nejen lidé z jeho okolí byli doslova a do písmene zděšeni. Brzy se sice vysvětlila potřebnost
tohoto opatření vzhledem k zahájení generální
rekonstrukce tohoto parku u kostela svatého
Petra a Pavla, uběhl však půlrok a na tomto místě se stále nic neděje!
Ihned po vykácení více než tří desítek stromů měla
průhonická specializovaná firma začít plnit městskou zakázku za bezmála osm milionů korun a pustit se do rekonstrukce parku. Jak je možné, že dosud
se tady dělníci neobjevili a na park se ani nesáhlo?

Večerník to zjistil! „Došlo k výrazné komplikaci
v našich plánech. Při stavebním řízení se ozval majitel restituovaného pozemku, který částečně zasahuje
do plochy Spitznerových sadů. Projektová dokumentace počítala s tím, že právě na tomto pozemku
bude vybudována nová cesta, s čímž ovšem majitel
nesouhlasí. Projekt tak musí být přepracován a cesta
se musí přesunout. Stejně tak bude muset proběhnout nové stavební řízení, čímž se rekonstrukce
parku zdrží,“ vysvětlil Večerníku Zdeněk Fišer, náměstek primátora Statutárního města Prostějov. Jak
ovšem podotkl, pokud vše půjde hladce, rozsáhlá
rekonstrukce Spitznerových sadů by se mohla i přes
uvedené komplikace stihnout ještě letos.

Radní pod palbou

běžných diskusí, ale nic nebylo
závazné. Magistrátu jsme nyní
poslali dopis, že jsme ochotni
a připraveni o ceně jednat
a stavbě cyklostezky rozhodně
nebudeme bránit,“ prohlásil pro
Večerník Jiří Gračka, mluvčí Arcibiskupství olomouckého.
V minulých dnech nás pochopitelně zajímalo, jak se situace
v jednání s církví vyvíjí a jaká je
vůbec aktuální situace. „Jednal
jsem osobně s panem farářem
Cynarskim z Žešova. Sdělil jsem
mu, že cena pěti set korun je pro
město nepřijatelná a nabídl jsem
mu, že můžeme celou záležitost
řešit i směnou pozemků, tedy
metr za metr. Pan farář poslal na
město návrh směny s tím, že požaduje ještě doplatek, což ovšem
pro nás opět není výhodné. Jedná se přece o směnu orné půdy
metr za metr, neboť jde o ornou
půdu stejné bonity a stejné ceny.
Tento návrh tedy nemůžeme akceptovat,“ informoval o aktuální
situaci první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil.

Michal Kadlec
Před čtyřmi lety jste se ujal
funkce v hodně nelehké době.
Tenkrát totiž městská pokladna vlivem celostátně mizerně vybíraných
daní vykazovala bezmála stomilionovou ztrátu. To nebyl zrovna optimistický nástup, že?
„Byla to hodně složitá situace, na druhé
straně finanční rezervy města také nebyly úplně nejmenší. Vlivem výpadku
v takzvaných sdílených daních jsme
tak v příjmech místo 523 milionů korun
zahrnuli do městského rozpočtu pouze
428 milionů. To byl obrovský rozdíl,
který pak v celkovém rozpočtu nadělal
několik potíží. Při sestavování rozpočtu
se totiž řídíme odhady ministerstva financí a také dalších úřadů. A musím bohužel konstatovat, že před těmi čtyřmi
lety se ministerstvo pořádně ´seklo´...“
Ale zhruba stomilionový defi
deficit se nakonec podařilo ukočírovat…
„Máte pravdu. Ukočírovat se vše
povedlo a manko nemělo žádný
zásadní vliv na další rozvoj města. Samozřejmě jsme ale museli
zejména do stavebních investic
zapojit finanční rezervy města a spoléhat rovněž na
dotace.“

Další roky byly ale pro městskou
kasu daleko příznivější, ne?
„Když to vezmu z pohledu čísel, tak
roky 2009 a 2010 byly z hlediska příjmů města ze sdílených daní nejhorším
obdobím Prostějova od roku 1990.
O rok později, tedy v roce 2011, se výběr těchto daní splnil na sedmadevadesát
procent, což už byl pouze minimální výpadek. V roce 2012 se výběr naplnil na
98,7 procenta a vloni jsme byli příjemně
překvapeni, protože ze sdílených daní
jsme přijali 107 procent příjmů, které
jsme původně naplánovali do rozpočtu
na rok 2013. Letošní rok pochopitelně
není ještě uzavřen, ale už teď mohu říci,
že finanční situace se vyvíjí velmi dobře.
(úsměv)“
Takže letos se doposud neobjevily žádné komplikace?
„Výsledky hospodaření města vypadají
opravdu nadějně. I letos se celostátně
vyvíjel velmi
vybírané daně vyvíjely
obzvláš díky
slušně, obzvláště
výběru daně z přidané
Za jsem
hodnoty. Začal
být však trochu
ostražitý, neříkám
nervózní, ve chvípř
li, kdy přicházely
první zprávy o zastahospod
p
vení hospodářského
re
růstu České republiky.
okamži totiž
Tyto okamžiky
ma vliv na
vždycky mají
da Snad
výběr daní.
to ale nebude
žádné velké
drama moddrama,
lím se za to!“
Foto: archív Večerníku

„Také já ale pevně věřím, že se
dohodneme...“
Buďme tedy optimisté, ale kdyby náhodou k dohodě nedošlo,
má město ohledně výstavby

cyklostezky do Žešova vůbec
připraven takzvaný plán B?
„Záložní varianta v tomto případě
neexistuje, prostě by cyklostezka
nemohla být vybudována a to by

mě velmi mrzelo, protože v těchto
místech je naprostou nezbytností.
Ale pevně věřím, že zvítězí zdravý
rozum a zájmy občanů,“ uzavřel
prozatím toto téma Jiří Pospíšil.

Křižovatka na Přikrylově náměstí změní
podobu již v příštím roce

Prostějov/mik - Jednou z velkých investičních priorit Olomouckého kraje v příštím roce
je mimo jiné realizace okružní
křižovatky na Přikrylově náměstí u prostějovského zámku.
Jak Večerník v nedávné minulosti pravidelně informoval,
právě tento rondel dostal přednost před podobným řešením
na Poděbradově náměstí.
„V současnosti se jedná o světelně řízenou stykovou křižovatku
krajských silnic II/150A ulic Vápenice a Blahoslavova a II/366
ulice Kostelecká s vysokou in-

„Nesplnili jsme pouze jediný úkol,“
konstatuje primátor Miroslav Pišťák
Prostějov - Již za měsíc a tři dny půjdeme volit nové zastupitelstvo Prostějova. Je tedy nejvyšší čas hodnotit práci
prostějovských komunálních politiků za uplynulé čtyřleté
volební období. Jak tuto dobu vnímá sám primátor Miroslav
Pišťák (na snímku) a co právě první muž magistrátu považuje za nejdůležitější? Jak Večerníku v exkluzivním rozhovoru
našeho dlouhodobého seriálu přiznal, jedinou věcí, kterou
se radě města nepodařilo splnit, je rekonstrukce koupaliště Za Kosteleckou ulicí. Ostatní sliby a úkoly vedení města
podle jeho slov v mnohých případech i překročilo...

Slepá ulička? Město chce odkoupit od církve pozemky okolo silnice vedoucí do Žešova a část orné
půdy. Zatím ale k dohodě stále nedošlo.
2x foto: Michal Kadlec

Jste během uplynulého volebního období spokojen s množstvím a úrovní stavebních investic
města?
„Na jedné straně spokojen být mohu.
Na straně druhé, jako běžný občan
Prostějova, bych někdy řekl, že jsme
v tomto ohledu mohli udělat více. Jenomže představa, že během jediného
volebního období se podaří opravit či
postavit všechno, co v Prostějově potřebujeme, je naprosto nerealistická.
Vždycky se musíme opírat o to, jaké
máme příjmy a co všechno si za tyto
peníze můžeme dovolit.“
Jak se od roku 2010 dařilo využívat státních či jiných dotací?
„S většími či menšími úspěchy...
(úsměv) Pro mě je důležité, že za ty
poslední čtyři roky jsme právě na
dotacích k investiční výstavbě získali
celkem zhruba stosedmdesát milionů
korun. A to je suma, která nám výrazně pomohla.“
Vzhledem k tomu, že město je
naprosto bez dluhů a navíc má
výborný rating, je to tak, že investujete jenom tolik, na co skutečně
máte?
„Je to přesně tak. Ovšem v okamžiku,
a tento svůj názor jsem prezentoval několikrát, kdy bychom usoudili, a názor
potvrdilo zastupitelstvo, že je nezbytné
něco velkého a nezbytného v Prostějově postavit, tak ani já bych se nebránil
začít diskutovat o úvěru.“
Na nedávném výjezdním zasedání jste hodnotili také práci
rady města za uplynulé volební období. Jaký byl výsledek?
„Jediné, co se nám z programového
prohlášení rady města nepodařilo splnit, je rekonstrukce koupaliště u velodromu Za Kosteleckou ulicí. Mrzí
nás to, přestože v prohlášení rady jasně
stojí, že koupaliště obnovíme jen za
podmínky, že získáme významnou dotaci. A to se bohužel nepovedlo. Nicméně rekonstrukce kdysi tolik oblíbeného
koupaliště je stále ve hře, a věřím, že se
stane prioritní záležitostí i pro novou
radu města a zastupitelstvo. Jinak jsme
programové prohlášení z roku 2010
splnili a v mnohém dokonce překročili. Zejména co se týká oprav chodníků
nebo úspor při dodávkách energií.“

INZERCE

tenzitou dopravy. Především pro
zvýšení plynulosti a bezpečnosti
všech účastníků silničního provozu je řešení přestavby této křižovatky na okružní křižovatku
velmi přínosné. Tuto důležitou
investiční akci chceme realizovat v polovině příštího roku,“
informoval exkluzivně Večerník
Alois Mačák, první náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
a radní města Prostějova.
„Projekty jsou připraveny jak na
okružní křižovatku na Přikrylově náměstí, tak na dva rondely
na Poděbradově náměstí. Na zá-

Rozhodnuto! Rondel na Přikrylově náměstí v Prostějově bude postaven už v příštím roce.
Foto: archiv Večerníku
kladě aktuální potřebnosti jsme
se domluvili s Olomouckým
krajem, že jako první postavíme právě rondel mezi zámkem
a Kosteleckou ulicí. Ta je dlouhodobě zahlcena dopravním
provozem, kdežto situace na

Poděbradově náměstí se díky
jižnímu kvadrantu razantně
zlepšila,“ zopakovala již známou skutečnost náměstkyně
primátora Alena Rašková, která
je na prostějovské radnici zodpovědná za dopravu ve městě.

Společnost
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ŠKOLÁCI UŽ „ZAŘEZÁVAJÍ“, POLICIE HLÍDÁ PŘECHODY

Angličtináři z BIG BENu si na radnici převzali mezinárodní certifikáty

Prázdniny skončily, zapomeňte. Minulé pondělí ráno už davy dětí mířily po celém prostějovském regionu ulicemi či obcemi do svých škol. A nejenom
samotné děti, ale ve velké míře je doprovázeli rodiče a dokonce i prarodiče. První den nového školního roku 2014-2015 byl pro stovky Prostějovanů
velkým svátkem.

už tři roky udržuje 100% úspěšnost!

Ve Vrahovicích přijali rekordní počet prvňáčků

Prostějov/mik
„V pondělí prvního září nastoupilo do prostějovských základních škol celkem pětsettřicettři prvňáčků, celkem jsou
tak teď ve školních lavicích od
první do deváté třídy bezmála
čtyři tisícovky dětí,“ spočítala
žactvo pro Večerník Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Prostějova, která je na radnici zodpovědná za školství.
Jak dodala, ona sama se byla
v první školní den podívat na
Reálném gymnáziu a Základní škole města Prostějova ve
Studentské ulici. „Pedagogický sbor připravil pro své žáky,
a především prvňáčky, bohatý
kulturní program. Takže hlavně pro ty nejmenší nebyl příchod do neznámého prostředí
tak stresující. A docela mile mě
překvapilo, kolik přišlo první
den do školy i rodičů a prarodičů,“ svěřila se Hemerková.

Nádhernou atmosféru Večerník živě zaregistroval na Základní škole Majakovského ve
Vrahovicích. Tady každoročně
malé prvňáčky provázejí celým dnem žáci a žákyně deváté
třídy. Nejinak tomu bylo i tentokrát, kdy vysluhující žactvo
přivedlo to nové do zdejší tělocvičny, kde byl pro ně taktéž
připraven bohatý program, samozřejmě včetně představení
a stužkování. „Chtěl bych při
této příležitosti přivítat všechny rodiče, žáky této školy
a samozřejmě celý pedagogický sbor. A zejména prvňáčky,
pro které je dnešní ráno něčím
naprosto novým a originálním.
Poprvé jsou totiž ve škole,“
řekl na úvod vlastního slavnostního proslovu v přeplněné tělocvičně Základní školy
Majakovského Alois Mačák.
První náměstek hejtmana Olomouckého kraje a prostějovský
radní se rozplýval nad počtem

Nádherná tradice. Také letos na ZŠ Majakovského dodrželi tradiční zvyk a žáci devátých tříd přivedli 1. září do školy ty nejmenší
prvňáčky.
Foto: Michal Kadlec

Velká sláva. Své premianty uvítali minulé pondělí také na Základní
škole v Melantrichově ulici. Ani tady pochopitelně nechyběli starostliví rodiče.
Foto: archív ZŠ Melantrichova
prvňáčků, kteří do vrahovické
školy nastoupili. „Jde o rekordní počet pětačtyřiceti dětí, což
je naprosto úctyhodné číslo.
A zároveň je to nejkrásnější odpověď těm škarohlídům, kteří
před pár lety chtěli tuto školu
rušit,“ poznamenal Mačák.
Společně pak se členy školské
rady, bývalou ředitelkou ZŠ
Majakovského Vlastou Ambrožovou i tou současnou Martinou Rozsypalovou, ostužkoval
všechny příchozí prvňáčky,
což se pochopitelně neobešlo
bez cvakání spouští fotoaparátů
desítek rodičů i nějakých těch

slziček v jejich očích. „Velmi
se těším na obrázky dětí z jejich
prázdninových zážitků, které
v rámci vyhlášené soutěže vyhodnotíme a odměníme ty nejlepší,“ připomněl Alois Mačák,
který je už desátým rokem členem zdejší školské rady.
Během pondělí, ale i následujících dní, se o bezpečnost dětí
starali také policisté a strážníci městské policie. Ti obsadili
všechny přechody pro chodce
u škol, kde řídili dopravu tak,
aby se dítka dostala v pořádku
do svých lavic. A naštěstí se
vše obešlo bez úhony...

Vítejte, děti! Nové prvňáčky přivítal ve vrahovické školy také první
náměstek hejtmana Olomouckého kraje, prostějovský radní a člen
školské rady Alois Mačák.
Foto: Michal Kadlec

Škola si u prestižních zkoušek
Prostějov/pr - Chcete, aby
vaše dítě získalo mezinárodně
uznávaný certifikát Cambridge? Nejpřímější cestu
k němu zajišťuje už od roku
2002 prostějovská jazyková
škola BIG BEN sídlící ve
Vodní ulici. Potvrdit vám to
může každý z celkem šestnácti
mladých studentů, kteří si minulé úterý na prostějovské radnici převzali tyto certifikáty otevírající dveře do celého světa.
V případě této „jazykovky“
se přitom rozhodně nejedná
o žádný ojedinělý úspěch.
Zkoušky Cambridge English
patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny, které platí pro
všechny vysoké školy a univerzity v České republice stejně
jako nadnárodní firmy působící
u nás i v zahraničí.
Zkoušky Cambridge skládají
převážně dospělí. V červnu
2014 se o jejich zdolání pokusilo
celkem šestnáct dětí ve věku
od jedenácti do patnácti let
z prostějovské jazykové školy
BIG BEN. Polovina z nich skládala zkoušku na úrovni KET
(Key English Test) a polovina
na úrovni PET (Preliminary
English Test). A výsledek?
Všech šestnáct studentů uspělo!
„Jsme na ně moc hrdí. Nejenže
to všichni zvládli, čtrnáct z nich
dokonce zkoušku absolvovalo
s vyznamenáním,“ neskrýval
radost Milan Šuta z jazykové
školy BIG BEN. Přestože
se jednoznačně jedná o velký úspěch, u prostějovské
„jazykovky“ nejde o nic
neobvyklého. BIG BEN si
totiž už třetím rokem u mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge udržuje stoprocentní úspěšnost, čímž
vysoce přesahuje nejen ce-

Slavnostní chvíle. Certifikáty za zkouškový rok 2014 předaly v úterý
úspěšným studentům radní města Milada Sokolová a náměstkyně
primátora města Alena Rašková.
Foto: archív Big Ben
lostátní, ale i celosvětový
průměr!
(viz.
tabulka)
Od roku 2011 prestižní certifikát
získalo celkem už šestačtyřicet
dětí z BIG BENU. Jaké jsou
příčiny tak skvělých výsledků?
„Podstatné je, že děti k nám chodí
už odmala. A osvědčil se nám
i náš systém výuky. Chodí
k nám přes třistapadesát žáků
ročně, pro které máme hned
čtrnáct úrovní kurzů. Proto jsme
schopni každého v závislosti
na jeho věku i dovednostech
přiřadit do té správné skupiny
tak, aby jeho výuka probíhala
co nejefektivněji. Využíváme
k ní i rodilého mluvčího,“ objasnil Milan Šuta.

Je přitom třeba zdůraznit, že
zkoušky Cambridge nesložily
takzvané bilinguální děti, pro něž
by byla angličtina mateřským
jazykem. Ve všech případech
jde o české potomky, které díky
dlouhodobému studiu dokázaly zúročit obětovaný čas a několikaletou práci.
Složením zkoušky to ovšem
nekončí. Je téměř jisté, že všichni
žáci se i nadále budou v angličtině
zlepšovat. Je tak pravděpodobné,
že brzy dosáhnou takové úrovně,
že například na vysokých školách
nebudou muset skládat zkoušky
z angličtiny a navíc si při studiu
budou
moci
přivydělávat
například jako lektoři angličtiny.

Průměrná úspěšnost v roce 2013 u zkoušky PET
* Big Ben

100% úspěšnost
(z toho 87,5% s vyznamenáním)
* ČR (průměr) 65% úspěšnost
(z toho 17% s vyznamenáním)
* Švédsko
60% úspěšnost
(z toho 20% s vyznamenáním)
* Japonsko
28% úspěšnost
(z toho 1% s vyznamenáním)
* Světový průměr
68% úspěšnost
(z toho 17% s vyznamenáním)
Zdroj: Cambridge University www.cambridgeenglish.org

STOLETÁ BABIČKA zapomněla zestárnout Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba

působí v Prostějově od roku 1993, má vlastní obřadní síň
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Němčice nad Hanou/mls - Na
svět přišla Marie Pořízková
26. srpna 1914 v Nezamyslicích.
Stalo se tak necelé dva měsíce
po atentátu na Františka Ferdinanda d´Este v Sarajevu.
České země tehdy patřily pod
Rakousko-Uhersko a vládl jim
císař František Josef I. Marie
Pořízková nakonec přežila
nejen jeho císařské veličenstvo,
ale i Masaryka, Hitlera,
Gottwalda, Husáka či Havla.
Ve čtvrtek předminulého týdne se sympatická žena, žijící
momentálně v Němčicích nad
Hanou, dožila stovky. Nikdo
by přitom nehádal, že už příští
rok v dubnu by se měla stát
praprababičkou...
Marii Pořízkové v žilách koluje
modrá krev. „Maminčin dědeček
byl baron Pitner pocházející
z Bavorska. Na Moravě sídlil
ve Vážanech na Vyškovsku
a patřilo mu tu celé panství, do
něhož spadalo několik vesnic,“
upozornila Večerník Marie
Pořízková. Navzdory aristokratickému původu její život rozhodně nebyl právě procházkou
růžovou zámeckou zahradou.
Na druhou stranu byl skutečně
bohatý i naplněný prací a starostí
o nejbližší.
Ještě než se Marie Pořízková
narodila, musel její tatínek narukovat do rakousko-uherské
armády. Maminka se tak o ni
a o další tři děti starala sama.
Po šťastném návratu tatínka
z války domů ještě další tři
sourozenci přibyli. „Nebyli
jsme vůbec bohatí, v domě
jsme obývali jen dvě místnosti.
A tak jsme na jedné posteli
běžně spávali čtyři, výjimečně

Dožila se 100 let. Marie Pořízková své stoleté narozeniny oslavila
předminulou sobotu 29. srpna v rodinném kruhu. S gratulací i květinou
se už v pátek připojila i redakce Večerníku.
Foto: Martin Zaoral
se nocovalo i na zemi. Doma
jsme ale moc času stejně netrávili, lítali jsme pořád někde
venku,“ zavzpomínala stoletá
paní na své dětství.
Když jí bylo dvacet, potkala
svého budoucího manžela Augustina. „Stalo se to při oslavách
Silvestra. Když mě poprvé
viděl, prohlásil, že si mě do
roka vezme. Nakonec mu to ale
trvalo třikrát déle,“ usmála se
Pořízková.
Mladý pár měl svatbu v roce
1937. V nezamyslickém kostele je oddal děkan František
Kvapil, velká osobnost celého
regionu, kterou v roce 1942
mučili a posléze i zastřelili nacisti. „Rok po svatbě se nám
narodil náš první syn Rosťa,
po něm přišly ještě další dvě
dcery. Náš vztah s manželem
určitě nebyl vždy bez mráčku,
ale i tak jsme společně prožili
celkem osmapadesát let. A přísahám, za celou dobu jsem
mu nikdy nebyla nevěrná!“
dušovala se Marie Pořízková.
Přestože před necelými třiceti lety prodělala klinickou
smrt, vždy se dokázala ze
všeho otřepat a jít dál. Jaký
je tedy její recept na to, jak
se ve zdraví dožít sta let?
„V životě jsem toho dělala tolik, že kdybych měla všechno
vyjmenovat, tak by vám na to
ten váš blok určitě nestačil...,“
usmála se a pak se rozpovída-

la: „Byla jsem zaměstnaná
jako šička u soukromníků,
u továrníka Nehery i v Oděvním
podniku. Dělala jsem taky
v JZD, ošetřovatelku v červeném kříži i soudkyni z lidu.
Starala jsem se o koně, krávy
a další zvířata. Taky jsem od
pěti let cvičila v Sokole, zpívala
v kostele a působila v celé řadě
spolků. Pořád jsem byla mezi
lidmi, a když jsem byla doma,
tak jsem pro celou rodinu ráda
háčkovala, pletla či se starala
o zahrádku. Abych nezapomněla, taky jsem vychovala tři
děti. Jak vidíte, při tom všem
jsem se nemohla nudit, a tak
jsem ty roky vlastně vůbec
nevnímala,“ prohlásila pro Večerník Marie Pořízková a oči se
jí rozzářily tak, že nám bylo vše
jasné. Při všech svých aktivitách prostě už nenašla čas na to,
aby mohla zestárnout...
Kromě tří dětí se nyní těší z šesti
vnoučat a devíti pravnoučat.
Na cestě už je dokonce i první
prapravnouče. „Pravnučka Klárka, žijící v Němčicích, čeká
miminko. Narodit by se mělo na
přelomu dubna a května příštího
roku. Už se na něj těším,“ zasnila se Marie Pořízková.
Z redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku jí kromě
nezbytného zdraví přejeme
i to, ať jí její prapravnouče
dělá stejnou radost jako
všichni její činorodí potomci.

Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba působí od roku 1993 v Mlýnské ulici v Prostějově. Za dobu svého působení v našem městě se snaží plnit přání
pozůstalých, ale i zákazníků, kteří docházejí
do firemního obchodu.
„Ve vlastní vazárně zhotovujeme věnce, kytice
a žardinky k pohřbům. Uvážeme kytice k různým jiným příležitostem. V obchodě prodáváme pohřební zboží, růžence, svíce, hřbitovní
lampy, vázy, ozdobné urny, křestní roušky,
svíce a také umělé a řezané květiny,“ jmenuje hlavní atributy z bohatého sortimentu zboží
a služeb Dagmar Václavková, spolumajitelka
firmy Václavková a spol. Soukromá pohřební
služba v Mlýnské ulici v Prostějově.
K výrazné specialitě této pohřební služby
patří vlastní smuteční síň v Mlýnské ulici.

Znak kvality. Dagmar Václavková, spolumajitelka firmy Václavková a spol. Soukromá
pohřební služba v Mlýnské ulici v Prostějově se může pyšnit oceněním kvality služeb.

Obřady v Mlýnské. Výraznou výhodou, která je mezi pozůstalými velmi vyhledávána, je
vlastní smuteční síň pro obřady v úzkém rodinném kruhu.
„Pohřby realizujeme ve smutečních síních
a kostelech nejen například na Městském
hřbitově v Prostějově, v Plumlově, ale také po
celé České republice. V Mlýnské ulici již sedmým rokem provádíme poslední rozloučení
ve vlastní malé smuteční síni v úzkém rodinném kruhu pozůstalých. K obřadům zajistíme
vše potřebné – řečníka, kněze, hudbu, kopání
a následnou úpravu hrobu, fotografa i autobus pro smuteční hosty. Květiny k obřadům
si zákazník vybírá přímo na místě,“ popisuje
Dagmar Václavková.
Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební
služba působí také v Kralicích na Hané, kde
má provozovnu a obchod. Také zde prodává
pohřební zboží a zhotovuje kytice k různým
příležitostem.

Tato prostějovská tradiční soukromá pohřební
služba disponuje vysoce odborným personálem. „Naši pracovníci pravidelně procházejí
různým školením, kde získají certifikát, například i na kopání hrobů. Firma má proškolené
pracovníky na hygienické zaopatření lidských
pozůstatků a následně jejich úpravy. Na přání
pozůstalých upravíme zesnulé podle fotografie, v těchto případech jde především o úpravy
účesu, líčení a podobně,“ potvrzuje Dagmar
Václavková, spolumajitelka firmy Václavková
a spol. Soukromá pohřební služba v Mlýnské
ulici v Prostějově.

DOPORUČUJEME VŠEM POZŮSTALÝM :

  Nenechte si vnutit pohřební služby konkrétního subjektu bezprostředně
po úmrtí blízké osoby!
  Vyberte pohřební službu, která se o důstojné rozloučení se zesnulým
postará, až po poradě s blízkými nebo na doporučení důvěryhodného člověka!
  Sepište si ještě před jednáním v pohřební službě všechny požadavky, které na
poslední rozloučení máte!
  Před sepsáním objednávky žádejte ke každé položce i její cenu!
  Máte právo na objednávku služby v písemné podobě, a to včetně kalkulace
všech nákladů objednaných pohřebních služeb!
  Vyplatí se pověřit někoho z příbuzenstva kontrolou, zda byly objednané služby
v plném rozsahu poskytnuty!
  Ve vyúčtování (faktuře) žádejte rozepsání všech položek, které byly v rámci
objednané služby skutečně poskytnuty!

 Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním reklamace!
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Zpravodajství
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 8. září 2014
Nad hlavami Prostějovanů létaly v sobotu i grippeny

KAUZA kolem diskotéky DCM

V Aeroklubu Josefa Františka odhalili pamětní v Olomoucké ulici hned tak ROZŘEŠENA NEBUDE

desku otaslavického hrdiny bitvy o Anglii

Hned dva hlavní důvody vedly
desítky fanoušků letectví, vojenských, společenských a politických
celebrit k sobotní velkolepé akci
na prostějovské letiště do areálu
U TOHO! Aeroklubu Josefa Františka. Právě
v těchto dnech si totiž připomínáme
100. výročí narození tohoto rodáka z Otaslavic, který
se jako pilot proslavil v bitvě o Anglii roku 1940. A zároveň zdejší aeroklub slaví osmdesáté výročí svého
založení. Při sobotních oslavách pak byla odhalena
pamětní deska Josefa Františka. Večerník byl u všeho podstatného!

BYLI JSME

Prostějov/mik
Pořadatelé oslavy z Aeroklubu Josefa Františka připravili na celý den
pestrý program, už od dopoledne
přilétala letadla, která byla následně
vystavena pro příchozí návštěvníky. Ti pak mohli rovněž zhlédnout
i ukázky parašutistických technik,
zájemcům se se svými zkušenostmi podělili i vojenští piloti nejrůznějších generací. Jedním z vrcholů
byl i přelet věhlasných grippenů.
„Dnes je mimořádný den. Připomínáme si člověka, rodáka z nedalekých Otaslavic, jenž v době druhé
světové války byl jedním z mužů,
kteří naplňovali slova přísahy tehdejšího československého vojáka.
Josef František neváhal nasadit
vlastní život v dnes už legendární

bitvě o Anglii. Byl to člověk, který
pro dobré jméno československého letectva a našeho národa udělal velmi mnoho. Je velká škoda,
a mnozí toho litujeme, že se mu
pořád ještě nedostalo zasloužené
cti, aby se stal jedním z nositelů
českého nejvyššího vyznamenání
Řádu Bílého lva. Snad ale není
ještě všem dnům konec, neměli
bychom zapomínat na ty, kteří si
zaslouží naši úctu,“ řekl při jednom
ze slavnostních proslovů Miroslav
Pišťák, primátor Statutárního města
Prostějov.
Letecké eso bitvy o Anglii Josef František se narodil 7. října
1914 v Otaslavicích, zemřel 8.
října 1940. Po okupaci Československa uprchl do Polska, poté se
přes Rumunsko dostal do Francie

Pocta hrdinovi. V sobotu byla v areálu Aeroklubu Josefa Františka
v Prostějově odhalena pamětní deska k jeho 100. výročí narození.
2x foto: Michal Kadlec, 1x foto: internet
a následně do britského královského letectva RAF. Prvním jistým
vítězstvím tehdejšího četaře Františka byla 2. září 1940 německá stíhačka Messerschmitt Bf 109E. Během následujícího měsíce dosáhl
17 jistých sestřelů německých letadel a jednoho pravděpodobného
a stal se nejlepším spojeneckým
pilotem celé Bitvy o Anglii. Mnohokrát bojoval proti mnohem početnějšímu nepříteli. Posledního vítězství dosáhl 30. září 1940. V úterý
8. října 1940 se Františkův Hurricane zřítil v Cuddington Way v Ewel-

lu během hlídkového letu. Důvody
havárie se nepodařilo objasnit.
Podle jedné teorie asi prováděl prvky letecké akrobacie blízko bydliště
svého děvčete, podle jiných pamětníků na něm v té době byly patrné
příznaky vyčerpání a únavy z boje.
Je možné, že příčinou havárie byla
kombinace obou těchto faktorů.
Po roce 1989 byl na počest tohoto
pilota pojmenován prostějovský
aeroklub, který jinak vznikl už
v roce 1934 a uplynulou sobotu
6. září 2014 tak oslavil osmdesáté
výročí svého vzniku.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Podzimní zpravodajství z Prostějovska
ze soudní síně...

DALŠÍ FEŤÁK: v květnu byl odsouzen, v červnu opět kradl!
Miroslav Otta neloupí, jen pokud sedí v base...

Prostějov/mls - Na některé lidi
neplatí absolutně nic. Nepochybně mezi takové případy patří
i šestatřicetiletý Miroslav Otta.
Pokud je tento známý prostějovský „feťák“ na svobodě, je téměř
jisté, že někoho z nás opět okrade.
Poté, co s kumpány „vyluxoval“
dům v Nerudově ulici, byl zatčen,
vzat do vazby a následně i odsouzen. Muž se však odvolal a než
rozsudek nabyl právní moci, byl
po slibech a složení kauce na nějaký čas z vazby propuštěn. Jenže,
hned jak se ocitl na svobodě, opět
kradl! A tak se v úterý minulého ocitl znovu před tribunálem
Okresního soudu v Prostějově.
O co šlo tentokrát?
Po svém propuštění se totiž Miroslav Otta spolčil s Petrem Baďurou. Tento pětačtyřicetiletý chlapík
z Kostelce na Hané je známý mezi
prostějovskými „feťáky“ pod přezdívkou Bart a ve svém trestním
rejstříku má už jedenáct záznamů.
Jeho první odsouzení přitom spadá
do roku 1991. Od té doby páchá
trestnou činnost s určitými přestávkami v podstatě nepřetržitě. Právě
„Bart“ přišel s nápadem ukradnout
z garáže domu ve Fanderlíkově ulici
dvě elektrokola. Ottu si přizval, aby
mu pomohl s překonáním zámku...

Za drahá elektrokola
dostali pět tisíc korun
S ukradenými elektrokoly se oba
zloději vydali do Vrchoslavic za
Miroslavem Gáborem, kde za kola
v hodnotě bezmála šedesát tisíc
korun inkasovali něco přes pět tisíc
tuzemské měny. „Jak na mě přišli?
To nevím... Oba dva sice od vidění
znám, ale moc často se nesetkáváme. Nicméně všeobecně a to nejen
mezi cikány se ví, že mám peníze,“
reagoval na dotaz soudkyně „vyvoněný“ Miroslav Gábor, jehož
luxusní boty se leskly jako obuv
španělského granda.
Obrovský nepoměr mezi skutečnou hodnotou obou elektrokol
a částkou, kterou za ně oba feťáci
inkasovali, jednoznačně ukazuje,
že jejich nový majitel musel minimálně tušit, že tato kola jsou
kradená. Přesto mu trestní stíhání za spoluúčast zřejmě nehrozí.
Všichni tři se totiž u soudu dušovali, že nešlo o koupi, ale pouze
o zástavu. Oba zloději prý tvrdili, že
elektrokola si v nejbližším možném
termínu opět vyzvednou a peníze
vrátí...

Nerad se fotí. Přestože je Miroslav Otta nejen v Prostějově všeobecně známý, o popularitu v souvislosti se svými četnými krádežemi
evidentně příliš nestojí...
Foto: Martin Zaoral

Krádež zachytila
kamera
K odhalení obou zlodějů výrazně
pomohla bezpečnostní kamera,
která je umístěna ve Fanderlíkově
ulici. I proto oběma kumpánům
nezbývalo, než se k činu doznat.
To jim také soud nakonec přičetl
k dobru. Jiné polehčující okolnosti
však u nich ovšem neobjevil. Obzvláště chování Miroslava Otty
hraničící s výsměchem nemohl
přejít bez povšimnutí. „V květnu

byl obžalovaný odsouzen za krádeže. Jelikož s rozsudkem nesouhlasil, tak se odvolal. Než proběhlo
odvolací řízení, tak už stihl spáchat
další trestnou činnost,“ odůvodnila výši rozsudku soudkyně Ivona
Otrubová, která muže poslala
za krádež na dva a půl roku do
vězení. Jeho kumpán by si měl
odsedět o šest měsíců méně. Zároveň však Ottu již odmítla propustit
z vazby, neboť jeho slibům o řádném životě už neuvěřila.
Rozsudek dosud nenabyl právní
moci, Miroslav Otta si po poradě
s právníkem ponechal lhůtu pro
možnost odvolání.

Prostějov/mik - Spor okolo provozní doby Disco Clubu Morava
v Olomoucké ulici houstne. Jak
Večerník v minulém čísle informoval, prostějovští radní na základě petice občanů Olomoucké
ulice a okolí se 103 podpisy chtějí
omezit provoz oblíbené diskotéky
pouze do 22.00 hodin. Důvod?
Rušení nočního klidu. Jenomže
neuběhlo ani pár dnů, a na světě
je opačná petice. Majitelé klubu
ji brzy donesou na radnici, a má
přes tisíc podpisů lidí, kteří si
přejí zachování provozní doby
do nočních hodin! Samotní radní
Večerníku přiznali, že rozhodnout
bude hodně těžké... Ale co udělat
s chuligány a vandaly, kteří po
návštěvě Moravy páchají v Olomoucké ulici výtržnosti a ruší noční klid? Možným řešením by bylo
zvýšení prevence. Třeba by pravidelná a častější procházky hlídky
městských strážníků pomohla...
Celá kauza má v každém případě
dva aspekty. Objektivně řečeno,
poté, co před rokem zahájil v Restauraci Morava Disko Club svůj
provoz, změnil se i noční život
během pátečních a sobotních nocí
lidem z Olomoucké ulice i okolí.
Hlučné návraty návštěvníků, série
vandalských činů celých skupin
chlapců i dívek ovlivněných alkoholem a možná i drogami, zvonění
na zvonky, převrácené popelnice či
množství dalších výtržností. Na straně druhé je ale pravda, že omezovat
a dokonce zrušit provoz v DCM
je hodně alibistické řešení. Popsanou situaci ohledně rušení nočního
klidu nemohou ovlivnit provozovatelé diskotéky, kteří bezpečnost a pořádek ve vlastním podniku mají více
či méně zvládnutou. Otázka jiná je,
co se pak děje venku. Tady ale objektivně selhávají bezpečnostní složky, zejména státní a městská policie,
do jejichž kompetence patří dohled
nad veřejným pořádkem na ulicích!
Noční výtržnosti se dějí i v jiných lokalitách Prostějova, zejména v okolí
nočních barů nebo dalších klubů.
O uzavření těchto provozoven ale
město neuvažuje, tak proč to má odnést jenom Morava?

„Rada města zatím ohledně provozu diskotéky v Olomoucké ulici
nic nerozhodla. Řídíme se petičním
právem, a pokud nám byla adresována petice se sto třemi podpisy
rozhořčených občanů stěžujících
si na rušení nočního klidu, musíme
se tím zabývat a navrhnout nějaká
opatření. Navíc v dopise přiloženém
k petici je zmínka o tom, že já osobně
jsem se údajně delší dobu problému
nevěnoval a podceňoval ho. Přestože si uvědomuji, že takto razantně
postupovat vůči provozovatelům
diskotéky je hodně problémové, a já
se v tuto chvíli nepřikláním k jednomu či druhému řešení, jednat jsme
jako radní nějak museli,“ objasnil
pro Večerník postoj vedení města
jeho primátor Miroslav Pišťák. „Ať
o tom rozhodne zastupitelstvo města
na základě podkladů, které připraví
právní oddělení magistrátu. Je pravda, že všechny zjištěné informace
nás přesvědčují o tom, že diskotékový klub v Moravě je velmi slušný podnik a má precizně zvládnutá
jak hygienická, tak bezpečnostní
opatření. Problém nastává až v nočních a mnohdy ranních hodinách
s návštěvníky tohoto klubu venku
na ulici,“ zhodnotil situaci primátor
Statutárního města Prostějov s tím,
že vymyslet opatření, aby se už neopakovaly noční výtržnosti hostů
diskotéky, bude hodně těžké. „Čeká
nás pořádně tvrdý oříšek,“ uvědomuje si Pišťák.
Jakmile se provozovatelé Disco
Clubu Morava dozvěděli o možnosti razantního postupu města
omezit provoz diskoték do 22.00
hodin, dali se také do sepsání petice. „Jsem pro zachování Disco
Clubu Morava v Olomoucké ulici
i současné otevírací doby v maximální možné míře. Klub zásadním
způsobem přispívá k rozvoji kultury
ve městě a nabízí široké možnosti společenského, volnočasového
a kulturního vyžití zejména mladým
lidem,“ zní text podpisového archu,
pod nímž je už přes tisíc osob. „Naši
petici v elektronické či papírové
podobě podepsalo takřka jedenáct
set lidí. Takové číslo jsme nečekali
a jsme rádi, že nás takto podpořili.

Foto: Michal Kadlec
Podepisovali ji nejen na internetu,
ale chodili i k nám do klubu,“ sdělil
nám Petr Bartoš, spolumajitel Disco
Clubu Morava. Jak dodal, s touto
peticí hodlá tento týden navštívit
vedení města, se kterým chce jednat o dalších řešeních. Navíc znovu
potvrdil, že je ochoten posílit bezpečnostní službu a její členy poslat
i ven na ulici před provozovnu. „To
hlavní ale musí zvládnout policie,“
uvedl Bartoš.
„Rada města nepřijala v souvislosti
s touto problematikou žádné usnesení. Ale i návštěvníci discoklubu musí
své chování korigovat. Ctěme obecný princip demokracie, svoboda
jednotlivce ovšem končí tam, kde
začíná svoboda druhého,“ vyjádřila sek celé kauze Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora, která je na
magistrátu zodpovědná za školství a
kulturu v Prostějově. „Nemyslím si
ale, že striktní omezení otvírací doby
je řešením. Je nutné přijmout organizační opatření na straně provozovatele discoklubu, které zamezí těmto
negativním jevům. S majiteli ale
i nadále jednáme a vyhodnotíme přijatá opatření,“ dodala Hemerková.
Večerník chtěl během uplynulého
týdne oslovit i velitele Městské
policie v Prostějově Jana Nagyho,
aby se k celému problému taktéž
vyjádřil a hlavně vysvětlil, proč
není v silách strážníků zajistit klid
a pořádek v nočních hodinách
v Olomoucké ulici a jejím okolí.
Jan Nagy měl však dovolenou
a jeho vyjádření tak přineseme
v příštím vydání Večerníku.

Na Plumlovské těžce zraněna
sedmnáctiletá MOTORKÁŘKA

Prostějov/mik - Závažná
havárie mladé motorkářky
v Plumlovské ulici ze středečního rána má dohru. Prostějovská policie se obrací na
veřejnost se žádostí o pomoc.
Hledá se totiž žena, která
těžce zraněné sedmnáctileté
motorkářce poskytla první
pomoc! Zřejmě potom ve vší
skromnosti zmizela...
„Ve středu třetího září čtvrt
hodiny před osmou ráno
došlo v Prostějově k
vážné dopravní nehodě mezi nákladním vozidlem Renault Traffic, za jehož volantem
seděl čtyřiačtyřicetiletý
řidič, a motocyklem
značky Baotian BIAGINNI, na kterém jela sedmnáctiletá dívka. Z dosavadního šetření vyplývá, že ke střetu došlo
v okamžiku, kdy nákladní vozidlo vyjíždělo z vedlejší silnice
ulice Kosířské na hlavní Plumlovskou, po které jel uvedený
motocykl ve směru od Mostkovic do centra města. Při střetu
došlo k vážnému zranění mo-

tocyklistky, která byla převezena do olomoucké nemocnice. Podle prvotní lékařské
zprávy se dívka ze zranění
bude léčit déle než šest týdnů,“
uvedla k závažné havárii Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.

současné doby nepodařilo
zjistit totožnost této ženy, obracíme se na širokou veřejnost
se žádostí o pomoc. Přivítáme
jakékoliv informace, které
by vedly ke ztotožnění ženy,
případně ke zjištění dalších
svědků nehody,“ apeluje na
veřejnost Irena Urbánková.
Osoby, které by mohly poskytnout
kriminalistům
jakékoliv informace
k nehodě, mohou
kontaktovat vyšetřovatele
na
telefonní lince
974 781 457, případně kdykoliv
na bezplatné telefonní lince 158.
„Rovněž žádáme
i paní, která bezprostředně po nehodě poskytla zraněné dívce první pomoc,
aby se přihlásila na Službě
kriminální policie a vyšetřování v Prostějově buď osobně, nebo telefonicky na čísle
974 781 457,“ dodala směrem
k zachránkyni mluvčí krajské
policie.

Policie hledá
zdravotní sestru,
která jí poskytla
první pomoc!
Bezprostředně po nehodě se
na místě nehody naštěstí nacházela žena, která je podle
zjištěných informací zdravotní sestrou. Ta zraněné
dívce poskytla první pomoc.
„Vzhledem k tomu, že se do

Bývalý generální ředitel Oděvního podniku F. Tuhý bude mít co vysvětlovat...
Prostějov/mls - O tom, že trestní
žaloba na Františka Tuhého
již byla podána, vás Večerník
jako první informoval krátce
po odstřelu půltuctu budov
Oděvního podniku koncem
června letošního roku. A před
pár dny jsme zjistili, že byl
učiněn další krok ke spravedlnosti. „Hlavní líčení s inženýrem
Františkem Tuhým je naplánováno na úterý třicátého
září od devíti hodin,“ potvrdila
Večerníku zjištěnou novinku
Lenka Smutná Polachová, tisková mluvčí Krajského soudu
v Brně.

Tento soudce už
poslal za mříže
Mičku i Bakalára

Extrémně sledovaný případ kontroverzního muže byl přidělen soudci
Tomáši Kurfiřtovi, který mimo
jiné rozhodoval už o dvou jiných
známých kauzách z prostějovského
regionu. Před půldruhým rokem
poslal na 18 let do vězení chladnokrevného
vraha
Romana
Mičku, jeho komplici Davidu
Braunerovi pak vyměřil šestiletý
nepodmíněný trest. Rekordních
dvaadvacet let natvrdo pak napařil
Jánu Bakalárovi, který se podílel
na brutálním loupežném přepadení
v Přemyslovicích.
Podobně tvrdý trest Františku
Tuhému za finanční transakce
z pozice šéfa někdejšího tuzemského gigantu nehrozí a to i přesto,
že postupné zadlužování a následný krach Oděvního podniku
měly na tisíce lidí z Prostějovska
nesrovnatelně větší negativní vliv,

než například zmíněná krádež
třiceti milionů korun z vozu
bezpečnostní agentury...

Hrozí mu pět
až deset let
Samotný František Tuhý se ale má
určitě čeho bát. Ve hře je zejména
částka šestadvaceti milionů korun,
které si měl nechat vyplatit bez ohledu na skutečný ekonomický stav
podniku. Čelit tak bude obžalobě ze
zpronevěry. Jelikož jeho jednáním
měla vzniknout škoda velkého rozsahu, pokud bude uznán vinným,
hrozí mu trest odnětí svobody ve
výši pět až deset let vězení. „Trestné činnosti se měl obžalovaný

očekávat rozsáhlá a sofistikovaná
obhajoba, která se bude veškerou
vinu snažit relativizovat, případně
přenést na někoho či něco jiného. Dá se ale předpokládat,
že František Tuhý prolomí své
mlčení, do něhož se uzavřel
okamžitě po odstavení z funkce
generálního ředitele.
Pro rozhodování soudu však
budou zásadní důkazy, které se
podařilo shromáždit státnímu
Soudy se zřejmě
zástupci. Možnosti k jejich zajištění
nepochybně existovaly, vždyť
potáhnou řadu měsíců o zpronevěře šestadvaceti milionů
korun ze strany Františka Tuhého
hovořila už i žaloba, kterou v lednu
Prostějované mají většinou o vině 2011 podal tehdejší insolvenční
i případném trestu jasno. Navzdory správce OP Jaroslav Svoboda.
tomu bude mít brněnský soud při Nikdo neví, jak a kdy to celé skončí.
rozhodování poměrně nesnadnou Už nyní je však jisté, že proces
roli. Ze strany obžalovaného dá nahlédnout pod pokličku
managementu,
a jeho právních zástupců se dá hospodaření

dopustit tím, že v době od února
2004 do února 2008 svévolně
v rozporu se zákonem rozhodl o vyplacení prémií své osobě, čímž měl
způsobit společnosti Oděvní podnik
Prostějov škodu ve výši přesahující
šestadvacet milionů korun,“ potvrdil
Hynek Olma, tiskový mluvčí krajského státního zastupitelství.

jehož působení vedlo až k definitnímu krachu kdysi úspěšného
podniku, který minimálně ve
střední Evropě neměl ve svém
oboru konkurenci.
Dá se ale předpokládat, že po vynesení verdiktu budou nepochybně
následovat odvolání, takže celá
záležitost se jistě ještě pořádně protáhne...

Za dluhy mohou i jiní
Obžalobou Františka Tuhého by
celá kauza Oděvního podniku
rozhodně skončit neměla. Policie
České republiky letos v červnu
zahájila trestní stíhání dalších pěti
bývalých členů představenstva této

společnosti, které viní z předlužení
podniku. Součástí vyšetřování bylo
i podezření z úvěrového podvodu ve
výši 1,2 miliardy korun, ve kterém
jako poškozená figurovala Česká
spořitelna.
Z informací zveřejněných na internetovém serveru www.justice.
cz vyplývá, že kompletní rozprodej
včetně prodeje hlavního areálu
vynesl 409 milionů korun. Zbývajících asi 1,8 miliardy korun se už
stovky věřitelů nikdy nedočkají.
V dobách, kdy Oděvní podnik
provozoval své pobočné závody
například v Jeseníku či v Konici,
pro něj pracovalo až deset tisíc lidí. Po krachu si postupně
všichni museli hledat práci jinde,
přičemž některým se to ovšem
dodnes nepodařilo... Že tedy takový podnik regionu chybí, o tom
nepochybujte!

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!!!

Leontýna Omelka
14. 8. 2014 52 cm 3,85 kg
Alojzov

Nadja Radkovičová
28. 8. 2014 50 cm 3,10 kg
Prostějov

Barbora Faktorová
29. 8. 2014 53 cm 3,55 kg
Prostějov

Adéla Rozsypalová
30. 8. 2014 49 cm 3,70 kg
Otaslavice

Gabriela Grulichová
31. 8. 2014 50 cm 3,35 kg
Ladín

Julie Krchňáková
31. 8. 2014 51 cm 4,00 kg
Kralice na Hané

Anna Julínková
1. 9. 2014 50 cm 3,00 kg
Prostějov

Max Protivánek
29. 8. 2014 50 cm 2,85 kg
Olomouc

Štěpán Krychtálek
30. 8. 2014 49 cm 3,10 kg
Otaslavice

Tomáš Píč
1. 9. 2014 50 cm 3,50 kg
Prostějov

Tomáš Všetička
1. 9. 2014 51 cm 4,05 kg
Prostějov

Lukáš Holub
2. 9. 2014 50 cm 3,75 kg
Čehovice

Jaromír Macháček
2. 9. 2014 52 cm 3,95 kg
Prostějov

Dominik Štrof
2. 9. 2014 51 cm 3,75 kg
Otaslavice

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!

Vršková sbírka oslaví rok
a stejnou dobu pomáhá!
Prostějov/red - Sbírka vršků od PET lahví, do níž se díky iniciativě předsedkyně
Okrašlovacího spolku Miladě Sokolové,
může zapojit i široká veřejnost, úspěšně
pokračuje. Od loňského září dali „sběrači“ do
kontejnerů umístěných v pěti prostějovských
provozovnách tisíce víček. Sbírka navíc
v příštích dnech oslaví rok svého trvání.
Kontejnery na vršky jsou po Prostějově
umístěny v potravinách U Modrého lva
(Pernštýnské náměstí), v Hané (Plumlovská
ulice), Moravě (Olomoucká ulice), U Machalů
v Kostelecké ulici a v potravinách CBA v ulici
Dobrovského.
Jednou z pravidelných přispívatelek je i Jana M.
„Jsem samoživitelka na mateřské, takže peníze
nazbyt nemám. Víčka ale sbírám po rodině
i kamarádkách a odevzdávám pravidelně už od
loňských vánoc. Snažím se potřebným pomoci
alespoň touto cestou,“ vysvětlila mladá žena.
„Do Charity jsem za ten rok odvezla několik
desítek pytlů vršků nejen z kontejnerů, ale
i z některých prostějovských základních škol,
které se do sbírání zapojily,“ konstatovala
s potěšením Milada Sokolová.
Uspokojení vyjádřila i Lenka Prokopová
z Charity Prostějov. „Za výnos ze sbírky nakupujeme pomůcky pro zdravotně znevýhodněné
osoby. Finanční prostředky využíváme rovněž
v nejrůznějších aktivitách, které mají podpořit
sociální cítění v dětech i dospělých,“ sdělila.
Takže sbírejte a házejte. Potřebných, kterým
barevné plastové vršky pomohou zlepšit žití, je
stále víc.

SOUTĚŽTE S PROSTĚJOVSKÝM
VEČERNÍKEM ...

o 5.000 KC

poslední šanci

+ LAHEV SEKTU

Malá

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.

Foto: archív Okrášlovacího spolku města Prostějova

MÁTE
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, V sobotu 20. září 2014 se koná
o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, od 18:00 hodin koncert Veroninabízí k zapůjčení kompenzační ky Vičarové s doprovodem. PAX
pomůcky, např. polohovací lůžBrněnská 25, Prostějov (vedle
ka, ortopedické vozíky, chodítka,
kostela sv. Cyrila a Metoděje).
WC křesla aj. Služby jsme rozšířili Koncert se uskuteční za podpory
i o rozvoz pomůcek. Bližší inforStatutárního města Prostějov.
mace v kanceláři č. 106 nebo na
tel. č. 588 000 167
MC Cipísek
MC Cipísek připravuje pro
Půjčovna rehabilitačních
rodiče a děti:
a kompenzačních pomůcek
Mimiklub pro maminky s miLAZARIÁNSKÉHO SERVI- minky (besedy s odborníky, poSU PV, Hacarova 2, zajišťuje or- hybové a hudební aktivity,apod.)
topedické vozíky, WC křesla, cho- Broučci, Zajíčci a Méďové
dítka – pevná, pojízdná, podpažní, (programy pro rodiče s dětmi od
servírovací stolky a polohovací 18 měsíců do 4 let)
lůžka (mechanická, elektrická). Cipískova školička (adaptační
Kontakt po telefonu pí. V. Zaple- program pro děti před nástupem
talová 776 054 299
do školky)
Dodatečné zápisy do programů
Regionální pracoviště Tyflo- MC Cipísek na období září-prosiCentra Olomouc v Prostějově nec 2014 proběhnou 2. – 12. září
nadále poskytuje služby nevido- 2014 vždy od 8:30 do 12:00 homým a slabozrakým občanům na din.
adrese: Kostelecká 17, Prostějov. Podzimní burza dětského oblečení a obuvi. Výdej formuSVAZ NESLYŠÍCÍCH
lářů pro prodávající v pondělí
15. září 2014 od 15:00 do 17:00
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01 hodin, poté v dopoledních proVážení klienti. I v tomto roce gramech do jejich vydání. Počet
Vám nabízíme možnost využít prodávajících je omezen. Burza
služeb našeho zařízení. Kromě se bude konat v sobotu 4. října
odborného sociálního poraden- od 8:30 do 13:00 hodin.
ství, Vám také nabízíme prodej
baterií do sluchadel a drobné- Základní organizace SPCCH
ho příslušenství ke sluchadlům v Prostějově poskytuje i nadále
(hadičky, čistící tablety, či ušní své poradenské služby každé
tvarovky různých velikostí). Na úterý od 9 do 11 hodin v kanvaši návštěvu se srdečně těšíme. celáři na Kostelecké 17 v Prostějově, přízemí dveře číslo
Dobrovolní hasiči DOLOPLA- 109. Také v tomto roce pořádá
ZY pořádají v sobotu 13. září ZO SPCCH v ČR Prostějov
2014 NOČNÍ soutěž v požárním zájezdy: 1. října 2014 – zájezd
útoku „MEMORIÁL VLASTI- do Polského Těšína. Přihlášky
MILA GREGORA“ o putovní a další informace získáte na shopohár. Zahájení ve 20:00 hodin. ra uvedené adrese v úřední dny.
Kategorie veteráni muži a veteránky ženy. Soutěž proběhne na fotba- Art kavárna Avatarka pořádá
lovém hřišti v DOLOPLAZECH. výstavu fotografií: Petr Hruban
Občerstvení zajištěno.
– Krásy a tajemno podzemí.
Výstava se koná do 28. září 2014
Výstava obrazů brněnské výtvarnice Heleny Zemánkové se Tři desítky obrazů vystaví v zámuskuteční v kavárně Galerie ND ku Plumlov malířka, sochařka
v Prostějově do 30. října 2014.
a fotografka Lilian Amann.

Jiřinkové odpoledne!

Český svaz chovatelů, Okresní
organizace Prostějov pořádá v sobotu 13. září od 13:00 do 18:00
hodin a 14. září od 8:00 do 16:00
hodin Hanáckou výstavu drobného zvířectva ve výstavním areálu
v Plumlovské ul. 50 v Prostějově.
Bonsai klub Haná pořádá VÝSTAVU BONSAJÍ ve dnech
12. – 14. září 2014 vždy od 9:00
do 17:00 hodin v rajské zahradě
u kostela Povýšení Svatého kříže
v Prostějově a ve dnech 13. – 14.
září 2014 vždy od 9:00 do 16:00
hodin v Brodku u Prostějova, nádvoří zámku dr. Belcrediho.
Taneční pro dospělé
– zahájení 19. září 2014
www.tanecni-prostejov.cz
Tel.: 602 966 222
ICM Prostějov
Otevírací doba ICM Prostějov
bude od září opět od 12:00 do
17:00 hodin.
Vúterý dne 9. září 2014 bude ICM
plánovaně zavřeno z důvodu akce
„Co ti brání v podnikání“. Přijďte
získat aktuální informace o tom,
jak začít podnikat. Více info na
www.icmprostejov.cz
Internet pro veřejnost bude dostupný od 14:00 do 17:00 hodin.
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 aj. vše balené
v sáčcích a pytlích. Info na adrese: OS Pomocná ruka, Školní
32, Prostějov. Tel. 582 335 251,
734 575 711
Výstava s názvem „Malby
a kresby“ potrvá do
31. října 2014
Galerie umění pořádá do 9. září
2014 výstavu Modelky i květiny

Prostějov/red - Okrašlovací spolek města Prostějova pořádá v Národním domě tuto hodovou neděli
14. září tradiční Jiřinkové odpoledne. I letos bude
věnováno jedné ze zakládajících členek, zesnulé
Jarmile Pospíšilové.
Součástí programu budou módní přehlídky. Zatímco
firma Koutný bude prezentovat pánskou módu, ať již
vycházkovou či společenskou, salon Marilyn nabídne
společenské a svatební šaty. 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.

TIP Večerníku

MEGA HODOVÁ PÁRTY
KDY: SOBOTA 13. ZÁŘÍ 2014, 20:00 HODIN
KDE: Společenský dům, Komenského ul., Prostějov
Chystá se velkolepá párty
měsíce a pokud vám chybí
prázdniny nebo letní dovolená, přijďte vytančit svůj
stesk na legendární „hodovou diskotéku“ do Společenského domu v Prostějově,
která se opět vrací na scénu!
Po dlouhé odmlce na vás čeká
maxi hudební a taneční nářez,
na který budete vzpomínat
minimálně do další hodové
diskotéky... Za mixážní pult
se postaví oblíbení DJ Shimmy, Rosman a David Klásek.
Můžete se spolehnout, že
s takovou formací vás nemine skvělý hudební výběr nejnovějších a nejoblíbenějších
hudebních pecek současnosti,
propracovaná světelná show
a prostě maximální zábava,
kterou si můžete užít spolu se
všemi vašimi přáteli, pokud
v sobotu 13. září dorazíte do
zdejšího společenského domu.
Svaz tělesně postižených v ČR,
z.s., místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17 zve své
členy i nečleny na zájezd 4. října
2014 do Veĺkého Mederu – pobyt ve slovenských termálech.
Bližší informace v kanceláři
č.106 nebo na tel.č.588 008 095,
724 706 773.

budou projektanti respektovat maximum námětů od
občanů.
Cestní síť na náměstí Odboje
je již za hranicí svojí životnosti
a je nutné přistoupit k její rekonstrukci. Šířka centrálního
chodníku a zálivů pro lavičky
je značně předimenzovaná.
„V rámci revitalizace je proto
navrženo jejich zúžení. Rovněž zeleň na tomto náměstí již
vyžaduje výraznější péči, protože část stromů zde trpí kvůli

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.

Ekocentrum IRIS
Husovo nám. 67, Prostějov
pondělí 8. září od 16:00 do 18:00
hodin – tvořivá dílna - Keramika
Ve středu 10. září 2014 od 17:00
hodin se koná nauka FENG-ŠUEJ v podkrovním sále Městské knihovny Prostějov.

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner agentury MAMUT AGENCY, pro vás připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na mimořádnou akci, která nemá v Prostějově obdoby! Příští SOBOTU 13. ZÁŘÍ 2014 se ve Společenském domě
v Prostějově uskuteční MEGA HODOVÁ PÁRTY. A vzhledem
k tomu, že „kasko“ bude zcela jistě praskat ve švech, máte díky
Večerníku nejen šanci být u toho, ale ještě navíc i ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 8. do čtvrtku 11. září, přičemž je ryze
„telefonická“ a radovat se bude moct kvintet šťastlivců! Celá pětice výherůc pak bude moct do Společenského domu v Prostějově
ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou hrát ty pravé pecky, které
dnes nejen u generace teenagerů letí..
Co je potřeba pro to 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...
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

Nejsou již mezi námi...
Libuše Mazalová 1930 Olšany
Květoslava Novotná 1949
Prostějov
Karel Adamčík 1940 Prostějov
Jarmila Schusterová 1935
Prostějov
Anežka Müllerová 1966
Prostějov

Jaromíra Děrdová 1957
Hluchov
Rostislav Přikryl 1947 Smržice
Božena Dosedělová 1923
Přemyslovice
Anna Janská 1939 Otaslavice
Jan Tepr 1950
Prostějov
Jana Hyclová 1940 Otinoves

Rozloučíme se...

Pondělí 8. září 2014
Věra Kopecká 1926 Protivanov
15.00 kostel Protivanov
Středa 10. září 2014
Oldřich Pinkava 1952 Skalka 11.00 Obřadní síň Prostějov

který by propojil ulice Vrlovu
a Hybešovu. Současně se propojí i obě části ulice Hybešova
a zpřístupní se stávající dětské
hřiště pomocí chodníku. To je
prozatím přístupné pouze z vozovky,“ připomíná dále Zajíček.
Podle zpracovaného propočtu
realizačních nákladů by revitalizace náměstí Odboje vyžadovala zhruba 1,8 milionu
korun bez DPH. Revitalizace
Neumannova náměstí pak asi
půl milionu korun.

Oznámení o vypnutí elektrické energie
oboustranně, Zahradní celá po č.
471, Komenského náměstí od č.
65 a 168 po ul. Zahradní. Odběratelská trafostanice Nezamyslice
ČD (č. 300721). Odběratelská
trafostanice Mořice sladovna
(č. 300710). Odběratelská trafostanice Mořice ZD (č. 300711)
Obce: Vrchoslavice, Němčice,
Mořice
Dne: 18. 9. 2014 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Vrchoslavice od Nezamyslic po č.5 včetně, dále celý
Pargan a ulice sm. Němčice,
část obce Mořice ve směru od
Němčic od č. 50 a 152 oboustraně po č.100, 21 a 94, od č.
180 a 108 po č.163 a 96, dále č.
40, 41, 85, 87, 82 a 27. Němči-

ce ul. Havlíčkova celá po č. 94,
Horní brána od ul. Havlíčkové
po č. 70 jednostr. Chmelín celý,
Šafaříkova celá oboustranně,
Zahradní celá po č. 471, Komenského náměstí od č. 65
a 168 po ul. Zahradní. Odběratelská trafostanice Mořice
ZD (č. 300711). Odběratelská
trafostanice Mořice sladovna
(č. 300710)
Obce: Klužínek, Rakůvka
Dne: 19. 9. 2014 od 7:30 do 15:00
hod
Vypnutá oblast: celé obce: Klužínek, Rakůvka včetně podnikatelských subjektů v obci, FVE
Rekman /netýká se farmy Klužínek/
E.ON Česká republika, s.r.o.

neděle 14. září

PROSTĚJOVSKÉ
HODOVÉ SLAVNOSTI
10:30 Pohádky ze Špalíčku
13:00 Komentovaná prohlídka
Národního domu
15:00 Pěvecké sbory
Vlastimila a Orlice
16:00 Jiřinkové odpoledne
Jarmily Pospíšilové

DUHA

Kulturní klub u hradeb
Prostějov

pondělí 8. – úterý 9. září

pátek 12. září

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

sobota 13. září

17:00 - 19:00
Taneční kurz pro střední
školy (lektor J. Halíř)

17:30 Lepší teď, než jindy
20:00 Dárce

V KOLIK HODIN STARTUJE MEGA HODOVÁ PÁRTY?

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obce: Nezamyslice, Víceměřice,
Němčice, Mořice
Dne: 15. 9. 2014 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Nezamyslice mimo ul. Komenského, Víceměřice - úpravna
vod, a č. 100, část obce Mořice
od č. 178 a 42 celé řadovky, od
č.18 a 105 podél hl. silnice + ul.
Zahradní a Hřbitovní, Němčice nad Hanou ul. Havlíčkova
celá po č. 94, Horní brána od ul.
Havlíčkové po č. 70 jednostr.
Chmelín celý, Šafaříkova celá

úterý 9. září

17:30 Nejhledanější muž
20:00 O koních a lidech-art film
islandský film

17:30 Lepší teď, než jindy
americká romantaická komedie
20:00 Dárce
americké sci-fi

VYHRAJTE LÍSTEK NA... MEGA HODOVOU PÁRTY!

počítává detaily projektu Antonín Zajíček, vedoucí odboru
rozvoje a investic města.
Největším nedostatkem Neumannova náměstí se jeví chybějící pěší spojení mezi ulicemi Vrlova a Hybešova. „Pro
místní obyvatele se přitom jedná
o hlavní pěší spojnici do nákupní zóny. V současnosti zde jsou
pouze pěšiny vyšlapané v zeleni,
jejichž průchodnost je závislá
na počasí. Studie proto navrhuje hlavně vytvoření chodníku,

17:30 Nejhledanější muž
koprodukční thriller
20:00 Díra u Hanušovic
česká načernalá komedie

čtvrtek 11. září

Kromě kvalitního hudebního
programu se můžete těšit na
„vymakaná“ profi světla a profi
zvuk, takže si budete tuhle událost moci naplno užít. Vezměte
svoje kamarády a známé za
pořádnou zábavou, nudit se rozhodně nebudete.
Tak to už tuto sobotu přijďte
naplno rozjet na tradiční hodovou párty do „kasca“!

MĚSTSKÉ
DIVADLO

pondělí 8. září

středa 10. září

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „MEGA HODOVÁ
PÁRTY“.Můžetenámaleovšemtakévolatnaznámételefonníčíslo
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. Pětici výherců budeme ještě v tentýž den kontaktovat telefonicky, NEZAPOMEŇTE PROTO UVÁDĚT SVŮJ MOBILNÍ
TELEFON. Vstupenky budou připraveny na vaše jméno před
samotným koncertem u vchodu do Společenského domu.

dřívější příliš husté výsadbě
a keře jsou přerostlé. Z prostoru náměstí proto bude odstraněno patnáct kusů stromů
a všechny stávající keře. Vedle
odstranění zeleně plánujeme
i její novou výsadbu. Hlavní
komunikace budou doplněny
o lemy z nízkých kvetoucích
keřů. Centrální chodník plánujeme zdůraznit lemem kvetoucích trvalek a travin. Stromové
patro doplníme o menší počet
více vzrůstných stromů,“ vy-

KINO METRO 70

17:30 Nejhledanější muž
20:00 Díra u Hanušovic

Revitalizace náměstí Odboje a Neumannova náměstí

Prostějov/red - Na základě
podnětů, které zazněly na
setkání představitelů vedení města s obyvateli sídliště
E. Beneše a přilehlých částí,
byly zhotoveny studie revitalizace náměstí Odboje
a Neumannova náměstí. Dříve, než budou dále rozpracovány, je radnice alespoň dílčí
formou představuje veřejnosti na webových stránkách
města prostejov.eu. V dalších
stupních projektové přípravy
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17:30 Dárce
20:00 Lepší teď, než jindy

neděle 14. září
NEHRAJEME

TIPY na akce
posílejte na e-mail:

vecernik@pv.cz

středa 10. září

čtvrtek 11. září

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

so 13. – ne 14. září

XXXII. PROSTĚJOVSKÉ
HANÁCKÉ SLAVNOSTI
konané u příležitosti tradičních prostějovských hodů na
náměstí T.G.Masaryka.

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 88. DO 14
14. 99. 2014

TELEFON 582 344 130
30

PŘEDNÁŠKA: Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
KOMETY KAMIKADZE - čtvrtek v11. září 18:00 hodin.
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři
a invalidé 20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.
Přednášky prof. RNDr. Miloslava Druckmüllera, CSc., jsou
velikým zážitkem a patří k nejlepším. Jeho význam navíc zdaleka přesahuje hranice naší země. Profesor Druckmüller je
matematik, který se zabývá numerickými metodami analýzy
a zpracování obrazů.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek,
v pátek a rovněž v sobotu a v neděli od 15:00 hodin. Pozorovatelné jsou skvrny a další útvary ve fotosféře i chromosféře.
Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli ve 20:30 hodin. Měsíc prochází úplňkem a začíná couvat, pozorovatelné jsou kromě Měsíce
další zajímavé objekty letního hvězdného nebe. Vstupné 20 Kč.
NEDĚLNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI – ve 14:00 hodin, z cyklu
SOUHVĚZDÍ – Královna mezi hvězdami. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA - v 15:30 hodin uvádíme: Jak
si mlsné medvídě chtělo líznout mlíčka z Mléčné dráhy.
Vstupné 20 Kč.
VÝSTAVY A EXPOZICE na začátku všech pozorování a akcí.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě budeme po zimním odloučení
opětovně přinášet pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde
čistící práce společnosti .A.S.A. Technické služby budou probíhat:
9. září BLOK č. 1
Zlechovská, Na Okraji, Kosířská, Na Vyhlídce, Legionářská, Wichterlova, gen. Sachera, gen. Dudy, gen. Dudy a gen. Sachera – spojka,
Hloučelní, J. Lady (Plumlovská – Mathonova), Plumlovská (kruh.
objezd J. Lady – Interspar)
10. září BLOK č. 2
K. Svolinského (Kpt. O. Jaroše – V. Špály), K. Svolinského – parkoviště (Kpt. O. Jaroše – V. Špály), V. Špály, J. Zrzavého, K. Svolinského (V. Špály – Billa), A. Slavíčka, K. Svolinského – parkoviště
(V. Špály – Billa)
11. září BLOK č. 3
Kpt. O. Jaroše (K. Svolinského – průchod), A.Fišárka, B. Dvorskéhok, C. Boudy, S. Suchardy, Kpt. O. Jaroše – parkoviště, C. Boudy
– parkoviště

V Okružní se začne stavět cyklostezka

Prostějov/red - Magistrát Statutárního města Prostějova během uplynulého týdne zveřejnil zprávu, že v první polovině
měsíce září 2014 zahájí práce
na výstavbě cyklistické stezky
v Okružní ulici v Prostějově.
„Stavební práce budou realizovány na základě vydaného
povolení tak, aby bylo omezení
dopravy co nejmenší. Stavební
úpravy budou obsahovat práce
na chodnících, nově budované
cyklostezce a zpevněných plochách mezi chodníkem a komunikací v okolí vašich domů,“
vzkazuje obyvatelům Okružní
ulice Antonín Zajíček, vedoucí
odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.
Stavbu cyklostezky a rekonstrukci chodníků bude provádět

firma Skanska, za magistrát
města Prostějova bude provádět
stavební dozor pracovník odboru rozvoje a investic Petr Brückner. „Lze očekávat, že v průběhu prací bude muset být omezen
jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým nemovitostem v dané lokalitě. Žádáme tímto o vstřícnost
při řešení problémů s přístupem
k nemovitostem zdejších občanů. Předpokládáme, že práce
budou dokončeny nejpozději
do poloviny měsíce listopadu
2014,“ dodal Zajíček.
Pokud budete potřebovat bližší
informace, kontaktujte Petra
Brücknera, telefon 582 329 361
(volat nejlépe mezi 8.00 až 9.00
hodin ráno). Práce na stavbě
bude řídit stavbyvedoucí Jiří
Rozehnal, telefon 737 257 058.

Rozhovor Večerníku
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 8. září 2014
Exkluzivní interview s generálním ředitelem a jednatelem marketingové společnosti TK PLUS
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„NA NAŠICH AKCÍCH JE PLNO. TO JE DŮKAZ, ŽE MAJÍ ÚSPĚCH!“
Petr Chytil si moc váží poděkování z úst prostějovského primátora Miroslava Pišťáka

Prostějov - Spojení TK PLUS výhradně se sportem již dávno
neplatí. Prostějovská marketingová společnost totiž po řadu let
pořádá také významné kulturní akce, které pravidelně překračují hranice regionu. A tak společně s vedením Olomouckého
kraje letos už poosmé pořádala předání Cen Olomouckého
kraje za přínos v oblasti kultury. Její zásluhou v Olomouci na
Horním náměstí v posledních letech vystoupili světový operní pěvec José Cura nebo legendární kytarista Paco de Lucía.
V posledních měsících proběhl pod patronací TK PLUS
v Olomouci a Prostějově Hanácký operní festival, v jehož průběhu se na pódiích představila Elina Garanča, či Joseph Calleja,
Lucas Meachem a Petr Nekoranec. Vesměs šlo o současné
či nastupující hvězdy operního nebe. V říjnu pak společně s prostějovskou radnicí a Městským divadlem v Prostějově uspořádá tato agentura již sedmý ročník divadelní přehlídky pod názvem Aplaus 2014. Zejména o těchto akcích si Večerník povídal v exkluzivním rozhovoru s Petrem Chytilem, generálním
ředitelem a jednatelem marketingové společnosti TK PLUS...
Ladislav Valný
Co vás před lety přesvědčilo
o tom, že kromě sportovních akcí
vstoupíte rovněž i na pole do té doby neorané, tedy kulturní?
„Vše začalo nabídkou spolupořádání Cen
Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury, kdy jsme byli sami osloveni tehdejším
vedením Krajského úřadu. Vzali jsme
to jako výzvu a chtěli ukázat, že umíme
připravit i společenskou akci s kulturním
rámcem. Povedlo se a dnes nás těší, že spolupráce s hejtmanstvím úspěšně probíhá už
řadu let. Této skutečnosti si moc vážíme
a důvěru nechceme zklamat. To, že se akce
stala tradiční a má velkou prestiž, bereme
jako nesmírné ocenění.“
K tomu nepochybně přispívá
i pravidelné moderování Marka
Ebena. Jak se vám podařilo získat takovou personu, která má nabitý kalendář
a může si z nabídek vybírat?
„S Markem jsme historicky spolupracovali
na třech velikých sportovně-společenských
událostech v pražském Obecním domě.
Představili jsme mu náš projekt a ten se
mu zalíbil. Bylo to něco nového. Sám byl
zvědavý, jak se předávání těchto cen bude
vyvíjet. Marek Eben je rovněž velikým
znalcem i propagátorem umění a mnohdy
byl mile překvapen, jaké osobnosti kultury
žijí v Olomouckém kraji. Navíc nám po-

mohlo, že jsme měli dobré jméno. Naše
akce mají vždy vysokou kvalitu a i díky
tomu naši nabídku přijal.“
Neměli jste ale obavy, že se po několika letech počet významných
osobností vyčerpá a nebude komu ceny
předávat?
„Takové hlasy jsme zpočátku zaregistrovali. Namítaly, že kulturních počinů bude
velmi málo a nebude koho oceňovat. Ukázal se však pravý opak, návrhy jsou velmi
početné a kvalitní, tudíž pro odbornou porotu je vždy náročné vybrat vítěze. A z toho
máme opravdu největší radost! Žijeme
v kraji, kde se stále ukazují noví lidé, jejichž
práce zaslouží uznání. Jsme opravdu potěšeni, že můžeme spolupracovat s vedením
Olomouckého kraje, s panem hejtmanem
Jiřím Rozbořilem a jako partneři zajišťovat
důstojné předání cen. Podobný vývoj má
také divadelní přehlídka Aplaus.“
Společně s prostějovskou radnicí
a Městským divadlem jste uspořádali první ročník přehlídky APLAUS.
Vlastně tak trochu na zkoušku. Letos se
uskuteční již posedmé, přičemž představení předcházejících šesti festivalů byla
vždy shodně vyprodaná. Čekali jste takový úspěch?
„Nejdříve jsme uvažovali v horizontu tří
let. Teď máme za sebou šest úspěšných
ročníků a věříme, že i ten letošní bude
stejný. Podmínkou úspěchu byla dobrá

spolupráce s Městským divadlem a také
podpora prostějovského magistrátu. Těší
nás, že akce oslovila pana primátora Miroslava Pišťáka. Jeho přízeň je pro přehlídku
Aplaus hodně důležitá. Společně se nám
podařilo vytvořit projekt, který oslovuje
občany celého regionu, a to je na tom všem
nejdůležitější. Vyprodaná představení
s hvězdným hereckým obsazením jsou pak
tím nejlepším důkazem. (úsměv)“
Bez provázání všech zainteresovaných stran by se něco tak zdařilého asi nepovedlo...
„Jsou to všechno spojené nádoby. Můžete
dělat sebelepší akci, bez odezvy u diváků
by však neměly význam. Bez spolupráce
s divadlem by se představení zase neodehrála v krásném a důstojném prostředí.
A bez podpory radnice v čele s primátorem
Miroslavem Pišťákem by všechno bylo
složitější. Díky tomu, že všechno funguje,
můžeme se soustředit výhradně na výběr
nejlepších představení u nás a na Slovensku. Výsledek je opakovaně výborný.
Lidem se Aplaus líbí a o to nám všem jde
především.“
Část výtěžku z přehlídky pravidelně věnujete Divadlu Point. Co
vás vede k podpoře tohoto souboru?
„Toto studentské divadlo poskytuje mladým lidem prostor k nekonvenčnímu
sebevyjádření. Stejně naladěným lidem
umožňuje Point vzájemné setkávání, společnou tvorbu a to je v dnešní hektické
době hodně cenné. Takové aktivity naše
společnost vždy podporovala a vždy tomu
tak bude. Snažíme se dát prostor těm, kteří
si to zaslouží.“
Na tiskové konferenci před
Aplausem 2014 vás za předešlé
ročníky a další akce ocenil i primátor
Prostějova Miroslav Pišťák. Jak se taková slova poslouchají?
„Zazněla z úst zkušeného a úspěšného člověka, který si za svými názory dlouhodobě
stojí a v čele města je řadu let. Opakovaně
ukázal, že lidově řečeno neplácá jen tak
do větru. Pod jeho vedením se magistrátu
výborně a dlouhodobě daří, jsme jedno
z nejúspěšnějších měst s mnoha oceněními. Vidí to každý, kdo nechce být z nějakého důvodu zaslepený... Pana primátora
si velmi vážím, proto ocenění v podobě
poděkování z jeho úst je velmi příjemné
a opravdu jej moc považujeme. Navíc
víme, že je upřímné.“

INZERCE

V SIRNATÝCH LÁZNÍCH
SLATINICE U OLOMOUCE
LÉČÍME KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ
Přítomnost léčebných minerálních pramenů předurčuje Lázně Slatinice k léčbě kožních onemocnění. Zdejší středně mineralizovaná voda
chemického typu HCO3 – Cl – Ca – Na – Mg se
zvýšeným obsahem sulfidické síry je velmi
vhodná nejen k léčbě lupénky, ale také atopického ekzému, lymfedému a celé řadě dalších
chronických dermatóz. Má totiž výrazné antiseptické, antiflogistické akeratolytické účinky.
V Lázních Slatinice léčíme INDIKACI Nemoci kožní
X/1-X/5. Při lázeňské léčbě dermatologických onemocnění u nás doporučujeme koupele v sirovodíkové vodě, která má obecně protizánětlivé účinky
a detoxikační účinky. Dále bioptronovou lampu,
která zlepšuje metabolismus kůže, UVB lampu,
která zmírní zánětlivé projevy.
Více informací naleznete také na www.lazneslatinice.cz
Lázně Slatinice a.s., 783 42, Slatinice č.29, tel.: +420 585 944 599, fax: +420 585 944 608

„Nejen sport je součástí života. I kultura
v něm má nezastupitelné místo. Snažíme se
nabídnout lidem vskutku špičkové zážitky.
Z většiny ohlasů je zřejmé, že se to daří...“
Jeden z nejvyšších představitelů TK PLUS Petr Chytil
o rozšíření aktivit této marketingové společnosti
Samostatnou kapitolou vašich
kulturních akcí jsou velké koncerty pod širým nebem. Do této řeky
jste letos vstoupili potřetí, premiérově
hned na podiích ve dvou městech. Co
vám tyto události přinášejí?
„Premiérový koncert Josého Cury byl
i pro nás krok do neznáma. Ve spolupráci
s městem Olomouc se ovšem vše podařilo.
Společnost TK PLUS se opět dostala do
podvědomí veřejnosti nejen jako agentura, která stojí za sportovními projekty, ale
jež také nabízí i jedinečné kulturní zážitky.
Od toho se následně začaly odvíjet další
obdobné projekty. Koncerty pod širým
nebem mají neopakovatelnou atmosféru
a přiznám se, že jsme jim v naší firmě
docela propadli, i když jejich pořádání je
opravdu náročné.“
Před letošním posledním vystoupením v Prostějově, kdy se
lidem představil Joseph Calleja, se ale
objevily výtky týkající se distribuce
vstupenek. Nemůžou vám takové ohlasy pokazit radost? Neztrácíte třeba
díky nim motivaci pořádat takto velkolepé a jistě finančně velmi náročné
akce?
„Každý, kdo průběh této pseudokauzy
sledoval, si udělá obrázek sám... Byl to
ojedinělý výkřik! Koncert Josepha Calleji
přes nepřízeň počasí proběhl ve skvělé atmosféře. Prostějovské náměstí bylo plné
a hlavně, lidem se celá akce líbila. To je pro
nás měřítko. Ne nějaký jednotlivec, který
chtěl koncertu využít pro vlastní prezentaci... Takoví nám chuť do práce nevezmou.
Navíc nepřátelští a kritičtí jsou téměř vždy
frustrování lidé, kteří toho ve svém životě moc nedokázali, nic neorganizovali
a vůbec netuší, kolik práce a co všechno se

za pořádáním takové významné události skrývá… Umělecká osobnost světového kalibru,
jakou je Joseph Calleja v Prostějově nikdy historicky nevystupovala. Když se podívám
u tohoto umělce na jeho ´štace´
a program, čtu postupně New
York, Londýn, Tokio, Vídeň,
Barcelona, Paříž, Moskva a potom vidím
Prostějov. To je přece úžasné a nádherné!
My Prostějované bychom měli být pyšní,
spokojení a hrdí na své město, které má
takové příležitosti.“
Zažil jste již dříve nějaké podobné reakce?
„Jsme společnost, která pořádá akce často
přesahující hranice regionu nebo celé České republiky. Děláme to již téměř dvacet

kdo je

Foto: Pavel Lebeda/Česká sportovní
let. U některých lidí úspěch vzbuzuje závist. Někdy se opravdu ozve nějaký ´bezejmenný hrdina´, který na našich podnicích
hledá určitou vadu na kráse. Jsou mezi
námi i tací, kteří nám úspěch neumí odpustit. Není to nic příjemného, ale naučili jsme
se s tím žít. Budeme se i nadále snažit dělat
co nejlépe špičkové akce nejen ve sportu,
ale i v kultuře a věříme, že těm co chtějí
pozitivně a aktivně žít, přineseme našimi
projekty hodně radosti a hezkých zážitků.“

petr chytil
Narodil se 26. května 1966 v Prostějově, vystudoval
Gymnázium J. Wolkera v Prostějově, poté absolvoval vysokoškolské studium na Fakultě tělesné výchovy
sportu Univerzity Karlovy v Praze v oboru Fyzioterapie.
Po studiích pracoval v Praze ve vedoucí funkci ve Fitness centru Hotelu Atrium (dříve Hilton), následně dělal šéfa zdravotně-regeneračního
střediska v pětihvězdičkovém Hotelu Penta Rennaisance. V roce 1995 se vrátil pracovně
do Prostějova a nastoupil do společnosti TenisKomerc jako manažer PR, později mu
k tomu přibyla funkce obchodního manažera a v roce 2000 se stal obchodním ředitelem.
Na konci roku 2003 přešel do funkce jednatele a generálního manažera společnosti.
Současně je jednatelem společnosti a předsedou správní rady VK AGEL Prostějov.
Aktivně hrál basketbal, v dorostenecké lize oblékal dres Prostějova, při studiu v Praze pak
působil ve Vyšehradu a týmu ZPA Košíře. Je ženatý - manželka Monika, má čtyři děti Jakub, Lucie, Sára a Agatha. Mezi jeho zájmy patří zejména rodina a práce a všeobecně
sport. Velice rád také cestuje, hraje rekreačně tenis a basketbal.
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www.tkplus.cz
Prostějovský

VEČERNÍK

Ročník

18

/ 36

Pondělí

Číslo

8. září 2014

fotbal

TRHÁK TÝDNE

"NEZÁTKY" VÁLÍ

Navštívili jsme šlágr
v okresním přeboru
o špici tabulky
čtěte
na stranách

23

KUBÁNKA V PROSTĚJOVĚ!!!

basketbal

Tým volejbalistek posílila vynikající
univerzálka Castaneda Simon Liannes

DOMA TO PŮJDE!

Ariete má za sebou
vítěznou premiéru
před svými příznivci
čtěte
na straně

Prostějov/son

31

rozhovor
"MEDAILÍ MOHLO BÝT VÍC"

Exkluzivní interview
s úspěšným parašutistou
Liborem Jirouškem
čtěte
na straně

basketbal

32
PONDĚLÍ 8. 9.
ÚTERÝ 9. 9.

HRÁČSKÝ KÁDR VK AGEL PROSTĚJOV PRO SEZÓNU 2014/2015
POSTUPNĚDOSTÁVÁSVOUKONEČNOUPODOBU.ANEJČERSTVĚJŠÍ
POSILA MÁ VYSOKOU SPORTOVNÍ KVALITU I LÁKAVÝ NÁDECH
EXOTIKY. NOVOU ČLENKOU SOUPISKY ÚŘADUJÍCÍCH MISTRYŇ
ČESKÉ REPUBLIKY A ÚČASTNÍKA CHAMPIONS LEAGUE SE
TOTIŽ V UPLYNULÝCH DNECH STALA KUBÁNSKÁ
PLEJERKA NA DIAGONÁLNÍ POST CASTANEDA
SIMON LIANNES!

Chystá se tenisová svatba:

18:00
09:30

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

AR IET E PR OS TĚ JO V
BC KO LÍN
Hala Sportcentra DDM Prostějov

PONDĚLÍ 8. 9.

18:00

1. LIGA – 1. KOLO

vá
o
l
a
Povede Berdycha Fotb

IVAN LENDL?

09:00

Reportáž ze středečního zápasu najdete na straně 21, jak dopadli
svěřenci Františka Jury proti rezervě 1.FC Slovácko se pak dozvíte ze
servisu na straně 22 dnešního vydání.

VII. ROČNÍK MLÁDEŽNICKÝCH ZÁVODŮ

PROSTĚJOVSKÁ VÝŠKA 2014

Překvapení na poslední chvíli:

Areál ZŠ a RG města Prostějov, Studentská ul.

PÁTEK 12. 9.

Jestřábi přivedli další dva útočníky!

11:30

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

Prostějov/jim - Těsně před prvním zápasem Jestřábů
řábů
zv první lize po šesti letech se útočná vozba Srňova celku rozvíkendu totižž
rostla o další dva hráče. Zkraje uplynulého vík
prostějovský klub nečekaně oznámil, že opěto
opětovně anga-žoval nadějného Lubomíra Kovaříka ze Zlína
a
i o poznání zkušenějšího Zdeňka Kubicu
u
z Mladé Boleslavi. Stalo se tak až po oficiálálním čtvrtečním fotografování celého týmu
ý
a následné páteční
p
uzá
uzávěrce hokejové přílohy, která je součástí dnešního vydání PROSTĚJOVSKÉHO
P
Večerníku. Vedení
LHK Jestřábi totiž an
angažování těchto forvardů jaksi opomnělo
včas prezentovat. A jel
jelikož tedy zprávu o jejich příchodu pustili funkcionáři na veřejnost
veřejn
pozdě, v mimořádném speciálu se tak
o nich bohužel nedo
nedočtete a nespatříte ani jejich snímky, což je
bezesporu škoda...
In
Informace nejenom o nových členech jestřábího hnízda jsme ale pro vás získali
a najdete je na straně 27 dnešního vydání.

ARIETE PROSTĚJOV
SE PAKS (MAĎARSKO)
Hala Sportcentra DDM Prostějov

SOBOTA 13. 9.

17:00

1. LIGA – 3. KOLO

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
SK HS TŘEBÍČ
Zimní stadion v Prostějově

boje na zelených trávnících aneb
DIVIZE „E“ – 15. KOLO
TJ SOKOL URČICE
TJ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
STŘEDA 10. 9. 2014 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

DIVIZE „E“ – 6. KOLO
TJ SOKOL URČICE
FC MSA DOLNÍ BENEŠOV
NEDĚLE 14. 9. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

ka
.. .

Plichta. Uprostřed minulého týdne dorazil do Prostějova tým, jaký se jen tak široko daleko nevidí. Soupeřem „eskáčka“ se stal výběr Al Orooba Cultural, který hraje druhou ligu ve Spojených ´gól arabských
Emirátech. Mezinárodní střetnutí skončilo nakonec smírným výsledkem, když vedoucí gól domácích
vstřelil Pavel Krejčíř. Přes závěrečné vyrovnání exotického soka se bylo na co dívat. Škoda jen, že
zajímavé měření sil sledovala pouze hrstka nejskalnějších příznivců...
Foto: Tomáš Kaláb

Zimní stadion v Prostějově

basketbal

exoti

New York, Prostějov/lpk - O možném spojení legendární osobnosti a české jedničky se poprvé promluvilo nahlas
a vážně. Stalo se tak poté, co Tomáš Berdych vypadl ve čtvrtfinále US Open s Mariem Čiličem. „Přemýšlím o tom,“ přiznal
sám člen TK Agrofert Prostějov. Bude mít za trenéra někdejší světovou jedničku
a úspěšného kouče
Skota Murrayho?

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC STADION LITOMĚŘICE
STŘEDA 10. 9.

Koláž Večerníku

KAM ZA F TBALEM
KRAJSKÝ PŘEBOR – 6. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
FC ŽELATOVICE
SOBOTA 13. 9. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

KRAJSKÝ PŘEBOR – 6. KOLO
SOKOL KONICE
TJ MEDLOV
NEDĚLE 14. 9. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 6. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL BĚLOTÍN
NEDĚLE 14. 9. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 6. KOLO
TJ OTINOVES
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
NEDĚLE 14. 9. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

II. TŘÍDA – 6. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
FK SKALKA 2011
SOBOTA 13. 9. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 8. září 2014

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

pod retuší skrývá. Ti z vás, kterým se to podaří, nám mohou
své tipy nahlásit do redakce
a v případě, že budete mít štěstí
při losování, máte šanci na zajímavou výhru.
Tentokrát přitom můžete opětovně usilovat o další atraktivní cenu, kterou je už poněkolikáté poukázka od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, celkovém souč-

Správná odpověď z č. 35: na snímku byla radnice na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, která získává BALÍČEK složený z výrobků ALOE VERA
v hodnotě 400 Kč, se stala Lenka PUNČOCHÁŘOVÁ,
Jezdecká 6B, 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 11. ZÁŘÍ, 12.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 15. ZÁŘÍ. Dnes můžete opět zápolit
o BALÍČEK složený z výrobků ALOE VERA v hodnotě 400 Kč.

CHCETE JÍT NA KONCERT?
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.

DO CHARITATIVNÍHO VYSTOUPENÍ HRADIŠŤANU PRO KLOKÁNEK CHYBÍ UŽ JEN ...

Kdo je na fotografii? Poznáte?

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

TIP
k obrazovce
PROBUDÍM
SE VČERA
KOMEDIE ČR (2012)

SOBOTA 13. 9. 2014
BIČE, DEBL, EFÚZE, FRMOL, HLTAN, HNUS, INFULE, JEEP,
JUST, KISCH, LOĎSTVO, LOOK, NEKTAR, OBLEK, OBROK,
ODVOZ, OPONA, PLOT, SLÁĎ, SUCHAR, TOFU, TVRZ,
UČEŇ, UJET, ÚPIS, UZEL, ZIMY, ŽÁBY

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 11. ZÁŘÍ 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„JEDENÁCTKU“. Vylosovaným výhercem se stal
Ladislav HÝŽA, Blahoslavova 19, Prostějov, který se tak
může těšit na POUKAZ v celkové HODNOTĚ 400 KORUN
od partnera minulého dějství. Tím byla HOSPŮDKA NA
JEDENÁCTCE z Plumlovské ulice v Prostějově. 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 přívržence kvalitního hudebního zážitku...
Partnerem dnešního kola je totiž OKRAŠLOVACÍ
SPOLEK města Prostějova a vyhrát můžete DVĚ VSTUPENKY NA KONCERT SKUPINY HRADIŠŤAN v CELKOVÉ HODNOTĚ 600 Kč, který se uskuteční již 18. září
v Městském divadle v Prostějově!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 15. ZÁŘÍ 2014.
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20:20 HODIN

tu již stošestasedmdesátém
pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni
ti, kteří správně poznali, že
se jedná o Kamila Švrdlíka.
V současnosti již bývalého člena prostějovského basketbalového týmu a také reprezentanta České republiky, která se
v minulých dnech probojovala
na mistrovství Evropy, poznala tentokrát užší plejáda sportovních fajnšmekrů a našich
čtenářů.
A tak z 214 správných odpovědí, jenž jsme zařadili do osudí,
se usmálo štěstí na výherkyni, kterým se stala Danuše
RUTHOVÁ, Družstevní 11,
Prostějov.
Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu
v podobě DVOU PŮLMETROVÝCH ŠPIZZA PIZZ,
které si poskládáte sami z těch
nejrůznějších kousků! Cenu
v HODNOTĚ 430 Kč věnovalo OBČERSTVENÍ ŠPIZZA.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do kulturních vod
a graficky mírně poupravili
členy legendární skupiny, která
v příštích dnech chystá kulturní
vystoupení na Prostějovsku....
Poznáte, o koho se jedná?.
Na odpovědi ze stosedmasedmdesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
11. 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
BRUTUS, zveřejníme v příštím čísle, které vychází tradičně
v PONDĚLÍ 15. ZÁŘÍ 2014.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: M. Šmídmajer
Hrají: J. Mádl, E. Josefíková,
F. Blažek, V. Preiss, M. Táborský, S. Skopal, L. Krbová, P.
Nárožný, A. Polívková
Čtyřicetiletý Petr Kovář, učitel
na střední škole, se právě rozešel
se svou několikátou přítelkyní.
Uvědomí si, že jediná žena, kterou kdy bezvýhradně miloval,
byla jeho spolužačka ze střední
školy Eliška. Tehdy, v sedmnácti
letech, nenašel odvahu jí říct, že
ji má rád, a ona se pak navždy
vytratila z jeho života. Petrovi se
naskytne jedinečná šance cestovat zpět v čase do svých studentských let a vrátit se do června
1989, kdy chodil do třeťáku.
Dostane možnost napravit, co

VYHRÁT MŮŽETE TŘEBA ČAJ...

I druhé vydání záříjového měsíce 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
11. ZÁŘÍ 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 1 - 6 - 4 - 7, načež v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stopětašedesátým výhercem v řadě stal Miroslav VILÍMEK, Vícov 151. I on si tak přímo
v sídle redakce může vyzvednout POUKÁZKU V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč, kterou věnoval právě obchůdek RENATY
VAŠÍČKOVÉ, jež byl i tentokrát partnerem uplynulého kola
soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ 15. ZÁŘÍ 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit
s námi je ta správná šance!

promeškal. Musí překonat Eliščin počáteční nezájem, zbavit
se jejího otravného přítele, navíc
prospívat ve škole, přestože už
středoškolskou látku dočista zapomněl. Petr se dostává do změti
komplikací a průšvihů, které naštěstí řeší s vtipem, nadhledem
a drzostí, kterou dobře zná od
svých vlastních studentů. Postačí však tyhle zbraně na to, aby
přesvědčil Elišku o svých citech
a získal její lásku?

VÍCE NEJEN O TOMTO ÚSPĚŠNÉM FILMU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Správné řešení z čísla 35: ...ZAZPÍVAJÍ V PROSTĚJOVĚ TAKÉ POPULÁRNÍ PROMĚNY. Vylosovaným výhercem je Stanislav DOČEKAL, Krapkova 24, Prostějov. DVĚ VSTUPENKY na zmíněné vystoupení si vyzvedněte v redakci Večerníku. Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do
čtvrtku 11. září 2014, 12.00 hodin. Výherce získá 2 vstupenky na koncert DUO JAMAHA a DUO ADAMIS.

Nabídka realit a nemovitostí
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Investing s. r. o.
REALITY D+V
Tel.: 582 330 058, 777 898 324, e-mail: avlk55@seznam.cz
POHODA Prodej řadových rodinných domů, Wichterlova ulice, Prostějov

Partyzánská 3, Prostějov

Kvalitní
služby
od roku
1992

- pohodové vyřízení realitních služeb
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E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Prostějov, Jezdecká ul. Prodej bytu 2+kk v OV, 1. patro, plocha
Cena: Kč 1.850.000,71 m2, terasa, sklep, parkovací stání.

Prostějov, Mozartova ul. Prodej dr. bytu 3+1, 71 m2, 4. patro, lodžie.
Cena: Kč 949.000,-

www.vnb-reality.cz
w
ww
ww.
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vnbnbb-re
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•byty 1+1, 2+1 i k rekonstrukci
•byt 2+1, šatna, balkon
•byt 3+1 do 1,5 mil.Kč
•byt 3+1, a větší
•RD v Prostějově do 3 mil. Kč
•RD do 10 km od PV

UZÁVĚRKA

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

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 + ink. (2.500)

pro následující
číslo je

ve čtvrtek

GARÁŽE – PRONÁJEM:

11. 9. 2014

Kompletní nabídku najdete na:

do 12.00 HODIN

Pv, Žeranovská ul.
Pv, ul. Šmerala (u rybníka)

www.jhreality.cz

Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.500,-/měsíc

•větší pěkný byt nad 80 m2
•byt1+1, vl. vytápění
•pronájem bytu 2+1
•novostavbu RD v PV
•chaty a pozemky
•chata Plumlov, Stražisko

www.vnb-reality.cz

realitních
kanceláří

Kč 1. 295.000,Kč 1.850.000,Kč 949.000,Kč 990.000,Kč 2.575.000,Kč 2.099.000,Kč 3.095.000,-

Ing. Marie Vymazalová
tel. 774 101 818

Chcete dobře a rychle prodat Vaši nemovitost?
Rádi Vám pomůžeme!
Prodávajícím nabízíme kompletní servis zdarma.
Individuální přístup, vyjímečné služby.

pro nabídku

BYTY – PRODEJ:

reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:

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

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

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP
tel.: 607 915 184

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 1+1 Plumlov
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
980 tis.Kč
850 tis.Kč
740 tis.Kč
530 tis.Kč
1.250 tis.Kč
340 tis. Kč
1.400 tis.Kč

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

BYTY:

1+1 Tylova OV - 3.P.
1+1 DR Tylova - 7.P.
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
3+1 DR, cihla - Kojetín

650 tis.Kč
610 tis.Kč
520 tis.Kč
850 tis.Kč
1.299 tis.Kč
1.350 tis.Kč
980 tis.Kč

RODINNÉ DOMY:

RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
400 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
2
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m , 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,

Pozemky:

Prostějov - Plumlovská = 2.200 m2
Prostějov - Okružní = 3.500 m2
Bělkovice, Lašťany - orná půda, 7,2 ha
Hrubčice - orná půda - 25.203 m2
Žešov - orná půda - 62.977 m2
Mostkovice - 649 m2, s chatkou, stav.par.
Mostkovice - 1600 m2
Bělecký mlýn

Seč 650 tis.Kč
1.500,- Kč/m2
2.250,- Kč/m2
50,-Kč/m2
40 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 - nájem5 tis.Kč + energie
Kancel.prost. - centrum, 30 m2, 2 místn., kuchyňka, sam.WC, klima nájem
7 tis.Kč + energie
2 + 2,5 tis.Kč/měs.
Kanceláře - 2x - blízko centra, 9 a 12 m2,
Dílna - 2x - blízko centra, 66 + 155 m2,
7.400 + 14.700,- Kč/měs.
Tělocvična - pronájem - 262 m2, po dobu 24 h, 11.700,- Kč/měs.
6,5 tis.Kč + ener.
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m2
8,5 tis.Kč + ener., klima, WIFI, zabezp.zař.
- Kostelecká - 40 m2
- Kostelecká - 50 m2, 2 místn., výloha
7,5 tis.Kč/měs.

Garáže:

Prodej: Určická - zděná
Pronájmy - Plumlovská - plechová =
J.Kaštila - RD =

80 tis.Kč
600,- Kč/měs., u Cílu
1 tis.Kč/měs.

Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

RD 4+1 včetně garáže, užitná
plocha 145 m2 Cena Kč 3,400.000,Plocha pozemku 228 m2.
RD 4+1 včetně garáže, užitná
plocha 156 m2, Cena Kč 3,970.000,Plocha pozemku 260 m2.

Prodej bytu 3+1 Západní ulice, Prostějov
Byt 108 m2
cena Kč 2,450.000,Domovní kotelna, krásný výhled z terasy.
Prodej mezonetového bytu 4+1 Krasická ulice, Prostějov.
Byt 153 m2, z toho 35 m2 terasa
cena Kč 3,600.000,Možnost dokoupení dvou kusů garážových stání, možnost
klientských změn.
Prodej bytů Havlíčkova ulice, Prostějov
Cena Kč 2,690.000,Byt 3+1, 100 m2,
Byt 3+1, 107 m2
Cena Kč 2,878.000,-

vlastní kotel na vytápění a TUV, možnost klientských změn.

VÝKOPOVÉ
PRÁCE

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

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky

FINANCE

REALITY

KOUPÍM

Koupím chatu na Plumlově. Tel.: Galerie umění Prostějov (bývalá
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňu774 421 818
je veškeré obrazy a starožitnosti. NeProdám chatu pod lesem, Ptenský prodávejte překupníkům, ale odborDvorek – Růžov. Tel.: 776 352 361 níkům za nejvyšší ceny. Školní 49,
tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.
Prodám byt 1+1 s lodžií na Okružní ulici v Prostějově. Cena 480 000 Kč, tel.: Koupím vířivou pračku Romo, kamna Petry, ledničku, XC, dveře, okna.
774 595 035
Tel.: 608 539 783
Koupím RD v Krasicích, Čechovicích nebo Domamyslicích. RK nevolejte. 732 388 718
Koupím chatu v okolí Plumlovské přehrady. RK nevolejte. 728 318 836

Pronajmu byt 1+1. Nájem 5 000 Kč
+ ink. Tel.: 608 887 354

PRODÁM

Prodám garáž na ul. Wolfova. Tel.:
776 777 625
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov,
Pronajmu novou garsonku 33m2 Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
v centru, krásná koupelna za 4.500
Prodám plastová okna 210x155. Cena
Kč. Tel 602 553 222
3.000 Kč/ks. Tel.: 602 719 273
Prodám byt 1+1 v ul. Dolní v PV, po
ZD Moravan Domamyslice
celkové rekonstrukci, zděné jádro.
Sad Mostkovice.
Cena 700 tis. Tel.: 732 834 231. RK
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
nevolat
(pro maloodběratele i velkoodběratele).
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Pronajmu stání v garážovém dvoře
Tel.: 602 510 465
Svatoplukova ul. 56. Tel.: 777 010 323
Pronajmu atraktivní místnost s cihlovými klenbami 130m2 + krásná
terasa 70m2 na kancelář, kadeřnické
studio atd. Tel.602 553 222
Pronajmu pohostinství s venkovním
posezením, s možností ubytování –
Stražisko. 602 745 131
Od 10/2014 pronájem garáže. Tel.:
774 914 561
Pronajmu byt 2+1, Okružní ul. v Pv.
Tel.: 775 758 775
Koupím stavební pozemek v Prostějově. Velikost 400-800m². Tel.
724 199 793
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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

Maminka 40/167/60 se třemi dětmi by
ráda poznala muže, kterému chybí rodina. Prosím jen vážně sms 604 798 318

Pronajmu byt 3+kk, 90m2, dva balkony, sklepní kóje. Nájem 10 000 Kč
vč. ink. Ihned volný. Tel.: 603 273 172
Pronajmu novou prodejnu 200m2
v 1.patře s výlohou 3x7m. Cena
15.000 Kč při dlouhodobém pronájmu sleva. Tel. 602 553 222
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43 r/175 sv. nekuřák bez závazku hl.
ženu k vážnému seznámení. Pv a okolí.
Najdu tě? Info v redakci.

Koupíme RD do 1mil, směr na OL.
Tel.: 774 101 818

VZPOMÍNÁME

SLUŽBY

Koupím byt 2+1 v OV, západní část Hledám pronájem 2+1 nebo 1+1, Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
města. 777 602 873.
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
776 460 300
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
REALITNÍ KANCELÁŘ
Koupím byt v 1.p. nebo s výtahem, Peníze pro všechny ihned při podpisu!
www.stolarstvijancik.cz,
VNB REALITY
nebo rod. dům v Prostějově. Veli- Zvýhodněné podmínky, žádné poplatHlaváčkovonám.1 (ATRIUM), Prostějov kost min 4+1, cena do 2 mil. Kč. ky. Volejte: 775 021 212
Tel.: 604 820 358
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818 Tel. 724 199 793
aktuálně NABÍZÍ:
Stěhování bez pomoci zákazníka
PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906
* BYT 2+1, J.Zrzavého 750.000 Kč Pronajmu pěkný byt 1+kk, PV, sídl.
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
* RD po rek. Konice
1.500.000 Kč Svornosti, 5.800 Kč/měs. vč. inkasa.
Prostějov 604 389 367.
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
* RD po rek.Cholina
1.590.000 Kč Tel.: 606 069 364
Rychlá realizace – vyplácení z vlastních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace na
MAČKALSTAV S.R.O.
* RD 2gener Senice n/H 1.660.000 Kč
* RD 2gener Čelechovice 1.880.000 Kč Prodáme RD - Hrochov. Vhod- 739 066 462
provádíme stavební práce, obklady
* Zahrada Držovice
170.000 Kč ný jako chalupa. Ne RK! Tel.:
a dlažby, rekonstrukce, zateplení buNabízím hotovostní půjčky 5 - 50 tis. dov a RD. 774 655 459, 608 538 035
* Pozemek-centrum
3.800.000 Kč 604 942 261
Vyřízení do 24 hodin. Pouze seriózní www.mackalstav.cz
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
Prodám byt 2+1, Dolní, ul., PV. Pův. jednání. Tel.: 777 467 046
* BYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč stav. Cena 790 000 Kč, tel.: 774 595 035
Opravy a úpravy oděvů
Nabízím rychlou hotovostní půjč* BYT 3+1, Dobrovského 830.000 Kč
Obuvi a batohů
* BYT 3+1, Tylova
1.200.000 Kč Pronajmu vytápěnou průmyslovou ku od 5 do 50 tis. Seriozní a rychlé
Opravy deštníků
* BYT 3+1, A.Slavíčka 1.290.000 Kč halu v areálu v Kojetínské ul. se dvě- jednání. 774 119 937
Vedle knihkupectví u radnice
* BYT 3+1, Krasická
1.450.000 Kč ma kancelářemi, kuchyňkou, sprcha608 331 141
* RD 4+1, Česká
2.740.000 Kč mi a soc. zázemím (cca 1 000 m2). Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
Provádíme také opravy plavek,
* RD 6+1, Určice
950.000 Kč Cena dohodou. Osobní jednání. Tel.: a poskytneme vám jednu půjčku.
spodního prádla a zcelování
Pracuji pro více věřitelů Volejte:
* RD 5+1, Vřesovice
1.980.000 Kč 736 428 666
Rekonstrukce koupelen. Tel.:
777 551 492
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
605 459 652
Hledáme větší byt 3+1, nejlépe po
* BYT 2+1 do 900.000 Kč
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Prarekonstrukci, 774 409430
* BYT 3+1 s balkonem, lodžií
cuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492 Provádíme dokonalé strojové čiš* Rodinné domy v PV a okolí
tění čal. sedacích souprav a koberHledáme ke koupi byt 4+1,5+1. Tel.:
* Chaty a zahrady Plumlov, Seč
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle ců. M. Revay tel.: 604 439 302,
* Pozemky Prostějov-Západ, Držovice 774 101 818
až do domu, bez poplatku předem. Tel.: 582 382 325 www.revay.cz
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
Koupíme byt 2+1 v blízkosti nemocnice.
Plazmový generátor – likvidace paraTel.: 774 421 818
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, rych- zitů, bakterií a virů s 100% účinností.
Koupíme starožitný nábytek, lé vyřízení. Tel.: 777 965 734. Pracuji Bc. Ivo Kroupa, tel.: 605 86 41 40
www.kroupovi.net
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe obrazy,zbraně,vojensképředměty, pro více věřitelů.
přímo od majitele. RK nevolat! Cenu hodiny, porcelán, sklo, hračky,
respektuji. Tel.: 734 481 013
moto věci a jinou veteš. Vykou- Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000 Obkladačské a zednické práce. Tel.:
píme také celé pozůstalosti a za- Kč se zástavou nemovitostí. Tel.: 720 400 239
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba jišťujeme komplexní vyklízecí 777 965 734. Pracuji pro více věřitelů.
Čištění kanalizací a odpadů
v hotovosti. 774 409 430
práce. Seriózní jednánía platba
Půjčky, úvěry. Splatnost až 15 let
Odvoz fekálií
hotově. Tel.: 773 113 303
oproti zástavě nemovitosti. Bez prokaTel.: 774 368 343
Pronajmu pěkný vybavený byt 1+1
v panelovém domě v Prostějově. Aukční ceny ihned v hotovos- zování příjmů. Výkup za hotové. Tel.:
Opravy a zhotovení plochých a šikmých
Dům je v blízkosti centra města a po ti zaplatíme za kvalitní obrazy 775 439 282, 733 121 568
střech za akční ceny Tel.: 777 178 078
kompletní revitalizaci. Byt je volný 17.-20. století, zlaté a stříbrné minod 1.9.2014. Cena za pronájem je ce, hodiny a hodinky, zbraně, stří0'8;i.#8/8º2.#6#"
Kominictví: provádíme frézování
6.200 Kč/měs. vč. služeb (2 nájmy brné předměty, šperky a veškeré
2Č,èª/'8/-é
starožitnosti. Prosíme pouze kvadehtu 150 Kč/m, čištění komínů
jako kauce). Tel.: 774 197 914
6GN
litní a hodnotné předměty, nejlépe
a roční kontroly. Tel.: 602 481 262
8;iiª2Č,è-;1&6+5ª%
Prodám byt 2+1 v Prostějově, celé sbírky či pozůstalosti. Info
<#/ö560#0%Č/
A. Slavíčka. Byt je v původním stavu. René Simon, tel.: 736 127 661,
Čištění hrobů z terasa, přebroušení
#&Č%*1&%Č/
simonrene@seznam.cz
Cena 760 000 Kč. Tel.: 774 595 035
přímo na místě. Tel.: 721 817 009
6GN
Koupím byt v Kostelecké ulici, Koupím Haki lešení nebo trubmůže být i blízko centra PV. kové. Cena dle dohody. Tel.:
734 481 013
732 741 922
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UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

Pořádáme měsíční kurzy izraelské
sebeobrany Krav Maga.
Info:www.sebeobranaprostejov.cz
Opravy střech, klempířské práce, montáž hromosvodů opravy vazby a sádrokartony – provádíme včetně zateplení
budov. A-stavby.plumlov@seznam.cz
Tel.: 608 780 615
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.

Utichlo srdce znavené,
nebylo z ocele, nebylo
z kamene. Utichlo a šlo
spát, budeme na něj
věčně vzpomínat.
Dne 7. září 2014
vzpomenuli 20. smutné
výročí od úmrtí
pana Jiřího RŮŽIČKY.
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

a pocit neskonalé vděčnosti.

Čas rány hojí,
ale zapomenout nedá.

Dne 7. září 2014
jsme vzpomněli
nedožité 100. narozeniny
paní Jarmily VOJÁČKOVÉ
z Čelčic.
Za tichou vzpomínku děkuje
a stále vzpomíná rodina.

PRÁCI NABÍZÍ

Dne 13. září 2014
si připomeneme
12. výročí úmrtí
paní Zdeňky NOVOTNÉ
z Prostějova
a dne 29. července
by se dožila 92. roků.
Prosíme, kdo jste jí znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují dcery a synové
s rodinami.

Dík za to, čím jsi nám
v životě byla, za každý den,
který jsi s námi žila. Tvůj
odchod stále bolí, na tebe
zapomenout nedovolí.

Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme do různých
pozic. Možnost i VČ. Tel.: 602 810 644.
Přijmu muže, ženy k rozvozu zboží,
vl. os. autem, vhodné pro důchodce.
T.: 777 572 555. 8-10 hod.

Nová pracovní příležitost pro nezaměstnané, při Úřadu práce, pro maminky po i při rodičovské, studenty,
důchodce i jako přivýdělek. Skládání hotových výrobků do přepravek.
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.: Pracoviště Prostějov. Možná pracov778 018 269
ní smlouva na zkrácený úvazek. Info
Personální agentura, Kravařova 9.
Prodám Peugeot 307 Break, ben- Tel.: 602 74 33 62
zin 1.6 16V r.v. 2001, barva modrá, stav tach. 190 tis. km, STK Přijmu pracovníka, pomocné prá5/2016, stav dobrý. Dohoda jistá. ce při montáži žaluzií a zasklívání
Tel. 725 863 467
lodžií. Tel.: 777 130 560

AUTO - MOTO

Kdo v srdcích žije, neumírá…

OZNÁMENÍ

Přijmu truhláře pro výrobu nábytku,
nutná praxe v oboru a samostatnost.
Truhlářství ve Vyšovicích. Dotazy
Hledá se fenka foxteriéra krátkosrs- na tel.: 731 114 501
tého, bílá s černými znaky slyšící na
jméno Joy. Kontakt: 777 302 902
Stavební firma GAMA stavby s.r.o.

pro další
číslo je
v PÁTEK
12. září
v 10.00 hodin

* řádková inzerce
* zpravodajství
* kultura
* sport

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

hledá zedníky
pro své stavby
Práce po celý
firmy. Nástup
602 708 990

a pomocné dělníky
v Prostějově a okolí.
rok, zázemí stabilní
možný ihned. Tel.:

Hledám
učitele/-ku
německého jazyka pro začátečníka. Tel.:
777 010 323
Pro společné podnikání hledám spolehlivou kamarádku, sms zpráva 605 591 282

Dne 11. září 2014
by se dožil 80 let
pan Josef VYSLOUŽIL
z Vrahovic
a 2. října 2014
si připomeneme
5 let jeho úmrtí.
Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkuje manželka,
syn a dcera s rodinami.

Přijmeme zaměstnance stavebních profesí, podmínkou je výuční list a řidičský
průkaz „B“, dobrý zdravotní stav. Jen
vážní zájemci o práci. Tel.: 582 393 620,
605 483 602, 731 418 060
Hledám spolehlivého člověka se zkušeností v realizaci střech. Možnost práce
na ŽL nebo brigádně. Tel.: 604 160 692

Kdo měl rád, vzpomene, kdo
miloval, nezapomene.

Přijmu kosmetičku a pedikérku na ŽL
i na zkrácený úvazek. Tel.: 604 881 600
Knižní velkoobchod Prostějov přijme
prodejce. Vlastní osobní auto podmínkou. Tel.: 777 280 967
Studio BELLEZA přijme kadeřnice a pedikérku na ŽL. Info na tel.:
728 512 345
Hledáme brigádníka (nejlépe důchodce, student) na občasnou výpomoc do
skladu. Tel.: 777 833 232

Dne 11. září 2014
uplyne šestý rok, co nás
navždy opustila naše milovaná
maminka
paní Miroslava SMRŽOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají dcery
s rodinami a maminka.

Fotbal
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Prostějov/tok - Málo vídané fotbalové menu nabídl středeční podvečer
nemnoha divákům na stadionu areálu
SCM Za Místním nádražím, kde místní 1.SK Prostějov přivítal v přátelském
mači tým Al Orooba Cultural ze Spojených arabských emirátů. Soupeř
končící třítýdenní soustředění v České
republice odehrál snaživý zápas, už
o poločase ale mohl prohrávat aspoň
o tři branky. Nakonec utkání skončilo
gentlemanskou remízou 1:1, když
gól domácích zaznamenal obránce
Krejčíř.
Nečekaná šance přátelského utkání dala
GSM a hlavnímu trenéru prostějovského
celku Františku Jurovi příležitost nasadit
ve třetí nejvyšší tuzemské soutěži méně
vytížené hráče i ty, kteří se rozehrávají po
zranění. Do brány se tak poprvé v sezóně
postavil Kofroň. „Jsem především rád,
že jsem po nějaké době odchytal celý
zápas,“ poznamenal při odchodu do
kabin. Na pravém beku si zahrál Krejčíř.
„Je to zhruba po roce, kdy jsem si mohl
zahrát na svém původním místě,“ okomentoval po zápase tuto skutečnost
výborný hlavičkář. Na stoperu se zase
po nějaké době představil Soušek,
v záloze naskočili Pančochář, Petržela či
Šteigl a na hrot se vedle Kroupy postavil
Kopečný.

Od úvodního hvizdu zkušeného prvoligového sudího Peřiny oba týmy testovaly,
co od soupeře mohou očekávat. Přestože
byl míč převážně v držení domácích,
v 8. minutě se dostal na hranici soupeřovy
šestnáctky Marcus, zasekávačkou se uvolnil a poprvé prověřil Kofroně. Na hrotu
čněl Kroupa víc, než kdy jindy, protože
arabský tým dlouhány zrovna neoplýval.
Po čtvrthodince hry dostal první z kvalitních přihrávek, po uvolnění pálil na bránu,
gólman Masúd byl ale pozorný. Vzápětí
Šteigl potáhl míč po levé straně, přízemní
centr do vápna minulo několik hráčů, až
se balón dostal k volnému Zelenkovi,
jeho křížná střela ale těsně minula pravou
tyčku. O další dvě minutky po Petrželově
centru a teči měl otevřenou branku
k dorážce Kroupa, Masúd ale prokázal
hbitý přesun mezi tyčemi. A do třetice
tutovka - Zelenka neopakovatelným
způsobem vyzval k brejku Kroupu, ten
sám před gólmanem ještě nabídl šanci ke
skórování Kopečnému, jeho střela ale po
teči obrany minula bránu. Z následného
rohu byl blízko gólu Krejčíř, jeho hlavička
ale opět díky tečím skončila jen na břevně.
Jelikož ani Pančochářův, ani Šteiglův
pokus nevedl k cíli, zhostil se role střelce
Krejčíř, který si pohotově naběhl na
rychle Zelenkou rozehraný nepřímý
kop. Jeho přesná střela k tyči nedala

šance „eskáčka“ na dva zápasy přinesly jen remízu

Masúdovi nejmenší šanci a domácí
zaslouženě vedli - 1:0. Z týmu hostí, hrajícím v Emirátech druhou ligu, fotbalově
vyčníval brazilský útočník Marcus. Jeho
sólový nájezd včasným vyběhnutím hasil až Kofroň. Pět minut před přestávkou
hlavičkoval Zatloukal po Zelenkově standardce nad břevno, následně se jedovkou
prezentoval Fajsal Ali, domácí gólman
reflexivně vyrazil.
O přestávce vystřídal Fládr zkušeného
špílmachra Zelenku a Machálek kanonýra Kroupu, postupně se vyměnilo
dalších šest hráčů, což herní projev do
té doby herně lepšího „eskáčka“ nutně
poznamenalo A tak se po většinou na
zeleném pažitu nic převratného nedělo.
Až v 70. minutě propásl před bránou kritický okamžik ke střele Fládr, na druhé
straně hlavičkoval těsně mimo bránu
střídající Hamíd Abdulláh. Nevedlo se
ani Koudelkovi, jehož střela po centru
Sikory byla obranou zblokována. Jak už
to ve fotbalu chodí, po trošce lehkomyslnosti v rozehrávce přišel v 84. minutě až
krutý trest, když se k míči dostal před
šestnáctkou Sálih a technickou střelou
přehodil Kofroně - 1:1. Tento okamžik
hosty pochopitelně povzbudil a poslední
pětiminutovku se jako slušná návštěva
zrovna nechovali. Závěrečný hvizd nakonec pečetil nerozhodný stav.

„Po gólu nohou spokojenost být musí...,“

smál se šťastný střelec Pavel Krejčíř
Prostějov - Poslední dobou alternuje s Alešem
Rusem na místě levého beka, takže se není čemu
divit, že byl po delším čase na pravé straně jako ryba ve vodě. Tohle místo obvykle obsluhuje Hirsch,
který ale nastoupil až po hodině hry. Při dobrém
rozmaru ještě „vyučil“ kolegy z ofenzivy a netradičně nohou vstřelil jediný gól Prostějova.
kondiční stránce utkání
Tomáš Kaláb
svůj účel splnilo, po té herS osobním výkonem ní jsme tam ovšem měli
v tomto duelu jste mu- určitá hluchá místa. Jendo
sel být spokojen, co říkáte?
z nich se ostatně projevilo
„Když dám gól a ještě i při obdržené brance...“
k tomu nohou, nic jiného
První poločas neoplýani nezbývá... (smích) Toval zrovna důrazem,
hle utkání bylo jistě lepší jinak mohl vést Prostějov
než klasický trénink. Po tak minimálně o tři branky...

„Je pravdou, že všichni svůj
stoprocentní výkon nepředvedli. Před zápasem jsme si
sice řekli, že to pojmeme jako
mistrovské utkání, větší část
z nás ale tato slova na trávník
nepřenesla. Je to poučení, protože i přátelský zápas se může
odrazit na další pohodě týmu.
Kdybychom využili všechny
vypracované šance, vypadala
by druhá půle úplně jinak.“
Dá se smírný výsledek hodnotit jako
zklamání?
„To bych snad ani neřekl,
i když vzhledem k obrazu hry
a poměru šancí na obou stranách to jistě není odpovídající

výsledek. Po vyrovnání ale
soupeř dokázal, jak se dokáže
vyhecovat.“
Jak hodnotíte kvalitu
hráčů soupeře z druhé ligy emirátů?
„Z jednoho zápasu těžko říct,
ale věděli jsme, že tady při
soustředění porazili slušně hrající týmy, takže nějakou kvalitu
mít musí. Konfrontaci arabského fotbalu jsem za sebou
měl ještě v divizi, kdy jsme
prohráli. V defenzivní činnosti
nebyli bůhvíjací, čehož jsme
mohli a měli využít. V závěru
zápasu nám docela zatopili, ale
hlavní příčinu výsledku bych
spíš hledal na naší straně.“

František JURA - 1.SK Prostějov:

„Nechali jsme hrát samozřejmě všechny hráče, ale v první
půlce jsme nebyli s herním projevem spokojeni. Kdybych
počítal jen vytvořené šance, tak bychom to možná hodnotili jinak, ale chyběl nám pohyb, po zisku míče jsme měli
rychleji přecházet do protiútoku, bylo tam příliš doteků
balónu. Výkony kluků, kteří hráli o místa v základní sestavě, mě zrovna nepřesvědčily. Do druhé půle jsem chtěl po
hráčích zlepšit právě pohyb, zrychlit a zjednodušit hru, což
se malinko zlepšilo. Chyběl tam samozřejmě větší důraz,
prioritou bylo nepřivodit si zbytečná zranění, ale celkově
mohu říct, že utkání svůj účel splnilo. Soupeř? V defenzivě hrál trochu naivně, kolmicemi jsme se zejména v první
půli dostávali dopředu, a kdybychom byli rychlejší, efekt
by to přineslo. Technicky jsou to solidně vybavení hráči,
ale organizačně jim vše trochu skřípalo. Ale celkově se dá
říci, že jsme hráli s protivníkem na slušné úrovni.“

1:1
1.SK Prostějov
(1:0)
Al Orooba Cultural (SAE)
Branky: 30. Krejčíř - 84. Sálih. Rozhodčí: Peřina – Antoníček,
Němec. Žlutá karta: Mohammed Ali. Diváků: 150.

Sestava 1.SK Prostějov:
Kofroň – Krejčíř, Soušek, Zatloukal (69. Hloch), Rus (55. Sikora) - Pančochář (63. Langer), Zelenka (46. Fládr), Petržela (63.
Hirsch), Šteigl (63. Koudelka) - Kopečný (55. Sečkář), Kroupa
(46. Machálek). Trenér: František Jura

Sestava Al Orooba Cultural:
Násir Masúd (63. Issa Saíd) – Mohammed Ali, Chalíd Chamis,
Saíd Salem, Abdullah Saíd (68. Hamíd Abdullah) – Abdullah Rašíd (55. Jusuf Ali), Jásir Ahmed, Lahdž Sálih, Fajsal Ali (87. Mohammed Chámis), Rašíd Nadžem – Marcus. Trenér: Ilja Stan

inzerce

VYZKOUŠEJTE SI,
JAKÝ MODEL ŠKODA
VÁM NEJLÍP SEDNE

Přijďte na Dny testovacích jízd ŠKODA
a hrajte o nový vůz Rapid Spaceback
na celý rok zdarma.
Vyzkoušejte si kterýkoli model a přesvědčte se, že značka
ŠKODA je ztělesněním prostoru, pohodlí a stylu pro všechny
generace. Zúčastněte se Dnů testovacích jízd ŠKODA přímo
ve vašem městě a užijte si spoustu zábavy a soutěží o ceny.
Vyhrát můžete i nový model ŠKODA Rapid Spaceback na celý
rok zdarma!
KDY: 14. 9. 2014 od 9:00 do 17:00 hod.
KDE: Parkoviště na Školní ulici (za kinem Metro)
testovacijizdyskoda.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů
Rapid Spaceback: 3,8–5,8 l/100 km, 99–134 g/km

PV - AUTO spol. s r.o.
Brněnská 108
796 01 Prostějov
Tel.: 582 333 779
www.pvauto.cz

inzerce
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Chcete pomoci od dluhů?
Jsem člověk pomáhající lidem,
kteří chtějí žít bez dluhů
Insolvenční zákon upravuje způsob řešení dluhů dlužníka, kterým je oddlužení tj. osobní bankrot. Při splnění zákonem daných podmínek, se může dlužník jednou provždy vypořádat se svými dluhy. Osobní bankrot funguje na spojení všech dluhů, kde věřitelé jsou
uspokojeni částečně a zbytek až do výše 70% dluhů je dlužníkovi odpuštěn. Podáním návrhu oddlužení k soudu, se zastavují veškeré, na
Vás vedené exekuce i nařízené dražby majetku a již Vám nenarůstají úroky.
t
t
t

Pokud máte poctivé úmysly a chcete řešit svoji tíživou finanční situaci, domluvte si bezplatnou konzultaci.
Určeno pro zaměstnané, nezaměstnané, živnostníky i OSVČ. (můžou být i malé dluhy z podnikání)
Dále nabízím právní poradenství, včetně sepsání veškerých právních smluv a návrhů (i na počkání).

Tomáš Novák Dr. H.C., Nerudova 11, Prostějov, tel. 775 220 192
návštěvy po telefonické dohodě po-pá 9-18

www.osobni-oddluzeni.eu
Chcete vědět kolik budete splácet v oddlužení?
Například: Máte celkem 400 tisíc dluh, momentálně splácíte 8-12000,– měsíčně. Pokud se domluvíme na osobním oddlužení, budete
splácet měsíčně jen 2000 Kč a za 60 měsíců jste úplně bez dluhů. To samé platí i pro dluh 200 tisíc, kde splácíte jen 1000 Kč měsíčně, atd.
Jednoduše splatíte jen necelou třetinu svých dluhů.

BEZPLATNÉ KONZULTACE: 775 220 192

SLÉVÁRNA ANAH Prostějov, s. r. o.
Vrahovická 43, 796 02 Prostějov

Výrobce odlitků ze šedé a tvárné litiny

přijme do pracovního poměru pracovníky na pozici

SLÉVÁRENSKÝ DĚLNÍK
brusič odlitků

Požadujeme:

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

Nabízíme:

 Práce ve stabilní společnosti
 Dlouhodobá pracovní jistota
 Příspěvky na stravné

Kontakt: domluvit telefonicky p. Kamený Lubomír, tel.: 582 313 746
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V utkání dvou rozdílných poločasů přehrál 1. SK Prostějov rezervu Slovácka

Výsledkový servis msfl

GÓLY DOMÁCÍCH PADALY AŽ PO PŘESTÁVCE

Dohrávka 3. kola: MSK Břeclav - SK Sigma Olomouc „B“ 2:1
(0:0). Branky: 52. Kunc, 67. Horváth – 75. Hladík. Diváků: 210.
5. kolo: SK HS Kroměříž – FK Slavia Orlová - Lutyně 2:0 (1:0).
Branky: 17. Budín, 90. Slaměník. Diváků: 640 * 1. SK Prostějov
– 1. FC Slovácko B 3:1 (0:1). Branky: 54. Machálek, 66. Zatloukal, 72. Kroupa – 27. Prajza. Diváků: 360, SK Líšeň – SFC Opava
B 2:0 (1:0). Branky: 36. Omelčenko, 78. Šumbera. Diváků: 255 *
HFK Třebíč – FK Sulko Zábřeh 1:1 (1:0). Branky: 22. Podzemský – 74. Krčmařík. Diváků: 156 * MSK Břeclav – SK Spartak
Hulín 3:0 (2:0). Branky: 10. Paděra, 21. Lapeš, 88. Horváth. Diváků: 150 * FC Hlučín – SK Sigma Olomouc B 2:2 (1:1). Branky:
41. Foltýn, 85. Hanus – 19. Falta, 56. Texl. Diváků: 235 * MFK
Vyškov – 1. HFK Olomouc 0:0 (0:0). Diváků: 830 * SK Uničov –
FC Fastav Zlín B 2:2 (1:0). Branky: 42. Juřátek, 70. Jeřábek – 47.
Heger, 80. Kuba (vla.). Diváků: 189.

Prostějov/tok - V netradiční čas
pro domácí utkání, o sobotním
dopoledni, hostili prostějovští
fotbalisté rezervu prvoligisty
z Uherského Hradiště. Návštěva
byla zhruba stejná jako obvykle,
což potvrdilo, že kdo chce, cestu
na fotbal si najde v kteroukoliv
dobu a kdo ne, přijde naopak
jen výjimečně nebo vůbec... Prostějovští fotbalisté mohli vést už
po prvním poločase, šance ale
nevyužili, a naopak soupeř se
prosadil střelou z dálky. Záhy po
přestávce ale brzy vyrovnal Machálek a vítěznou se ukázala být
hlavička Zatloukala. Kanonýr
Kroupa pak už jen pečetil skóre
na slušivé vítězství. V příštím
kole zajíždí Jurovi svěřenci na
horkou půdu do Hulína.
Jak poznamenal trenér František
Jura po středečním přátelském
zápase, adepti základní sestavy
z lavičky jej příliš nepřesvědčili,
takže dal proti týmu sotva odrostlých dorostenců důvěru osvědčené
sestavě pouze s tím rozdílem, že na
pravém beku místo Hirsche nastoupil Krejčíř.
Domácí vstoupili do utkání aktivně. Po deseti minutách Koudelka
potáhl míč po pravé straně, kromě
brankáře však přehodil i bránu.
Vzápětí měl tutovku na kopačce
Kroupa, brankář Semanko ale
včas vyběhl a tutovku odchovance brněnské Zbrojovky zneškodnil. „Škoda takové šance, možná
měl zkusit udělat kličku a dávat
do prázdné...,“ litoval po zápase kormidelník prostějovského
„eskáčka“. O chviličku později
netrefil „zařízení“ na druhé straně
Michna, stejně se vedlo na konci
první čtvrthodinky kapitánu hostí
Holkovi, když se snažil usměrnit mezi tři tyče rohový kop. Po
Fládrově přímém kopu se balón
velmi zblízka zdravil se spojnicí tyče a břevna. Další Fládrův
pokus o deset minut později odvrátila obrana Slovácka na roh.

3:1

1.SK Prostějov
1.FC Slovácko „B“

(0:1)

Branky: 54. Machálek, 66. Zatloukal, 72. Kroupa - 27. Prajza.
Rozhodčí: Dubravský - Klíma, Mikyska. Žluté karty: 43. Zelenka, 61. Krejčíř - 15. Holek, 65. Kübl. Diváků: 360

Sestava 1.SK Prostějov:
Bureš - Krejčíř (64. Pančochář), Zatloukal, Hloch, Rus - Langer,
Fládr, Zelenka (78. Soušek), Koudelka (80. Šteigl) - Machálek,
Kroupa. Trenér: František Jura
1. FC Slovácko „B“:
Semanko - Prajza, Janečka, Holek, Groulík - Bartoš, Michna,
Machač, Galuška - Fojtášek, Kübl (82. Hanák). Trenér: Jan
Palinek
A tak přišel trest. Neuplynula ještě
půlhodina hry, když si hostující
Prajza narazil míč s Bartošem
a střelou zpoza šestnáctky rozvlnil
síť za Burešem - 0:1. Nečekaný
úspěch logicky hosty povzbudil do
té míry, že se po Fojtáškově přihrávce vsítil Kübl místo balónu, takže
sudí neměl dilema, má-li odpískat
branku... Následně Michna dostal
dobrou přihrávku do druhé vlny,
ale Bureše z míry nevyvedl. Velmi
aktivní byl koncem první půle na
pravé straně Galuška, jehož střelu
pod břevno musel Bureš vytahovat
na roh. Těsně před přestávkou to
ještě zkoušel Kroupa, jeho střelu ale
obránci tečovali mimo branku.
Byť nad stadionem shlíželo sluníčko z oblohy bez mráčků, v prostějovské kabině se o přestávce
řádně blýskalo. Zvýšená aktivita
po návratu na hřiště byla zřetelná,
už po dvou minutách to z hranice
šestnáctky znovu zkoušel Kroupa,
leč opět bez efektu. V 50. minutě
se diváci zle mračili na rozhodčího,
který dle jejich názoru neodpískal
jasnou penaltu za faul na Kroupu
v pokutovém území. Máte-li ale
„dvojku“ Machálek - Kroupa,

netřeba se spoléhat na penalty. Posledně jmenovaný ideálně zpracoval vysoký balón a Machálek zblízka nedal Semankovi pražádnou
šanci - 1:1 „Machálek je posledních několik zápasů výborný, hraje
aktivně, vydá se na hřišti, na nic se
nešetří a k tomu přidává kvalitu,“
ocenil kouč Jura po zápase výkony
svého ofenzivního talentu. Hostům slouží ke cti, že se snažili stále
o otevřený fotbal, byť to z taktického hlediska nebylo optimální řešení. Prostějov hrál, vytvářel si šance
i standardní situace. Po jednom takovém Zelenkově rohu vyskočil
nejvýš Zatloukal a míč směřoval
k tyči, kde ho raději ještě sám
doklepl do sítě – 2:1. Nejhezčí
akce se fanoušci dočkali v 72. minutě, kdy propadla hostující
obrana, Machálek šel ve dvojici
s Kroupou na samotného obránce, ukázkově svému parťákovi
naservíroval balón a pro Kroupu
to už byla přímo lahůdka - 3:1.
O osudu utkání bylo rozhodnuto,
vedení „eskáčka“ mohl zvýraznit
ještě střídající Šteigl, kterému po
rychlém vhazování posunul míč
Kroupa, to by ale z malého vápna

průběžná tabulka PO 5. kole
Naděje v akci. Vzorem pro mladé prostějovské fotbalisty se v pátek stali hráči třetiligového „eskáčka“.
Foto: Tomáš Kaláb

František JURA - 1. SK Prostějov:
„Začátek jsme neměli vůbec špatný a vypracovali si dvě šance, z nichž
ta Karla Kroupy by se možná dala označit za stoprocentní. Pak jsme
ovšem vypadli ze hry, zatímco soupeř začal víc běhat. V kabině jsem
zdůraznil, že zhruba od patnácté minuty jsme nevyhráli jediný osobní
souboj, neměli jsme jediný odražený balón, všude jsme byli pozdě,
soupeř nás přehrával, čehož byl gól logickým vyústěním. Do druhé
půle jsme chtěli jít s větším důrazem, po zisku míče jít do útoku na
dvě přihrávky a myslím, že to bylo vidět. Naší výhodou samozřejmě
byl fakt, že soupeř chtěl stále hrát fotbal a nezalezl do obranné ulity. Za
druhý poločas musím mužstvo pochválit.“
Jan PALINEK – 1. FC Slovácko „B“:
„První půle nám jednoznačně vyšla, při Kroupově šanci jsme měli
i trochu pověstného štěstí. Chyba ovšem byla, že jsme nepřidali
druhý a třetí gól, šance jsme na to měli. Ve druhém poločase by se
nám určitě lépe hrálo. Věděli jsme o soupeřově kvalitě při standardních situacích, nezvládli jsme tam pár ofsajdových situací, což je
v celkovém kontextu škoda, protože utkání jsme měli dobře rozehrané minimálně na bod. Domácí nás předčili hlavně výškově, herně
jsme byli víc než vyrovnaným soupeřem.“
nesměl pálit pánubohu do oken...
Poslední slovo tak patřilo Kroupovi, který po Fládrově nabídce
ještě minutu před koncem prověřil Semanka. Ten ovšem rezervu
Slovácka od debaklu uchránil.
Opět jsme tedy mezi sobotními

soky viděli zápas dvou rozdílných poločasů. Tentokrát ovšem
se šťastným koncem pro prostějovské barvy, které si tři body
bezpochyby zasloužily. Odměnou jim je taktéž posun na třetí
místo v tabulce.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Mužstvo

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

Z
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

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

P
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
3
2
3
3
5

S
12:3
10:3
15:10
13:8
7:6
14:10
9:9
10:6
6:8
3:7
6:6
9:11
4:6
3:7
4:13
1:13

B
12
10
10
10
10
9
9
7
7
7
6
6
5
2
2
0

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
6. kolo, sobota 13. září, 16:00 hodin: Opava „B“ – 1. HFK Olomouc
(neděle 14. 9., 10:30), Sigma Olomouc „B“ – Vyškov (neděle 14. 9.,
10:15), Slovácko „B“ – Hlučín (neděle 14. 9., 10:30), Hulín – 1.SK
PROSTĚJOV (pátek 12.9., 17:00), Orlová – Břeclav, Zábřeh – Kroměříž (neděle 14.9., 16:00), Zlín „B“ – Třebíč (neděle 14. 9., 10:30), Líšeň
– Uničov

Starší dorostenci
suverénně v čele!
Prostějov/tok - Po konečném pátém místě v minulé sezóně došlo u týmu „U19“ k výrazné generační obměně, v kádru ale
zůstali ostřílení borci Marek Hloch či Petržela. Přesto se svěřencům trenéra Radima Weissera podařil famózní vstup do
aktuálního ročníku Moravskoslezské dorostenecké ligy.
V úvodním utkání ve Znojmě rozhodli o svém vítězství 2:1 už
v první půli, zatímco v domácím prostředí jednoznačně přehráli
Vyškov 4:1. Dařilo se i v Líšni, kde soupeř korigoval na 1:2 až
v samotném závěru, a uplynulou sobotu proti Břeclavi rozhodli
dvěma góly už v první čtvrthodině. Plný počet bodů, skóre 12:3
a první místo v průběžné tabulce hovoří za vše!

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Střelci 1.SK


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

„Budu
hrát
na
stoperu,
dokud
nenastane
průšvih
se

jinde a nebudu se stěhovat...,“ usmívá se obojživelník
zatím solidně činí a v sobotu autor vítězné branky TOMÁŠ ZATLOUKAL
Prostějov/tok - Ve třetině podzimní části sezóny, kdy je odehráno pět soutěžních kol, má
prostějovský celek na svém
kontě úctyhodný počet patnácti vstřelených branek.
Jak slušný je to počin, vyplyne z
porovnání, že za celou uplynulou

sezónu bylo na kontě 1.SK Prostějov třiapadesát gólů. Jednoduchou
aritmetikou dospějeme k výsledku, pokud by samozřejmě střelecký apetit pokračoval, devadesát za
celý soutěžní ročník!
Netřeba příliš zdůrazňovat, že
aktuální střeleckou tabulku ne-

vede nikdo jiný, než Karel Kroupa s téměř polovinou, konkrétně
sedmi brankami. Na druhé místo
se posunul Milan Machálek se
třemi góly, pomyslnou bronzovou příčku drží Jan Koudelka,
který se trefil dvakrát.. Po gólu
dali Fládr, Zatloukal a Zelenka.

Okénko
Tomáše
Machálka
do
FNL...
Dnes z Opavy...
„V poháru jsme postoupili do
čtvrtého kola!“
„Tentokrát nebudu psát o ligovém utkání,
jelikož FNL má dvoutýdenní pauzu, která
byla vyplněna reprezentačními povinnostmi a třetím kolem domácího poháru. My
jsme narazili na druholigového soupeře
z Karviné. Utkání jsme si sami udělali náročnější, než bylo nutné. Nepřistoupili jsme
k němu totiž tak zodpovědně, jako ke všem
dosavadním zápasům, které jsme odehráli.
Těch prvních deset minut bylo z naší strany
opravdu strašných a měli jsme obrovské
štěstí, že prakticky naše první střela na
branku skončila hned gólem. Dále pokračovalo relativně vyrovnané utkání, které
moc šancí nepřineslo, snad kromě tyčky
Karviné po hodině hry, kdy nás pořádně
zamrazilo. V závěru jsme už s přehledem
výsledek uhlídali. Osobně jsem se cítil na hřišti mnohem lépe proti Olomouci, kdy mi ten zápas vyšel
a byl jsem s výkonem subjektivně spokojený. Tentokrát se mi moc nedařilo udržet balóny a poprvé
jsem měl pořádně balón u nohy kolem dvacáté minuty, takže do hry jsem se moc nedostal, spíš jsem
bojoval, což by ostatně mělo být v každém zápase. Můj sedmdesátiminutový páteční výkon tedy byl
spíš o bojovnosti.
Divácká podpora sice nebyla taková, jako na ligových utkáních, přesto bych ji v kontextu ostatních
pohárových zápasů hodnotil jako slušnou. Všichni jsme se už chystali na dvojzápas s Olomoucí, nikdo
nečekal, že to Sigma nezvládne. Ze zpětného pohledu se mi ale zdá pochopitelné, že Sigma se musí
soustředit na sbírání ligových bodů, takže pohárový duel s Třincem odehrála na náhodu. Třinec je
jediný tým, který nás v dosavadním průběhu porazil, lehké to určitě nebude, ale máme šanci se poprat
o hodně zajímavého soupeře v jarní části.
To je samozřejmě obrovská motivace, protože Opavě se nestávalo, aby postupovala až do jarní pohárové fáze. Už za toto utkání jsme byli finančně ohodnoceni, takže je zde spousta okolností, proč to
v říjnu s Třincem zvládnout.“

Prostějov - Se skromným dlouhánem, alternujícím vzadu i na špici, to s novou sezónou a návratem Hlocha do základní sestavy vypadalo všelijak.
Začal na svém původním místě v útoku, co se ale
rozehrál k parádním výkonům Machálek, který tvoří s Kroupou dobrý mix, vypadalo to spíše na zahřívání lavičky. Okolnosti tomu chtěly, aby Tomáš
Zatloukal (na snímku) opět přesvědčil trenéra Juru,
že jeho místo je na hrací ploše, kde zvládne obě
své role - svědomitě brání a ještě dá gól.

byly důležité tři body pro nás,
dobře to dopadlo i pro mě.“
Na jaře na Slovácku jste
Zdá se, že jste se opět
těsně před koncem vyusadil na místě stopera...
rovnával, tentokrát jste dokon- „Pokud se něco nepokazí, tak
ce vstřelil vítězný gól. Jak to, že myslím, že se na tomto místě
se na tohoto soupeře tak daří? objevovat budu. Nenastane-li
„Asi mně přeje štěstíčko... Ško- ovšem někde nějaký průšvih
da, že s nimi nehrajeme častěji, a nebudu se zase stěhovat…
měl bych na kontě víc gólů. (úsměv). Priorita je samozřejmě
(smích) Ať tak či tak, dnes to pro mě hrát fotbal, takže jsem

Tomáš Kaláb

s tímto stavem, pokud jsem
v základní sestavě, maximálně
spokojený.“
Čím si vysvětlit, že s rezervou Slovácka to
bývá zápas dvou rozdílných
poločasů?
„Je potřeba zdůraznit, že to je
vždy nesmírně náročné, protože Slovácko má mladé, kvalitní
a rychlé hráče. My jako bychom
k tomu zapomněli přidat nezbytný důraz, což se pak obtížněji
dohání. Jinak nevím co za nevyrovnanými výkony hledat.“
Jak náročné bylo tentokrát otočit zápas z 0:1
na 3:1?
„Těžké to bylo i vzhledem k již
zmíněné kvalitě soupeře. Naštěstí hráli i za stavu 1:2 tak
trochu vabank, z čehož rezultoval třetí gól. Do té doby to bylo
naprosto vyrovnané. My hráli
zezadu zodpovědně, posouva-

Foto: Josef Popleka
li blok, takže jsme už soupeře
k vážnější příležitosti nepustili.“
Věřili jste si o přestávce,
že zápas dokážete otočit?
„Kdybychom si nevěřili, nemuseli bychom chodit na trávník...
(úsměv) Věděli jsme, že máme
schopnosti vytvořit si brankové
příležitosti, důležité bylo je na rozdíl od prvního poločasu proměnit, což se nám naštěstí podařilo.
S výhrou a ziskem tří bodů panuje
v kabině pochopitelně spokojenost.“

Uspěje „eskáčko“ s Hulínem znovu?
Zápas se hraje netradičně už v pátek

Prostějov/tok - Otázka z titulku
je zcela na místě, protože prostějovští fotbalisté zaznamenali
v uplynulé sezóně se Spartakem
stoprocentní úspěch. V domácím
prostředí na podzim vyhráli rozdílem třídy 3:0, aby v jarní části
uspěli i v Hulíně 2:0. Soupeř jim
tedy za stoosmdesát minut nebyl
schopen vstřelit ani gól!
„Možná očekávám trochu ústup
Prostějova, který opouští všichni hráči z Prahy,“ nechal se slyšet
v rozhovoru pro klubový web začátkem července trenér Jindřich Lehkoživ. Neměl tak docela pravdu, co se

týče Zelenky, a to ještě netušil, že na
Hanou zavane fotbalový osud Karla
Kroupu, který si náramně rozumí
právě se Zelenkou a tvoří úderný útok
s Milanem Machálkem. A sobotní
utkání ukázalo, že svěřenci Františka
Jury na tom nejsou až tak špatně.
Naopak v hulínském týmu skončil během léta ku příkladu krajní
bek Barcuch a místní „živoucí
legenda“ Mršťák. V přípravě Hulín porazil divizní celky z Přerova
a Brumova a i start samotné MSFL
začal drtivým vítězstvím 5:1 na hřišti
nováčka z Líšně. Následovalo neméně důrazné převálcování Uničova

4:1 a opět čtyřgólový příděl, tentokrát v podobě triumfu 4:2 v Třebíči.
Po takto impozantním vstupu se
ovšem jakoby vyčerpal střelecký
prach i počáteční „lauf“. V derby se
sousední Kroměříží totiž Lehkoživovi svěřenci tahali za výrazně kratší
konec a po porážce 1:3 byl z hráčů
zklamaný i samotný trenér. Přísnější
měřítka snesl snad jen hrající asistent
Laciga. A ve víkendovém kole podlehli Spartakovci domácí Břeclavi
0:3, což byl podle dostupných zpráv
ještě milosrdný výsledek. Uplynulou
sobotu odpoledne nastoupil Hulín
v sestavě: Vogl - Paciorek (74. Mr-

hálek), Sklenář, Laciga, Dvořáček
- Ouroda (55. Šrom), Číhal, Zlámal
(41. Elšík), Kadlec - Červenka, Vyskočil.
Jelikož všichni prostějovští fotbalisté se zdáli být po duelu s rezervou
Slovácka v pořádku, lze očekávat
podobnou sestavu, která úspěšně
otočila domácí utkání. Prostějov se
nepochybně bude snažit využít momentálního herního útlumu Hulína
a rozšířit tam své bodové konto.
Utkání šestého kola MSFL se na
žádost 1. SK Prostějov mimořádně
předehrává už v pátek 12. září od
17.00 hodin. Večerník bude u toho!
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Šlágr pátého kola okresního přeboru nenabídl drama, ale velkou exhibici někdejšího účastníka krajské soutěže

NEZAMYSLICE
NEMĚLY
SE
ZDĚTÍNEM
ŽÁDNÉ
SLITOVÁNÍ
Domácí navázali na předchozí vysoký triumf v Držovicích, hosté přijeli jen v jedenácti a nestačili
Rozdíl mezi krajskou I. B třídou a prostějovským
okresním přeborem je enormní. Prokázaly to v posledních letech Jesenec s Protivanovem, když se
oba týmy ihned po svém sestupu dokázaly vrátit
zpět. A v jejich šlépějích pevně kráčí i fotbalisté
Nezamyslic. Ti v sobotu odpoledne coby aktuálně druhý tým tabulky přivítali třetí Zdětín, jenž za
první čtyři kola nasbíral taktéž deset bodů ze dvanácti. Příliš vyrovnaný souboj to však v sobotním
odpoledni nebyl. Domácí se rychle dostali do dvoubrankového vedení a na snížení soupeře dokázali
téměř okamžitě zareagovat, načež jim nakonec
nasázeli sedm kousků. Postupem času se totiž také projevilo, že hosté nemohli ani jednou střídat...
Nezamyslice/jim

N

a využívání gólovek doplatili Nezamysličtí v uplynulé
sezoně, když se za celých šestadvacet kol trefili jen dvaatřicetkrát a byli v této statistice jasně
nejhorší, přičemž nedosáhli ani
na polovinu zásahů nejlépe pálících Vrchoslavic. Po necelých
dvou desetiletích tak v létě následoval pád zpět do okresních soutěží, díky čemuž si jiných třináct
soupeřů může užívat jejich krásného fotbalového areálu a špičkového trávníku. Víc jim toho
ale nedovolí, pohledem na konečný výsledek se zatím mohly
chlubit jen Určice „B“. Naopak
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Přikryla, jenž obešel gólmana
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Pod čtvrtý zásah v síti hostů se
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Volf. Nezamyslický Fialka totiž
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Na vše nestačil. O tvoření zdětínské hry se i v Nezamyslicích snažil zkušený Lubomír Keluc (v červeném), jeho snahu ale dokázali domácí eliminovat a kralovali.
Foto: Jiří Možný
a Mariánka dostal k Musilovi,
jenž zakončoval do poloprázdné brány.
o rohu z pravé strany hlavičkoval Lukáš Král nad
břevno, následný šestý zásah
tak zařídil opět Horák. Vypálil
přibližně ze dvaceti metrů a trefil
přesně pravý horní růžek – 6:1.
Hattrick dokonal stejný hráč přibližně o pět minut později. To
mu Oulehla od pravé lajny poslal
míč přesně do nohy a zakončení
z necelých deseti metrů zamířilo neomylně k levé tyčce – 7:1.
A čtvrté brance chyběly stej-

P

nému hráči jen centimetry. To
opět poslal přesnou nahrávku
Oulehla a Horák nabíhající na
první tyč zacílil jen do této brankové konstrukce. Ta na rozdíl od
zdětínské obrany vydržela v pořádku až do závěrečného hvizdu.

V

nejbližším kole přivítá Zdětín tuto neděli od
16.00 hodin Smržice, přesně
o den dříve se odehraje šlágr
prvního s druhým, když se Nezamyslice představí v Horním
Štěpánově.

SPORTIKA II. TŘÍDA-PŘEBOR OFS PROSTĚJOV - 5. KOLO

TJ Haná Nezamyslice:
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Přikryl,
Př
řikryl, 42.
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 16. ANGLIČAN.
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kář čekajícího
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ř k l přízemří
ní střelou na první tyč, s jejíž pomocí se mohl radovat - 2:0.
 27. BILIÁR. Hostující Hlavinka dostal míč na pravou stranu, udržel si
za zády všechny protivníky a z otočky vystřelil slaběji, avšak o to přesněji
na vzdálenější tyč. Jeho milimetrově zacílená střela po zemi se od brankové konstrukce odrazila za čáru - 2:1.
 39. KLIČKA GÓLMANOVI. Dvoubrankový náskok vrátil Nezamyslicím Přikryl, když Horák vyslal dlouhý křížný pas za obranu hostí,
domácí forvard obešel vyběhnutého brankáře a z přibližně patnácti metrů
pohodlně poslal míč do odkryté klece – 3:1.
 42. RYBÁŘ. Vladimír Fialka (nikoliv Mariánek, jak je uvedeno
v zápise o utkání - pozn.red.) rozehrával přímý kop téměř od pravé autové
čáry, navíc ze značné vzdálenosti, míč si ale přes klečícího Volfa přece jen
našel cestu a využil jeho slabší chvilky - 4:1.
 59. Po rohu z levé strany vypálil Musil, Jiřímu Navrátilovi hlídajícímu
první tyč se ale míč podařilo vyhlavičkovat nad.
 61. ABSOLUTNÍ PŘEVAHA. Proti první střele a úvodní dorážce
z pravé strany se ještě Volf vyznamenal, pak ale odražený míč získal Horák,
přihrál dozadu Mariánkovi, ten okamžitě vybídl Musila, jenž z čáry vymezující malé pokutové území popáté překonal soupeřova brankáře – 5:1.
 72. PAVOUCI ZMIZELI. Krásná Horákova střela zpoza šestnáctky
skončila v pravém „vinklu“ - 6:1.
 76. PŘESNÉ VYBÍDNUTÍ. Střídající Oulehla poslal od pravé lajny
míč do běhu Horákovi, jemuž jen stačilo nastavit nohu – 7:1
 79. Oulehlovu pobídku zprava Fiala minul a Horák zblízka napálil pravou tyčku.
zaznamenal Jiří Možný

T. Kučera I

Keluc
T. Kučera II

TJ Sokol Zdětín:

Volf
Jiří Navrátil
Hlavinka

„Bojovali jsme, hráli jsme jeden za druhého a proměňovali šance. Konečně se doma vyhrálo výraznějším rozdílem, minule
jsme měli podobný počet šancí a možná jich bylo ještě víc, ale
dali jsme jen jeden gól. Takový je někdy fotbal. Na proměňování střeleckých příležitostí se možná promítá i to, že kluci začali
chodit na tréninky. Potkáváme se na hřišti i v týdnu a je to znát.
Daří se a vyhrává, v mužstvu je jiná nálada, kluci makají jeden za
druhého. Zapojili jsme mladé kluky a je vidět, že je fotbal baví,
vše se posouvá dopředu a hned je ta hra o něčem jiném. Navíc je
poznat, že mezi I. B třídou a okresním přeborem je velký rozdíl.
O konečném prvním místu se ale ještě nebavíme, jdeme zápas
od zápasu a chceme si to užívat. Teď nás čeká Horní Štěpánov
a zkusíme tam bodovat, chtěli bychom tam něco urvat. Bude to
ale těžké.“

JAROSLAV NAVRÁTIL
- kapitán a předseda TJ Sokol Zdětín:
„Přijeli jsme v jedenácti lidech, dalo se tedy očekávat, že to nebude ideální... Chybělo nám asi sedm lidí, z toho čtyři ze základní
sestavy, a podle toho to takto dopadlo. Ti nejběhavější tady nebyli, věkový průměr jsme měli čtyřicet let a víc, nejmladší hráč
měl sedmadvacet let a byl jediný pod třicet! Na tomto velkém
hřišti tudíž nebylo co řešit, nedá se nic dělat. V jednu chvíli se
nám sice podařilo snížit na 2:1, což byla ale jen taková vlaštovka, která nám dala trochu naději. Prohrát nula jedna nebo jedna
sedm je rozdíl, je to trochu ostuda, ale nepřijeli jsme sem vyhrát.
Předchozí výkony jsme měli solidní, deset bodů dalo předpokládat, že hraje druhý se třetím o špici, ale my jsme to nepotvrdili.
Nesešli jsme se...“

„Areál i hráče zde máme

Buriánek

Hájek

VLASTIMIL MICHLÍČEK
- asistent TJ Haná Nezamyslice:

bez střídání
trenér: DANIEL LANGER

DOKONALÝ POČIN
OFENZIVNÍ
E N Z I V SÍLA
ÍLA

TJ HANÁ NEZAMYSLICE
Již potřetí za prvních pět zápasů nového ročníku se
hráčům Nezamyslic podařilo nastřílet alespoň pět
branek. Nejpilnější byli o víkendu proti Zdětínu, kdy
se trefili hned sedmkrát. Třikrát se mezi střelce zapsala letní posila z Chropyně Pavel Horák, dvakrát
uspěl jeho kolega z útoku Miroslav Musil, jenž se
v předchozí sezoně velice trápil. Zbývající góly dali
záložníci Martin Přikryl s Vladimírem Fialkou.
A připomněl se i někdejší hlavní kanonýr Hané
Kamil Oulehla, který z pozice střídajícího hráče posílal v závěrečné půlhodině z pravé strany jeden nebezpečný míč za druhým a podílel se na posledním gólu
i dalších šancích.

na vyšší soutěž,“ domnívá se

nezamyslický střelec Horák

Nezamyslice - Dva hattricky za
dva týdny. Taková je bilance
Pavla Horáka (na snímku). Letní posila Nezamyslic potvrzuje,
že v Chropyni prošla vyššími
soutěžemi, v okresním přeboru
se celkově prosadil již sedmkrát. Premiérový zásah zaznamenal dvaatřicetiletý útočník
při domácí remíze 1:1 s Určicemi „B“, poté se třikrát trefil
do sítě Držovic a tento svůj výkon zo
zopakoval i o víkendu proti
Zdětínu.
Zdětín

Jiří M
Možný
Co rozhodlo o tom, že jste
zzvítězili tak výrazně?
„První dva góly, tím jsme se
zklidnili. Oni byli nervózní a my
zklidnil
naopak měli hru pod kontrolou.
Je pravda,
prav že jsme na chvíli ztratili koncentraci
a po jedné dvou
kon
chybách
chybác v obraně inkasovali,
když jsme
to možná zbytečně
j
moc otevřeli
a hráli nahoře, zápas
ote
jsme si ale pohlídali.“
Bylo znát, že soupeř nemohl střídat?
„Ani jsem
nějak nevnímal, že
j
by neměli
nem hráče na střídání, ale
v poločase jsme si řekli, že zklidníme hru. Přece jen jsme vedli
o tři góly, tak jsme se rozhodli, že
to spíše trochu zatáhneme a budeme čekat na chybu, protože oni se
budou snažit více dopředu, což
nám bude vyhovovat.“
V Nezamyslicích jste teprve od léta, jak se vám
tu zatím líbí?
„Herně i výsledkově se nám daří,
možná by ale bylo lepší, kdyby
se vyhlásil cíl, že chceme vykopat I. B třídu, za čímž bychom
šli. Chtělo by to i v tréninkové
fázi více zabrat, abychom špici
potvrdili. Je tady areál i hráči na
to, abychom vyšší soutěž mohli
hrát.“

Foto: Jiří Možný
Cílem tedy není postoupit?
„To právě nevím...(úsměv)
Kluci by možná podvědomě
chtěli, nikdy jsem to ale zatím
neslyšel od vedení, což je trochu
škoda. Je lepší vědět, o co se hraje, byť na druhou stranu je možná na druhou stranu mohou hrát
klidněji...(smích)“
Může být vaším největším soupeřem Horní Štěpánov, s nímž se střetnete za
týden?
„Podle tabulky asi jo, sezona ale
bude dlouhá. I kdybychom tam prohráli, tak vše stále máme ve svých
rukách a můžeme je na jaře tady
porazit. Nebude to zlomový zápas,
může nám ale hodně napovědět,
třeba si pak budeme i víc věřit a naše
výsledky potvrzovat i dál.“
Co vás přivedlo do Nezamyslic?
„Já tu už čtvrtým rokem bydlím
a rozhodl čas. Mohl bych ještě
hrát v Chropyni, parta tam byla
dobrá, ale jde o to, aby měl člověk
natrénováno a podával takové
výkony, jaké se od něj očekávají.
Proto jsem se rozhodl hrát tady. Je
tu pěkné hřiště a mám to za domem (úsměv).“

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
předehrávané 14. kolo: Nové Sady
- Hněvotín 1:2 (1:2), branky: Kopp Novotný,Kryl. Dolany - Medlov 2:5
(2:4), branky: Ješko,Holásek p.k. Klabačka 2x,Svačina,Müller,Skopal.
Litovel - Želatovice 1:2 (1:2),
branky: Kvapil - Matušík,Stokláska.
Chválkovice - Velké Losiny 1:2
(1:0), branky: Vávra - Šinogl 2x.
Klenovice - 1. HFK „B“ 2:1 (1:0),
branky: Smékal p.k.,Šlézar - Reichl.
Mohelnice „B“ - Šternberk 1:3
(0:1), branky: Hapal - Hlaváč
2x,Zifčák. Kojetín-Koválovice „A“
- Konice 3:1 (2:1), branky: Polách,
Dočkal, Galetka - Kamený, Šumperk
- Kralice 0:1 (0:1), branky: Dostál.
5. kolo: Velké Losiny - 1. HFK „B“
2:1 (2:1), branky: Šinogl,Uvízl Tošenovský. Želatovice - Šternberk
1:2 (1:1), branky: Kašpárek Jurečka,Hlaváč. Medlov - Kralice
1:1 (1:0), branky: Vytřísal - Kawij.
Dolany - Konice 1:0 (1:0), branky:
Škoda. Litovel - Hněvotín 5:1 (3:0),
branky: Dokoupil,Kučera,Bednář,G
ragon,Navrátil - vlastní. Chválkovice - Kojetín-Koválovice „A“ 1:1
(0:1), branky: Štrbík - Bosák p.k..
Klenovice - Šumperk 1:3 (1:2),
branky: Jahl - Reichl,Skopal,Baláž
ČK:Horák (Šumperk), branky:
Mohelnice „B“ - Nové Sady 1:5
(0:2), branky: Kutal - Alexa,Dvořák
p.k.,Papica,Režný,Kňáva.
1. Nové Sady
4 1 1 15:6 13
2. Kralice
4 1 1 11:6 13
3. Velké Losiny
4 0 2 15:10 12
4. Šumperk
3 1 1
7:4 10
5. Medlov
3 1 2 13:12 10
6. Konice
3 1 2 11:10 10
7. Dolany
3 1 2 9:12 10
8. Šternberk
3 0 3
8:7 9
9. Litovel
2 2 2 12:7 8
10.Kojetín2 1 3
7:8 7
11.Chválkovice
2 1 3
8:11 7
12.Klenovice
2 0 4 8:10 6
13.Hněvotín
2 0 4
6:11 6
14.Želatovice
2 0 4 8:14 6
15.1. HFK “B“
1 2 3 8:10 5
16.Mohelnice “B“ 1 0 4 6:14 3

I.A sk. „B“ muži:
5. kolo: Opatovice - Mostkovice 0:1
(0:1), branky: Pospíšil. Čechovice Náměšť na Hané 0:2 (0:1), branky:
Havelka,Šoupal V.. Bělotín - Lipník
2:1 (1:1), branky: Lhotský,Celnar
- Simon. Štěpánov - Lipová 3:2
(2:1), branky: Zachar 2x,Olšanský
- Ohlídal,Bros. Dub nad Mor. Hlubočky 1:0 (1:0), branky: Šálek.
Troubky - Slatinice 0:1 (0:0), branky:
Bošek. Beňov - Ústí „A“ 3:5 (0:4),
branky: Hrabovský,Machač,Novosad
- Orava 2x,Páleník,Pokorný,Žingor.
1.Ústí
5 0 0 18:7 15
2.Čechovice
4 0 1 14:5 12
3.Bělotín
4 0 1 13:6 12
4.Mostkovice
4 0 1 10:6 12
5.Náměšť na Hané 2 2 1 11:10 8
6.Štěpánov
2 1 2 11:12 7
7.Lipová
2 0 3 13:13 6
8.Opatovice
2 0 3 10:11 6
9.Slatinice
1 2 2 4:12 5
10.Beňov
1 1 3 14:15 4
11.Hlubočky
1 1 3 7:12 4
12.Dub nad Mor. 1 1 3 7:13 4
13.Troubky
1 0 4 4:10 3
14.Lipník
0 2 3
7:11 2

I.B sk. „A“ muži:
5. kolo: Ústí „B“ - Kojetín-Koválovice
„B“ 1:1 (0:0), branky: Juřica - Polách. Hor.
Moštěnice - Tovačov 4:2 (2:1), branky:
Suchánek 2x, Karas 2x - Nemrava, Vozák.
Čekyně - Otinoves 4:2 (3.1), branky:
Navrátil, Machala, Němec, Zedek - Hustý,
Dostál. Vrchoslavice - Kostelec 3:3
(3:0), branky: Konupka, Zatloukal, Hradil Juračka, Vařeka, Móri. Všechovice - Brodek
u Př. 2:1 (2:1), branky: Zdražil,Rolinc - Mádr.
Plumlov - Radslavice 1:1 (1:1), branky:
Hladký - Jiřík. Pivín - 1.FC Vikt. Přerov „B“
1:1 (1:1), branky: Pokorný - Zaoral L..
1.Ústí “B“
3 2 0 16:6 11
2.Čekyně
3 1 1 13:11 10
3.Všechovice
3 0 2 13:8 9
4.Pivín
2 3 0
6:4 9
5.Radslavice
2 2 1 13:11 8
6.Tovačov
2 1 2
8:8 7
7.Plumlov
2 1 2 9:10 7
8.Brodek u Př.
2 1 2 8:11 7
9.Hor. Moštěnice 2 0 3 11:16 6
10.Kojetín „B“
1 2 2
6:6 5
11.Vrchoslavice 1 2 2 9:12 5
12.Otinoves
1 1 3 11:12 4
13.Kostelec
1 1 3 10:12 4
14.1.FC Vikt. „B“
1 1 3 8:14 4

5. kolo, sobota, 6. září 2014, 16:30 hodin: Rýmařov - Přerov 2:1 (1:0),
Valašské Meziříčí - Velké Karlovice2:1 (2:0), Slavičín - Kozlovice 4:1
(3:0), Hranice - Vítkovice 4:2 (3:0), Lískovec - Havířov 0:1 (0:0), Nový
Jičín - Brumov 4:2 (4:0), Petrovice - Určice 2:0 (0:0), Dolní Benešov Mohelnice 0:1 (0:0).

kam PŘÍŠTĚ na DIVIZI E?

sport@vecernikpv.cz

předehrávané 15. kolo, středa, 10. září 2014, 17:00 hodin: Nový Jičín
- Přerov, Petrovice - Lískovec, Dolní Benešov - Hranice, Mohelnice - Slavičín, Určice - Valašské Meziříčí, Brumov - Rýmařov, Havířov - Velké Karlovice, Vítkovice - Kozlovice (16.30).
6. kolo, sobota, 13. září 2014, 16:00 hodin: Přerov - Mohelnice, Určice
- Dolní Benešov (neděle 14. září, 16.00), Brumov - Petrovice (neděle 14.
září, 10.15), Havířov - Nový Jičín (neděle 14. září, 10.15), Vítkovice - Lískovec (16.30), Kozlovice - Hranice (neděle 14. září, 15.30), Velké Karlovice - Slavičín, Rýmařov - Valašské Meziříčí.

www.vecernikpv.cz

průběžná tabulka PO 5. 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
Lokomotiva Petrovice
FC TVD Slavičín
MFK Havířov
SK Hranice
FK Nový Jičín
FK Kozlovice
FC V. Karlovice+Karolinka
FC MSA Dolní Benešov
TJ Sokol Lískovec
Valašské Meziříčí
Sokol Určice

Určice prohrály i v Petrovicích a spadly na poslední místo I.A třída: Čechovice poprvé ztratily, Mostkovice opět vyhrály
sledkům, tuto vlaštovku se jim ale
v obrazné jaro zatím proměnit nepodařilo. Přišly totiž tři porážky v
p
(0:0)
řadě, ta poslední se zrodila v sobotu
večer
na hřišti Petrovic. Hosté sice
v
dlouhé minuty držely bezbrankový
Rozhodčí: Adamec – Tacina, Staminka.
stav, v závěru ovšem dvakrát inkasovali a čekala je dlouhá a smutná
Sestava Určic:
cesta zpět.
Nejezchleb – Bokůvka, Zbožínek, Vaněk, Javořík (46. Walter) – T. Zaple„Sedmdesát minut jsme plnili, co
tal, Novák (70. Vasiljev), Svozil, Hochman – Los (60. Machynek), Skopajjsme chtěli a bylo to 0:0, pak ale přilík. Trenér: Evžen Kučera.
šlo rozčarování. Místo hraní jsme se
hádali
s rozhodčím a dostávali jsme
h
Petrovice, Prostějov/jim – Nejde zdálo, že mají Určice to nejhorší za tři žluté a nakonec i jednu červenou
to a nejde. Po úvodním domácím sebou a po ukončení dlouhé série kartu, takže jsme dohrávali v deseti
utkání a výhře nad Hranicemi se bez výhry se odrazí k lepším vý- lidech. Nevím proč, neměli k tomu

2:0

TJ Lokomotiva Petrovice
TJ Sokol Určice

důvod, v pondělí to budeme řešit na V prvním poločase mohli hosté kotréninku,“ smutnil hlavní kouč Určic pat penaltu, ale po ruce v šestnáctEvžen Kučera.
ce se nepískalo, ve svých šancích
následně neuspěli ani Machynek
se Skopalíkem, domácí měli dvě
možnosti v první a tři ve druhé půli.
Na body tak hostům nepomohlo
ani promíchání sestavy, kdy šel
Zápas tak hráči zvládli slušně, Skopalík do útoku a Bokůvka se
remíza by podle něj odpovídala postavil na pozici pravého beka.
průběhu. „První gól jsme dostali „Snažili jsme se něco změnit, dát
hlavou po chybě pravého obránce, tomu impulz. To, že se nám nedaří,
který se nechal obejít a odcentro- není kvalitou hráčů, ale psychicvat, druhý ze skrumáže v šestnáct- kým rozpoložením. Je důležité,
ce a odrazu,“ poslal rozhodující aby se chytli. Fyzicky jsme stíhali
okamžiky.
i v desíti,“ je přesvědčen.

DIVIZE, sk. E

Zda je tým aktuálně na čtrnáctém,
patnáctém, nebo šestnáctém místě
neřeší, důležité pro Kučeru je, aby
se podařilo zvládnout obě následující utkání – středeční předehrávku
s předposledním Valašským Meziříčím, které má taktéž tři body, i třináctým Dolním Benešovem, jenž
je na tom jen o bod lépe.
„Potřebujeme se zvednout a uspět v
jednom zápase, pak se to opět rozjede. Toto jsou pro nás velice důležitá
utkání, pokud dvakrát prohrajeme,
tak nám střed uteče jako loni Otrokovicím,“ apeluje na maximální úsilí a
věří v co nejvyšší bodový zisk.

Konice vyšla proti Kojetínu i Dolanům bodově naprázdno

Kojetín, Dolany, Prostějov/
jim – Vložené středeční kolo ani
řádné sobotní utkání nezastihlo
fotbalisty Konice v tom pravém
rozpoložení. Doposud neporažený tým krajského přeboru se
musel v obou utkáních obejít bez
gólmanské jedničky Miroslava
Rece, zbytečně se nechal vyloučit
Filip Drešr a navíc mu soupeři
dali hned několik branek ze standardních situací.
„První místo nebyl náš cíl, kluci
jsou ještě mladí. Každý chce ale
vyhrávat. Za prvních šest utkání
jsme ale hned čtyřikrát hráli venku a jen dvakrát doma, takže můžeme být spokojeni a tyto porážky

nás nemusí až tolik mrzet,“ bere
vše s nadhledem hrající asistent
Konice Radek Řehák.
Jako první přišel na řadu středeční duel v Kojetíně. Hned po pár
minutách se domácím podařilo
vstřelit branku ze standardky, to
stejné se opakovalo v poslední
minutě prvního poločasu. To už
navíc Konice hrála v oslabení,
na konci první dvacetiminutovky
musel pod sprchy po dvou rychle
nasbíraných žlutých kartách levý
záložník Drešr.
„Srovnalo se to, a když se chvíli
hrálo deset na deset, tak jsme byli
lepší a měli jsme i náznaky. Bohužel
jsme dostali druhou branku. Poté už

jsme neměli co ztratit a Roman Ka- Z předehrávek uprostřed týdne ale
mený po zisku míče na gólmanovi v takových soutěžích nijak nadšen
snížil,“ popsal úpravu na 2:1.
není. „Je to neadekvátní, někteří si
nemohou v práci vzít volno. Přesto
jsme jediná soutěž, která takto hraje
MIA REALITY
dvakrát, naopak třeba poloprofesionální Moravskoslezská fotbalová
Krajský přebor
liga pouze jednou,“ nechápe.
Hosté se tlačili stále více do útoku O tři dny později se Konice předa snažili se o vyrovnání, domácí tak stavila v Dolanech. Ani tam se jim
mohli chodit do brejků a po nepo- ale nevedlo a tentokrát stačila jediná
vedeném ofsajd systému šel jejich branka – opět po standardní situaci.
útočník sám na brankáře a nemýlil „První poločas jsme nezachytili a
se. „Zápas ovlivnilo vyloučení, ne- nechali jsme je hrát. Pak jsme byli
hráli jsme ale špatně. Bohužel nám aktivnější a dostávali jsme se do
trochu chyběly síly po těžkém zápa- šancí, nezvrátili jsme to ale, a body
su s Litovlí, nic se ale neděje,“ ohlé- jsme zbytečně nechali ležet,“ zamrzelo Řeháka.
dl se za středečním vystoupením.

Domácí se totiž jinak k ničemu nedostali, až poté, co Konice hrála vabank,
tak orazítkovali tyčku. „Naopak za
nás ‚Bláža‘ dvakrát neúspěšně pře-

hazoval gólmana a závary chytil na
čáře brankář. Měli jsme více ze hry
a minimálně bod jsme tam nechali,“
uvědomuje si Radek Řehák.

FK Slavoj Kojetín-Koválovice
Sokol Konice
3:1 (2:0)

TJ Sokol Dolany
Sokol Konice
1:0 (1:0)

Branka Konice: 60. Kamený.
Rozhodčí: Koláček – Kulička,
Štětka. ČK: F. Drešr (Konice).
Sestava Konice: Machač – Václavek, Řehák, Růžička, Bílý – M.
Drešr, Sedláček, Čižmar, F. Drešr
– Antl, Kamený. Trenér: Roman
Jedlička.

Rozhodčí: Zavřel – Koláček,
Boháč.
Sestava Konice: Rec – Machač
– Václavek, Řehák, Růžička,
Bílý – M. Drešr, Sedláček, Kořenovský, Antl – Kamený, Bláha.
Trenér: Roman Jedlička.

Kralicím vychytali body nebrankáři, klub stahuje Běhalíka

Šumperk, Medlov, Prostějov/jim
– Do nezáviděníhodné, ale už známé situace se v uplynulém týdnu
dostal trenér Kralic na Hané Petr
Gottwald. Ani pro jeden z posledních dvou utkání neměl k dispozici Davida Krejčího ani dvojku
Radima Milera. Proti exdiviznímu
Šumperku se tak mezi tyče postavil zraněný obránce Jakub Répal,
proti Medlovu chytal nedoléčený
kanonýr Jaroslav Lehký. A tento
tah se v obou případech vydařil, i
díky velkému úsilí ostatních hráčů
dostaly Kralice jen jednu branku a
vyválčily hned čtyři body.
„Po zápase proti Šumperku jsem byl
nepopsatelně spokojen, jsou to pro

nás nesmírně šťastné body. Věděli
jsme však, že můžeme překvapit a
bodovat, když budeme bojovat,“ pochválil kouč Kralic Petr Gottwald své
hráče po výhře 1:0 na severu Moravy.
O jediný gól se hned v osmé minutě
postaral Petr Dostál, když Martin
Neoral využil zaváhání obránce při
nákopu a prodloužil hlavičkou na levé
křídlo sestavy. Poté se domácí snažili
ze všech sil o vyrovnání, avšak neúspěšně.
„Kluci se semkli, bojovali na krev a
podali takticky vyspělý výkon. Nebyli jsme lepším mančaftem, drželi
jsme se ale zuby nehty. Bylo to spíše
remízové utkání, tlačili nás a měli šance, byli ale impotentní a ani za týden

by nám gól nedali,“ usmíval se Gottwald.
S natrženým svalem laborující Jakub
Répal tak hned při své premiéře s rukavicemi udržel čisté konto. „Chytil
tři pološance, dobře vybíhal, byl jedním z našich nejlepších hráčů. Potěšilo mě také to, že se do sestavy vrátil
Ondra Petržela. Tři týdny netrénoval,
odmakal to ale,“ těšil kouče aspoň
jeden comeback, když mimo hru zůstali Krejčí, Nečas i Dočkal a Kawij
nastoupil nemocný.
A dobrou náladu měl Gottwald i po
nedělním střetnutí v Medlově. Nebylo z toho sice vítězství, ale další bod
z cizího prostředí. „Jarda Lehký si
v bráně zopakoval pohárový zápas

proti Brodku, jsem rád, že tam mohl
jít. Pustil sice jeden gól, ale nebyla to
chyba gólmana,“ hodnotil.
V první půli hrozili domácí ze standardních situací, poté se Kralicím
podařilo ovládnout střed hřiště a přišlo
i vyrovnání. Na levé straně se míče
ujal Kawij, snažil se prostrčit na Neorala, míč se k němu ale vrátil, tak ho
uklidil do sítě. „Sahali jsme i po třech
bodech, kluci to odpracovali a zaslouží si volnější tréninky zaměřené na
regeneraci. Do dalších zápasů by se
už mohlo zapojit i více hráčů po zranění,“ těší se na sobotní domácí duel
se Želatovicemi.
V tomto utkání už pravděpodobně
budou mít Kralice i novou gólman-

skou jedničku, David Krejčí totiž stále
nebude k dispozici. „Z hostování v
Lipové si stahujeme Ondru Běhalíka.
Musíme ale počkat až do 8. září, protože ho zaregistrovali teprve 8. srpna.

Do konce podzimu bude jedničkou,
Lipovou by to ale nemělo oslabit,
Števula je totiž k dispozici,“ oznámil
novinku na citlivém postu sestavy
Petr Gottwald.

FK SAN-JV Šumperk
FC Kralice na Hané
0:1 (0:1)

TJ Medlov
FC Kralice na Hané
1:1 (1:0)

Branka: 8. Dostál. Rozhodčí:
Slota – Polanský, Hodáň.
Sestava Kralic: Répal – Novotný (56. Troneček), Martinka,
Hlačík, Vitásek – Valtr, Petržela,
Kawij, Dostál – Neoral, Šín. Trenér: Petr Gottwald.

Branka Kralic: Kawij. Rozhodčí: Gallo – Hampl, Chládek.
Sestava Kralic: Krejčí – Novotný, Martinka, Hlačík, Vitásek –
Valtr, Petržela, Kawij (85. Šín),
Dostál (88. Troneček) – Nečas,
Neoral. Trenér: Petr Gottwald.

át), Pořízka, Jamrich – Šlambor, Po- jehož jsem nasadil po zranění, jeho
spíšil (62. J. Kamenov ml.). Trenér: střelu pod břevno, ale gólman refleJiří Kamenov st.
xivně vyrazil. Máme sice dvanáct
bodů, ale tvrdím, že srpen je pro
Hodnocení trenéra Mostkovic
tuto soutěž nešťastný termín a prvJiřího Kamenova:
ní tři kola jsou neregulérní. Stále je
„Tohoto vítězství si velmi cením. za námi jen pár zápasů a musíme jít
Nebyli jsme lepší a domácí měli pokorně, zodpovědně a důrazně do
tlak, bylo to na šance čtyři dva pro dalších utkání, nesmíme podcenit
ně a my jsme si dali břevno, jinak se ani Náměšť, která nás teď čeká.“
ale hrálo od vápna k vápnu a předTJ Štěpánov
vedli jsme takticky disciplinovaný
SK Lipová
výkon. Odzadu, poctivě za balonem
3:2 (1:2)
a do rychlých brejků. Gól jsme dali
FKM Opatovice
do šatny, když ‚Pospa‘ tečoval před Branky Lipové: Bross, Ohlídal.
TJ Sokol Mostkovice
TJ Sokol Čechovice
brankářem míč mířící z pravé stra- Rozhodčí: Reich – Vojáček, Zelík.
Frys – Žídek (70. Ostratický), Halouz0:1 (0:1)
SK Náměšť na Hané
ny do malého vápna. Po přestávce Sestava Lipové: Běhalík – Barák
ka. Trenér: Jaroslav Klimeš.
0:2 (0:1)
Branka: 45. Pospíšil. Rozhodčí: jsme měli některé situace lépe vyře- (75. Petržela), Ohlídal, Spáčil, Žilka
Hodnocení trenéra Čechovic
Knop – Sigmund, Oulehla. Sesta- šit a pojistit náskok, takto nás hod- – Takáč (46. Burget), Růžička (65.
Rozhodčí: Kreif – Lepka, Kopecký.
Jaroslava Klimeše:
va Mostkovic: Lukáš – R. Hanák, ně podržel brankář, jenž například Macourek), Vybíhal, Z. Koudelka
Sestava Čechovic: Zelinka – Jano (80.
Chmelík), Vinklárek, Vlach, Čech – „Náměšť nemá špatné mužstvo. Milar, Chmelař, V. Vojtíšek – Musil v poslední minutě nohou vyrazit – Bross (60. P. Koudelka), Dostál.
Varga, Kolečkář, Haluza (35. Drmola), Dostali jsme gól po chybě, pak to (87. Bureš), M. Vojtíšek (85. Karafi- střelu k tyči. Zvýšit mohl třeba syn, Trenér: Pavel Růžička.
zavřeli a my jsme nakopávali, nebylo to nic pro oko diváka. Chtěli jsme
hrát sice po zemi a o přestávce jsme
k tomu kluky nabádali, že je to jediná cesta, jak uspět, a záblesky tam
byly, jenže nešlo to a gól bychom
nedali ani do soudného dne. Táhli
jsme ale dlouhou šňůru, včetně přípravy snad osmi výher v řadě. Něco
tímto končí, něco naopak začíná.
Teď nás čeká Bělotín, to bude na
hody dobrý špíl, my i oni chceme
hrát fotbal.“

Prostějovsko/jim - Pouze poměr vstřelených a obdržených branek dělí v „B“ skupině I.A třídy Olomouckého KFS
fotbalisty Čechovic a Mostkovic. Zatímco tradičnímu účastníkovi této soutěže se poprvé v ročníku utkání nepovedlo
a po čtyřech vítězstvích nedokázal na domácím hřišti bodovat, to jeden z nováčků dokázal podruhé v řadě zvítězit
venku a celkově zvítězil počtvrté v řadě. První místo nově
patří zatím stoprocentnímu Ústí, mezi oba regionální týmy
se vměstnal Bělotín. Naopak lipovští po úvodních dvou
tříbodových ziscích potřetí v řadě padli, po Čechovicích
a Bělotínu se tak stalo i v duelu se Štěpánovem.

Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:
„Prohráli jsme vyhraný zápas,
to mě mrzí na dvojnásob. Měli
jsme to zvládnout lépe a získat
tři body. V desáté minutě jsme
sice dostali gól a prohrávali 0:1,
ve třicáté a pětatřicáté minutě
jsme ale skóre otočili a do poločasu jsme měli další dvě vyložené šance. Kdybychom je dali,
věřím, že bychom neprohráli.
Asi pak u nás nastalo uspokojení
s výsledkem, přestali jsme hrát
a domácí nás po individuálních
chybách potrestali. Mockrát se
sice k naší bráně nedostali, dvakrát se ale prosadili ze standardní situace. Takový je ale fotbal,
že chvilku prohráváte. Důležité
je na to v dalším zápase zapomenout a vyhrát doma.“

I.B třída, skupina „A“: Vrchoslavice sehrály bláznivý zápas s Kostelcem
Prostějovsko/jim - Ani jeden z regionálních mančaftů nedokázal v pátém kole
I.B třídy, skupiny „A“ Olomouckého KFS bodovat naplno. Nejblíže k tomu měly
Vrchoslavice, které po poločase vedly v derby nad Kostelcem 3:0, nakonec to
skončilo remízou 3:3. Bod získal i Plumlov za domácí remízu s Radslavicemi
a Pivín po stejném výsledku 1:1 s Přerovem „B“. Nezadařilo se pouze Otinovsi,
která ztratila vedení v Čekyni a vrátila se s prázdnou.
TJ Sokol Vrchoslavice
TJ FC Kostelec na Hané
3:3 (3:0)
Branky: Konupka, Zatloukal, Hradil – Juračka, Vařeka, Móri z penalty. Rozhodčí: Tomeček – Dömisch,
Januš. Sestava Vrchoslavic: Loučka – Olšanský, Zatloukal, Šmíd,
Spiller – Neckář (50. Zdražil), Polášek, Hradil, P. Horák ml. – Holub,
Konupka. Trenér: Roman Šmíd.
Sestava Kostelce na Hané: L.
Menšík (46. Drčka) – Doležel (46.
Zatloukal), Baláš, Juračka – Grepl,
Móri – Vyhlídal, Vařeka, T. Menšík – Preisler, Lužný. Trenér: Ivo
Vykopal.

sekundách a krásné akci jsme se dostali do vedení, vedli jsme i 3:0 a měli
jsme přidat další branky. Kostelec se
ale zaslouženě dotáhl, makal, bojoval, dal nám laciný gól z rohu a z penalty po nastřelené ruce. Je to škoda,
body potřebujeme, ale v padesáté se
hostům podařilo snížit na 3:1, deset
minut nato dali druhý gól a psychicky nás to podlomilo, zatímco hostům
narostla křídla. Bylo to křečovité,
šlapali jsme vodu, hodně jsme kazili přihrávky, přesto ještě v poslední
minutě mohl rozhodnout Konupka.
Obešel brankáře i dva obránce, pak
ale zbytečně nahrával.“

zvolili jsme jiné rozestavení, jenže
soupeř hrál po křídlech, kombinoval, centroval do naší šestnáctky,
obránci se nechávali předskočit a
bylo to 3:0. O přestávce jsme si
tak nalili čistého vína a trochu jsem
zvýšil hlas, že praskaly okenní tabulky. Hráči vycítili, že to půjde,
začali jsme sbírat vysoké míče,
rozehrávat do kombinace a po pěkných kombinacích jsme utkání ještě
zremizovali. Domácí si tak ve druhé
půli prožili to, co my o týden dříve
s Čekyní. Dovolím si ale tvrdit, že
jsme na šedesát procent dva body
ztratili.“

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Ivo Vykopala:
„Konečně jsme dali více branek,
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
přesto jsme ale nevyhráli, protože
Romana Šmída:
„Trochu jsme to soupeři usnadnili. další příležitosti jsme nedali. Byl to
Pro zranění nám chyběli Pavel Ho- zápas dvou rozdílných poločasů, v
rák starší, Lacina, Novák a v herní tom prvním se domácím velice dačinnosti to bylo znát. Hned po pár řilo, my jsme chtěli zahustit střed a

TJ Sokol v Pivíně
1.FC Viktorie Přerov „B“
1:1 (1:1)
Branka Pivína: Pokorný. Rozhodčí: Balún – Ehrenberger, Navrátil. Sestava Pivína: V. Svozil
– Martinka (46. Pavelka), Vláčilík,

Branka Plumlova: Hladký. Rozhodčí: Halenka – Vičar, Vachutka.
Sestava Plumlova: Laštůvka –
Vrána (55. Gryglák), Kutný (46. Fabiánek), Ullmann, Plajner – Křupka
(70. Bureš), Zabloudil, Ševcůj (80.
Hodnocení trenéra Pivína
Hrstka), Klváček – Hladký, Frýbort.
Jaroslava Svozila:
„Nezadařilo se nám a jsem z toho Trenér: Jan Pešek.
zklamaný, byl to hratelný soupeř.
Hodnocení trenéra Plumlova
V minulém utkání se nám ale zraniJana Peška:
li Filka, Svozil a Martinec, Přerov
navíc přijel se třemi hráči z ‚áčka‘ a „Narazili jsme na tvrdého a houjeden z nich nám dal branku. Hned ževnatého soupeře, který urputně
v páté minutě jsme se díky Pokor- bránil a vyrážel do rychlých konnému, jenž k nám přišel z dorostu trů. Ve třetí minutě se nám sice po
1.SK Prostějov a při svém prvním akci Křupky a zakončení Hladutkání se jevil velmi dobře, dosta- kého podařilo dostat do vedení,
li do vedení. Poté se hrálo nahoru místo zklidnění hry a podržení
dolů a měli jsme ještě dvě gólov- míče jsme se ale snažili soupeře
ky, brankář je ale reflexivně chy- dorazit druhou brankou, což byla
til a těsně před přestávkou jsme z voda na mlýn soupeře. Tomu se
brejku dostali na 1:1. Jeden z hráčů také nakonec v pětadvacáté miPřerova dostal v padesáté minutě nutě po jednom z dalších brejků,
po druhé žluté kartě červenou, ná- které vyplývaly ze zbytečných
sledně šla hra do průměru III. třídy ztrát u šestnáctky soupeře, podaa byl to boj bez kloudné akce. Bo- řilo vyrovnat. Ve druhém poločahužel jsme ztratili dva body a je to se jsme soupeře zatlačili, bohužel
i zásluhou pouti. Kluci se v sobotu jsme akce nedotáhli až do konce.
raději ‚točili na kolotoči‘, než aby Škoda, že jsme více nestříleli,
nebrankáře hostí prověřil jen
mysleli na fotbal.“
Fabiánek v závěru utkání, prapodivně ale míč zasedl. Kluci zápas
TJ Sokol Plumlov
odjezdili, bod z domácího hřiště
TJ Sokol Radslavice
je ale málo.“
1:1 (1:1)
Zbožínek – R. Švéda, Tydlačka,
Vrba, Šišma – Žondra (85. Biliš),
Sedlák (75. Bartoník), Pokorný.
Trenér: Jaroslav Svozil st.

TJ Sokol Čekyně
TJ Otinoves
4:2 (3:1)
Branky Otinovsi: Pavlínský, Zapletal. Rozhodčí: Milar – Majer,
Dokoupil. Trenér Otinovsi Tomáš
Hrdlovič se z taktických důvodů
odmítl podělit o sestavu.
Hodnocení trenéra Otinovsi
Tomáše Hrdloviče:
„Stále dostáváme hodně gólů a měli
jsme vyhrát, je to pro mě zklamání.
Prohráli jsme si to zcela sami, vedli
jsme 1:0 a měli jsme další šance, jenže
místo pojistky v podobě druhé branky
jsme po hrubkách v obranné fázi inkasovali a soupeři se podařilo otočit na
3:1. Byl to takový zápas blbec, špatně
jsme přistupovali ve velkém vápně,
a když byl náš hráč zezadu stržen při
nájezdu na brankáře, byla z toho jen
žlutá karta. Musíme si z toho vzít ponaučení a někteří dát do zápasu větší
srdíčko, s takto laxním přístupem tam
nemají co dělat. Postavím se k tomu
ale čelem a v týdnu si k tomu něco
řekneme. Pravdou je, že někteří rozhodčí by už neměli pískat, nestačí na
to fyzicky a měla by se tím zabývat
komise rozhodčích. Je pro mě třeba
neskutečné, že neodpíská šlapák na
Doseděla, který utrpěl výron.“

Klenovice doma vyhrály pouze ve středu, v sobotu už ne I.B třída, skupina „B“: Vyhrál jen Jesenec, Hvozd s Protivanovem prohrály

Klenovice na Hané, Prostějov/jim
– Padesátiprocentní úspěšnost si
z uplynulého týdne odnesli hráči
Klenovic. Nováček krajského přeboru nejprve podruhé za sebou
zvítězil na domácím trávníku, když
se mu podařilo otočit vývoj duelu
s holickou rezervou, dalších bodů
se už ale nedočkali a o víkendu na
stejném místě podlehli exdiviznímu
Šumperku.
„Proti Holici jsme byli v první půli
zaskočení a nervózní, oni byli mladí a
přehrávali nás. Byl to soupeř na úrovni Kralic, tedy kvalitní a měli jsme
problémy s obsazováním,“ popisoval
střetnutí kouč vítězů Petr Navrátil.
Obejít se navíc musel bez stopera
Tomáše Lakomého a středního zá-

1:1 (0:1), branky: Brijar - Ospálek.
Velký Týnec - Nové Sady „B“ 4:5
(0:3), branky: Kovařík, Pospíšil,
Švéda, Danilko - Sedlář 3x, Melichárek, Kelar. Haňovice - Protivanov 4:1 (2:1), branky: Zavadil
2x,Procházka,Krajc - Pospíšil P.. Doloplazy - Jesenec 0:1 (0:1), branky:
Tichý P.. Lutín - Velká Bystřice 2:1
(2:0), branky: Hamy 2x - Nguyen.
Slavonín - Hvozd 4:0 (2:0), branky:
Mikuš,Semjon,Šrámek,Grulich.
1.Haňovice
4 0 1 17:6 12
2.Babice
4 0 1 12:10 12
3.Nové Sady “B“
3 1 1 16:8 10
4.Zvole
3 1 1
9:8 10
5.Protivanov
3 0 2 15:8 9
6.Jesenec
2 2 1
7:6 8
I.B sk. „B“ muži:
7.Paseka
2 1 2 12:8 7
5. kolo: Paseka - Babice 2:3 (0:1), 8.Šumvald
2 1 2 7:16 7
branky: Geier, Vojtášek J. - Mejzlík, 9.Doloplazy
2 0 3 12:6 6
Dušek, Coufal. Šumvald - Zvole

ložníka Matěje Hatleho, kteří pykali
za předchozí vyloučení. „Místo Lakomého se uprostřed obrany vystřídali
Šlézar s Klimešem, není to ale jejich
parketa, za Hatleho zaskočil Klimeš
a později Všianský,“ podělil se o improvizační schéma.
Hosté se ještě v první půlhodině dostali do vedení a náskok drželi až do
přestávky, ihned po pauze se ale domácím podařilo velice rychle obrátit
stav. Nejprve po faulu na Rozehnala
vyrovnal z penalty Smékal, jen pár
desítek sekund po něm se z malého
vápna prosadil Šlézar.
„Vyrovnání nás nakoplo a rázem jsme
měli více ze hry i šance, přesto z toho
nakonec málem byla remíza. I hosté
kopali penaltu, ale Polák ji v samot-

10.Lutín
11.Hvozd
12.Velká Bystřice
13.Slavonín
14.Velký Týnec

2
2
1
1
0

0
0
1
0
1

3
3
3
4
4

8:10
9:14
5:12
6:12
9:20

6
6
4
3
1

MS divize dorostu sk. E
5. kolo: Vítkovice B - Jeseník 1:3 (1:1),
SK Uničov - Vsetín 7:1 (3:0), Nový
Jičín - Hranice 0:2 (0:1), Sulko Zábřeh
- Val. Meziříčí 2:5 (2:3), Šumperk B Čechovice 2:2 (1:1), Havířov - Krnov 3:2
(1:1), Frýdlant n.O. - Přerov 1:1 (1:1).
1.SK Hranice
5 0 0 21:5 15
2.MFK Havířov
4 0 1 26:16 12
3.Valašské Meziříčí 4 0 1 16:12 12
4.1.FC Přerov
3 1 0 13:2 10
5.SK Uničov
3 0 1 26:7 9
6.FK Jeseník
3 0 2 12:17 9
7.Sokol Čechovice 2 1 2 10:17 7
8.MFK Vítkovice B 1 2 2 9:11 5

ném závěru chytil,“ pochválil Navrátil stupínek výše než 1.HFK Olomouc
svou gólmanskou jedničku a těšil se z „B“.
I tak to ovšem byly právě Klenoviplného bodového zisku.
ce, kdo se dostal do vedení. To se po
Všianského centru podařilo zakončit
MIA REALITY
Jahlovi podél brankářovy nohy a
někdejší čechovický kanonýr otevřel
Krajský přebor
skóre.
Sobotní večer už v Klenovicích tolik „Hosté velice rychle vyrovnali, hlaradosti nezanechal. Tedy alespoň ne vou po rohu ze třinácté minuty. Stejná
na domácí straně, hosté ze Šumperku situace se opakovala i po půlhodině
důvody k úsměvům měli. „Soupeř hry a třetí branka přišla po nevydabyl jednoznačně lepší, projevila se řené ofsajdové pasti, kdy šel jejich
jeho kvalita. Snažili jsme se hrát svoji hráč sám na brankáře a přehodil ho,“
hru, ve druhé půli nám ale odešly síly. vyjmenoval trefy soupeře, které znaNezapře se, že ještě nedávno hráli di- menaly obrat z 1:0 na konečných 1:3.
vizi, zdvojovali nás, u všeho byli dří- Severomoravanům se tak podařive,“ vysekl kouč Klenovic poklonu lo to, na co marně čekali ve středu
soupeři, jenž byl výkonnostně ještě o proti Kralicím. Poté se už soustředili

9.FK Šumperk B
10.Frýdlant n.O.
11.SK Sulko-Zábřeh
12.FK Slavia Opava
13.FK Krnov
14.FC Vsetín
15.FK Nový Jičín

1
1
1
1
1
1
0

2
1
1
0
0
0
0

2
2
3
3
4
3
5

8:11
6:8
7:14
5:11
9:19
5:15
2:10

5
4
4
3
3
3
0

Krajský přebor starší dorost
5. kolo: Konice - Litovel 6:0 (1:0), branky:
Kováč 3x, Motl,Vychodil,Procházka. Šternberk
„A“ - Velké Losiny 0:6 (0:3), branky: Kobza
2x,Bureš O.2x,Bureš A.,Maňka. Opatovice Mohelnice 3:2 (2:1), branky: Rolinc 2x,Šindelek
- Juriga,Gereš. Nemilany - Určice nehlášeno.
Chválkovice - KMK Zubr Přerov 2:4 (1:1),
branky: Janů,Hrubý - Přehnálek,Matulík,Sko
pal,Struška. Velký Týnec - Černovír 1:3 (0:0),
branky: Coufal T. - Hrabal,Bařinka,Vysoudil M..
Nové Sady - Kostelec 5:1 (1:1), branky: Horák
4x,Rejman - Parák.

1.KMK Zubr Přerov
2.Opatovice
3.Určice
4.Černovír
5.Velké Losiny
6.Mohelnice
7.Chválkovice
8.Konice
9.Velký Týnec
10.Kostelec
11.Nemilany
12.Nové Sady
13.Šternberk
14.Litovel

5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
0

0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5

21:6
16:7
16:6
12:6
18:8
8:8
25:13
18:13
13:8
11:20
5:8
10:15
7:23
4:43

15
13
12
10
9
9
7
6
6
4
3
3
3
0

Krajská soutěž skupina “A”- dorost
5. kolo: Šternberk „B“ - Kojetín-Koválovice 2:6 (1:3), branky: Kořenek 2x - Šafránek
2x,Zvonek,Židlík D.,Mirvald,Langer. Želatovice - Brodek u Př. 7:0 (3:0), branky: Matlocha
4x,Hambálek,Straka,Jemelka.
Hustopeče
- Slatinice 2:3 (2:2), branky: Kolář A.,Těšický -

zejména na údržbu a šancí bylo poskrovnu. „Ve středu trefovali břevna,
tyčky a nebyli schopni brankáře prostřelit, vybrali si to proti nám,“ pousmál se Navrátil s tím, že jeho hráči
ostudu rozhodně neudělali.

V neděli již od 16 hodin se Klenovičtí
představí na půdě dalšího nováčka
nejvyšší krajské soutěže, proti Mohelnici „B“ by už rádi do sestavy zařadili
i Matěje Hatleho, u nějž budou žádat
o prominutí zbytku trestu.

TJ Sokol Klenovice na Hané
1.HFK Olomouc „B“
2:1 (0:1)

TJ Sokol Klenovice na Hané
FK SAN-JV Šumperk
1:3 (1:2)

Branky: 47. Smékal z penalty, 50.
Šlézar. Rozhodčí: Zelík – Svozil,
Dorušák.
Sestava Klenovic: Polák – Smékal,
Šlézar, T. Cetkovský, Liška – Všianský, Rozehnal, Klimeš (55. R. Cetkovský), Pekař – Borovský (60. Komárek), Jahl. Trenér: Petr Navrátil.

Branka Klenovic: Jahl. Rozhodčí: Přikryl – Knoll st., Lizna.
Sestava Klenovic: Polák – Smékal, Lakomý, T. Cetkovský, Liška – Pekař (58. Komárek), Rozehnal, Šlézar, Všianský – Klimeš
(75. R. Cetkovský), Jahl (85.
Sigmund). Trenér: Petr Navrátil.

TJ Doubrava Haňovice
TJ Sokol Protivanov
4:1 (3:1)
Branka Protivanova: F. Pospíšil. Rozhodčí: Hetmánek – Ko-

Moravskoslezská liga dorostu U-19
5. kolo: MFK Vyškov - SK Líšeň 4:3 (3:2), 1.SK
Prostějov - MSK Břeclav 4:0 (2:0), Hodonín - FrýdekMístek 1:7 (1:5), HS Kroměříž - Třinec 4:0, Vítkovice
- Havlíčkův Brod odloženo, Sparta Brno - Šumperk 1:2
(1:2), HFK Olomouc - Znojmo 1:3 (1:2).
1. 1.SK Prostějov 4 0 0 12:3 12
2. SK Slavia Kroměříž 3 1 0 13:2 10
3. MFK Frýdek-Místek 3 1 0 13:2 10
4. FK Šumperk
3 0 1 6:4 9
5. RSM Hodonín
2 1 1 9:9 7
6. FK Fotbal Třinec 2 1 1 5:6 7
7. FC Havlíčkův Brod 2 0 1 8:1 6
8. 1.SC Znojmo FK 2 0 2 7:6 6
9. MFK Vyškov
2 0 2 8:9 6
10. MSK Břeclav
1 1 2 5:10 4
11. MFK Vítkovice
0 1 2 4:8 1
12. 1.HFK Olomouc 0 0 4 2:9 0
13. SK Líšeň
0 0 4 6:17 0
14. FC Sparta Brno 0 0 4 1:13 0

Moravskoslezská liga dorostu U17
5. kolo: HFK Olomouc - Karviná 1:2 (0:1), 1.FC Slovácko MFK Vyškov 9:0 (4:0), Frýdek-Místek - FC Hlučín 1:0 (0:0),
Třinec - Znojmo 0:2 (0:1), Hodonín - Ostrava 0:2 (0:1), 1.SK
Prostějov - Sigma Olomouc 1:3 (1:2), SFC Opava - HS
Kroměříž 2:2 (0:1), Jihlava - Fastav Zlín 0:3 (0:1), SK Líšeň
- Brno 0:5 (0:3).
1. FC Zbrojovka Brno 6 0 0 30:4 18
2. FC Fastav Zlín
6 0 0 23:1 18
3. FC Baník Ostrava 6 0 0 20:3 18
4. SK Sigma Olomouc 4 1 0 20:2 13
5. MFK OKD Karviná 4 0 2 20:7 12
6. 1.SC Znojmo FK 4 0 2 11:9 12
7. SK Slavia Kroměříž 3 2 1 13:6 11
8. FC Vysočina Jihlava 3 1 2 13:8 10
9. 1.FC Slovácko
3 0 2 19:10 9
10. Slezský FC Opava 2 1 3 10:12 7
11. MFK Vyškov
1 2 3 6:18 5
12. 1.HFK Olomouc
1 1 4 7:20 4
13. FK Fotbal Třinec
0 3 3 5:9 3

Slezák,Pospíšil,Kurfürst. Lipník - Náměšť na
Hané 8:0 (5:0), branky: Pospíšil 3x,Skřítecký
3x,Bureš,Caletka. Chomoutov - Tovačov 0:1 (0:0),
branky: Hýzl. Doloplazy - Němčice nad H. 2:1 (0:1),
branky: Šetler,Götzel - Rudolf. Protivanov - Smržice
0:1 (0:1), branky: Holomek.
1.Lipník
5 0 0 24:5 15
2.Chomoutov
4 0 1 19:3 12
3.Želatovice
4 0 1 18:6 12
4.Smržice
4 0 1 10:6 12
5.Doloplazy
3 1 1 19:10 10
6.Tovačov
3 1 1 14:8 10
7.Němčice nad H. 2 1 2 13:11 7
8.Slatinice
2 0 3 20:15 6
9.Protivanov
2 0 3 7:17 6
10.Kojetín
1 1 3 12:14 4
11.Hustopeče
1 0 4 9:13 3
12.Brodek u Př.
1 0 4 13:26 3
13.Náměšť na Hané 0 2 3 7:17 2
14.Šternberk “B“
0 0 5 4:38 0

(60. R. Sedlák). Trenér: Josef
Pospíšil.

dorážkou Šindelkovy hlavičky podařilo Františku Pospíšilovi, tahali
jsme však za kratší konec a ještě v
Hodnocení trenéra Protivanova prvním poločase jsme dostali dva
Josefa Pospíšila:
góly. Tu nejkrásnější branku si domácí nechali zcela na závěr, je ale
„Soupeř byl lepší, my jsme měli pravda, že dvakrát jsme inkasovali
těžké nohy, byli jsme pomalej- po jasných faulech na naše hráče.
ší. Na pouť se body dělají těžko, Jede se dál, snad se opět dostaneme
navíc jsme měli v pátek a sobotu do formy.“
brigádu na zavlažování, kde byla
většina hráčů od rána až do večera.
TJ Sokol Slavonín
Nejeli jsme tak s velkými ambiceFC Hvozd
mi, chtěli jsme být ovšem pozorní
4:0 (2:0)
v obraně. Jenže hned ve dvanácté Rozhodčí: Straka – Langhamminutě jsme po centru z pravé mer, Kološ. Trenér Hvozdu Karel
strany na malé vápno a hlavičce Procházka nebyl večer po nedělpoprvé inkasovali. Vyrovnat se ním utkání k zastižení.

Prostějovsko/jim – Pouze jeden týden vydrželi na prvním místě „B“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS fotbalisté Protivanova. Proti Haňovicím se jim už nedařilo
a novému lídru tabulky podlehli o tři góly. Ještě hůře dopadli
o víkendu hvozdečtí, těm také naložil Slavonín čtyři branky, ovšem ani jednu jim nepovolil. Čest regionální trojice
tak zachraňoval poslední okresní přeborník – SK Jesenec.
A úspěšně. V Doloplazech mu stačila jediná trefa, aby se
vyšvihl zpět do lepší poloviny tabulky.
valec, Machala. Sestava Protivanova: R. Vybíhal – M. Bílek,
J. Vybíhal, Dvořák, M. Sedlák
– Kropáč, M. Pospíšil (55. V. Nejedlý), Šindelka, D. Sedlák (46.
Z. Pospíšil) – Grmela, F. Pospíšil
14. 1.SK Prostějov
15. MFK Frýdek-Místek
16. RSM Hodonín
17. FC Hlučín
18. SK Líšeň

1
1
1
0
0

0
0
0
1
0

5
4
5
5
5

13:28
3:20
3:23
7:17
3:29

3
3
3
1
0

Krajský přebor - starší žáci
5. kolo: Mohelnice - Černovír 6:1 (4:1), branky:
Cikryt 4x,Dočekal,Petruška - Grézl. Jeseník - Zábřeh
2:2 (2:1), branky: Alföldi,Kozel - Jílek,Nádeníček.
Velké Losiny - Čechovice 0:6 (0:3), branky: Černý
3x,Borovský, Výmola,Hájek. Želatovice - Šternberk
3:3 (2:0), branky: Braun 2x,Prudil - Vavroch, Koryťák,
Smrček. Slavonín - Konice 0:3 (0:2), branky:
Ošťádal, Grepl, Rosenberg. Nové Sady - Kozlovice
5:0 (3:0), branky: Pošusta 2x, Jedlička, Rampa,
Smrček. Brodek u Př. - Lipník 1:2 (1:0), branky:
Jurník - Tihelka, Filipec.
1.Mohelnice
3 0 0 19:4 9
2.Čechovice
2 1 0 16:2 7

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

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

1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0

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

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

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

Krajský přebor - mladší žáci
5. kolo: Želatovice - Šternberk 5:3 (2:2), branky:
Braun 2x, Piska 2x, Vojtěchovský - Zacpálek 2x,
Teichman. Slavonín - Konice 4:4 (2:2), branky:
Stavěl 2x, Pavelka, Plaček - Šmíd 2x, Polmoš, Ryp.
Mohelnice - Černovír 3:4 (1:0), branky: Brulík 2x,
Vykoupil - Hanus, Špidla, Krbeček, Lehár. Jeseník Zábřeh 2:4 (1:2), branky: Dostál, Zelinka - Nádeníček

2x, Nízký, vlastní. Velké Losiny - Čechovice 1:8
(1:2), branky: Fiala - Vybíral 2x, Robeš 2x, Müller
2x, Vlach, Paar. Nové Sady - Kozlovice 0:1 (0:1),
branky: Hanák. Brodek u Př. - Lipník 7:0 (4:0),
branky: Cetkovský 2x, Bundil 2x, Drabiščák,
Nevěřil,Očenášek.
1.Černovír
3 0 0 23:8 9
2.Kozlovice
3 0 0 12:4 9
3.Čechovice
2 1 0 17:5 7
4.Zábřeh
2 0 1 12:10 6
5.Šternberk
1 1 1 12:12 4
6.Konice
1 1 1 10:10 4
7.Brodek u Př.
1 0 2 13:9 3
8.Jeseník
1 0 2
8:9 3
9.Mohelnice
1 0 2 9:11 3
10.Želatovice
1 0 1 8:11 3
11.Lipník
1 0 2 7:20 3
12.Nové Sady
0 2 1
4:5 2
13.Slavonín
0 1 2 10:18 1
14.Velké Losiny
0 0 2 3:16 0

li. Byli jsme lepší, fotbalovější a Doloplazy stejně jako před týdnem dostaly červenou kartu. Měly jen pár
střel z dálky, které Tomáš spolehlivě
vychytal, bohužel chvíli před koncem utkání musel do nemocnice na
šití, útočník do něj šel nešetrně kopačkou. Se Slavonínem asi chytat
nebude, pak by už ale mohl, takže
zřejmě Karla Laštůvku nebudeme z
Plumlova stahovat. Utkání dochytal Jirka Tichý a měl dva perfektní
Hodnocení trenéra Jesence
zákroky, poradil si i s hlavičkou a
Petra Tichého:
projevilo se, že dříve chytával. Podařilo se nám tak napravit domácí
„Jsem spokojen, škoda jen, že nevy- porážku, byli jsme perfektně disužili Peťa Tichý a David Čížek další ciplinovaní a líbilo se mi to, i když
šance, ‚z očí v oči‘ brankáři neuspě- jsme další góly nedali.“

TJ Sokol Doloplazy
SK Jesenec
0:1 (0:1)
Branka: P. Tichý ml. Rozhodčí:
Kaňok – Ženožička, Valouch. Sestava Jesence: Kýr (80. L. Tichý)
– Horák, Burian, Žouželka, Zajíček
– Kořenovský, Čížek, P. Tichý ml.,
Grepl (70. Z. Tichý), M. Laštůvka –
J. Tichý. Trenér: Petr Tichý starší.

Okresní přebor mladších žáků
5. kolo: Sokol Čechovice B-Sokol Držovice 4:1
(2:1), FK Výšovice-Sokol Brodek u PV 1:3, FK
Němčice-FC Kostelec na Hané 4:0 (2:0), Sokol
v Pivíně-FC Kralice 2:1, Jiskra Brodek u KoniceSmržice 12:0.
1. FK Němčice
2 2 0 0 14:0 6
2. Brodek u Konice 2 2 0 0 16:3 6
3. Sokol Čechovice B 2 2 0 0 6:2 6
4. Sokol v Pivíně 2 2 0 0 6:3 6
5. FC Kostelec n/H 2 1 0 1 8:5 3
6. Sokol Brodek u PV 2 1 0 1 4:3 3
7. Sokol Držovice 2 0 0 2 4:8 0
8. FK Vyšovice
2 0 0 2 2:11 0
9. FC Kralice
2 0 0 2 1:12 0
10. Smržice
2 0 0 2 2:16 0
Okresní přebor žáků 7+1
5. kolo: Sokol Přemyslovice-Sokol Brodek u PV
-Nehráno, Sokol Klenovice-Sokol Bedihošť 4:2.

1. Sokol Klenovice 2
2. Sokol Brodek u PV 0
3. Sokol Bedihošť 1
4. Sokol Přemyslovice 1

2
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

10:5
0:0
2:4
3:6

6
0
0
0

Veškeré úřední zprávy
a další aktuality mohou
zástupci jednotlivých
oddílů i jejich
příznivci nacházet
na internetových
stránkách
WWW.
OFSPROSTEJOV.
CZ !

Z
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

V
4
3
3
3
3
3
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1

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

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

S
12:1
12:8
13:10
8:7
14:8
10:9
13:7
6:9
7:6
11:11
11:13
6:9
3:7
5:12
7:12
6:15

B
13
10
10
10
9
9
8
8
6
6
6
4
4
4
3
3

Sportika - II.třída
5. kolo: Sokol Čechovice B-Haná Prostějov 0:1
(0:1), branky: Strouhal, Sokol Přemyslovice-Sokol
Brodek u PV 1:5 (0:2), branky: nehlášeno, FC
Kralice B-Horní Štěpánov 0:5 (0:3), branky: Cupal 2,
Deutsch, Klimeš, Matuška, Haná Nezamyslice-Sokol
Zdětín 7:1 (4:1), branky: Horák 3, Musil 2, Fialka,
Přikryl - Hlavinka, Smržice-Sokol Držovice 2:6 (1:1),
branky: Kotlár, Sedláček - Fiferna 2, Hošek, Krčmář,
Procházka, Zahradníček, Sokol Vrahovice-Sokol
Určice B 2:1 (1:0), branky: Dvořák, Studený - Dreksler,
Sokol Olšany-Skalka 2011 0:1 (0:1), branky: Prokop.
1. Horní Štěpánov 5 5 0 0 23:3 15
2. Haná Nezamyslice 5 4 1 0 21:4 13
3. Sokol Vrahovice 5 3 2 0 15:10 12
4. Sokol Zdětín
5 3 1 1 10:12 10
5. Sokol Čechovice B 5 2 1 2 12:10 8
6. Skalka 2011
5 2 1 2 7:11 8
7. Sokol Určice B 4 1 2 1 5:5 7
8. Brodek u PV
5 2 0 3 11:15 6
9. Haná Prostějov 5 1 1 3 6:10 5
10. Sokol Držovice 5 1 1 3 11:18 5
11. Sokol Olšany 5 1 1 3 9:11 4
12. FC Kralice B
5 1 1 3 5:8 4
13. Přemyslovice 5 1 1 3 10:18 4
14. Smržice
4 0 1 3 10:20 1
Kanonýři: 7 - Klimeš Libor (Horní Štěpánov),
Horák Pavel (Haná Nezamyslice), 6 - Cupal
Jan (Horní Štěpánov), Hošák Jaroslav (Sokol
Olšany), Nakládal Petr (Sokol Čechovice B), 4 Studený Jan (Sokol Vrahovice), Tyl Lukáš (Sokol
Přemyslovice).
III. třída
5. kolo: Sokol v Pivíně B-Sokol Bedihošť 0:3, FK
Výšovice-Sokol Protivanov B 4:0 (3:0), Sokol VicovFK Němčice 1:1 (1:1), PK 3:2, Haná Nezamyslice
B-Sokol Otaslavice 2:2 (1:1), PK 3:2, FC Ptení-FC
Dobromilice 1:3 (0:0), Sokol Čechy pod KosířemSokol Mostkovice B 4:2, Sokol Kladky-Sokol Tištín
2:1 (1:1).
1. Sokol Kladky 5 5 0 0 19:6 15
2. FK Němčice
5 3 2 0 10:6 12
3. Sokol Otaslavice 5 3 1 1 11:7 10
4. Sokol Vicov
5 2 2 1 11:6 9
5. Sokol Protivanov B 5 3 0 2 11:10 9
6. FC Dobromilice 5 3 0 2 10:9 9
7. Nezamyslice B 5 2 1 2 9:11 8
8. FC Ptení
5 1 2 2 8:10 7
9. Sokol Čechy p. K. 5 2 1 2 16:19 7
10. Sokol Mostkovice B 5 1 2 2 4:6 6
11. FK Výšovice
5 1 1 3 5:6 5
12. Sokol Tištín
5 1 1 3 11:12 4
13. Sokol Bedihošť 5 1 1 3 11:16 4
14. Sokol v Pivíně B 5 0 0 5 5:17 0
Kanonýři: 4 - Štěpánek Radomír (Sokol Vicov),
3 - Bosák David (Sokol Tištín), Havelka Patrik (Sokol
Čechy pod Kosířem), Kaláb Michal (Sokol Otaslavice),
Konečný Josef (Sokol Kladky), Koudela Jindřich
(Sokol Otaslavice), Kořenovský Jan (Sokol Kladky),
Mirga Tomáš (Sokol Bedihošť), Navrátil Miloš (Sok, 2
- Coufalík Tomáš (FK Němčice), Hangurbadžo Viliem
(Sokol Bedihošť), Hloušek Milan (Sokol Čechy pod
Kosířem), Horák Jan (FK Němčice), Hruda Radek (FK
Němčice), Křeček David (Sokol Kladky).
IV. třída
5. kolo: Sokol Plumlov B-Pavlovice u Koj. 4:0 (4:0),
Jiskra Brodek u Konice-Želeč 13:0, FC Kostelec na
Hané B-Biskupice -Nehlášeno, Sokol Ivaň-Morávia
Doloplazy - Nehlášeno, Sokol Vrahovice B-Sokol
Přemyslovice 3:0, Sokol Brodek u PV B-Sokol
Tvorovice 1:1.
1. Brodek u Konice 3 3 0 0 21:2 9
2. Sokol Plumlov B 3 3 0 0 17:3 9
3. Sokol Tvorovice 3 2 1 0 12:2 7
4. FC Kostelec n/H B 2 2 0 0 9:3 6
5. Pavlovice u Koj. 3 2 0 1 8:9 6
6. Sokol Vrahovice B 3 2 0 1 7:8 6
7. Sokol Přemyslovice 3 1 0 2 4:6 3
8. Brodek u PV B 3 0 1 2 6:9 2
9. Biskupice
2 0 0 2 4:8 0
10. Morávia Doloplazy 2 0 0 2 2:9 0
11. Sokol Ivaň
2 0 0 2 0:8 0
12. Želeč
3 0 0 3 3:26 0
Kanonýři: 5 - Merta Petr (FC Kostelec na Hané B),
4 - Bureš Tomáš (Sokol Brodek u PV B), Sovík Evžen
(Sokol Plumlov B), 3 - Gryglák David (Sokol Plumlov B),
Hauer Vincenc (Jiskra Brodek u Konice), Navrátil Martin
(Sokol Tvorovice).
Okresní přebor dorostu
5. kolo: FC Kralice-Sokol Brodek u PV 2:3, Sokol
v Pivíně-Haná Nezamyslice 4:2, Sokol Plumlov-Volno.
1. Sokol v Pivíně 1 1 0 0 4:2 3
2. Sokol Plumlov 1 1 0 0 4:3 3
3. Sokol Brodek u PV 2 1 0 1 6:6 3
4. Haná Nezamyslice 2 1 0 1 3:4 3
5. FC Kralice
2 0 0 2 2:4 0
Okresní přebor žáků
5. kolo: Haná Prostějov-Sokol v Pivíně -Nedohráno
pro malý počet hráčů Sokol v Pivíně, Volno-FC
Hvozd, Jiskra Brodek u Konice-FC Dobromilice 7:1,
Sokol Protivanov-FC Kralice 0:9, Sokol Plumlov-Sokol
Určice 2:4 (1:3).
1. Sokol Určice
2 2 0 0 16:2 6
2. Brodek u Konice 2 2 0 0 8:1 6
3. Haná Prostějov 1 1 0 0 13:0 3
4. FC Kralice
2 1 0 1 9:1 3
5. Sokol v Pivíně 1 1 0 0 1:0 3
6. Sokol Plumlov 2 0 0 2 2:5 0
7. FC Dobromilice 1 0 0 1 1:7 0
8. FC Hvozd
1 0 0 1 0:13 0
9. Sokol Protivanov 2 0 0 2 0:21 0

Běh
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Do masové akce se zapojilo 126 běžců, mezi nimiž byl i redaktor Večerníku

PROSTĚJOV ZAŽIL VELKOU BĚŽECKOU PREMIÉRU
Náročnou akci zvládl organizátorský tým na jedničku
Prostějov se dal uplynulou neděli do pohybu! Okruh v centru města poprvé
v jeho historii ovládli běžci. Nejprve se na náměstí utkala asi dvacítka rodičů
s dětmi při druhém ročníku jedinečné aktovkové štafety, o půl třetí pak včera
vůbec poprvé na desetikilometrovou trať vyběhli vytrvalci. Celé „Běžecké
odpoledne“, jehož exkluzivním mediálním partnerem byl PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, však nebylo pouze o běhu.
poněkud pozadu. Zatímco v nedaleké Olomouci se oblíbeného
Běh se pro velké množství půlmaratonu účastní tisíce lidí,
lidí stal součástí moderního které kolem trati povzbuzují
životního
stylu.
Prostějov špalíry diváků, u nás podobvšak v tomto směru zůstával ný závod zatím chyběl. Díky

Prostějov/mls

Vyčerpaná. Jedna z účastnic městského běhu potřebovala vodu
jako sůl...
Foto: Josef Popelka

nadšencům z Maratonského klubu Prostějov se asi před dvěma
roky začalo závodit v lesoparku
Hloučela, o uplynulé neděli běh
pronikl i do centra města.
Úvodní aktovková štafeta rodičů
s dětmi proběhla právě v režii
Maratonského klubu Prostějov.
Závodníci si místo štafetového
kolíku předávali právě prázdné aktovky. Běželo se na asi
čtyřsetmetrovém okruhu vedoucím kolem náměstí T. G. Masaryka. Děti jej absolvovaly jednou, rodiče dvakrát. Přítomným
v tu dobu před radnicí hrála
folková kapela Dojem, vystoupily tu také šikovné tanečnice
z Free Dance a objevily se
i maminky cvičící s kočárky.
Vrchol dne ovšem přišel o půl
třetí, kdy na desetikilometrovou trať z náměstí vyběhlo
celkem
126
závodníků.
V teplém a slunečném zářijovém
odpoledni na ně čekal 2,5 kilometrový okruh. K radnici se
tak každý z nich vrátil celkem
čtyřikrát. Kromě časomíry tu
na ně čekaly i zástupy diváků.
„Na náměstí jsem vždy zrychli,
hnalo mě povzbuzování publika. Vydané síly mi ve zbývající části málem chyběly,“ svěřil
se Večerníku po doběhu jeden
ze závodníků Martin Lukášek.
S orientací na trati nebyl dle
účastníků žádný problém. Díky

Vedli už od startu. Do prvního prostějovského městského běhu vyběhlo 126 závodníků, hned od úvodu se do čela prodral pozdější vítěz
Jiří Matoušek (vlevo ve fialovém dresu) a kudrnatý Pavel Dvořák z Prostějova, který skončil na druhém místě.
Foto: Jiří Možný
dobře zvládnuté organizaci
a také spolupráci s městskou
a státní policií nikdo nejenže nezabloudil, ale ani nebyl sražen
projíždějícím autem. V cíli pak
na vyčerpané běžce čekalo bohaté občerstvení. Zpracování
výsledků bylo bleskové, díky
čipové technologii každý ze
závodníků obdržel svůj čas esemeskou na mobilní telefon.
I tento systém zažil v Prostějově
svoji premiéru.
„Pro pořádání závodu jsme se
s Alešem Odehnalem rozhodli
před dvěma a půl měsíci. Tehdy
jsme úplně přesně nevěděli, do
čeho jdeme. Jsem rád, že jsme
i díky četným sponzorům

vše zvládli na solidní úrovni. Věřím, že první neděle
v září bude i v příštích letech
patřit právě prostějovskému
městskému běhu. Doufám, že se
k nám letošní účastníci rádi vrátí
a že k nim navíc přibuou i ti,
kteří pro letošek zůstali doma,”
zhodnotil akci Luděk Coufal
z pořádajícího L. A. Sports.
Nad vydařenou akcí převzal
záštitu prostějovský primátor.
„Přál bych si, aby vytrvalost
vydržela nejen závodníkům, ale
i organizátorům a sponzorům.
Doufám, že se tu za rok opět
sejdeme,” udělal tečku za
úspěšnou premiérou Miroslav
Pišťák

Výsledky:
Muži:
1. Jiří Matoušek
2. Pavel Dvořák
3. Miloš Kafka
4. Zdeněk Dokulil
5. Jan Lachnit

AK Drnovice
Biatlon Prostějov
102. PP Prostějov
Olomouc
Liga 100 Olomouc

00:31:55,3
00:32:33,5
00:32:49,8
00:33:11,9
00:34:33,1

Ženy:
1. Alena Kriklová MK Prostějov
2. Zuzana Svobodová AK Drnovice
3. Ivana Nováková MK Prostějov
4. Petra Šňapková
bez oddílové příslušnosti
5. Kamila Banátová bez oddílové příslušnosti

00:41:34,9
00:41:45,5
00:43:43,1
00:46:08,9
00:46:39,9

Rozsáhlou fotogalerii najdete na

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
Fotoreportáž

včetně odkazu ke stáhnutí všech snímků

Jakéé byylo proostěějovvskké běžeckké odppolledne??
3x foto: Josef Popelka, Jiří Možný, Martin Zaoral

Jedinečný závod. Aktovkový štafetový běh kolem prostějovského náměstí roz- V centru města. Kolem prostějovského Národního domu závodníci proběhli Uznání nejlepším. Třem nejrychlejším zatleskal i prostějovský primátor Miroběhly děti. Později aktovky předaly svým rodičům, kteří závod dokončili.
celkem čtyřikrát.
slav Pišťák, který převzal nad během záštitu.

fejeton NA VLASTNÍ KŮŽI PROSTĚJOVSKÝ BĚH
aneb mlhou za ženským pozadím
Konečně! Redaktor Večerníku Martin Zaoral doběhl do cíle mezi muži na
třicátém místě v čase 43 minut a 54
sekund.
Foto: Josef Popelka
Jsem závodní typ. Celý rok vysedávám u počítače a na trénink
nemám čas. Jakmile je ovšem někde nějaký běžecký závod, hned
se na něj přihlásím. Je celkem
jedno, kde se koná a jak je dlouhý. I v autě s sebou vozím běžecké
boty a kraťasy. To kdybych náhodou projížděl kolem nějakého závodu, abych se na něj mohl hned
přihlásit.
Je jasné, že za takové situace
jsem při prvním prostějovském
městském běhu nemohl chybět.
Na podobných akcích mě totiž
strašně baví chvíle před startem

a po doběhnutí do cíle. Jestli mě
naopak na nich něco štve, pak je
to doba, kterou trávím na trati.
Musím se přiznat, že na samotném začátku s oblibou provádím
monitoring soupeřů. Obzvláště
se bezděčně zaměřuji na hýždě
některých náležitě vytrénovaných
závodnic. A že jich v Prostějově
bylo množství větší než malé! Člověk pak přemítá, který ze zadečků
je dostatečně vhodný na to, aby se
za něj tzv. „zahákl“ a držel se ho
celý závod jako keňský šampión
svého vodiče. Ono totiž při běhu
obecně není dobré rozptylovat
se sledováním okolí, ale naopak
upnout svůj zrak na jediný bod.
Proč by tedy tento obzor nemohl
být i pěkně zakulacený! Navíc
jsem přesvědčen, že vzhledem
k dvojnásobně zvýšenému tepu je
běh za ženským pozadím zdravější
než kterýkoliv jiný pohyb...
Po doběhu mě zase pokaždé zaplaví pocit nezaměnitelného štěstí
z toho, že už to mám konečně za
sebou. Tahle euforie u mě ještě
graduje při sledování běžců, kte-

ří teprve dobíhají do cíle. Miluji,
když se mohu v poklidu procházet
s banánem v ruce a zálibně sledovat úporné pohyby i bolestivé grimasy finišujících soupeřů, kteří ze
sebe vydávají úplně vše. Obdivuji
se jejich nezměrnému úsilí, díky
němuž se dostali až do cíle a hřeje
mě pocit, že tak učinili až po mně...
Co mě naopak skoro vůbec nebaví, tak to je právě samotný běh.
Problém nejspíš bude v tom, že
coby závodní typ závodím, aniž
bych trénoval. Ne nadarmo se
říká - těžko na cvičišti, lehko na
bojišti. Pokud pak člověk cvičiště vynechá, o to hůř mu ve srovnání s ostatními bude na bojišti.
A přesně to je i můj případ!
Nelze se proto divit, že přestože
před zahájením prostějovského
městského běhu panovalo krásné
slunečné počasí, krátce po startovním výstřelu se centrum města
zahalilo do mlhy tak husté, že by
se dala krájet. Alespoň pro mě určitě! Celou dobu jsem doufal, že
se z mlhy, co jsem měl před očima,
vynoří nějaké pěkně vyboulené

pozadí, ale buď na mě tentokrát
byly ty správné zadečky příliš
rychlé, nebo nevím. Pokud už
jsem totiž nějaký na chvíli zahlédl,
pak jsem ho rychle (ke své vlastní nelibosti) předběhl. Patřil totiž
buď slečně, kterou jsem předbíhal
o kolo, nebo takové, která si vyšla na nedělní vycházku centrem
města. Žádná z nich se přitom
k rychlejšímu běhu nedala svést
ani mým zálibným funěním.
Z celého závodu mi tak v paměti
uvízlo jen několik málo střípků.
Nejsilněji pak neodbytný pocit, že
by bylo nejlepší dělat něco úplně
jiného. Ten se s železnou pravidelností dostavoval zejména, když
jsem míjel chlapíky popíjející
pivo před Fiestou.
Nicméně v cíli už to bylo zase
dobré. Podařilo se mi totiž zvítězit! Samozřejmě, že nikoliv nad
všemi zbývajícími soupeři, ale
nad tou svou neodbytnou touhou
se na celé běhání vykašlat a raději si sednout na pivo do Fiesty.
Ten pocit hrdosti z vítězství za to
určitě stál!

Fotbal, malá kopaná
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Pohár prostějovského primátora patří Trnavě Fotbalové HVĚZDY rozzáří
Nezamyslice
Nezamyslice/jim - Velký dárek pro všechny
své fanoušky i návštěvníky z širokého okolí
připravila na sobotu 20. září TJ Haná Nezamyslice. Přesně v patnáct hodin totiž dojde
v tamějším přívětivém areálu k exhibičnímu
souboji veteránů nad pětatřicet let z řad pořádajícího oddílu proti výběru Klubu fotbalových internacionálů České republiky. A jakožto mediální partner celé akce u toho nebude
chybět ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Přesnou sestavu soupeře oznámí organizátoři v následujících dnech, přičemž veškeré

Vítězové. Nejlepším týmem letošního ročníku turnaje O pohár primátora města Prostějova Miroslava Pišťáka
se stala slovenská Lokomotíva Trnava.
Foto: TJ Sokol Čechovice
Čechovice/jim - Poslední srpnovou sobotu se na fotbalovém
hřišti v Čechovicích uskutečnil
již šestý ročník tradičního turnaje
přípravek „O pohár primátora
Statutárního města Prostějov“
Miroslava Pišťáka. Turnaj pro
hráče ročníku 2004 byl opět mezinárodní, účastnilo se ho totiž
nejen deset družstev z celé Moravy, ale také přijela Lokomotíva
Trnava ze Slovenska. Pouze 1. SC
Znojmo bez omluvy nedorazilo,
což udělalo pořadatelům trochu
problémy v rozlosování skupin...
Všem naopak přálo počasí.
I když bylo v týdnu celkem nevlídně, v sobotu se vyčasilo, takže
se o půl deváté mohlo uskutečnit
slavnostní zahájení, již tradičně
s vystoupením bohuňovických
mažoretek „BOHUNKY 2“. Hned
po skončení prvního utkání došlo
i ke slavnostní chvíli, neboť fotbalovému oddílu TJ Sokol Čechovice
předali primátor Miroslav Pišťák
a jeho první náměstek Jiří Pospíšil
veřejnou finanční podporu města Prostějova ve výši padesát tisíc
korun na nákup nové sekačky,
ktomupřidalšéfprostějovskéradnice
i osobní dar patnáct tisíc korun na
podporu mládeže.
Samotný turnaj se již tradičně odehrál ve dvou skupinách a celkově
třech hřištích systémem každý
s každým na jedenkrát dvacet minut, následně se hrálo o konečné
umístění. První dvě družstva ze
skupiny postoupila do semifinále,
třetí a čtvrté hrálo o páté až osmé
místo, pátý a šestý celek bojoval

o deváté až jedenácté místo.
Ve skupině „A“ se představil domácí tým Sokola Čechovice a dále
Vyškov, „áčko“ 1. SK Prostějov,
Moravská Třebová, Trnava a o rok
mladší Sigma Olomouc. V „béčku“
to byly Sigma Olomouc 2004, Boskovice, „B“-tým 1. SK Prostějov,
Valašské Meziříčí 2005 a Blansko.
Skupina „A“ byla nesmírně vyrovnaná, tři celky čtyřikrát vyhrály a jen
jednou prohrály a tak musela rozhodovat minitabulka vzájemných
zápasů. Nejlépe na tom byla Sigma
Olomouc 2005, před Lokomotívou
Trnava, naopak Černý Petr zůstal
týmu 1. SK Prostějov „A“, který
hrál tedy jen o páté až osmé místo.
Ze skupiny „B“ postoupily týmy
1. SK Prostějov „B“ a Sigma Olomouc 2005.
Prvním finalistou se stala právě
mladší ekipa olomoucké Sigmy,
která porazila 1. SK Prostějov „B“
5:0, druhé semifinále mezi Sigmou Olomouc 2004 a Lokomotívou Trnava dospělo po výsledku
3:3 do penaltového rozstřelu.
V něm byli šťastnější Trnavští
a finále už bylo jejich jedno-

značnou
záležitostí.
Sigmu
Olomouc 2005 přestříleli 4:1.
Slavnostního vyhlášení a předání
cen všem zúčastněným týmům
se ujali primátor města Miroslav
Pišťák a předseda oddílu kopané
Sokola Čechovice Jiří Jančík. Po
vyhlášení individuálních cen došlo
na předání trofejí všem týmům, ty
obdržely kromě standardních cen
i krásný dort se svým znakem.
„S průběhem turnaje jsme
velmi spokojeni, organizačně
všechno klapalo na jedničku
a za to bych chtěl všem, kteří se na
přípravě tohoto turnaje podíleli,
ještě jednou poděkovat. Jménem
fotbalového výboru patří mé poděkování také městu Prostějov
a panu primátorovi Miroslavu
Pišťákovi, který nad tímto turnajem převzal záštitu, dále Okresnímu fotbalovému svazu Prostějov,
Fotbalové asociaci ČR a 601. skupině speciálních sil. Pevně věříme,
že příští rok podobnou mládežnickou akci znovu uspořádáme,“
ohlédl se za turnajem spokojený
předseda pořádajícího klubu Jiří
Jančík.

Konečné pořadí turnaje:
1. Lokomotíva Trnava, 2. Sigma Olomouc 2005, 3. 1.SK Prostějov
„B“, 4. Sigma Olomouc 2004, 5. 1.SK Prostějov „A“, 6. TJ Valašské
Meziříčí, 7. MFK Vyškov, 8. FK Blansko, 9. Sokol Čechovice, 10.
SKP Moravská Třebová, 11. FC Boskovice.

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 4. září 2014 rozhodla:
1. Odehráno:
II. třída 4. kolo bez závad. III. třída 4. kolo bez závad. IV. třída 4. kolo
bez závad. Dorost 4. kolo bez závad. Starší žáci bez závad až na utkání TJ
Sokol v Pivíně – TJ Sokol Plumlov, TJ Sokol Určice – TJ Sokol Protivanov, FC Hvozd – TJ Haná Prostějov (porušení článku 69 Soutěžního řádu o
působení hráčů ve věkových kategoriích). Starší žáci 7+1 bez závad, až na
utkání Sokol Bedihošť – TJ Brodek u PV (porušení článku 69 Soutěžního
řádu o působení hráčů ve věkových kategoriích. Mladší žáci bez závad, až
na utkání TJ Smržice – TJ Sokol v Pivíně, TJ FC Kostelec na Hané – FK
Výšovice, TJ Sokol Brodek u Prostějova – TJ Sokol Čechovice „B“ (porušení článku 69 Soutěžního řádu o působení hráčů ve věkových kategoriích).
2. Změna termínu utkání:
II. třída 4. kolo TJ Sokol Určice „B“ – TJ Smržice. Původní termín
30.8.2014 v 16.30 hodin, bude sehráno ve středu 17.9.2014 od 16.30 hodin. Dohoda oddílů.
II. třída 8. kolo TJ Sokol Brodek u Prostějova – TJ Smržice. Původní
termín 28.9.2014 v 16.00 hodin, bude sehráno 27.9.2014 v 16.00 hodin.
Dohoda oddílů.
Mladší žáci 1. kolo TJ Sokol Čechovice „B“ – TJ Smržice. Původní termín 18.10.2014 v 10.00 hodin, bude sehráno 19.10.2014 ve 13.00 hodin
na hřišti TJ Smržice (změna pořadatelství).
3. Odhlášení ze soutěže:
TJ Sokol Otaslavice vystupuje ze soutěže starších žáků 7+1 v soutěžním
ročníku 2014/2015.
4. Pokuty:
TJ Sokol Otaslavice – starší žáci 7+1, dle článku 23 odstavec 1 RS OFS
PV uhradí pořádkovou pokutu ve výši 6 000 korun.

Pohár města Prostějova v malé kopané:

Z prvního kola postoupilo hned
šest týmů z devíti zúčastněných
Prostějov/kopa, son – Úvodním dějstvím Poháru města Prostějov
mužů 2014/2015 odstartovala nová sezóna v malé kopané na našem okrese. Devět přihlášených celků se utkalo ve třech základních skupinách a postupový klíč byl velice mírný, neboť dál prošlo
hned šest družstev. Šlo vesměs o favority, kteří semifinálovou fázi
i závěrečný finálový turnaj odehrají až v červnu příštího roku.

Podzimní
zpravodajství
z Prostějovska

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Zápasové
meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
6. kolo: Hulín – 1.SK Prostějov (pátek 12.9., 17.00, rozhodčí: Kubica –
Trávníček, Horák).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:
Předehrávané 15. kolo: Určice
– Valašské Meziříčí (středa 10.9.,
17.00, Adamec – Páral, Křepský).
6. kolo: Určice – Dolní Benešov (neděle 14.9., 16.00, Hanák – Mikula,
Havlín).
MIA REALITY
KRAJSKÝ PŘEBOR:
6. kolo, neděle 14. září, 16.00: Kralice na Hané – Želatovice (sobota
13.9., 16.00, Boháč – Kašpar, Svozil),
Konice – Medlov (Motal – Kopecký,
Lizna), Mohelnice „B“ – Klenovice
na Hané (Křepský – Boháč, Konečný).
SMOOS I.A TŘÍDA,
SKUPINA „B“:
6. kolo, neděle 14. září, 16.00: Lipová – Dub nad Moravou (Bartůněk
– Sedláček, Dorušák), Čechovice –
Bělotín (Vyroubal – Zelík, Vedral),
Náměšť na Hané – Mostkovice (sobota 13.9., 16.00, Zemánek – Tomeček, Pivoňka).
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“:
6. kolo, neděle 14. září, 16.00: Brodek u Přerova – Plumlov (Zaoral – P.
Pospíšil, Axamit), Kostelec na Hané
– Všechovice (sobota 13.9., 16.00,
Pitner – Majer, Nezhyba), Otinoves

– Vrchoslavice (Pivoňka – Zemánek,
Molík), Pivín – Ústí „B“ (Koláček –
Zavřel, Menšík).
FGP STUDIO I.B TŘÍDA,
SKUPINA „B“:
6. kolo, neděle 14. září, 16.00: Jesenec – Slavonín (Kološ – Polanský,
Hodáň), Protivanov – Doloplazy
(Nezhyba – Milar, Majer), Hvozd –
Paseka (sobota 13.9., 16.00, Kovalec
– Hetmánek, Molík).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
6. kolo: Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov (sobota 13.9., 10.15, Mikeska
– MS KFS, MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
16. kolo: 1.SK Prostějov – Opava
(středa 10.9., 15.00, Mikula – Ol KFS,
Ol KFS)
6. kolo: Ostrava – 1.SK Prostějov
(sobota 13.9., 10.30, Vojkovský – MS
KFS, MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
16. kolo: 1.SK Prostějov – Opava
(středa 10.9., 17.00, Ol KFS – Mikula, Ol KFS)
6. kolo: Ostrava – 1.SK Prostějov
(sobota 13.9., 12.30, MS KFS – Vojkovský, MS KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
6. kolo: Přerov – Čechovice (neděle
14.9., 10.15, Dubravský – Ol KFS,
Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
6. kolo: Přerov – Čechovice (neděle
14.9., 12.30, Ol KFS – Dubravský,
Ol KFS).
RELAX CENTRUM KRAJSKÝ
PŘEBOR – dorost:
6. kolo: Určice – Opatovice (neděle
14.9., 10.00, Dokoupil), Kostelec
na Hané – Nemilany (neděle 14.9.,
11.00, Antoníček), Zubr Přerov – Konice (sobota 13.9., 14.00, Vrána).
LION SPORT
KRAJSKÁ SOUTĚŽ – dorost:
6. kolo: Brodek u Přerova – Protivanov (sobota 13.9., 16.00, Zaoral),
Němčice nad Hanou – Chomoutov
(sobota 13.9., 10.00, Oulehla), Náměšť na Hané – Smržice (sobota
13.9., 13.45, Tomeček).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
– SPORTIKA II. TŘÍDA:
6. kolo, sobota 13. září, 16.00: Haná
Prostějov – Skalka, Určice „B“ – Ol-

šany, Držovice – Vrahovice, Zdětín –
Smržice (neděle 14.9., 16.00), Horní
Štěpánov – Nezamyslice, Brodek u
Prostějova – Kralice na Hané „B“,
Čechovice – Přemyslovice.
III. TŘÍDA:
6. kolo, neděle 14. září, 16.00: Bedihošť – Tištín, Mostkovice „B“ –
Kladky, Dobromilice – Čechy pod
Kosířem, Otaslavice – Ptení (sobota
13.9., 16.00), Němčice nad Hanou
– Nezamyslice „B“, Protivanov „B“
– Vícov (sobota 13.9., 16.00), Pivín
„B“ – Výšovice (sobota 13.9., 16.00).
IV. TŘÍDA:
6. kolo, neděle 14. září, 16.00: Pavlovice u Kojetína – Tvorovice, Brodek
u Prostějova „B“ – Přemyslovice „B“,
Doloplazy – Vrahovice „B“, Biskupice – Ivaň, Želeč – Kostelec na Hané
„B“, Plumlov „B“ – Brodek u Konice (hřiště Krumsín).
PŘEBOR OFS
PROSTĚJOV DOROSTU:
6. kolo: Plumlov – Nezamyslice (neděle 14.9., 10.00), Pivín – Kralice na
Hané (neděle 14.9., 13.30).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
3. kolo, neděle 14.9, 16.30: Kohoutovice – Kostelec na Hané.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu! -jim-

Los podzimu v soutěžích malé kopané Prostějovska

Skupina A (hřiště Brodek u Prostějova): SK Chaloupka Prostějov –
MK Brodek u Prostějova 3:3, Medvědi Prostějov – Chaloupka PV 1:3,
Brodek u PV – Medvědi PV 1:1.
1. Chaloupka PV
1
1
0
6:4
4
2. Brodek u PV
0
2
0
4:4
2
3. Medvědi PV
0
1
1
2:4
1
Postoupili SK Chaloupka Prostějov a MK Brodek u Prostějova.
Skupina B (hřiště Dřevnovice): SK Dřevnovice – Spojené kluby Hluchov/Čehovice 4:2, Hluchov/Čechovice – FC Ladzimil Čehovice 1:0,
Dřevnovice – L. Čehovice 5:2.
1. Dřevnovice
2
0
0
9:4
6
2. Hluchov/Čehovice
1
0
1
3:4
3
3. L. Čehovice
0
0
2
2:6
0
Postoupili SK Dřevnovice a spojený výběr Hluchov/Čehovice.

Prostějov/kopa, son –
Sedmnáct týmů rozdělených do dvou lig bude hrát
okresní soutěže v malé
kopané mužů 2014/15
spadající pod ČSRS
Prostějov. Zápasově
bojovat se začíná o nadcházejícím víkendu a my
vám jako každoročně
přinášíme kompletní rozlosování první poloviny
nové sezóny.

Skupina C (hřiště Laškov): 1.FC Laškov – SK Tomek Dobrochov 0:4,
Dobrochov – FC Juniors Hluchov 3:1, Laškov – J. Hluchov 10:2.
1. Dobrochov
2
0
0
7:1
6
2. Laškov
1
0
1
10:6
3
3. J. Hluchov
0
0
2
3:13
0
Postoupili SK Tomek Dobrochov a 1.FC Laškov.

První turnaje (20. září) – hřiště
Kobeřice: 8.00 hodin SK Kobra
Kobeřice – SK Chaloupka Prostějov, 9.10 SK Tomek Dobrochov
– TJ Otinoves, 10.15 Chaloupka

Pohár města Prostějov mužů 2014/15 – 1. kolo

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

1. Nepodmíněně:
Schmidt Jiří (TJ Sokol Olšany) – 3 SU od 31.8.2014, DŘ 13/1b.
Kolařík Michal (TJ Sokol Plumlov) – 2 SU od 1.9.2014, DŘ 19/1b a RS čl.
24.3.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

Nejlepší hráč: Bořek Koňařík (TJ Valašské Meziříčí)
Nejlepší brankář: Pavel Šubrt (Sigma Olomouc 2005)
Nejlepší střelec: Marek Táborský (Sigma Olomouc 2005)

Kralice na Hané/jim – V sobotu
23. srpna se v kralickém fotbalovém areálu uskutečnil první
ročník turnaje mladších přípravek Kralice na Hané Cup.
Do Kralic se sjelo celkem šest
týmů této nejmladší věkové kategorie, z konečného vítězství se
mohly radovat děti z Kostelce
na Hané. Druhé místo obsadili
chlapci z Pustkovce u Ostravy,
třetí skončily Mostkovice. Těsně
pod stupni vítězů se umístily Určice, následovaly páté Kralice na
Hané a šesté Olšany u Prostějova.
Každé mužstvo obdrželo pohár, Domácí borci. Kralická přípravka sice nezvítězila, obsadila ale
Foto: FC Kralice na Hané
diplom, míč a všichni hráči získa- pěkné páté místo.
li též medaili, rozdána byla také zásahy stal Samuel Čech z Pust- kého Tomáše Kaštyla, nejlepším
individuální ocenění. Nejlepším kovce, za nejlepšího gólmana hráčem se stal Ivan Gábor z dostřelcem se s celkem třiadvaceti organizátoři zvolili mostkovic- mácích Kralic.

TJ Smržice 150 korun – porušení RS čl. 23 bod 5.
TJ Sokol Brodek u Prostějova „B“, TJ Sokol Tvorovice, TJ Sokol
Vrahovice „B“, TJ Sokol Ivaň, FC Morávia Doloplazy, TJ FC Kostelec na Hané „B“, TJ Biskupice shodně 200 korun – neuvedení trenéra družstva v zápise o utkání ve 4. kole – porušení RS čl. 30.
TJ Sokol Pivín, TJ Sokol Protivanov, FC Hvozd, Sokol Bedihošť,
TJ Smržice, FC Výšovice, TJ Sokol Brodek u Prostějova shodně 100
korun – porušení článku 69 Soutěžního řádu o působení hráčů ve věkových kategoriích.
Rozhodčí Klobouk Jan, Pitner Jaroslav, Zatloukal Milan, Nezhyba Ladislav se předávají Komisi rozhodčích za porušení článku 69 Soutěžního řádu
o působení hráčů ve věkových kategoriích. Klobouk Jan v utkání mladších
žáků TJ Sokol Brodek u Prostějova – TJ Sokol Čechovice (uveden Vedoucí
družstva bez ID), Nezhyba Ladislav v utkání mladších žáků TJ FC Kostelec na Hané – FK Výšovice (kapitán uveden mezi náhradníky).
5. Různé:
Upozorňujeme vedoucích družstev dorostu, aby v zápisech o utkání uváděli trenéry družstev minimálně s licencí C, jinak se vystavují peněžité
pokutě za porušení RS čl. 30. STK upozorňuje oddíly žáků, že pokud
nebudou předkládat před utkáním průkaz (kopii) trenéra minimálně s licencí C, vystavují se porušení RS čl. 30 a hrozí jim peněžitá pokuta. Upozorňujeme kluby, že na řádném zasedání komise STK došlo u starších
žáků 7+1 po odstoupení družstva TJ Sokol Otaslavice k přelosování
soutěže. Nové rozlosování bude zasláno na oddíly.

Disciplinární komise OFS Prostějov
na svém zasedání dne 4. září 2014 rozhodla:

Individuální ocenění:

Mladším přípravkám kralovali Kostelečtí

novinky i podrobnosti k průběhu celé akce se
dočtete v příštím vydání. V každém případě
na širší soupisce se ale nacházejí taková jména jako Miroslav Kadlec, Ivan Hašek, Václav
Daněk, Horst Siegl, Radek Drulák, Jiří Němec, Luboš Kubík či z nedávného působení
v 1.SK Prostějov dobře známý Tomáš Hunal.
Pro dospělé bylo stanoveno vstupné na osmdesát korun a děti mají vstup zdarma, po utkání
bude následovat autogramiáda hráčů, občerstvení zajistí dobroty z udírny či opékané sele, vše
zakončí večerní diskotéka.

1. okresní liga mužů

PV – Dobrochov, 11.20 Kobeřice
– Otinoves. Hřiště Víceměřice:
8.00 FC Mexico Víceměřice –
MK Brodek u Prostějova, 9.10
Spojené kluby Hluchov/Čehovice – SK Dřevnovice, 10.15
Hluchov/Čehovice – Víceměřice,
11.25 Dřevnovice – Brodek u PV.
Druhé turnaje (4. října) – hřiště Dřevnovice: 8.00 Dřevnovice
– Dobrochov, 9.05 Víceměřice
– Kobeřice, 10.10 Dobrochov
– Kobeřice, 11.15 Víceměřice – Dřevnovice. Hřiště Brodek
u Prostějova: 8.00 Chaloupka
PV – Brodek u PV, 9.05 Brodek
u PV – Hluchov/Čehovice, 10.10
Otinoves – Chaloupka PV, 11.15
Otinoves – Hluchov/Čehovice.
Třetí turnaje (18. října) – hřiště Dobrochov: 8.00 Brodek
u PV – Dobrochov, 9.10 Vícemě-

řice – Otinoves, 10.15 Víceměřice – Dobrochov, 11.20 Brodek u
PV – Otinoves. Hřiště Čehovice:
8.00 Kobeřice – Dřevnovice,
9.10 Hluchov/Čehovice – Kobeřice, 10.15 Dřevnovice – Chaloupka PV, 11.25 Chaloupka PV
– Hluchov/Čehovice.
Čtvrtý turnaj (1. listopadu)
– hřiště Dřevnovice: 8.00 Otinoves – Dřevnovice, 9.00 Hluchov/Čehovice – Dobrochov,
10.00 Chaloupka PV – Víceměřice, 11.00 Brodek u PV – Kobeřice.

2. okresní liga mužů
První turnaje (13. září) – hřiště Čehovice: 8.00 FC Ladzimil Čehovice – MK Medvědi
Prostějov, 9.05 FC Zavadilka
Prostějov – 1.FC Laškov, 10.05

Medvědi PV – KMK Katastrofa
Prostějov, 11.05 Zavadilka PV –
Čehovice. Hřiště Vrbátky: 8.00
FK Vrbátky – FC Béci, 9.05 FC
Juniors Hluchov - TTCE Graphic Prostějov, 10.10 Hluchov
– Vrbátky, 11.15 Graphic PV –
Béci.
Druhé turnaje (27. září) – hřiště
Hluchov: 8.00 Hluchov – Medvědi PV, 9.05 Laškov – Katastrofa PV, 10.10 Laškov – Medvědi
PV, 11.15 Hluchov – Katastrofa
PV. Hřiště Vrbátky: 8.00 Čehovice – Vrbátky, 9.10 Béci – Zavadilka PV, 10.15 Čehovice – Graphic
PV, 11.20 Vrbátky – Graphic PV.
Třetí turnaje (11. října) –
hřiště Laškov: 8.00 Laškov –
Hluchov, 9.10 Čehovice – Béci,
10.15 Katastrofa PV – Čehovice, 11.20 Béci – Laškov. Hřiště

Prostějov, Brněnská: 8.00 Graphic PV – Zavadilka PV, 9.10
Medvědi PV – Vrbátky, 10.15
Vrbátky – Zavadilka PV, 11.20
Medvědi PV – Graphic PV.
Čtvrté turnaje (25. října) –
hřiště Prostějov, Husova: 8.00
Katastrofa PV – Graphic PV, 9.10
Vrbátky – Laškov, 10.15 Laškov
– Graphic PV, 11.20 Vrbátky –
Katastrofa PV. Hřiště Prostějov,
Brněnská: 8.00 Béci – Medvědi
PV, 9.05 Zavadilka PV – Hluchov, 10.10 Hluchov – Béci,
11.15 Zavadilka PV – Medvědi
PV.
Pátý turnaj (8. listopadu) –
hřiště Čehovice: 8.00 Katastrofa PV – Béci, 9.05 Čehovice
– Laškov, 10.10 Katastrofa PV
– Zavadilka PV, 11.15 Hluchov
– Čehovice.

Sport

Nohejbalisté Prostějova zahájili baráž o první ligu skvěle!
Také dorostenci Sokola I v extraligovém mači jasně zvítězili

Prostějov/pk - Uplynulou sobotu se odehrál na kurtu Sokola I
Prostějov za velkého zájmu diváků úvodní zápas semifinálové
série o postup do první ligy nohejbalu mezi domácím týmem
Sokola I a TJ Plazy. Utkání to
bylo nesmírně důležité, neboť
ten kdo vstoupí úspěšně do série
hrané na dva vítězné zápasy, získává poměrně velkou výhodu.
Vždyť se bojovalo o možnost
postupu do finále s vítězem druhého souboje mezi rezervami
Čakovic a Čelákovic. Prostějovští nohejbalisté sice nastoupili
k tomuto utkání bez blokaře
a nahrávače Omelky, avšak na
výkonech to nebylo znát. Svěřenci kouče Beneše Plazy nijak
nešetřili a na cestu domů jim
nadělila nepopulárního búra.
Vítězství 5:0 jim dává dobré
šance pro odvetu, která je na
programu už tuto sobotu.
Všeobecně se v sobotu dopoledne čekal zajímavý a bojovný
duel dvou vyspělých nohejba-
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lových celků. Prostějovský tým
vstoupil do zápasu vynikajícím
způsobem, když první „dvojka“
Šlézar - Klaudy po velmi dobrém
výkonu zvítězila ve třech setech
a i druhá dvojice Valenta-Procházka přehrála sestavu Plazů,
což znamenalo, že se Sokol I ujal
vedení 2:0. Ve trojicích pokračoval
domácí celek ve válcování svého
protivníka, když nejprve Valenta
- Wiesner - Procházka a střídající
Ftačník povolila svému semifinálovému soupeři pouze pět míčů
a vzápětí druhá trojice Prostějova
v sestavě Klaudy, Šlézar a Roba
vyhrála svůj duel rovněž hladce
ve dvou setech. Před utkáním
singlů byl tedy stav již 4:0. V boji
jednotlivců dal trenér Beneš příležitost Jakubovi Klaudymu, který
v posledních týdnech prokazoval
v tréninku velmi dobrou výkonnost. V souboji se zkušeným a technickým Mocem měl ovšem před
sebou velmi těžký úkol. „Kuba
ovšem bojoval v celém utkání jako
o život a výsledkem bylo vydřené

vítězství ve třech setech a především důležitý pátý bod pro nás,“
radoval se Richard Beneš po proměněném mečbolu, který stanovil
konečný výsledek Sokol I Prostějov - TJ Plazy na 5:0.
„Toto utkání se mi nemůže hodnotit lépe. Kluci si byli vědomi
důležitosti zápasu a dle toho také
k tomu přistoupili. Podali letos
zřejmě nejlepší kolektivní výkon,
kde se jen velmi těžko hledaly chybičky. Všichni hráči, kteří v zápase
nastoupili, zahráli opravdu výborně, ale musím zvlášť vyzvednout
dominantní výkon Kuby Klaudyho, který bojoval jako v dobách své
největší slávy v dorostenecké lize,“
uvedl po střetnutí lodivod prostějovských nohejbalistů.
Odvetný zápas sehraje Prostějov
hned nadcházejíc sobotu 13. září
v Plazech a v případě vítězství budou hráči Sokola I prvním finalistou prolínací baráže o postup
do první ligy. Pokud v odvetném
utkání prohrají, čeká je v sobotu
20. září v Prostějově od 10.00 ho-

din rozhodující duel série. Start
finálové série druhé nejvyšší nohejbalové soutěže je naplánován
na sobotu 27. září od 10.00 hodin,
všichni v Sokolu I věří, že se tak
stane v Prostějově.

Extraligoví dorostenci
nadělili Českým
Budějovicím „kanára“
Jen o den později jak muži, se
hrál na kurtu Sokola I Prostějov
po prázdninové přestávce první
zápas dorostenecké extraligy.
Domácí borci přivítali Dynamo
České Budějovice. A prostějovský celek potřeboval v zápase
zvítězit, aby si uchoval naději
bojovat o medailovou příčku...
Obě první dvojice dopadly pro
prostějovské barvy dobře, když
nejprve dvojice Ftačník-Příhoda
a posléze i duo Matkulčík-Roba svá utkání vyhrála a domácí
celek tak šel do vedení 2:0. Také
trojice pokračovaly pod taktovkou velmi dobře hrajícího domá-

cího družstva, a tak nebylo divu,
že po trojicích vedl Prostějov již
4:0. Vloženou „dvojku“ tým Prostějova v Českých Budějovicích
těsně prohrál, ale zde si vše vynahradil a po velkém třísetovém
boji zvýšil vedení na 5:0. V singlu
pak Ftačník sice ve druhém setu
dost útoků zkazil, ale nakonec
po zásluze vyhrál, a tím ukončil
celý zápas ve prospěch domácího
celku Prostějova v poměru 6:0.
„V zápase jsme byli mnohem
zkušenějším a vyhranějším družstvem. Bylo jen otázkou celého
skóre, jak zápas dopadne. Kluci nic nepodcenili a po dobrém
výkonu získali do tabulky další
důležité body,“ neskrýval po kanárkově zpívajícím triumfu spokojenost Richard Beneš, lodivod
dorosteneckého výběru TJ Sokol
I Prostějov.
Další zápas sehrají jeho svěřenci
tuto neděli 14. září v Horažďovicích, kde bude mít proti velmi
dobrému týmu domácích podstatně složitější úlohu.

SOUTĚŽ O HODNOTNÉ CENY!

JE U KONCE!

Vyhrajte

tandemový seskok

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner, pro
vás ve spolupráci s pořádající společností Drop Zone Prostějov-Parašutistická asociace o. s., připravil v rámci nedávno pořádaného civilního mistrovství světa v parašutismu SOUTĚŽ
O CENY, která probíhala od pondělí 7. července až do čtvrtku
5. září. Vyhrát jste mohli jak v každém vydání, stejně tak na
toho nejlepšího v dlouhodobém zápolení čeká i HLAVNÍ VÝHRA v podobě tandemového seskoku.
Správná odpověď na otázku z minulého vydání zní: PROSTĚJOV HOSTIL HISTORICKY PRVNÍ SVĚTOVÝ POHÁR
V RYCHLOSTNÍM PARAŠUTISMU. Z autorů správných odpovědí jsme vylosovali JEDNOHO VÝHERCE. Tím se stává Katka
KARHANOVÁ, E. Beneše 66/27, Prostějov. Cenu v podobě propagačních předmětů si může vyzvednout v redakci (Olomoucká
ulice 10, Prostějov) od pondělí 8. září.
Uplynulým týdnem se tak celá dlouhodobá soutěž nachýlila ke
svému konci a známe jméno posledního vítěze jednotlivých kol.
Konečné pořadí soutěže, jméno celkového vítěze, jenž vyhraje tandemový seskok i roční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stejně jako správně tipující, jež se v celkovém pořadí umístili
na druhém až pátém místě, a získají tak drobnější odměny, přineseme v příštím vydání.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

HÁZENKÁŘSKÝ TURNAJ V PROSTĚJOVĚ VYHRÁLA PRVOLIGOVÁ KARVINÁ „B“
Domácí Sokol II. skončil poslední, tuto neděli hostí v Českém poháru Vsetín

Předposlední zápasovou prověrku před startem
druhé ligy absolvovali uplynulou sobotu prostějovští házenkáři. Na domácí palubovce přivítal oddíl TJ
Sokol II. v přípravném turnaji druholigové Maloměřice
a Zubří „B“ i prvoligovou rezervu Karviné. Všem
těmto soupeřům nakonec podlehli - Maloměřicím
o tři, Zubří o šest, Karviné o deset branek. Díky třem
výhrám si pro prvenství došli Slezané, druzí skončili Jihomoravané, třetí Valaši i s někdejším hráčem
Prostějova Štěpánem Gazdíkem, s nímž se také domácí s grácií rozloučili.
Prostějov/jim
„V globálu jsem ale i přes tři porážky spokojen. Turnaj nám ukázal,
jaké děláme chyby, a máme čtrnáct
dní na jejich odstranění, abychom
v prvním kole druhé ligy zvládli
Telnici ke spokojenosti, tedy zisku dvou bodů,“ konstatoval po
skončení klání Alois Jurík, trenér
TJ Sokol II. Prostějov. „Schválně
jsem volil soupeře, kteří jsou zálohou pro extraligu, ti nám jasně
ukázali, k čemu extraliga spěje.
Je to moderní házená nahoru-dolů, je vidět, že na ně při našem
tréninku a při našich podmínkách fyzicky nemáme,“ konstatoval kouč pořádajícího oddílu.
Obejít se musel bez zraněných,
Valacha se Šestořádem, přítomni

nebyli ani dovolenkující Ordelt s
Raškou. Naopak do hry zasáhli
rovněž mladíci Tomáš Flajsar,
Kristián Bokůvka a Tomáš Čižovský. „Tíživým problémem dále
zůstává střední spojka, i proto jsme
za roky práce, co tu provedl, poděkovali Štěpánu Gazdíkovi. Tato
věc mě tlačí a bolí nejvíce, střední
spojka jeho kvalit tady není. Zkoušeli jsme různé varianty, sezona se
neúprosně blíží, bude to ale trvat
déle,“ uvědomuje si Jurík.
Spokojen nebyl ani s prací křídel, na
ní se projevuje tréninková absence
z důvodu práce či zranění. „Nepřesvědčili mě ani v tomto turnaji... David Jurečka naskakuje v extralize, ale
střelbu měl pod padesát procent, to
je super špatné proti křídlům všech

soupeřů, dvakrát nedal trhák. Na
druhé straně Pavel Procházka začal
studovat vysokou školu ve Vyškově a vidím ho jednou za čtrnáct dní
v pátek, navíc si v posledním zápase
udělal výron,“ postěžoval si lodivod
prostějovských házenkářů.
Při hře v poli zůstávají jistotou
Kosina s Kozlovským, jen na ně
se ale spoléhat nedá. „Jakmile je
vystřídám, jsou tu další problémy.
Ostatní kluci jsou nižších postav
a neprosadí se střelbou z dálky
a cpeme vše do proskoku, to na
soupeře těchto kvalit nestačí,“ upozornil.
Celé klání zahájili jeho svěřenci
duelem proti jednomu soupeři
z dlouhodobé soutěže – brněnským
Maloměřicím. První poločas se jim
podařilo o dvě branky vyhrát, vedení 15:13 ale neudrželi a nakonec
o čtyři branky padli. „Přehráli nás
tím, že jsme neproměňovali šance
a udělali jsme spoustu technických
chyb, zatímco oni šance proměňovali. Jednoznačně nás předčili ve
střelbě z křídla a pivota, to je další
problém, o němž vím,“ povšiml si
potíží se zpracováním míče i přesným zakončením.
Před druhým utkáním turnaje
se Zubřím se Sokol II slavnostně
rozloučil se Štěpánem Gazdí-

kem, jenž se rozhodl pro návrat
zpátky domů, a jedním z dárků
bylo i následné vítězství. Prostějov se sice ujal vedení, poté ale třikrát v řadě inkasoval, Jurečka zakončil trhák vysoko nad, a soupeř
už náskok neztratil. Prostějovští
se několikrát dokázali dotáhnout
na jediný gól, jenže hned čtyřikrát
lacino inkasovali sotva po rozehře uprostřed hřiště, kdy se hráči
Zubří prosadili individuálně do
nezformované obrany, další branky přidávali přesným zakončením
z křídel i proměňováním sedmiček. Rozhodl úsek na konci prvního a v úvodu druhého pětadvacetiminutového poločasu, ten Zubří
zvládlo v poměru 8:1 a dostalo se
do vedení 21:13. Hráčům Sokola II se ještě podařilo přiblížit na
25:23 a nad vodou je chycením několika trháků držel gólman Hrubý,
ještě domácí se trápili v útoku
a všechny protiútoky rezervy extraligového celku zachytit nešlo.
Konečný rozdíl tak činil šest branek. „My dáme gól, a než stačíme
dát autogram, tak ho dostaneme
a půlka lidí se ani nestačí vrátit
na půlku! Tady je něco špatně. To
není házená jako v sedmdesátých
letech, kdy se počká, až přijdou
na půlku a hraje se,“ poukázal.

V závěrečném souboji s Karvinou
„B“ to bylo až do stavu 5:5 vyrovnané, od této chvíle už se ale Prostějovu vyrovnat nepodařilo. Kosina
sice ještě ze sedmičky snížil na 6:7
a se svými spoluhráči měl krátkou
výhodu šesti na čtyři, v útoku to ale
opět zcela nešlo, což dokumentoval
Jurečka zakončující protiútok jen
do brankáře. Náskok Slezanů postupně narůstal a po poločase byl
šestigólový, prvoligistovi vycházely trháky i technické pokusy a několikrát se prosadil i z tečovaných
pokusů. Rozdíl v kvalitě a trénovanosti se projevil naplno, nakonec to
bylo o deset.
„Rezervy Zubří i Karviné nás přehrály fyzicky. Jestliže se Zubřím
dostaneme padesát procent gólů
z trháku, tak to ukazuje, že fyzicky
jsme na ně neměli. My se musíme
pokoušet hrát tento rychlý přechod
taky, vždy byla útočná činnost nad
obranou. Ukázalo nám to ale, že co
stačí na druhou ligu, to tady nestačí,“ porovnal Alois Jurík.
Generálkou na druhou ligu bude
pro něj a jeho hráče utkání druhého kola Českého poháru proti
Vsetínu, které se v tělocvičně Reálného gymnázia uskuteční tuto
neděli 14. září od 15.00 hodin.

Loučení. Předseda prostějovského oddílu Jiří Hrubý (vpravo)
a trenér Alois Jurík (vlevo) nezapomněli na svého bývalého hráče
Štěpána Gazdíka (uprostřed).
Foto: Jiří Možný

výsledkový servis turnaje:

Prostějov – Maloměřice 26:29, Karviná „B“ – Zubří „B“ 25:20,
Prostějov – Zubří „B“ 28:34, Maloměřice – Karviná „B“ 20:28,
Zubří „B“ – Maloměřice 26:28, Prostějov – Karviná „B“ 19:29.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 17, Chytil 3, T. Jurík 3, Kosina 13,
Jura 2, Flajsar 5, Jurečka 7, Procházka 7, Bokůvka 4, Bečička 2,
Münster 1, Čižovský 4, M. Jurík 5. Trenér: Alois Jurík.

„Snad
naplníme
představy
fanoušků,“
Prostějovský MALÍŠEK TŘETÍ
Nová sezóna začíná už o víkendu přeje si bek Jestřábů David Skřivánek
Lídr celorepublikového žebříčku startoval v Olomouci.

Prostějov - První desítky kilometrů nabruslil v dresu brněnské Komety, odtud se v přesně opačném
směru než nyní v létě Petr Ton vydal do pražských
Holešovic. V dresu Sparty prošel David Skřivánek
dorosteneckou a juniorskou extraligou, šanci
v „áčku“ ale nedostal a uplynulý ročník si coby hráč
Litoměřic odbyl premiéru v první lize dospělých.
Zkraje přípravy zavítal na zkoušku do Prostějova
a dostal srpen na to, aby přesvědčil o tom, že se
může stát platným členem Jestřábů. Tak se i stalo.
Trenéři Sršeň se Zacharem se Skřivánkem počítají!
Jiří Možný

Master v Olomouci. Zleva Petr Kolář, Pavel Šroubek, Juraj Holub
a Jiří Malíšek.
Foto: ČDS Trading
Olomouc/zš, pk - Restaurace Atlant v Olomouci se stala v sobotu
6. září dějištěm čtvrtého turnaje
Master v moderních elektronických šipkách. Osmdesátka šipkařů a šipkařek nejen z Olomouckého kraje zde bojovala o body do
republikových žebříčků, které
budou uzavřeny již za necelé dva
měsíce. Na pomyslném startu
nechyběla ani hvězdná jména
regionálních extraligových hráčů
v čele se současným lídrem
Pavlem Šroubkem.
A právě Pavel Šroubek, hrající
za tým Zlatá koule Oomouc, má
tento rok skvělou formu a tu potvrdil také na sobotním turnaji.
Soutěž mužských dvojic s přehledem vyhrál spolu se svým deblovým parťákem Jurajem Holubem
z týmu Dobří bobři Olomouc.
Druhé místo zůstalo také v Olomouci zásluhou Jurajových spoluhráčů z družstva Jiřího Trnky
a Jaromíra Silného.Třetí místo
v této silné konkurenci vybojoval

prostějovský Jiří Malíšek hájící
barvy družstva Zavadilka o jedličku
Čechovice, jemuž dělal parťáka Petr
Jeníček z Hrabůvky.
Turnaj jednotlivců jakoby kopíroval
klání dvojic. Z prvního místa se na
všechny usmíval Pavel Šroubek,
který ve finále porazil výborně hrajícího Petra Hynčicu z Hranic na Moravě. A třetí místo získal Petr Kolář
z Olomouce. O vysoké kvalitě
turnaje mluví i statistika hozených
Bingo, která se zastavila na čísle
devatenáct a velké množství uzavíraných legů číslem sto a výše.
O nadcházejícím víkendu začíná šipkařům nový ligový ročník,
a jak je vidět, lze se skutečně na co
těšit. „Dovolte mi, abych jménem
Českomoravského šipkového svazu
a jménem generálního mediálního
partnera šipkového sportu, kterým
je PROSTĚJOVSKÝ Večerník, popřál všem pevnou ruku a hodně šipkařských úspěchů v novém ligovém
ročníku 2014/2015,“ vzkázal k terčům Zdeněk Špička z ČDS Trading.

Proti Pardubicím jste se dočkal první jestřábí branky.
Vraťme se ještě k tomuto momentu...
„Jo, to bylo pěkný... (úsměv) Viděl
jsem Viktora Coufala, jak se uvolňuje
z rohu, tak jsem si najel mezi kruhy.
Naštěstí mi to tam dal, byla ale škoda,
že k tomu došlo už za stavu nula pět,
už to jjen korigovalo výsledek.“
Jaké to vlastně bylo zahrát
si v přípravě proti celku
z nejvyšší české soutěže?
„Pro mě to byla zajímavá zkušenost,
zatím jsem hrál jen s prvoligovými
týmy loni v Litoměřicích a letos
v přípravě tady. Bylo zajímavé si
osahat hru proti extraligovým hráčům, byl to další stupínek.“
V Prostějově jste poměrně
krátce, jak na vás stihly
klub i město zapůsobit?
„Zatím se mi tady velice líbí, hlavně
střed města a náměstí na mě udělalo dojem. Párkrát jsem se byl projít
i po místních památkách a byl jsem
z nich nadšený. V týmu jsem zatím
krátce, ale s klukama jsem si skvěle sedl a myslím, že máme super
partu. Určitě to bude dáno i tím, že
jádro týmu je tvořeno především
mladšími hráči.“

Vaše dosavadní kariéra je
spojena zejména se Spartou. Co vám holešovický klub
dal?
„Na angažmá ve Spartě
partě mám
smíšené vzpomínky...
y... Samozřejmě vždy jsou nějaká pro
a proti. Setkal jsem see především
se skvělými trenéry, kteří dříve
byli vynikající hráči.i. Nejvíc si
asi cením práce pana
na Gefferta,
který pro mě hodně udělal. Měl
jsem ho v dorostu i v juniorce
a předal mi spoustu zkušeností.
Jako negativní bych
h vyzdvihl
asi provázanost mezi
ezi mládeží
a ‚A‘-týmem, ale to užž je o Spartě
známo...“
Mezi současnými
ými Jestřáby je spousta hráčů, kteří
prošli Spartou, usnadnilo
nilo Vám to
aklimatizaci?
„Asi ano. Samozřejmě
mě člověku udělá radost, když
vidí některé bývalé spolupoluhráče v cizím prostředí.
edí.
Kluci mi ukázali, jak to
tady chodí. V juniorce
rce
Sparty jsem se setkal
kal
s Filipem Švaříčkem,
m,
Frankem
Kučerou
ou
i Ondrou Kociánem.
m.
Trochu jsem znal
al
i Lukáše Luňáka.“

Na počátku kariéry jste
hrál za brněnskou Kometu.
Jak se poté udál váš přesun do
Prahy?
„V Kometě jsem hrál až do deváté třídy. Poté mě ale kontaktovala
Sparta a já kývl na jejich nabídku.
Bylo to pro mě těžké rozhodování, v té době mi bylo čtrnáct let
a všechno se událo dost rychle.
Dá se říct, že na mě trošku zatlačili i rodiče, jevilo se to jako
skvělá příležitost. V té době se
v Brně hrála pouze první liga
a práce s mládeží nebyla moc
kvalitní. Je složité uvažovat, jestli
to byl správný krok, během následujících pár let se toho totiž
v Brně hodně změnilo a Kometa
se stala jedním
z nejlepších
klubů
j
j
v České republice.“
Proč jste se
rozhodl
právě pro Prostějov, čím vás
tak oslovil?
„Před
sezonou mi volal
pan Vykoukal
a nabídl mi, jestli
nechci jít do Prostějova na

zkoušku. Pro mě to byla super
volba. Znal jsem tu dost kluků a zaujaly mě ambice týmu. Jsem taky
moc rád, že v klubu působí pan Vykoukal. Dříve jsem se na něj chodil
na Spartě dívat a byl to ´Pan hráč´.
Myslím, že by mi mohl velmi pomoci v dalším rozvoji.“
Jaké jsou vaše osobní
ambice?
„Chci si dávat postupné cíle,
takže ze začátku bych se rád
prosadil do základního týmu.
Doufám, že tým bude úspěšný
a dosáhne co nejvyšších met.
Jsou tu oddaní fanoušci, tak snad
naplníme jejich představy a uspokojíme je předvedenou hrou.“

Berete jako svou výhodu,
že jste ročník 1993 a navíc
pravák?
„Obránců-praváků obvykle moc
nebývá, ale my jsme se tu teď sešli čtyři, takže to nejspíš nebude
hrát žádnou roli. Sice spadám do
pravidla o nasazování mladých
hráčů, ale mým cílem je hrát co
nejvíce a nebýt pouze do počtu.
Musím se tedy snažit odvádět na
ledě maximum.“
První ligu jste okusil již
v Litoměřicích, jaký je to
rozdíl oproti juniorské extralize?
„Rozdíl je hlavně v chytrosti
hráčů. V juniorech je to hodně
o bruslení a není to tolik sváza-

„Sice spadám do pravidla o nasazování
mladých hráčů, ale mým cílem je hrát
co nejvíce a nebýt pouze do počtu.“
hokejový obránce DAVID SKŘIVÁNEK
o ambicích mezi Jestřáby
né taktikou. V první lize si musí
každý
ý držet svou pozici.“
Sezonu zahajují Jestřábi
právě s Litoměřicemi, byl
by to pro vás dnes specifický
zápas?
„Samozřejmě by to pro mě mělo
velký náboj, znám tam spoustu
kluků. Doufám tedy, že se zde
objeví a toto utkání si budu moct
užít. O motivaci bych tak měl mít
postaráno... (úsměv)“

Foto: Josef Popelka
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Hokejisté Prostějova vstupují po šesti letech do první ligy

Změny termínů, Jestřáby čeká

Utajenými posilami „last minute“ Kovařík s Kubicou, v závěru září trojboj doma
naopak pardubický Poulíček zatím nepřijde. PROČ?

Na počátku minulého týdne hlavní trenér prostějovských Jestřábů Tomáš Sršeň přiznal, že se několik
jeho forvardů potýká s lehčími zdravotními problémy
a není tak jisté, že budou moci naskočit do úvodního utkání proti Litoměřicím, stejně tak se i sportovní
manažer Jiří Vykoukal vyjádřil v tom smyslu, že je
ve hře příchod hráčů z Mladé Boleslavi či druhé ligy.
Přestože se Večerník snažil vše zanést pro fanoušky
do dnešního hokejového speciálu, který je součástí
tohoto vydání, vedení během pracovních dnů spíše
mlžilo, nebo na téma nových příchodů mlčelo úplně.
Příchod nových forvardů, stejně tak jako zatím nezrealizované angažmá talentovaného „perníkáře“,
oznámilo až během víkendu, kdy byl již speciál vyroben... Z tohoto důvodu tak můžeme už jen bohužel
doplnit informace v něm podložené.

mladíků Kuchta, Mašek, Medek,
Poulíček patnáct útočníků. OddíSkutečně nic nenasvědčovalo lové vedení ovšem z výše uvedetomu, že někdo v tak krátké době ných sfér přivedlo nejnovější tváře
přijde. Vždyť i bez této dvojice měl - boleslavského Zdeňka Kubicu
klub na soupisce včetně čtveřice a zlínského Lubomíra Kovaříka,

Prostějov/jim

jenž naposledy hostoval v Přerově.
Naopak na zkoušce tu zatím neuspěl obránce Pardubic Jan Škvor
a zpět k Východočechům se na poslední chvíli vrátil i Patrik Poulíček.
„Vypadají dobře, jak na tom ale jsou
skutečně, to nám ukáží až zápasy.
O Kovaříka jsme měli zájem už od
léta, měli jsme ho v hledáčku. Je
navíc ročník 1993 a jsem rád, že se
nám ho podařilo získat na celou sezonu. I proto se Poulíček zatím vrátil
do Pardubic a budeme ho mít v záloze,“ pochvaloval si Sršeň posílenou
útočnou vozbu.
Dvacetiletý Lubomír Kovařík je
odchovancem zlínského hokeje
a také kmenovým hráčem Beranů, v Prostějově již strávil část
předminulé a jedno utkání minulé
sezony. Nejde tak do zcela neznámého prostředí a navíc díky ročníku narození 1993 splňuje pravidlo
o nasazování mladých hráčů. Hráč
se zkušenostmi z dorostenecké
a juniorské extraligy strávil převáž-

Prostějov/red - Menší změnu v rozpisu mistrovských
utkání 1.ligy, hlásí těsně před
začátkem soutěže vedení klubů LHK Jestřábi Prostějov
a Rytíři Kladno. jak uvedl klubový web, z důvodu absence
domácího stadionu Rytířů byly
nuceni se oba oddíly dohodnout
na změně pořadatelství v první
a druhé čtvrtině. Práce na první
ploše ČEZ stadionu by měly být
hotové nejpozději do 8. listopadu,
první liga bude mít v tento den

Posily. Novými tvářemi prostějovských Jestřábů se stali Lubomír
Kovařík (vlevo) a Zdeněk Kubica.
2x foto: internet
nou část uplynulého ročníku v Přerově, zazářil zejména v play off, kdy
za třináct zápasů stihl osm branek
a i jeho přičiněním došli Zubři
až do finále právě proti Přerovu.
Osmadvacetiletý Kubica je velkým
hokejovým cestovatelem. Odchovanec Ytongu Brno totiž v mužské kategorii oblékal dresy Komety Brno,
Blanska, Třebíče, Šumperku, Plzně,
Berounu, Slavie Praha, Znojma,
Hodonína, Hradce Králové, Klad-

na i Mladé Boleslavi, nyní na sebe
navleče rovněž ten prostějovský.
V součtu extraligy a první ligy má
na kontě téměř čtyři stovky startů,
na jaře pomohl Středočechům do
nejvyšší domácí soutěže. „Kubica je
ročník 1986, je vysoký a zkušenější.
První polovinu sezony strávil v Berouně, pak se vrátil do Boleslavi, kde
dohrál ročník včetně baráže. Jeví se,
že by tu mohl dobře zapadnout,“
věří trenér Jestřábů.

Ostrý strat v „anglickém“ duchu: Litoměřice doma, Jihlava venku, Třebíč doma
Dnes přijede Antončík, v sobotu Čuřík...

Prostějov/jim - Ostré tempo
hned od začátku nabere první
hokejová liga mužů. Hned
v úvodním týdnu čekají na
všech čtrnáct účastníků hned
tři zápasy, přičemž prostějovští
hráči se představí dvakrát
doma a jednou venku. Již dnes,
tj. v pondělí 8. září od 18.00 hodin změří síly s Litoměřicemi,
ve středu od půl šesté večerní
nastoupí na ledě Dukly Jihlava
a v sobotu od sedmnácti hodin
se již potřetí v krátkém rozmezí
utkají s Horáckou Slavií Třebíč.
Náboj slibuje hned dnešní souboj
se Středočechy. A není to jen kvůli
tomu, že jde o úvodní domácí
střetnutí po slavném vítězství
11:1 nad Berounem. Dojde
i na specifický souboj bývalých

spoluhráčů. Po několika měsících
se totiž v dresu soupeře zpět na
Hanou vrátí Šimon Antončík,
proti sparťanské prvoligové
farmě naopak mohou nastoupit
gólman Ondřej Kocián, obránci
Robin Malý, David Skřivánek,
Filip Švaříček a útočníci Lukáš
Luňák, Martin Belay. „Očekávám
v první řadě ještě zlepšený výkon
oproti přípravě, dále to, že budeme
předvádět
agresivní
hokej,
vnutíme soupeři náš styl, budeme
se snažit a získáme body,“ přeje
si od premiérového utkání hlavní
kouč Jestřábů Tomáš Sršeň.
Na soupisce soupeře je hned
několik známých jmen. Konkrétně
brankáři Petr Přikryl a syn
předsedy hokejového svazu Tomáš
Král mladší, extraligou protřelí ob-

ránci Angel Krstev a Lukáš Špelda
i útočníci Jaroslav Kalla, Vítězslav
Bílek či David Švagrovský.
O dva dny později se Jestřábi
představí na Vysočině, konkrétně
na stadionu jihlavské Dukly.
Domácí vyhráli osm z jedenácti
přáteláků, poslední dvě utkání se
jim ovšem nevydařila. Nejprve
doma prohráli 3:4 s Třebíčí, jejich generálka na ledě Českých
Budějovic byla za stavu 7:1 pro
soupeře krátce po polovině duelu
ukončena. Nejznámějšími jmény
na straně tohoto týmu jsou gólman
Lukáš Sáblík a útočník Marek Melenovský, jenž se tak po patnácti
letech a extraligových angažmá v
Havířově, Vítkovicích, Znojmu,
Třinci, Zlínu, Karlových Varech
a opět Zlínu vrátil zpět domů.

Pravděpodobná sestava Jestřábů proti Litoměřicím:
Kocián
Roupec - Kolibár,
Malý - Skřivánek
Trenéři:
Tomáš Sršeň
Petr Zachar

Vosátko - Švaříček,

Kajaba - Venkrbec - Indra
Kubica - Luňák - Kovařík
Černý - Sršeň - Coufal
Stejskal - Duba - Jedlička.

Pracovní týden zakončí Prostějov sobotním domácím střetnutím proti Třebíči. Ta má
za sebou stejně jako Jihlava jedenáct přáteláků, sedm
z nich se jí podařilo vyhrát.
Stalo se tak i proti Prostějovu po
výsledku 3:1 na vlastním ledě,
o dva dny dříve naopak Horácká
Slavia padla na ledě Prostějova.

A po měsíci se oba soupeři opět
potkají na stejném místě. Kádr
Třebíče doplnil na startu sezony
někdejší gólman Jestřábů Tomáš
Štůrala, v obraně nechybí zkušený
Rostislav Malena, v útoku se
vedle prostějovského odchovance
Jakuba Čuříka představí rovněž
Lukáš Havel, Roman Erat či Martin Čech.

„Mám z toho dobrý pocit,“ pronesl Patrik Poulíček. Pak skončil...
Mladý pardubický útočník si zahrál proti Havířovu
Prostějov - Podruhé za necelý týden se na prostějovský led vrátil Patrik Poulíček. Jednadvacetiletý útočník
tu prvně nastoupil za extraligové Pardubice, poté změnil dres a místo Východočechů reprezentoval v generálce na první ligu proti Havířovu prostějovský výběr.
Do střelecké listiny se sice oproti prvnímu vystoupení
nezapsal, opět ale stál na vítězné straně. A následně
poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor. To ještě nevěděl, že nakonec jej Jestřábi vrátí do Pardubic...
„To jsou takové zvláštní okamžiky,
puk opravdu nebyl moc vidět. ČloMáte za sebou první věk se může orientovat podle předzápas za Prostějov, jaké ve chozích okamžiků, kde ten puk
byl, kam by tak mohl jít. Sledujete
vás zanechal dojmy?
„Osobně z toho mám dobrý pocit, ostatní hráče a odhadujete, kde by
navíc tým vyhrál, takže si myslím, se tak asi mohl nacházet. Ale pro
že může převažovat spokojenost. oba týmy to bylo stejné a na to se
Uvidíme ale, jak to zhodnotí trenéři, člověk nemůže vymlouvat.“
to bude to nejdůležitější... (úsměv)“
Na Hané jste se představil
již před týdnem, jak jste
Jak se dalo hrát v takové
mlze, když puk někdy ani přijal, že půjdete na zkoušku
právě sem?
nebyl vidět?

Jiří Možný

„Pro mě jako mladého hráče je lepší hrát
v první lize a strávit na ledě víc, než být
ve čtvrté lajně, která v Pardubicích nehraje.“
mladý útočník PATRIK POULÍČEK
o upřednostnění Prostějova před extraligou
„Byl to zvláštní pocit. Sám jsem tu
v utkání proti Prostějovu inkasoval
tvrdý střet a podařilo se mi vstřelit
gól z takové malé blamáže, takže
bylo zajímavé, když jsem se tu
potkal s klukama a trochu jsme si o
tom povídali.“
Co jste si k tomu zápasu
řekli?
„‚Vosa‘ mi trochu vynadal, že
jsem tam jel, že jsem je měl nechat
být a dopadlo by to dobře (smích).
Ale vše bylo myšleno ve srandě.“

S jakými ambicemi do
Prostějova přicházíte?
„Chtěl bych se probojovat do
týmu, hrát tady a dostat co nejvíce času na ledě. Uvidíme, jestli se
mi to povede, nebo ne. Měl bych
tu být do čtvrtku (4. září – pozn.
autora), pak trenéři rozhodnou, co
bude dál.“ (aktuální verdikt najdete na jiném
místě této strany)
j
Věřil jste v to, že byste
mohl v kádru svého mateřského klubu zůstat?

Foto: Internet
„Nějakou malou šanci udržet se
jsem tam měl, třeba ve čtvrté lajně. Pro mě jako mladého hráče je
ale lepší hrát v první lize a strávit
na ledě víc času než být ve čtvrté
lajně, která v Pardubicích moc
nehraje.“

V pohádkové generálce porazili Jestřábi Havířov

Prostějov/jim – Za mlhou hustou
tak, že by se dala krájet, a možná
ještě dál se v úterý večer nacházelo kluziště, na němž sehráli
prostějovští hokejisté své závěrečné přípravné střetnutí před
startem první ligy. Soupeřem
jim byl Havířov, jemuž mohli
vrátit venkovní porážku 1:3, navíc mohli složit reparát za předchozích třináct vyloučení proti
tomuto celku. Obojí se podařilo
a před nejslabší návštěvou za celé
předsezónní období se Jestřábi
dočkali vítězství i výrazně menšího počtu trestů.
Uplynulo sotva pět minut hry a už
usedl druhý domácí hráč na trestnou lavici, když Roupcovo vyhození puku napodobilo Kuchtovo
hákování. Toto dostalo hosty do
tempa a úvod střetnutí patřil jim,
přestože na skóre se to nijak neprojevilo. Nejprve zahrozil Klimša,
jehož našlo mezi kruhy prohození od modré čáry, bekhendovou
kličkou ale neuspěl. Poté Šimboch
vyrazil Říčkovu tečovanou střelu,
Daneček z levého křídla střílel jen
do gólmana, neuspěl ani Rimmel,
přestože si na konci přesilovky
najel před brankáře. Posledně
jmenovaný hráč se neprosadil ani
o chvíli později, byť předvedl za-

5:3

LHK Jestřábi Prostějov
HC Havířov 2010

(1:0, 2:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 18. Kajaba (Venkrbec, Indra), 35. Venkrbec (Kajaba, Malý), 39. Coufal (Černý, Luňák), 48. Kajaba (Kolibár), 49. Vosátko (Sršeň) – 23. Klimša (Maruna, Šlahař), 26. Říčka (Haas, Ostrčil), 53.
Říčka (Krisl). Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Oslabení: 0:0. Diváků: 639.

Sestava Jestřábů:
Šimboch – Malý, Švaříček, Roupec, Kolibár, Vosátko, Jedlička,
Skřivánek, Škvor – Kajaba, Venkrbec, Indra – Černý, Luňák, Poulíček – Sršeň, Duba, Coufal – Kuchta, Belay, Medek. Trenéři: Tomáš
Sršeň starší a Petr Zachar.

Sestava Havířova:
L. Daneček (29. Turšner) – Turoň, Dresler, Krisl, Foltýn, Ostrčil, Graca,
Repe, Lenďák – Sztefek, Pechanec, Klimša, Maruna, Šlahař, Jakůbek,
Říčka, Haas, J. Daneček ml., Rimmel, Tomi. Trenér: Jan Daneček starší.

sekávačku a střelu na pravou tyč.
Dreslerovo nahození mířilo vedle.
Jako první se tak přibližně dvě
minuty před pauzou prosadil druhý nejlepší letní kanonýr Jestřábů
René Kajaba. Přihrávku adresovanou zpoza brány po signalizovaném zakázaném uvolnění
nadvakrát dostat za záda Lukáše
Danečka a lajna Kajaba-Venkrbec-Indra potvrdila, že jim to spolu klape – 1:0. Hostům se podařilo krátce
po přestávce dvěma slepenými
brankami vývoj otočit. Vyrovnání
zařídil střelou z blízkosti brankoviště David Klimša, kdy domácí

obránci celé akci pouze přihlíželi
– 1:1. A přesně dvě a půl minuty
nato dopravil střelu od modré až za
brankovou čáru Robert Říčka – 1:2.
Jestřábi ale měli připravenou odpověď. Nejprve vyrovnal Matouš
Venkrbec, když ranou pod víko
využil možnost přečíslení (2:2),
minutu a deset sekund před koncem druhé třetiny využil přesilovku
Viktor Coufal. Do křižné nahrávky
se opřel z první a mířil přesně - 3:2.
V obou případech už v brankovišti
hostí stál teprve osmnáctiletý gólman Josef Turšner.
V závěrečném dějství navýšili

TOMÁŠ SRŠEŇ – LHK Jestřábi Prostějov:
„Viděli jsme zápas rozdílných třetin... První byla z naší strany slušná, bruslili
jsme, dostávali se do šancí. Ve druhé jsme přestali bruslit, Havířov převzal
iniciativu, byl v ní lepší, i když paradoxně jsme v jejím závěru dali dva góly
a otočili jsme nepříznivý stav. A ve třetí třetině to už bylo podle našich představ, dohrávali jsme soupeře a dali jsme góly. Musíme se ještě zaměřit na
přesilovky i na oslabení, zatím jsme je nijak zvlášť trénovali. Příprava nám
ukázala, že první liga bude herně velký rozdíl oproti druhé. Vše je rychlejší, takže se musí hrát jednodušeji a zodpovědněji, na tom musíme stále
pracovat.“

kolo
1.
2.
3.
4.
5.

datum
po 8.9.2014
st 10.9.2014
so 13.9.2014
st 17.9.2014
so 20.9.2014

na programu 22. kolo. Polovinu,
tedy jedenáct duelů, je Kladno
v rozlosování domácím týmem
ovšem bez možnosti hrát na svém
stánku, což nutí vedení o změnu
pořadatelství. Původní šesté kolo,
tak odehrají Jestřábi s Kladnem
doma, to jest ve středu 24.9.2014.
Venku pak 29.10.2014 zajíždí Jestřábi už na Kladno. Třetí
a čtvrtý vzájemný zápas zůstává
beze změny. Tuto informaci potvrdil sportovní manažer Jestřábů
Jiří Vykoukal.
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Jak si vedli v přípravě?

Prostějov/jim - Z devíti „přáteláků“, které svěřenci trenérské dvojice
Sršeň - Zachar odehráli během přípravy na sezónu 2014/2015, si Jestřábi odnesli celkem šest výher a tři porážky, doma padli jen s extraligovými Pardubicemi. Dosáhli také na aktivní skóre, když vstřelili rovných
třicet branek (průměr 3,3), přičemž sami inkasovali čtyřiadvacetkrát.

PŘEHLED PŘÁTELSKÝCH UTKÁNÍ JESTŘÁBŮ:

HC ZUBR Přerov – LHK Jestřábi Prostějov 2:6 (0:1, 0:3, 2:2)
Branky Jestřábů: 12. Černý (Coufal), 21. Coufal (Belay, Skřivánek), 24. Coufal
(Belay, Černý), 31. Sršeň (Coufal), 44. Coufal (Švaříček), 49. Sršeň (Kučera)
LHK Jestřábi Prostějov – SK Horácká Slavia Třebíč 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)
Branky Jestřábů: 31. Kajaba (Brančík, Procházka), 34. Kajaba (Jedlička),
JAN DANEČEK – HC Havířov 2010:
40. Sršeň (Procházka), 43. Luňák (Haluza), 52. Černý (Belay, Kuchta), 55.
„Všichni viděli, že šlo o poslední zápas přípravy. Hráči k tomu i takto Černý z trestného střílení
přistoupili, zranit se v této fázi by bylo těžké, protože už v pondělí za- SK Horácká Slavia Třebíč – LHK Jestřábi Prostějov 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
číná mistrovská soutěž, která nabírá strašně velké obrátky, kdy se hraje Branka Jestřábů: 25. Stejskal (Duba)
třikrát týdně. V tomto duchu se vyvíjelo celé utkání, myslím si ale, že LHK Jestřábi Prostějov – Salith Šumperk 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
jsme měli po celou dobu převahu v poli. Jenže hokej se hraje na góly Branky Jestřábů: 25. Venkrbec (Vosátko), 30. Jedlička, 31. Coufal (Belay),
a domácí vytěžili z minima maximum. Dali pět gólů a dneska vyhráli. 59. Stejskal (Švaříček)
Ale zápas splnil účel, ověřili jsme si tu i gólmana ročníku 1996, takže to LHK Jestřábi Prostějov – HC ZUBR Přerov 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
splnilo účel posledního utkání.“
Branky Jestřábů: 38. Mašek (Belay), 44. Venkrbec (Indra)
Salith Šumperk – LHK Jestřábi Prostějov 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)
tr Branky Jestřábů: 3. Coufal (Belay), 11. Indra (Duba), 37. Skřivánek (Duba),
vedení domácí Prostějova v rozroz minutu a jednapadesát sekund trmezí dvaašedesáti sekund Kajaba vající přesilovku pěti proti třem. 59. Černý (Venkrbec)
s Vosátkem. Prvně jmenovaný stál A hostům se už podařilo pouze HC Havířov 2010 – LHK Jestřábi Prostějov 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
na správném místě a po odrazu snížit. Tomiho pokus z pravého Branka Jestřábů: 18. Kajaba (Venkrbec)
u mantinelu zasunul puk u pravé kruhu ještě Šimboch skvěle chytil, LHK Jestřábi Prostějov – HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)
tyče a bylo to 4:2. Mnohem zku- po rychlé a nenápadné akci se ale Branka Jestřábů: 53. Skřivánek (Coufal)
šenější obránce se prosadil doráž- v početní výhodě podruhé v zápase LHK Jestřábi Prostějov – HC Havířov 2010 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)
kou Sršňovy střely – 5:2. Jestřáby prosadil podruhé v utkání Říčka – Branky Jestřábů: 18. Kajaba (Venkrbec, Indra), 35. Venkrbec (Kajaba,
tak nemuselo mrzet, že zahodili 5:3.
Malý), 39. Coufal (Černý, Luňák), 48. Kajaba (Kolibár), 49. Vosátko (Sršeň)

Volejbal
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PROSTĚJOVSKÉ VOLEJBALISTKY ČEKÁ PRVNÍ PŘÍPRAVNÝ TURNAJ Prostějovanky v repre ČR
O tomto víkendu budou mít v Ostravě za soupeřky Olymp Praha,
BVK Bratislava a domácí tým. Celkem sehrají hned kvintet utkání

Poměrně dlouhé období čistě tréninkového zaměření s převážným nabíráním fyzické kondice
střídá u žen VK AGEL Prostějov přece jen příjemnější čas, kdy na řadu konečně přichází samotná
herní činnost a s ní i přípravné duely. Ty úvodní
sehrají prostějovské volejbalistky o nadcházejícím víkendu 13. a 14. září, kdy se zúčastní mezinárodního turnaje v Ostravě.
Prostějov/son
„Kromě nás se na turnaji představo ještě družstvo pořádajícího klubu, pražský Olymp
a BVK Bratislava, což je dřívější
Doprastav bez svého bývalého
sponzora v názvu. Jde o solidní,
ale kvalitativně nijak bombastické obsazení, a to je pro nás na
zápasový rozjezd ideální. Během
dvou dnů sehrajeme pět dobrých
střetnutí a uvidíme holky, jak
jim to v pozměněném týmovém
složení při společné premiéře na

hřišti půjde,“ prozradil k prvním
herním prověrkám Miroslav
Čada, hlavní kouč prostějovských „Agelek“..
V sobotu 13. září. čekají na jeho
svěřenkyně všechny tři mače základní části turnaje (v 11.30 hodin
s Bratislavou, 14.30 proti Olympu
a 16.00 s Ostravou), o den později
pak budou následovat dva souboje o konečné umístění - semifinále
a bitva o 3. místo nebo finále.
V dresu VK AGEL se představí
devět členek základního kádru,
jež má zatím realizační tým bez

Zápasový program
přípravného turnaje
v Ostravě
Sobota 13. září

Okořeněná dřina. Převážně kondiční zaměření tréninku (na snímku
Solange Soares a Barbora Gambová) si teď Agelky zpestří i přípravnými
zápasy, o víkendu je čeká turnaj v Ostravě. Foto: Marek Sonnevend.
národních reprezentantek před
blížícím se mistrovstvím světa
k dispozici. Dost možná tak
naskočí i některá z mladých odchovankyň „vékáčka“.
Kristýna Adamčíková se po
ukončení plážové sezóny zapojila do přípravy prostějovských
žen od poloviny minulého týd-

Základní část: 10.00 hodin
TJ Ostrava - PVK Olymp
Praha, 11.30 VK AGEL Prostějov – BVK Bratislava, 13.00
Ostrava - Bratislava, 14.30
Olymp - Prostějov, 16.00 Ostrava - Prostějov, 17.30 Olymp
- Bratislava.

Neděle 14. září

Semifinále: 10.00 hodin 1-4
(první proti čtvrtému po základní části), 11.30 hodin 2-3
(druhý proti třetímu po základní části). Utkání o 3. místo:
13.00 hodin. Finále: 14.30
hodin.

ne, zatímco Eva Lakomá i Pavla
Meidlová laborovaly s lehčími
zdravotními problémy. „Co se
našeho tréninkového procesu
týče, skončilo již období intenzivního zaměření na fyzickou
kondici. Teď postupně přechází- s přibývajícím časem pořád víc
me ke stále většímu volejbalové- převažovat,“ potvrdil Čada to, co
mu vytížení a herní prvky budou bylo už předem v plánu.

Prostějov/son - Kolotoč reprezentačních povinností týkající se
mládežnických volejbalistek VK AGEL Prostějov se ani po skončení Mistrovství Evropy juniorek a Světové olympiády mládeže
nezastavil. Aktuálně má totiž svůj poměrně nabitý program národní výběr kadetek České republiky, na jehož soupisce figurují
hned čtyři hráčky prostějovského klubu.
Jde o smečařky Pavlu Meidlovou, Vendulu Valáškovou, Sarah Cruz
(mohou nastupovat i na univerzálu) a libero Adélu Stavinohovou.
Tohle kompletní kvarteto bylo nominováno na pětidenní soustředění do Bystřice nad Pernštejnem od 25. do 29. srpna, přičemž prvně
jmenovaná se po juniorském ME trenérovi Aleši Novákovi omluvila
a po návratu z Estonska dala logicky přednost klidnějšímu zapojení do
přípravy ve svém mateřském oddílu.
Bystřický kemp tudíž absolvovalo trio mladých „Agelek“ Valášková,
Cruz, Stavinohová a všechny (samozřejmě včetně Meidlové) mají
velmi reálnou šanci zahrát si zkraje ledna kvalifikaci o postup na Mistrovství Evropy kadetek 2015. Češky byly nalosovány do moskevské
skupiny s Ruskem, Litvou a Dánskem, na šampionát projde jen vítěz
grupy. Což znamená splnit nesmírně těžký úkol - nechat za sebou velice silné Rusky v jejich domácím prostředí.
Každopádně do samotných kvalifikačních bojů ještě zbývá dost času, který
vyplní řada dalších soustředění kadetského týmu ČR: 5. až 9. září v Brandýse
nad Labem, 24. až 27. září v Mikulově (s přípravnými zápasy proti ženám
MS Brno, Havlíčkova Brodu a Opavy), 21. až 25. října v Brandýse nad Labem (přáteláky s ženami Žižkova, Střešovic, Nuslí a PF České Budějovice),
11. až 15. listopadu na stejném místě (další přípravná utkání proti Hronovu,
VK České Budějovice, Rokycanům a Dobřichovicím), 18. až 22. prosince
v Mikulově (přátelský duel s Břeclaví) a 27. až 29. prosince, kdy ladění formy vyvrcholí účastí na mezinárodním turnaji MEVZA.
Večerník bude pochopitelně sledovat, jak si prostějovské naděje
v celém tomto reprezentačním cyklu povedou.

V Českém poháru jsou „AGELKY“ NASAZENY přímo

do čtvrtfinále, kde asi narazí na posílený Frýdek-Místek přijala angažmá na Hané

Prostějov/son - Po UNIQA extralize žen 2014/2015, jejíž rozlosování přinesl Večerník už
před časem, zná svůj zápasový program také nový ročník
Českého poháru volejbalistek.
Na koho v něm narazí prostějovský tým?
Do druhé tuzemské soutěže se
přihlásilo pouze jedenáct družstev a výběr VK AGEL byl stejně jako v minulých letech nasazen přímo do čtvrtfinále. Tam si
počká na vítěze prvního kola,
což bude lepší z dvojice TJ Sokol Frýdek-Místek - SG Brno.

Již dopředu se dá téměř s jistotou počítat, že postoupivším se
stanou výrazně posílené Severomoravanky, které přes léto dost
vyztužily svůj hráčský kádr. Tím
pádem se hned čtvrtfinálové
dvojutkání předběžně plánované
na 13. listopadu a 4. prosince stane pro „Agelky“ nelehkým, ale
o to více důležitějším testem.
V případném semifinále (15.
a 29. ledna 2015) by pak volejbalistky Prostějova šly s velkou
pravděpodobností na dalšího nebezpečného soka v podobě Králova Pole Brno. A když podle

Los úvodní fáze Českého poháru žen 2014/2015

1. kolo (8. a 9. října): TJ Sokol Frýdek-Místek – VK SG Brno, SK
Opava – TJ Sokol Šternberk, TJ Nový Jičín – PVK Přerov Precheza.
Čtvrtfinále (13. listopadu a 4. prosince): VK AGEL Prostějov –
TJ Sokol Frýdek-Místek/VK SG Brno, TJ Ostrava – VK KP Brno,
SK UP Olomouc – SK Opava/TJ Sokol Šternberk, PVK Olymp
Praha – TJ Nový Jičín/PVK Přerov Precheza.
očekávání projdou svěřenkyně
kouče Čady až do finále, rýsuje
se v něm úspěšnější z dua rivalů PVK Olymp Praha versus
SK UP Olomouc. Rozhodující
zápas letošního Českého poháru má přitom stanovený termín

25. února, o dějišti se teprve rozhodne ve výběrovém řízení.
Připomeňme, že „vékáčko“
může národní pohárovou trofej
po sedmi předchozích triumfech získat už poosmé v řadě za
sebou!

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Prostějov/son - Tak tomu se
říká pořádný úlovek! Výraznou
posilu, která má být náhradou
za odešlou Američanku Katie
Carter, získalo vedení Prostějova. Tým úřadujících českých
mistryň, jenž se opět chystá i na
přetěžkou skupinu v Lize mistryň, posílila plejerka z Kuby.
Tento ostrov přitom Liannes
před rokem opustila bez povolení tamního svazu a angažmá
v Evropě si tak doslova vytrucovala, když po celou dobu trénovala se švýcarským Curychem.
Nyní ale přichází na Hanou, což
je pro VK AGEL při kvalitách
této diagonální hráčky velmi
dobrá zpráva.
Castaneda Simon Liannes se
narodila 18. října 1986, má tedy
sedmadvacet let a tím pádem
solidní zkušenosti. Měří 188
centimetrů, váží 70 kilogramů
a pochází z města Guantanamo,

dosud nikdy nepůsobila mimo
rodný ostrov. „V minulém ročníku trénovala s Curychem, ale
protože Kubu opustila bez povolení tamního svazu, nesměla
vinou mezinárodního trestu hrát
žádné soutěžní zápasy. Teď její
zákaz vypršel, my jsme Simoně
učinili přestupovou nabídku, načež ona se rozhodla u nás podepsat smlouvu,“ potvrdil přesun
kubánské hráčky do Prostějova
trenér Miroslav Čada.
Ještě než nová univerzálka
„vékáčka“ zvolila odchod ze
své země, stabilně patřila do
kubánského národního výběru. A její dosahy na síti z té
doby uvádějí působivé údaje: 325 centimetrů na smeči,
320 centimetrů na bloku! „Simon přišla jako náhrada za Katie
Carter a rozhodně má předpoklady se jejím loňským výkonům
minimálně vyrovnat, nebo je
spíš ještě překonat. Je na tom
velice dobře technicky, má kvalitní servis i blok a dokáže účinně

zaútočit z rychlých nahrávek, což
preferujeme. Označil bych ji za
komplexní volejbalistku, od které
si slibujeme zejména ofenzivní
produktivitu,“ představil lodivod
VK AGEL zajímavou akvizici.
V domácí soutěži tedy nastupovala jen za klub z rodiště Guantanama a v Evropě se trochu potýká
s jazykovou bariérou, což však
pro prostějovský oddíl nepředstavuje žádný problém. Domluví se totiž s kapitánkou Solange
Soares, jež nové parťačce vše
podstatné okamžitě přeloží. „Výhodou je také fakt, že se mohla
už teď zapojit do naší přípravy
a má tedy dostatek času zvyknout
si v jiném prostředí, poznat nové
parťačky, zapadnout do kolektivu
i zapracovat na sehrávání,“ doplnil Miroslav Čada na konto Liannes, jež ráda čte novely, sleduje
akční filmy a poslouchá hudbu
reggae.
Věřme, že na palubovce to z její
strany bude v prostějovském dresu pořádný a libě znějící kvapík!

Juniorkám, kadetkám i žákyním se blíží start, Sedmý ročník turnaje Volejbal Určice Cup 2014

proto jsou v koloběhu přípravných turnajů vyhrál největší z favoritů, silné družstvo Našrot

Prostějov/son - Velmi brzy
letos začíná nový ročník celorepublikových soutěží ve
třech věkově nejvyšších mládežnických kategoriích dívek.
Tím pádem mají i volejbalové
naděje VK AGEL Prostějov
napilno, neboť jen měsíc po
zahájení společné přípravy
na sezónu 2014/2015 jejich ladění formy už zvolna vrcholí.
A součástí tohoto trochu hektického období samozřejmě jsou
přípravné turnaje. „K těm bych
rád řekl, že výsledky na nich
nám sice nejsou úplně jedno,
ale přitom jim nepřikládáme
žádný velký význam. Podstatné
je, aby každý turnaj splnil svůj
účel ohledně dostatečné zápasové kvality a odpovídajícího
herního vytížení holek, které
potřebují nezbytným množstvím přátelských utkání nabrat
základní volejbalovou jistotu.
A můžu říct, že všechny proběhlé akce tyhle atributy měly,“
konstatoval spokojeně Jaroslav Matěj, šéftrenér mládeže
VK AGEL Prostějov.
Juniorky skončily v Dolních
Studénkách pod otevřeným nebem třetí (se shodným počtem
bodů jako vítěz jen horším poměrem míčů) a v Českých Budějovicích také třetí (po třech
remízách ve finálové skupině).
Kadetky si odvezly z Dolních

Bronz na Slovácku. Z přípravného turnaje v Uherském Hradišti
přivezly kadetky VK Prostějov třetí místo. Foto: Jindřich Němeček.
Studének páté místo a z Uher- několika dnů. Sehrávání nám
ského Hradiště třetí příčku, pochopitelně komplikují četné
když jen o dva balóny nepo- reprezentační povinnosti řady
stoupily do finále. Starší žákyně našich členek českých nároďápak bez několika chybějících ků, ale o tom jsme dopředu
opor obsadily ve Svitavách věděli a prostě se s tím musíme
sedmou pozici a v Uherském vyrovnat. Myslím, že pokud zůHradišti čtvrtý post.
stanou holky zdravé, půjdeme
Před brzkým vstupem do do sezóny kvalitně nachystaní,“
obou extralig a 1. ligy kadetek neskrývá Matěj přesvědčen.
(víkend 20. + 21. září) zbývá „Co se trenérského vedení týče,
talentovaným
„Agelkám“ museli jsme definitivně vyřešit
absolvovat turnaje v Přerově vzniklou mezeru u starších žaa Olomouci (juniorky + ka- ček po odchodu dvojice Lenka
detky), respektive v Žilině Koblerová, Aleš Dočkal. Naa Frýdku-Místku (starší žá- konec tým převzala Pavlína
kyně). „Je pozitivní, že jinak Částková a pomáhat jí budu já,
příprava běží dobře bez vět- zatímco u juniorek i kadetek zůších zdravotních problémů, stává Lukáš Miček se mnou,“
jen některá děvčata se potýkají prozradil závěrem šéftrenér pros drobnějšími potížemi v trvání stějovské volejbalové mládeže.

Prostějov/son - Letní období
tradičně naplněné amatérskými turnaji smíšených družstev
pod otevřeným nebem vyvrcholilo na našem okrese jako
obvykle takovýmto kláním
v útulné vsi pět kilometrů na
západ od Prostějova. Volejbal
Určice Cup 2014 proběhl coby
sedmý ročník zase na sklonku
velkých prázdnin v sobotu 30.
srpna v areálu určické základní školy a znovu se vydařil.
„Každoročně se snažíme mít
okolo deseti zúčastněných družstev a tentokrát se jich přihlásilo
devět, což bylo na tři venkovní
hřiště ideální. Týmy jsme vylosovali do tří základních skupin,
kde se utkaly každý s každým.
Dle pořadí pak následovala
druhá rozřazovací fáze opět
v tříčlenných skupinách, a aby
se to nepletlo, na závěr se hrálo
znovu ve třech grupách po třech
kolektivech. Vítězové těch předchozích skupin se střetli o medaile, druzí o 4. až 6. místo a třetí
o 7. až 9. příčku,“ popsal originální hrací systém hlavní organizátor akce Luděk Svoboda.
Netajil svou spokojenost.
„V deštěm smáčeném posledním období nám kupodivu krásně vyšlo počasí, neboť panovaly
volejbalově ideální podmínky,
to znamená lehce pod mrakem
s občas vykukujícím sluníčkem
a lehkým vánkem. Všechny cel-

ky navíc předváděly velmi bojovný sport, kdy se přetahovaly
skutečně o každý míč, a zápasy
nejlepších mančaftů na dost vysoké úrovni rozhodně stály za
zhlédnutí. Z celého turnaje mám
dobrý pocit a snad budou všichni aktéři souhlasit, že se vydařil,“
zhodnotil Svoboda.
Z konečného triumfu se dle očekávání radoval největší favorit
a již tradiční sběratel prvenství
na podobných jednorázových
podnicích, tým Našrot. Stříbro
získal výběr Bez pecek a bronz
brali Čučkini. „Chci moc poděkovat celému pořadatelskému
štábu za nezištnou práci a všem
partnerům i sponzorům za podporu, protože bez toho bychom
Volejbal Určice Cup nemohli už
sedm let tak úspěšně pořádat,“
zdůraznil Svoboda.
Mediálním partnerem turnaje byl také letos Prostějovský
Večerník.

Vítězná radost. Triumf v 7. ročníku turnaje Volejbal Určice Cup 2014
oslavil favorizovaný tým Našrot.
Foto: Luděk Svoboda.

Volejbal Určice Cup 2014 – konečné pořadí
1. Našrot, 2. Bez pecek, 3. Čučkini, 4. Debakl Team,
5. Derniéra, 6. Rumíci, 7. Banda, 8. Reálka, 9. Lopaty.

Basketbal, tenis
Basketbalisté najeli v přípravě na vítěznou vlnu
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Čeští tenisté jedou do pařížského pekla
Úvodní výhra Ariete přišla v Ostravě bojovat o třetí finále Davis Cupu v řadě
73:91

Ostrava/lv - Po dvou porážkách na
začátku přípravy se basketbalisté
Ariete Prostějov dočkali premiérového vítězství ve středu na palubovce Ostravy. Novou huť, která ovšem
nenastoupila v optimální sestavě
a měla k dispozici pouze osm hráčů, porazili 91:73, když rozhodující
náskok získali už v průběhu prvního poločasu.
Na obou týmech bylo vidět, že jsou
v plném tréninkovém zatížení. Přechodům do útoku chyběla odpovídající
rychlost, v lepším světle se přece jen
ukazovali hráči hanáckého výběru
a tomu odpovídal výsledek úvodní
čtvrtiny, po které hosté vedli 31:16.
V dalším rozletu Orly zastavilo střídání
základní pětky. Trenér Choleva prostřídal sestavu a dal příležitost všem hráčům. Ostrava, která rovněž testuje nové
hráče, toho nedokázala využít. Díky
tomu se rozdíl ve skóre téměř nezměnil
a po prvním poločase Prostějov držel
dostatečný náskok 50:37.

NH Ostrava
Ariete Prostějov

(16:31, 37:50, 43:66)

Nejvíce bodů: Číž 21, Jurečka 14, Dedek 11, Beaumont 8, Bujnoch
6, Goins, Koloničný 5, Dragoun 3 - Slezák 16, Šteffel, Nečas 15, Tomanec 13, Mrviš, Talley 10, Marko 8, Sehnal, Peterka 2. Diváků: 100

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Nepodali jsme rozhodně výkon podle mých představ, bylo to hodně rozhárané.
Body jsme dávali, chyběla mi ale odpovídající souhra. Chceme hrát kolektivně a k
tomu ještě povede dlouhá cesta. Chce to ovšem čas a trpělivost. Dosavadní zápasy
zatím potvrzují, že změn v kádru bylo hodně a nová sestava si musí sednout.“
Po obrátce se Nové huti rozpadla defenziva pod košem a toho využili pivoti Ariete. Trio Nečas, Šteffel a Tomanec
vládlo ve vymezeném území a dohromady zaznamenalo třiačtyřicet bodů.
Jejich zásluhou se rozdíl ve skóre ve
třetí čtvrtině přehoupl přes dvacet bodů

ažž na 66
66:43.
43 A
Anii v kkoncovce se ddomáá
cí, v jejich dresu nastoupila poprvé
testovaná dvojice Američanů Danny
Goins a Riley Beaumont, nezvedli.
Stáhli ztrátu pod dvacet bodů, to však
bylo z jejich strany vše. Orli se tak dočkali prvního sladkého trimfu.

Nečas proti Turům táhl
spoluhráče za úspěchem

Odplata. Prostějovští basketbalisté i díky solidní obraně zvládli první domácí zápas na jedničku a Svitavám vrátili prohru. Foto: Josef Popelka

Nečas, který v tomto úseku hry zaznamenal osm bodů a přidal několik
přesných finálových přihrávek svým
spoluhráčům.
V útočné fázi se domácímu týmu
dařilo i na začátku druhé části poločasu. Ve 12. minutě to už bylo 35:23
a náskok dvanácti bodů platil i na začátku šestnácté minuty (41:29). Tuři
pak přidali a snížili až na rozdíl šesti
bodů. Do kabiny přesto Orli odcházeli s dvouciferným vedením 53:43.
Po změně stran se hosté chtěli pokusit o obrat a málem se jim to podařilo. Po technických chybách Mrviše
a Slezáka se domácí náskok ztenčil na
pět bodů. Pak ale zaúřadoval Nečas.
Zaznamenal šest bodů v řadě, upravil
na 71:60 a své spoluhráče uklidnil.
V poslední pasáži duelu se už žádné
drama nekonalo. Hanáci kontrolovali
hru a udržovali si bezpečný bodový
odstup. Svůj náskok v závěrečných
minutách ještě dokázali navýšit
a připsali si na své konto druhý
úspěch v přípravném období.

91:75

Ariete Prostějov
Tuři Svitavy

(27:21, 53:43, 73:63)

Nejlepší střelci: Slezák 22, Nečas 21, Marko 13, Talley 10, Kouřil 6,
Peterka, Šteffel 5, Tomanec 4, Sehnal 3 - Abberombie 21, Votroubek 14,
Teplý 12, Macela 9, Vaňák 8, Jaroš 5, Šotnar, Šindelář 3. Diváků: 250
Prostějov/lv - První přípravné
utkání před domácím publikem
absolvovali basketbalisté Ariete
Prostějov se Svitavami v pátek
a soupeři chtěli oplatit nedávnou porážku na půdě soupeře. Na výkon
Orlů byla zvědavá slušná návštěva.
Do haly Sportcentra DDM přišly

více jak dobré dvě stovky diváků.
A fandové odcházeli spokojeni po
šestnáctibodovém vítězství 91:75.
První čtvrtina byla dlouho vyrovnaná. Domácí sice drželi těsný náskok,
více se však odpoutali až v závěru
desetiminutovky, po níž vedli 27:21.
Postaral se o to především Radek

Zbyněk CHOLEVA
- Ariete Prostějov:
„Výsledky v této fázi nejsou až tak
důležité. Pochopitelně je příjemné,
když vyhrajeme, ale tyto zápasy slouží především k sehrání nového týmu.
Na můj vkus máme velké problémy
v obraně a na útočné polovině děláme
hodně chyb. Vázne nám kombinace
a rozhodně se v ní musíme zlepšit.
Rezervy jsou velké.“

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

„K dohodě došlo opravdu rychle,“
usmívá se nová posila David Šteffel
Prostějov - Hodně rychle se prostějovským basketbalistům podařilo zacelit mezeru po odcházejícím
reprezentantovi Kamilu Švrdlíkovi (na snímku). Na
Hané zakotvil pivot David Šteffel, který v minulé sezoně hrál za ústecké Pandy. Prakticky přes noc se
však stal Orlem. „Bylo to rychlé, nabídka byla dobrá.
Jsem spokojený, že můžu hrát v Prostějově,“ prohlásil zkušený podkošový basketbalista.
Ladislav Valný
Přestup byl docela rychlý.
Proč jste si za své nové působení nevybral zahraničí, ale Prostějov?
„Nějaké nabídky byly. Chtěl jsem se
rozhodnout do konce srpna. V cizině
bylo několik možností, ale všechny
jsem odmítnul. I kvůli přítelkyni, která
je v Praze. Další zase nebyly tak atraktivní, abych kvůli tomu odcházel do
zahraničí. Zvolil jsem nakonec Prostějov. Jeho jednání bylo rychlé, seriózní
a jasné.“
V basketbalovém zákulisí se
informace o odchodu Kamila
Švrdlíka roznesla hodně rychle. Napadlo vás, že může Ariete s nabídkou přijít přímo za vámi?
„Takové zprávy se opravdu nesou
rychle a musím přiznat, že mě to

napadlo...(úsměv) Pak mi zavolal
trenér Choleva a můj pocit se potvrdil. K dohodě došlo opravdu docela
rychle. Obě strany měly zájem se
domluvit.“
V průběhu léta došlo v kádru
Ariete k celé řadě změn. Jak se
to může projevit na kvalitě kádru?
„Těch odchodů a příchodů je tady
vskutku dost. Na druhou stranu přišli
hráči, kteří už přece jen něco odehráli
a nejsou úplně bez zkušeností. Proto
si myslím, že naše sehrávání nebude
trvat nějak dlouho.“
Zasáhne i do průběhu Mattoni NBL?
„Pár měsíců to asi trvat bude. Sezona
je však dlouhá, myslím, že po první čtvrtině by už všechno mělo být
v pohodě.“
V minulých letech Orli pravidelně hráli ligové finále. Od-

Očekávaná sestava bude o nadcházejícím víkendu
od 12. do 14. září bojovat ve francouzské metropoli
o možnost získat zlatý hattrick! V semifinále Davis
Cupu narazí vítězové posledních dvou ročníků na
Francii, která je přivítá v proslulém areálu Roland
Garros. Do Paříže nominoval nehrající kapitán českého výběru Jaroslav Navrátil očekávané kvarteto. Spoléhat bude na Tomáše Berdycha, Lukáše
Rosola, Radka Štěpánka a Jiřího Veselého. „Byla to
snadná volba,“ prohlásil k volbě Navrátil. Do místa
dějiště utkání vyrazili Češi včera, tj. v neděli 7. září.
Drží obdivuhodnou sérii jedenácti výher v řadě, nyní
mají sen přidat dvanáctou. „Uděláme maximum, aby
to utkání dopadlo pro nás,“ vyhlásil Jaroslav Navrátil.
Praha, Prostějov/lv, pk

Na pražském letišti se nakonec sešel
celý český tým včetně Tomáše Berdycha, který ve čtvrtek večer dohrál
ve čtvrtfinále US Open v New Yorku.
„Původně měl mít potom nějaké povinnosti v Monte Carlu, ale v sobotu
mi volal, že poletí s námi,“ objasnil
Navrátil.
A právě účast Berdycha posílila naděje obhájců loňského triumfu na
úspěch. Nejlepší domácí tenista na jaře
vynechal čtvrtfinále v Japonsku, už
v květnu ale vzkázal, že bude bojovat
v týmu o další postup do finále a svůj
postoj nezměnil. „Bez Tomáše by byl
zápas téměř nehratelný. Jsem rád, že
nastoupí. Očekáváme velice bouřlivé
prostředí a uděláme vše proto, aby se
naši tenisté cítili co nejlépe a mohli
podat špičkový výkon,“ prohlásil prostějovský manažer Miroslav Černošek,
jehož Česká sportovní zápasy daviscupové reprezentace zajišťuje.
Tomáš Berdych dorazil k odletu unavený, ale v dobré náladě. Přiznal, že

spánku si kvůli všem přesunům zatím
moc neužil: „Jestli vůbec nějaký byl...
Doletěl jsem včera brzo ráno, přebalil
jsem veškeré věci, jenom jsem přehodil, co bylo třeba a dneska ráno jsme
hned zase jeli sem,“ podotkla česká
jednička.
Po drobných zdravotních problémech
je ale opět ve formě, což Berdych ukázal v průběhu US Open. V New Yorku zvládl mimo jiné pětisetovou bitvu
se Slovákem Kližanem a potvrzuje,
že je na vystoupení v národním dresu
připraven. „Pro Tomášův výkon je důležité, aby se cítil v plné síle. Výsledky
napovídají, že už nemá žádné problémy,“ těší Navrátila. Zbývající trio Rosol, Veselý i Štěpánek už trénovali na
antuce, byť posledně jmenovaný musel zvolnit skrz problémy s kotníkem.
„Nic vážného to ale není. Při běhání
po lese se mi trochu vymkla noha, tři
dny jsem měl volnější režim. Dneska
už jsem dostal svolení jít na kurt,“ řekl
Štěpánek.
Dostane při pátečních dvouhrách
šanci právě mazák Štěpánek, nebo

hadnete, jaké budou ambice v nové
sezoně?
„Klub je zvyklý hrát nahoře. Neříkám,
že to bude snadné, na druhou stranu
bych nechtěl být alibista. Cíle se měnit
nebudou. Věřím, že si můžeme zase
zahrát o titul!“

Rosol, kterému vyšla letní část sezony lépe a je dle žebříčku ATP aktuálním českým hráčem číslo dvě?
„Uvidíme podle tréninků na místě.
Nastoupí Tomáš, čtyřhra je taky skoro
jasná,“ řekl Navrátil. Do debla totiž
s největší pravděpodobností nastoupí
duo Berdych - Štěpánek, kterému se
v Davis Cupu mimořádně daří. „Čeká
nás zřejmě nejsilnější tým za poslední
roky. Přesto chceme uspět. Využít našich zkušeností. Tři roky jsme neprohráli a zkusíme tuto šňůru prodloužit,“
burcuje tým nehrající kapitán.
Hrát se bude na centrálním kurtu areálu Roland Garros. V posledních letech Češi na slavnějším dvorci nehráli
a očekávají velkou bitvu v bouřlivém
prostředí. Francouzský soupeř touží po
úspěchu a pošle do boje tuto sestavu:
Jo-Wilfried Tsonga (10. na žebříčku),
Richard Gasquet (14.), Gaël Monfils
(24.) a deblový specialista Julien Benneteau (31. ve dvouhře). Náhradníkem
je Gilles Simon, právě takový je výběr
kapitána Arnauda Clémenta. Už proto posledního vítěze čeká nesmírně

náročná bitva. „Viděl jsem všechny
Francouze v poslední době hrát a musím uznat, že jsou ve velké formě. Davis Cup je ale jiná soutěž. Nejsme bez
šancí,“ věří kapitán týmu. „První den
podle mě nastoupí Tsonga a Monfils,
protože Monfils bude druhým hráčem
a bude hrát proti Tomášovi,“ tipuje Navrátil. A před rokem na Roland Garros
dokázal Monfils českou jedničku porazit...
Vítěz pařížského utkání postoupí do
finále, kde narazí na Itálii nebo Švýcarsko. Favoritem tohoto duelu jsou
Švýcaři. Právě s nimi by Češi v případě úspěchu obou výběrů bojovali
o vítěznou trofej v domácím prostředí.
„To je pro všechny ta největší motivace. Hrajeme o šanci zahrát si s Federerem a Wawrinkou před vyprodanou
arénou v Praze. Každého to láká,“ pronesl před nástupem do letadla Jaroslav
Navrátil.
Semifinále se odehraje v Paříži od
pátku 12. do neděle 14. září a Večerník bude prostřednictvím svých vyslanců u toho!

Berdych se blíží ke spolupráci s Lendlem
New York, Prostějov/lv - Otázka
vzájemné spolupráce Tomáše Berdycha s Ivanem Lendlem přišla v
kuloárech na přetřes už loni, poprvé
se o této možnosti vážněji hovořilo
v průběhu letošního ročníku prostějovského UniCredit Czech Open.
Tehdy tenisová legenda prohlásila,
že by případnou nabídku české jedničky dopředu rozhodně neodmítla.
V současné době se zdá, že ke vzájemné spolupráci je opravdu blízko,
i když obě strany ještě definitivně

nedohodly. „O tomto spojení jsem
přemýšlel. Musí nastat správný
čas a doufám, že to dobře dopadne,“ nechal se slyšet po vyřazení na
US Open Berdych.
Podobně neurčitě se vyjádřila bývalá
světová jednička. Když končil s trénováním Andyho Murrayho prohlásil, že chce mít více času na vlastní
projekty. V průběhu závěrečného
grandslamu sezony ale uvedl něco
jiného. „Jsem připravený vést jiného
hráče,“ řekl Lendl.
Berdych by mohl být dalším hráčem
ze světové špičky, který k dosažení
ještě lepších výsledků spojil své úsilí

s bývalým elitním tenistou. Jako například Roger Federer nebo Novak
Djokovič, kterým pomáhají Stefan
Edberg, resp. Boris Becker.
Právě Lendl by mohl být pro Berdycha
ideální volbou. Obě osobnosti se vzájemně respektují. A podle zákulisních
informací jednání o smlouvě probíhají.
Jediným sporným bodem je údajně
výše Lendova platu. „Určité věci potřebují určitý čas. Pořád je prostor se
rozumně bavit,“ říká Berdych, který
ale nechce záležitost komentovat přes
média. „Pak je z toho guláš. Až předstoupíme oba před novináře, oznámíme, jak jsme se domluvili, a tak to

bude. Tečka,“ dodal nejlepší český
tenista. Sednou k jednomu stolu by
neměl být takovým problém. Velké
hráče minulosti a současnosti totiž
spojuje osoba manažera Miroslava
Černoška, který je oba zastupuje.
A tenisoví fanoušci by si toto spojení bezesporu přáli. Věří, že Lend by
mohl Berdychovi pomoci ke grandslamovému vítězství. A to je také
přání aktuální světové šestky. „Moc
bych si přál alespoň jednu takovou
trofej. Zatím jsem nenašel plán, jak ji
vyhrát. Ale budu i dál zkoušet,“ řekl
Berdych. Bude to ve spolupráci s Ivanem Lendlem?

Čilič se stává grandslamovým strašákem Tomáše Berdycha

New York, Prostějov/lv - Ve čtvrtfinále skončila cesta Tomáše Berdycha na US Open. Česká tenisová
jednička v průběhu turnaje podávala kvalitní výkony, v zápase o postup mezi nejlepší čtyři ale nestačila
na Chorvata Marina Čiliče. Z něj
se stává neoblíbený soupeř hráče
prostějovského TK Agrofert. Stále
více obávaný tenista Berdycha totiž
vyřadil i ve Wimbledonu...

Dva zápasy
v kvapíkovém tempu
Zatímco ve druhém kole musel
Berdych na kurtu udolat Slováka

Kližana až v pěti setech, v dalších
duelech vyprovodil své soupeře
z kurtu naprosto jednoznačně.
Tejmuraze Gabašviliho z Ruska
nejprve rozdrtil 6:3, 6:2, 6:4, když
ani jednou neztratil své podání a
vyprodukoval jednatřicet vítězných úderů a třináct es. „Utkání
bylo přesto těžké. Takové vlhko
jsem snad ještě nezažil. Proto
bylo dobře, že k postupu stačily tři
sety,“ komentoval duel Berdych.
Herní pohodu český tenista potvrdil
i v osmifinále. Rakouského mladíka
Dominika Thiema vyřídil 6:1, 6:2,
6:4 a hladce prošel mezi nejlepších
osm hráčů posledního grandslamu.

„Čtvrtfinále je pro mě málo,“
neskrýval ´Berďa´ zklamání

New York, Prostějov - Postupem do čtvrtfinále US
Open Tomáš Berdych naplnil své nasazení v turnaji.
I díky tomu v žebříčku ATP poskočil na šesté místo. Pak
ale nestačil na Chorvata Čiliče a v New Yorku balil kufry.
„Rozhodně nemůžu říct, že bych s letošním US Open
byl nějak spokojený,“ komentoval své vystoupení na
posledním gradslamu sezony Tomáš Berdych.
Ladislav Valný

Foto: Josef Popelka

Před odletem. Komletní daviscupový tým ČR těsně před nástupem
do letadla mířícího směr Paříž Foto: Česká sportovní /Pavel Lebeda

Podařilo se vám postoupit do
čtvrtfinále. Je to úspěch, nebo
jste zklamaný?
„Je to podobné jako na mistrovství
světa v hokeji. Výsledek čtvrtfinále
určuje, jestli se turnaj povedl. Někomu
by takový výsledek možná stačil, pro
mě je to málo. Chci hrát líp.“
Ale na cestě mezi nejlepších
osm jste musel vyhrát několik
těžkých zápasů...
„Jenže já beru čtvrtfinále jako druhý
začátek turnaje. Na tento zápas se vždy
těším. Bohužel se mi nepovedl.“
V čem byl Čilič lepší?
„Osobně jsem neměl svůj den.
Pochopitelně ale vždy záleží také na
soupeři. Jaký dokáže vytvořit tlak.
Tentokrát se to Marinovi povedlo, donutil mě k chybám...“
Pomohl mu i váš slabší servis?
„Určitě to mělo vliv. Hlavně začátek byl z mé strany strašný. Něčemu
takovému se příště musím vyhnout.
S takovým podáním bych měl potíže
s naprostou většinou soupeřů.“

Jedinou těžkou chvilku překonal
hned v úvodu, kdy při vlastním servisu prohrával 0:40, podání přesto
zachránil. „Byl to klíčový moment
zápasu, který každého nakopne. Od
té chvíle jsem věděl, že vyhraji,“
přiblížil své pocity Berdych.

Bez servisu
nejde vyhrát
Ovšem jestliže v předcházejících
zápasech se Berdych mohl spolehnout na své podáví, ve čtvrtfinále
tenistu jeho zbraň zradila. Především
v prvních dvou setech s Čiličem

podával hodně slabě a Chorvat bez
větších problémů získal vedení 2:0.
Obrat nepřinesla ani třetí sada, i když
zpočátku nejlepší český tenista vedl.
O náskok přišel, když po sporném
míčku ztratil na chvíli koncentraci.
Konečný výsledek určila zkrácená
hra, v níž se radoval Čilič a celkově
zvítězil 6:2, 6:4, 7:6. „Tohle zkrátka
nebyl můj den. Musím se otřepat a jít
dál,“ komentoval porážku Berdych.
Už na začátku týdne se s Amerikou
rozloučila Lucie Šafářová. Poslední
česká tenistka v soutěži podlehla
Číňance Šuaj Peng 3:6, 4:6. Přesto
byl postup do osmifinále nejlepším
výkonem tenistky na US Open.

Šafářová: "TOP 10 jsem nejblíž v životě"

New York, Prostějov - Nejvíce se z českých tenistek
dařilo na US Open Lucii Šafářové. Po třech vítězných
zápasech bojovala o postup mezi nejlepších osm tenistek turnaje. Číňance Pcheng Šuaj sice podlehla,
přesto je pro ni účast v osmifinále nejlepším výsledkem
na posledním grandslamu sezony. „Odehrála jsem tři
skvělé zápasy a to se mi ještě v kariéře na US Open
nepovedlo,“ okomentovala své vystoupení v New
Yorku Šafářová.
Ladislav Valný

Foto: www.usopen.org

I osmifinálovou účastí na
posledním grandslamu sezony jste se zase přiblížila k první
světové desítce. Můžete se do ní
probojovat ještě v letošním roce?
„Skutečně cítím, že jsem k Top deset
nejblíže v životě! Je to můj sen a věřím, že se mi může splnit. A třeba se
opravdu do desítky protlačím ještě
letos.“
Upravujete proto nějak svůj
další program?
„Mám v plánu tři velké turnaje
a k tomu dva menší. Rozhodně
mám šanci posunout se v žebříčku
nahoru. A v každém případě se o to
pokusím.“
Může vám do dalších týdnů
pomoci vědomí, že jste v New
Yorku podala dobré výkony?
„Zvládla jsem dva těžké zápasy ve
třech setech, zahrála si čtvrté kolo.
Víc tentokrát nešlo uhrát. Soupeřka
hrála bezchybně, nemám si co vyčítat. Určitě mi to pomůže.“

Foto: internet
Takže ze Spojených států budete odjíždět s úsměvem?
„Odvezu si dobrou náladu. Teoreticky
mám ještě šanci bojovat i o Turnaj mistryň. Je to výzva a pokusím se uhrát
co nejvíce bodů. A třeba to vyjde...
(úsměv)“

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview se špičkovým prostějovským parašutistou Liborem Jirouškem - 1. díl

„NAŠICH PĚT MEDAILÍ NA MS JE SUPER. A MOHLO JICH BÝT I VÍC!“
Nejúspěšnější člen výpravy
avy České republiky z nedávného mistr
mistrovství světa kraluje individuální akrobacii

Prostějov - V pětatřiceti letech vlastní hodně
dně početnou sbírku tří desítek cenných kovů z mistrovství světa i Evropy, kterou na nedávném civilním
mistrovství světa v Bosně a Hercegovině rozšířil
o sporo další dva cenné tituly. Člen Armádního
šek tím
tovního oddílu Dukla Prostějov Libor Jiroušek
bsolutní
potvrdil svou dlouholetou příslušnost k absolutní
utismu,
mezinárodní špičce v klasickém parašutismu,
robacie
ve kterém je v disciplíně individuální akrobacie
pnovém
aktuální světovou jedničkou. Nejen o srpnovém
ikajícím
šampionátu na Balkáně si Večerník s vynikajícím
oru, přisportovcem popovídal v obsáhlém rozhovoru,
čemž dnes vám přinášíme jeho první díl.
Marek Sonnevend
S jakými ambicemi
jste odjížděl do Banja
Luky? Věřil jste v medailový
zisk?
„Dá se říct, že v individuální akrobacii docela ano. Loni jsem v této
disciplíně vyhrál mistrovství Evropy i vojenské mistrovství světa,
což mi dalo dost sebevědomí,
že na to mám. Na druhou stranu
jsem cítil určitou nejistotu kvůli
zdravotním problémům, které
mě letos trápily. Dlouho jsem
nevěděl, jestli na světový šampionát vůbec pojedu, ale nakonec
všechno dobře dopadlo. Víra
v medaili se potvrdila a bylo
z toho přímo další zlatá, což je
paráda. (úsměv)“
Byl triumf v individuální
akrobacii jasný?

„Právě že vůbec ne. Já v téhle
ím s Němdisciplíně hodně soupeřím
cem Marco Pflügerem,, který byl
dlouhá léta v podstatě
atě neporazitelný a stal se z něhoo poměrně
velký fenomén. Poslední
ní roky už
ale tolik netrénuje, šel trochu
ochu dolů a mně se ho loni povedlo
edlo prvně porazit jak na Evropě,
opě, tak
na světě. Teď to vyšlo znovu,
přičemž vstup do soutěže
že jsem
neměl vůbec dobrý. Ažž příliš
jsem posichroval svůj první
rovi se
skok, naopak Pflügerovi
sem okaextrémně povedl a tím jsem
vou ztrátu.
mžitě nabral sekundovou
Tenhle náskok si Marco
rco udržoval až do semifinále, v němž pro
změnu chyboval on. Díky tomu
jsem šel o dvě desetiny do vedení
já a ve finále se mi podařilo
dařilo dobrým seskokem prvenství
ví potvrdit.
Byly to však pořádné nervy!“

Foto: archiv ASO
Dukla Prostějov

Čím to, že jste se po akrobatické stránce dostal až
p ý mezinárodní vrchol?
na úplný
„Člověk samozřejmě potřebuje
určité základní předpoklady a pak musí hodně
trénovat, zkoušet i přemýšlet. Přijít na
to, komu
co ideálně
sedne, totiž
není vůbec
jednoduché
a jde o složitou, větši-

„Smutek z pokaženého závěru v soutěži
přesnosti přebila euforie. Už jsme se bohužel
smiřovali s tím, že nebudeme ani na bedně,
a najednou se dozvídáme, že jsme první!
Úleva i radost byly fakt obrovské...“
Člen Dukly Prostějov LIBOR JIROUŠEK o tom,

Foto: archiv L. Jirouška
nou dost dlouhou cestu. Záleží
přitom na mnoha okolnostech:
osazení, rychlosti letadla, nadmořské výšce i každém drobném
pohybu, jakákoliv chyba vede ke
špatnému seskoku s větší časovou
ztrátou. Já osobně jsem v individuální akrobacii tu správnou cestu
dlouho hledal, pak se najednou
vše zlomilo a přišlo velké zlepšení. Teď vím, že pokud nic nepokazím, tak patřím mezi nejlepší na

světě. Sice to není úplná jistota, ale
prostě mám jasno, na co si dávat
pozor.“
Může se stát, že se na řadu
příštích let stanete podobným vládcem individuální akrobacie, jako byl před vámi
zmíněný Marco Pflüger?
„Pochopitelně bych za to byl
strašně rád, jenže to se teprve
uvidí... (úsměv) Záleží na tom,
jak dokážu udržet nebo ještě

vylepšit
vylepš svou vlastní výkonnost
a také na konkurenci. Nahoru
můžou jít mladší soupeři, kteří
te ještě za mnou, ale časem
jsou teď
třeba vvyletí nahoru. Já každopádně
d maximum, abych se na
budu dělat
medai
medailových
pozicích a ideálně na
prvním místě pohyboval nejdéle,
p
co to půjde.“
Naopak přesnost přistání
vám v Banja Luce příliš
nevyšla, vinou až 43. pozice jste
nevyš
přišel o cenný kov v celkovém
pořadí jednotlivců. Zamrzelo
pořad
to?
„Samo
„Samozřejmě,
že mě to mrzelo,
a tím vvíc, že jsem se o druhou individuální medaili z tohoto mistrovviduál
až úplně posledním
ství připravil
př
seskokem
seskok v soutěži na přesnost.
Dal jsem
jse si v něm tři trestné centimetry, což mě v absolutním pořadí
odsunulo až na začátek druhé desítky. Kdyby se mi přitom povedla
nula, neskončil bych sice v přesnosti mezi úplně nejlepšími, ale
stačilo by to na medaili celkově
v součtu s akrobacií. Smutek byl
navíc ještě umocněný tím, že jsme
poslední kolo přesnosti přistání
zmastili s klukama kolektivně
všichni... (povzdechne si)“
Tímto zaváháním jste nedosáhli hned na několik
dalších medailí, že?

„Přesně tak. O své možné placce v
celkovém pořadí jednotlivců jsem
užmluvil,podobnoušanciměliještě minimálně dva další kluci nejen
absolutně, ale taky v samotné přesnosti přistání. Kromě toho jsme
v této disciplíně sahali i po bedně
v soutěži družstev, tudíž v ideálním případě jsme se z Bosny
a Hercegoviny mohli vracet
až s deseti cennými kovy! Což
by byla naprostá fantazie. I tak
je pět získaných medailí skvě-

lý výsledek a úspěch, kterým
jsme potvrdili svou příslušnost
k nejužší světové špičce. Navíc
smutek z pokaženého závěru
přesnosti přebila euforie, když
jsme po chvíli zjistili, že ani tenhle
špatný konec nás nepřipravil
o zlato v celkovém pořadí
družstev. Už jsme se smiřovali
s tím, že nebudeme ani na bedně,
a najednou se dozvídáme, že jsme
první! Úleva i radost byly fakt obrovské!“
Nenadávali jste si ale navzájem s týmovými parťáky za ten nezvládnutý závěr
přesnosti přistání?
„Vůbec ne. My jsme totiž byli
naštvaný každý sám na sebe tak,
že nemělo žádný smysl ještě něco
vyčítat někomu jinému. Ale jak
říkám, nakonec zvítězila euforie
z titulu v absolutním hodnocení
družstev, což jsme náležitě zapili.
Oslavy byly pořádné jak přímo
v Banja Luce, tak během cesty
domů... (úsměv)“
DOKONČENÍ ROZHOVORU
NAJDETE V PŘÍŠTÍM VEČERNÍKU

kdo je

liborjiroušek

Zá d ík v parašutismu
Závodník
š i
a člen
čl ArmádníA ád í
ho sportovního
p
oddílu Dukla Prostějov
j se
narodil 27. ledna 1979 v Ústí nad Orlicí,
je mu tedy pětatřicet let. Během dětství
a mládí vyzkoušel mnoho různých sportů, než ve svých patnácti letech absolvoval první seskok padákem.
Od té doby se klasickým parašutistickým disciplínám věnoval naplno v Leteckém sportovním centru Příbram, v roce 1998 následoval
nástup do základní vojenské služby u prostějovské posádky. Ještě
téhož roku se stal občanským zaměstnancem místního ASO Para
Dukla, od roku 2002 je zde armádním zaměstnancem a parašutismu se až do současnosti věnuje profesionálně. Během své dosavadní šestnáctileté kariéry posbíral už okolo třiceti medailí z mistrovství
světa i Evropy včetně devíti titulů šampióna (šestkrát se stal mistrem
světa a třikrát mistrem Evropy). Zároveň dálkově vystudoval aplikovanou tělesnou výchovu na Univerzitě Palackého v Olomouci.

INZERCE

PRACOVNÍ PLOŠINA MP 20
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

t .BYQSBDPWOÓWâÝLB N
t .BYCPǏOÓEPTBI
N
t .BYOPTOPTU
LH

t .JOQSǾKF[EOÓWâÝLB  N
t .JOQSǾKF[EOÓÝÓǲLB  N
t $FMLPWÈINPUOPTU
 U
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