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HODE TEKLA KREV
Mladíka pokousal rotvajler!
Jeho pá
ní
byl NAM ček
OL!

Vítej, tetičko! Nestorku všech hanáckých slavností Marii Pachtovou
přivítal uplynulou neděli v pravé poledne primátor Statutárního města
Prostějov Miroslav Pišťák. Zatímco venku hrozily černé těžké mraky,
na radnici se hodovalo pěkně v suchu...
Foto: Michal Kadlec

Reportáž z průběhu víkendových
hanáckých slavností v Prostějově
najdete na straně 10 dnešního vydání.

Rozkousal mu ruku. Rozzuřený rotvajler se opakovaně zakousl do ruky mladého muže, který útok psa
naprosto nečekal.
2x foto: Městská policie Prostějov a internet
Prostějov/mik

VProstějovědošlokdalšímunapadenírozzuřenýmpsem.Ponedávnýchpřípadech
ataků stafordšírského bulteriéra na menší „kamarády“ si tentokrát jiný čtyřnohý miláček „vyšlápl“ už přímo na člověka! Dramatická scéna se odehrála uplynulý čtvrtek
ve Školní ulici, kdy se opilý majitel snažil svého rotvajlera dostat do domu, přičemž
zvíře napadlo kolemjdoucího mladého muže. Ten s pokousanou rukou skončil
v nemocnici.
Více se o případu dočtete na straně 13 dnešního vydání!
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INZERCE

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Podivný prodejce

Na základě telefonického
sdělení byla minulé úterý
9. září vyslána hlídka na ulici
M. Pujmanové, kde se pohyboval muž, který obchází bydlící,
a žádá od nich doklady k elektřině i další písemnosti. Strážníkům se nejprve nepodařilo
prodejce nalézt, ale za pomoci
oznamovatele byl za krátký čas
zastižen. Podnikavý muž totiž
s jedním osloveným uzavřel
smlouvu. Ten si ale svůj záměr
po jeho odchodu rozmyslel
a telefonicky dohodu zrušil.
Mladý muž ho opět kontaktoval. Tohoto využil oznamovatel a ihned celé dění nahlásil,
načež tentokrát strážníkům
mladík neunikl. Ke svému
počínání se vyjádřil, že tímto
způsobem podniká, ale živnostenský list nebyl schopen
předložit. Hlídka mu vysvětlila protiprávnost jeho jednání,
neboť na katastru města Prostějova platí Tržní řád, který
podomní prodej zakazuje.
Svým jednáním je tudíž podezřelý ze správního deliktu
a bude ho řešit správní orgán.

Vyšplhal na střechu WC
Předminulou sobotu 6. září
před půlnocí byl prostřednictvím městského kamerového
systému zaznamenán pohyb
mladíka na střeše toalet ve
Školní ulici. Vyslaná hlídka
muže zadržela. Po kontrole
objektu vyšlo najevo znečištění v zadní části na stěně a dveřích. Tímto je jednadvacetiletý
mladík podezřelý z přestupku. Událost byla postoupena
správnímu orgánu.

Zapomenutá šrajtofle
Jeden z nakupujících minulé
pondělí 8. září trestuhodně
zapomněl v košíku to nejcennější a tak po třinácté hodině
nahlásila na linku 156 zaměstnankyně obchodního domu
Kaufland nález peněženky.
Uvnitř se nacházela hotovost
v částce téměř jednoho tisíce
korun. Hlídka nález převzala a předala na oddělení ztrát
a nálezů prostějovského magistrátu. Majitel má možnost si
zde peněženku i s finančním
obnosem vyzvednout.

Strážníky neošálil
Celostátně hledaný mladík se
snažil ošálit hlídku městské
policie. Předminulou sobotu
6. září v dopoledních hodinách
si strážníci v blízkosti hlavního nádraží povšimli občana,
o kterém z místní znalosti pojali
podezření, že se jedná o osobu v
pátrání. Muž neměl u sebe doklady. Hlídce sdělil nesprávné
údaje o své totožnosti, což mu
ovšem nepomohlo. Strážníci si
jeho nacionály ověřili a zjistili,
že se jednalo o celostátně hledanou osobu. Hlídkou byl muž
převezen na obvodní oddělení
p
Policie ČR.

Pořádně horko bylo v jedné obci na Prostějovsku:

POKOUSAL vlastní matku a ještě na ni vytáhl NŮŽ!
Copak takhle se chová k vlastní mamince?
Jedenačtyřicetiletého chlápka z malé vísky
na Prostějovsku zřejmě popadl amok, když
předminulý víkend napadl v domě vlastní matku. Kromě toho, že ji pokousal, udeřil ji také
pěstí do obličeje a dokonce jí vyhrožoval smrtí
s nožem v ruce!
Prostějovsko/mik
K politováníhodnému případu
došlo v nezveřejněné obci,
kde bylo první zářijovou sobotu pořádně rušno. Z představy
celé události ale až mrazí...
„Prostějovští policisté realizovali
další institut vykázání. Vykázaným je jednačtyřicetiletý muž
z Prostějovska, který v sobotu
6. září v odpoledních hodinách
ve společně obývaném domě
v obci na Prostějovsku ze zatím přesně nezjištěných příčin

napadl svoji matku. Kousl jí
a udeřil pěstí do obličeje. Dokonce na ní vytáhl lovecký nůž se
sedmnácticentimetrovou čepelí.
Nožem jí naštěstí nezpůsobil
žádné zranění. Napadená paní
lékařské ošetření nežádala, ale
z obavy o život a zdraví vše
oznámila na policii,“ informovala
Irena Urbánková, tisková mluvčí Popadl ho amok. Agresívnímu muži nestačilo, že vlastní matku pokousal a uhodil do obličeje, vyhroKrajského ředitelství Policie ČR žoval jí dokonce s nožem v ruce!
Ilustrační foto
Olomouckého kraje.
Na základě těchto zjištěných na dobu deseti dnů vykázali „Tento incident je ovšem ještě na který trestní zákoník stanoví
skutečností policisté využili ze společného obydlí, jakož řešen samostatně jako trestný trest odnětí svobody až na jeden
zákonného oprávnění a muže i z jeho bezprostředního okolí. čin nebezpečného vyhrožování, rok,“ dodala Irena Urbánková.

Policie dopadla trojici Za stotisícový dluh
vandalů, kteří majiteli PĚT LET BASY
domu vyhrožovali ZABITÍM

Prostějov/mik - Ničili, vyhrožovali, nyní mohou skončit
ve vězení. Trojice opilých
raubířů, která na začátku
května vzala útokem jeden
z domů v Prostějově, skončila
minulý týden v policejních
poutech. Chlápky ničící vše,
co jim přišlo pod ruku, napomenul majitel domu. Ti ho ale
surově napadli a dokonce mu
vyhrožovali smrtí!
„Začátkem května došlo na
dvou ulicích v Prostějově
k poškození fasád domů,
okenních parapetů, plechu
elektrorozvaděče,
střešních

pálených tašek a vykopnutí
dveří na jednom z domů, kdy se
neznámí pachatelé poté snažili
vniknout do dvora. Při tom
byli vyrušeni majitelem domu,
kterému však začali vyhrožovat
zabitím. Pak z místa utekli,“
popsala řádění vandalů Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Na místě tenkrát zasahovali
přivolaní strážníci městské
policie, kteří zjistili důležité
informace a poznatky o pachatelích. Ty následně předali
policistům. „Na základě šetření

ze soudní síně...

a ve spolupráci s Městskou
policií v Prostějově policisté
případ v uplynulých dnech
objasnili a pachatele zjistili.
Jedná se o tři muže ve věku
sedmadvacet, třicet a osmatřicet
let z Prostějovska. Celková
škoda, kterou svým jednáním
způsobili, byla vyčíslena na
téměř čtrnáct tisíc korun,“ prozradila mluvčí krajské policie.
Ve zkráceném přípravném
řízení sdělili policisté třem
mužům podezření ze spáchání
přečinů poškození cizí věci
a výtržnictví, za které jim hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.

Prostějov/mik - Na pořádné
problémy si zadělal senior,
který zřejmě naprosto nezvládá svoji ekonomickou
situaci. Vzal si totiž celkem
šest půjček, které pochopitelně nestačí splácet. Teď mu
za podvody hrozí až pět let
vězení!
„Prostějovští kriminalisté zahájili trestní stíhání devětašedesátiletého muže z Prostějovska,
kterého obvinili ze spáchání
přečinů podvodu a úvěrového
podvodu. Tohoto protiprávního
jednání se měl dopustit v roce
2011 tím, že si sjednal celkem
šest úvěrů od různých společností. Úvěry v různých výškách, od devíti a půl tisíce do
šedesáti tisíc korun, se zavázal
splácet v pravidelných měsíč-

ních splátkách. V některých případech část z půjček splatil, jiné
však nehradil vůbec,“ uvedla
k případu Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
Při prověřování dalších
okolností podvodů kriminalisté zjistili, že při sjednávání
úvěrů muž uvedl nepravdivé
informace týkající se jeho
finančních možností a možností splácení. K dnešnímu
datu mu tak vznikl dluh ve
výši 133 000 korun. „V případě prokázání viny a odsouzení
hrozí obviněnému, vzhledem
k výši vzniklé škody, trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let,“ dodala
mluvčí krajské policie.

Má to ale háček, Lukáše Říhu policie ještě nenašla…

Prostějov/mik - Na první pohled banální trestný čin s množstvím jasných důkazů řešila minulé úterý předsedkyně
senátu Okresního soudu v Prostějově
Ivona Otrubová. Třiadvacetiletý notorický zloděj Lukáš Říha se totiž zachoval hodně nevděčně ke svému kamarádovi a jeho partnerce, kteří ho nechali
přespat ve svém bytě. Co však následovalo druhý den, tomu se oba poškození
nestačili ani divit. Říha jim nejenom
ukradl auto, ale zároveň prodal dva notebooky a mobilní telefon, které zůstaly
ve vozidle...
„Lukáš byl můj kamarád, tedy alespoň do
šestadvacátého září loňského roku... Společně s přítelkyní jsme ho tu noc nechali
u nás přespat, protože nikde nepracoval
a tak neměl peníze ani na ubytovnu. Ráno
jsme vstali, já musel do zaměstnání, tudíž jsem mu nabídl, že ho svezu. Nasedli
jsme do auta a dojeli k pekárně v Domamyslicích, kde pracuji. Lukáš vystoupil,
poděkoval za nocleh i za svezení a šel si

po svých. Já samozřejmě odešel makat,“
popisoval celý příběh u soudu Petr Navrátil z Prostějova. Komplikace mu nastaly po
šichtě. „Když jsem krátce po druhé hodině odpoledne vyšel z pekárny, můj Ford
Escort jsem nenašel! Vylekalo mě to, tak
jsem okamžitě zavolal policii,“ přidal už
horší zážitky Navrátil.
Věci pak nabraly rychlý spád. Policie
ukradené auto našla odstavené kdesi
v příkopě za Kolínem. Na nedaleké
benzínce byl taktéž dopaden Lukáš
Říha. Ten totiž v bytě Petra Navrátila
a Radky Tomaštíkové nepozorovaně ukradl náhradní klíče od auta a krátce poté, co
ho Navrátil vysadil u pekárny v Domamyslicích, se na parkoviště vrátil a Ford
v naprostém klidu odcizil. „Vůbec jsem to
nepostřehla, ty klíče jsme měli pověšeny
v chodbě na zdi. Musel je vzít ráno, než
s Petrem odjeli. Partner měl v autě navíc
dva notebooky a mně ještě ukradl mobilní
telefon, který jsem si v něm zapomněla,“
dodala před soudkyní Radka Tomaštíková.

Lukáš Říha se během dvou podzimních
dnů minulého roku dopustil hned několika
trestných činů. Jakmile vyjel z Domamyslic, na čerpací stanici v Mostkovicích natankoval pohonné hmoty za šest stovek a bez
zaplacení ujel do Čech. To samé provedl
na „benzínce“ u Kolína, kde už do nádrže
načepoval za tisíc šest set korun. V obou
případech ho však zachytily průmyslové
kamery. Mezitím stačil prodat zmíněné dva
notebooky a mobil, které zůstaly v autě.
Policisté jej ale záhy zatkli. Stalo se tak
zásluhou jednoho řidiče, který se zlodějíčka rozhodl po odjezdu od čerpací
stanice sledovat. A jakmile Říhu dojel,
donutil ho vrátit se na čerpací stanici
uhradit dluh. Tady však už čekala policejní hlídka!
Třiadvacetiletý Lukáš Říha se ke všem
činům bezprostředně při výslechu doznal.
Jeden z notebooků i mobilní telefon byl nalezen v bazarech a vrácen majitelům, stejně
jako osobní vozidlo Ford Escort. Druhý notebook se však dodnes neobjevil.

Problém v celém případu nastal ale ve
chvíli, kdy po výslechu policisté propustili
již obviněného Říhu na svobodu. On totiž
zmizel neznámo kam a od 29. září 2013
je po něm vyhlášeno celostátní pátrání.
„Přestože hlavní líčení proti obžalovanému je
vedeno jako proti uprchlému a tudíž nemohl
být ani vyslechnut, množství získaných důkazů a rovněž přiznání obviněného ke všem
spáchaným skutkům mi nebrání vynést rozsudek,“ pronesla Ivona Otrubová, předsedkyně
senátu Okresního soudu v Prostějově. A zatímco obhájkyně mladého recidivisty žádala soud o podmínečné potrestání, soudkyně neměla slitování... „Lukáš Říha byl už
v minulosti trestán a aktuálně byl v jeho případě vydán také trestní příkaz olomouckého
soudu. Už nejsem přesvědčena, že podmínečný trest by na něho působil výchovně,“ odmítla přání obhajoby Otrubová.
Říha tak byl odsouzen k nepodmíněnému
trestu odnětí svobody v trvání patnácti měsíců ve vězení s ostrahou. Teď už jen zbývá, aby ho policie chytila...

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.

ČERNÁ KRONIKA
VVykradená
k d á díl
dílna

Někdy v době od neděle
7. do pondělí 8. září došlo
ke vloupání do jednoho
z objektů na ulici Fibichově
v Držovicích. Zatím neznámý pachatel vnikl na pozemek po překonání plotu a následně po vypáčení okna i do
dílny, z níž odcizil motorovou pilu značky Husqvarna,
svařovací agregát, elektrocentrálu, motorovou terénní čtyřkolku a z kanceláře
dosud nezjištěné množství
brusných leštících kotoučů.
Předběžně byla škoda vyčíslena na jedenačtyřicet tisíc
korun. V případě zjištění pachatele mu za přečin krádeže
hrozí až dvouletý pobyt za
mřížemi.

Autorádio za šest set

Minulé úterý 9. září se neznámý pachatel vloupal do
kabiny nákladního vozidla
Ford Transit zaparkovaného
v Melantrichově ulici v Prostějově. Odcizil z ní autorádio, čímž majiteli způsobil
škodu za šest stovek korun.

Batoh s penězi

Rovněž během úterý 9. září
došlo ke vloupání
p do vozidla
Škoda Forman zaparkovaného v Polské ulici v Prostějově. Neznámý pachatel
do něj vnikl po rozbití okna
na zavazadlovém prostoru
a z kufru odcizil notebook
a batoh s finanční hotovostí
sedmi tisíc korun. Celková
škoda byla vyčíslena na devět a půl tisíce korun.

Straka u hřbitova

OKRADL kamarády, půjde sedět NATVRDO

Roztržitost
se nevyplácí
Poměrně časté sdělení na linku
156 je přijímáno od všímavých
občanů, kteří hlásí nezabezpečené vozidlo. Nejinak tomu
bylo i v uplynulém týdnu.
Uplynulou středu 10. září na
parkovišti u hřbitova v Brněnské ulici ponechal řidič otevřené boční okénko. Jiný případ
se udál na opačné straně města,
kde řidička zapomněla klíčky
přímo ve dveřích svého vozu.
Hlídce se podařilo ženu zkontaktovat, a ta si poté vozidlo
řádně zabezpečila.
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RADEK TRUNDA

JANA JURDOVÁ

GEORGE GALBA

JAROSLAV JACÁK

se narodil 21. prosince 1997 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 8. září 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 16
do 17 let, měří 175 centimetrů,
má hubenou postavu, zelenohnědé oči a hnědé vlasy.

se narodila 26. ledna 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání už 4. května 2007. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 34
do 40 let, měří 170 centimetrů,
má hubenou postavu, modré oči
a hnědé vlasy.

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 15. září 1977 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 7. července 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 36 do 37 let a měří mezi 170
až 175 centimetry. Bližší údaje
k osobě nejsou známy.

U hřbitova v Majakovského
ulici ve Vrahovicích zatím
neznámý pachatel vnikl po
rozbití okna do vozidla Fiat
Ducato a z vnitřních prostor
odcizil zde ponechaný batoh s osobními doklady. Ke
krádeži došlo v úterý 9. září
v dopoledních hodinách.
Přesná výše vzniklé škody
zatím nebyla upřesněna.

A zase ta kola...

Ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní
svobody je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který
v noci z úterý 9. na středu 10. září vnikl do garáže
v Lidické ulici v Prostějově.
Z ní odcizil dvě jízdní kola,
jedno
značkyy Leader Fox
j
a druhé Alpina Eco. Škoda
byla předběžně vyčíslena
na téměř dvacet tisíc korun.
V případě zjištění pachatele
mu za oba přečiny hrozí až
tříletý pobyt za mřížemi.

Zpravodajství
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I Prostějov měl svého „BOŽSKÉHO KÁJU“
Nejenom příznivcům sportu známý
K. Brzobohatý už to má za sebou...

Prostějov/mik - Znaly ho celé generace především sportovních fanoušků.
Bez na celý život zdravotně postiženého Karla Brzobohatého si dříve nikdo nedovedl představit začátek fotbalového zápasu Železáren a později
LeRKu Prostějov. Stejně jako nikdy nemohl chybět se svojí pověstnou
tříkolkou za plexisklem ledové plochy zimního stadionu. Byl populární u
ojedinělých návštěvníků i skalních příznivců. Každý se s ním zastavil na
kus řeči. Bohužel, pak už své návštěvy fotbalu i ledního hokeje omezil, až
úplně zrušil, načež dnes už „božský Kája“ mezi námi není vůbec...
„Je tomu tak, Karel v pondělí osmého září zemřel. Večer jsme ho uložili
do postele a ráno se už neprobudil. Alespoň měl klidnou smrt,“ potvrdila exkluzivně Večerníku Irena Dvořáková, která se v domě Nerudovy
ulice o Karla Brzobohatého společně s manželem starala posledních sedmnáct dlouhých let. „Byl zdravotně postižený a upoután na invalidní
vozík od narození. Později si pořídil tříkolku na ruční pohon a jezdíval na
všechna možná sportovní utkání. Samozřejmě hlavně na fotbal a hokej.
Posledních deset let na tom byl ale špatně, pomalu už ani nevycházel
Smutná ztráta. Karel Brzobohatý s jeho pověstnou tříkolkou z bytu. Stále ovšem myslel na sport a manžel ho asi před rokem naponemohl dříve chybět na žádném hokejovém a fotbalovém utká- sledy vzal na hokej. Karel se už ale jen stěží udržel na vozíku, jak byl
ní. Jeho vozítko už zůstane navždy opuštěné...
zesláblý,“ popsala nám se slzami v očích Irena Dvořáková.
Foto: Michal Kadlec a rodinné album K. Brzobohatého Jak se Večerník dozvěděl, legendární sportovní fanoušek Karel byl sice
tělesně indisponovaný, ale mysl měl naprosto vytříbenou. „Když se ještě
mohl pohybovat na své tříkolce, pravidelně jezdil k ´Abrahámkům´ do lesoparku Hloučela. Scházela se zde celá parta různých lidí
a hráli dámu a šachy. Karel byl excelentní hráč a jen málokdo ho dokázal porazit,“ zavzpomínal na svého souseda z Nerudovy ulice
Milan Začal, známý prostějovský fotograf.
Poslední rozloučení s Karlem Brzobohatým se uskuteční v obřadní síni Městského hřbitova v Prostějově tuto středu 17. září od 12.30
hodin. Večerník u jeho poslední cesty nebude chybět, stejně tak by věrného fanouška prostějovského sportu měli doprovodit i ti, kteří si
na něho pamatují ze zimního stadionu i fotbalového hřiště ve Sportovní ulici...

Manthellan: CHCEME STAVĚT!

Společnost ale podala na město ŽALOBU

Galerie bude! Společnost Manthellan podala na město žalobu, ale zároveň deklaruje, že obrovské
obchodní centrum u Špalíčku postaví.
Foto: archiv Večerníku

Prostějov/mik - Pořádně zamotanou hlavu mají v těchto dnech prostějovští
radní. Společnost Manthellan, která má stavět obchodní centrum
v Komenského ulici „u Špalíčku“, podala na magistrát žalobu. Nový územní
plán totiž výrazně komplikuje stavební plány,
podle aktuálního vyjádření
y které p
yj
exkluzivně pro Večerník hodlá společnost
více čtěte na straně 6
Manthellan realizovat co nejdříve.

DŮVĚRU v práci městských strážníků má podle průzkumu 83 PROCENT PROSTĚJOVANŮ
„Ročně nás žádá o pomoc přes dvanáct tisíc občanů,“ dokumentuje šéf městské policie Jan Nagy

Prostějov/mik
„Samozřejmě má každý právo
vyjádřit svůj názor a pravdou je,
že stále je co zlepšovat, avšak je
nutné se zaměřit vždy na problematiku, která trápí naše občany.
V současné době je mimo jiné
naše činnost zaměřena na protiprávní jednání osob bez přístřeší, problematika venčení psů
a v neposlední řadě rušení nočního klidu. Nicméně je nutné
vnímat i fakt, že občané věří
tomu, co děláme, nikoliv tomu
co říkáme. A je pravdou, že
v letošním aktuálním průzkumu spokojenost s jednotlivými
činnostmi městské policie mezi
občany mírně poklesla, ale celkově za posledních pět let trvání
průzkumu se důvěra v nás vyšplhala až na třiaosmdesát pro-

cent oslovených respondentů,“
konstatoval k této problematice
Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
Ten s Večerníkem dále rozebral
jednotlivé výsledky průzkumu,
o nichž jsme veřejnost informovali v předminulém čísle. Dotázaní respondenti sociologického
průzkumu hodnotili mimo jiné
bezpečnost v Prostějově a úroveň
veřejného pořádku. „Při posledním průzkumu byly více než osmi
stovkám respondentů položeny
celkem čtyři otázky týkající se
bezpečnosti v tomto městě. Bohužel už v něm nebyl prostor pro jiné
dotazy, které by se věnovaly problematikám, jež v současné době
aktuálně řešíme. Jak jsem již předznamenal, v současné době jde
například o chování a protiprávní
jednání bezdomovců a jsme si vě-

První předzvěst lepších zítřků
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HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI S PRACÍ MĚSTSKÉ POLICIE
Zdroj: Magistrát města Prostějova

Během uplynulých dnů se v rámci předvolební
kampaně některých politických subjektů objevila kritika práce strážníků Městské policie
v Prostějově. Například zástupce jednoho z nových hnutí na scéně se nechal slyšet, že podle
nového sociologického průzkumu klesá u občanů důvěra v práci městské policie. Když ale
Večerník ještě jednou podrobně prozkoumal
výsledky nedávno zveřejněné sondy do nitra
spokojenosti Prostějovanů, zjistil, že v některých aspektech a otázkách bezpečnosti si sice
„našinec“ více postěžoval, ale důvěru právě ve
strážníky rozhodně neztrácí. By právě naopak...

domi také toho, že je potřeba zlepšit stav na úseku chování, držení
a venčení psů. A v neposlední řadě
nás zajímá i rušení nočního klidu.
Letos jsme už řešili bezmála dvě
stovky případů z této sféry,“ prozradil Nagy.
Právě rušení nočního klidu je
záležitost, která Prostějovanům
velmi vadí. „Samozřejmě, každá
činnost, která se ve městě děje
po dvaadvacáté hodině, s sebou
nese určité problémy. Jestliže
některá skupina občanů se hodlá
bavit a druhá chce mít zase klid
na odpočinek, dochází pochopitelně ke konfliktním situacím. Je
vždycky na uvážení strážníka či
policisty, aby správně vyhodnotil,
zda skutečně k rušení nočního klidu dochází nebo nikoliv. K tomu
používáme i hlukoměry a v noci
s nimi měříme na různých mís-

tech v ulicích Prostějova, uvedl
dále šéf prostějovských strážníků
a jasně tím narazil na kauzu diskotéky DCM v Olomoucké ulici.
„Povolená norma je pětačtyřicet
decibelů. Ale musíme si uvědomit, že když po silnici projede
auto, hlukoměr ukáže přes sedmdesát decibelů. Například skupinka bavících se osob v noční dobu
může tedy ostatní rušit, avšak
nemusí dosahovat intenzity porušení zákona. Jde tudíž o porušení
zvyklostí, obyčejů v místě a čase,
tedy o nevhodné chování, které
nedosahuje intenzity přestupku.
Chci tím říci, že vždycky jde
o subjektivní pocit občanů při jednotlivých případech, a někdy jednání přestupkem je a jindy nikoliv,
podle toho, zda je naplněna skutková podstata přestupku. Naším
hlavním cílem je vytvářet bezpeč-

né prostředí pro udržitelný rozvoj
našeho města, poskytovat kvalitní
službu veřejnosti pro spokojený
život,“ vysvětlil poslání městské
policie Jan Nagy.
V průzkumu spokojenosti, který magistrát zadává už šestý
rok po sobě, se letos nově objevil fakt, že Prostějované se cítí
velmi málo bezpeční v nočních
hodinách. Většina dotázaných
přiznala, že mají strach vyjít
v noci ven na ulici, natož se
procházet parkem. A to zřejmě
ponejvíc kvůli početným případům z nedávné doby, kdy právě
v nočních hodinách došlo k sérii
přepadení a krádeží na osobách.
„Nechci skutečně tyto pocity
Prostějovanů podceňovat a věřte,
že děláme všechno pro to, aby se
i v nočních hodinách cítili ve
městě bezpečně. Co se týká právě

Oděvní podnik zavání DALŠÍM MALÉREM!

Řekl svůj názor. Velitel Městské policie v Prostějově Jan Nagy
okomentoval Večerníku některé aspekty z nedávno provedeného
sociologického průzkumu v Prostějově.
Foto: Michal Kadlec
trestné činnosti, ale i počtu pře- lují si je. Mezi ně patří objektivně
stupků v tomto nočním období, práce strážníků městské policie.
z hlediska celostátních statistik „Tento průzkum já osobně popatří Prostějov oproti jiným měs- važuji za velmi objektivní. Bylo
tům podobné velikosti k těm nej- dotázáno přes osm set občanů
bezpečnějším. Jistě, když se u nás nejrůznějšího věku, vzdělání
v noci stane něco závažného a ob- a z rozmanitých společenských
jeví se to v novinách, lidé nabudou vrstev. Všechny výsledky je potředojmu, že se tak děje každou noc. ba vnímat, ty kritické, i ty pochvalSkutečně tomu ale tak není,“ kont- né. Nesmíme usínat na vavřínech
ruje velitel strážníků. „Právě proto a utěšovat se dosaženými výsledje velmi důležitá úzká spolupráce ky,“ vyjádřil se Jan Nagy k celkos veřejností. Budeme velice rádi, vým výsledkům průzkumu.
když nám budou lidé volat při O tom, že prostějovští strážníci
podezření na protiprávní činnost. požívají stále větší důvěry lidí,
I díky takovým oznámením jsme svědčí i počet volání na tísňovou
zadrželi mnoho pachatelů trest- linku 156. Ta je mnohem vytížených činů, osoby v pátrání, zabrá- nější, než linka 158 Policie Česnili ničení majetku a podobně...“ ké republiky! „V roce 2013 nám
Sociologický průzkum pro rok volalo s rozličnými problémy přes
2014 odhalil nedostatky, ale nao- dvanáct tisíc občanů,“ uzavřel
pak i množství věcí, se kterými se toto téma velitel Městské policie
Prostějované ztotožňují a pochva- v Prostějově Jan Nagy.
INZERCE

Kdo další se napakoval na KRACHU?

Prostějov/mik - Jakoby toho už
nebylo dost! Miliardové dluhy,
tisíce propuštěných lidí, odstřel
budov Oděvního podniku Prostějov a jeho generální ředitel
u soudu. Tímto vším ale noční
můra někdejšího gigantu ještě
zdaleka neskončila... O insolvenční řízení se společností
OP Prostějov, která je od roku
2010 v konkurzu, se začala zajímat policie!
Bývalého správce Jaroslava Svobodu kriminalisté podezřívají
z trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku.
A Policie České republiky nedávno požádala soud, aby kvůli trestnímu řízení kromě Svobody zprostil mlčenlivosti také
nynější insolvenční správkyni
Miloslavu Horskou, bývalého
zvláštního správce Jiřího Kocvrlicha a Radka Dudáše z firmy D Advisory Partners, která
radila insolvenčním správcům.
Zpráva vyplývá z dokumentů
zveřejněných v insolvenčním
rejstříku. Skupina vyšetřovatelů
chce takto získat podrobné informace o insolvenčním řízení
s Oděvním podnikem Prostějov.
A soud jejich žádosti minulý týden vyhověl.

Čeho přesně se trestní řízení
s bývalým správcem Svobodou týká, policie nezveřejnila.
V každém případě dva bývalé
insolvenční správce zkrachovalého Oděvního podniku Prostějov Svobodu a Kocvrlicha
loni zažalovala Česká spořitelna, z pozice největšího věřitele
OP po nich chce 209 milionů
korun. Spořitelna v žalobě vypočítala, že v době úřadování
Kocvrlicha a Svobody byly
prostřednictvím sítě podnikových prodejen prodány zásoby
oděvních výrobků za 272 milionů korun, avšak na účtech
a v pokladnách firmy na konci
jejich působení v létě 2011 zůstalo pouze pětadevadesát milionů korun, z toho třiašedesát připadlo na prodané zásoby. Podle
Jaroslava Svobody byla ale většina peněz investována zpět do
provozu podniku. Svoboda upozornil, že celkové příjmy v době
jeho úřadování byly 296 milionů
korun, přičemž výdaje činily 207
milionů, z toho například 68 milionů korun bylo použito na mzdy
zaměstnanců Oděvního podniku.
Svoboda dále připomněl, že sami
věřitelé OP v roce 2010 schválili zachování provozu podniku

i po prohlášení konkurzu, který
byl sice zrušen v prosinci téhož
roku, ale po neúspěšném pokusu
o reorganizaci znovu prohlášen
v květnu 2011. A i následně byl
provoz OP zachován. Pohledávky vůči zkrachovalé společnosti
přitom nárokuje 555 věřitelů, kteří požádali celkem o více než dvě
miliardy korun.
Prodej majetku zkrachovalého
Oděvního podniku Prostějov
měli od ledna 2010 postupně
na starost tři insolvenční správci. Česká spořitelna tvrdí, že
přesné údaje o prodeji jsou evidovány až od června 2011, kdy
jej převzala Miloslava Horská.
Kriminalisté se už několik měsíců zabývají také okolnostmi
krachu OP. V létě obvinili pět
bývalých členů představenstva
zkrachovalého podniku z předlužení. Kvůli krachu podniku byl
již loni na jaře obviněn bývalý generální ředitel František Tuhý ze
zpronevěry. Šlo o podezření, že si
nechal za čtyři roky neoprávněně vyplatit na prémiích více než
šestadvacet milionů korun.
Jak Večerník jako první zveřejnil, soud s někdejším bossem
má proběhnout již 31. září.
A my budeme u toho!

Zpravodajství
z Prostějovska

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
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Číslo týdne

5 333

Olomoucká
Ol
ká jje volná!
l á! D
Dopravěě v Prostějo-

vě se výrazně ulehčilo. Přestože uzavírka
Olomoucké ulice nepřinesla takové problémy,
Na lavici
které se původně očekávaly, znovuotevřeobžalovaných
ní tolik frekventované komunikace
nikdo! Minulé úterý
je bezesporu událostí týdne.
poslala soudkyně Ivona
A co víc, součástí železničOtrubová na patnáct měsíců do
ního přejezdu jsou
kriminálu mladého zloděje Lukáše
tolik žádané
Říhu. Problém je v tom, že v tuto chvíli
závory!
již recidivista není k sehnání, policie po
něm pátrá už více než půl roku. Mladík se přitom nezdráhal okrást ani vlastní kamarády!

Přesně tolik lidí je aktuálně na
Prostějovsku bez práce. Potěšitelné alespoň je, že oproti stejné době předcházejícího měsíce se podařilo nezaměstnanost
snížit o 122 klientů úřadu
práce. Bohužel, volných míst
je ale v prostějovském regionu
jen něco přes pět stovek.

-

Osobnost týdne

Výrok týdne
„NEMŮŽEME
DO PRÁCE,
VŽDYŤ NÁM
ŠLOHLI KLIKU!“

HANA A PETR ULRYCHOVI
Vyvrcholením Hanáckých slavV

Na první pohled zoufalí
pracovníci katastrálního
úřadu nevěřili v pondělí
ráno při pohledu na vstupní
dveře vlastním očím...

skupinou Javory. Nádherným písničkám inspirovanými moravským folklórem
tleskalo v neděli odpoledne
zaplněné náměstí.

PÁR POSTŘEHŮ ANEB LEDOVÁ VÝZVA,
BAREVNÉ GUMIČKY A TAKY LEDOVÁ SPRCHA.

Analýza
Martin Mokroš
Proto bych se rád k té původní
myšlence vrátil dnes, kdy média již o tuto celou akci pomalu
ztrácejí zájem. Prostě neustále
někoho vidět s kýblem v ruce
je fakt časem unavující, ale
lidé, pro které je toto vše určeno, trpí dál. A to amyotrofickou
laterální sklerózou - ALS, což je
progresivní, fatální, neurodegenerativní onemocnění mozku,
způsobující degeneraci a ztrátu
mozkových a spinálních motoneuronů, tj. buněk centrální
nervové soustavy, které ovládají vůlí ovlivnitelné svalové
pohyby. Kvůli tomu dochází

Pomalu ale jistě ona aktivita uvadá, ale jistě jste během
celého léta zaznamenávali, jak se skutečné světové
celebrity, naše pseudohvězdy, ale i třeba někteří politici v Prostějově a úplně normální lidé polévají ledovou
vodou a tajzvaně nominují do této činnosti další a další
jedince. Ano, popsalo se o tom hodně papíru, byl toho
plný Facebook, ale já osobně mám pocit, že z původně
dobré myšlenky se stalo opět jen zviditelňování se...
k postupné svalové slabosti až
atrofii, tedy zakrňování. Mozek
nakonec není schopen ovládat
většinu svalů a pacient zůstává
paralyzován, při zachování psychických a mentálních schopností.
Etiologie, tedy původ onemocnění, není známá. Je frustrující vidět člověka plně zdravého,
který se vám před očima mění
na absolutně nesoběstačného
jedince, a víte, že mu v této
chvíli nelze pomoci. Prvním
takovým byl v Americe populární hráč baseballu Lou Gehrig,
šestinásobný vítěz tamní base-

ballové World series (Světové
série) a sedminásobný člen All
star teamu Major league baseball, nejvyšší baseballové ligy
v USA, člen klubu New York
Yankees a kolega asi nejslavnějšího hráče baseballu vůbec Babe
Rutha. Tomu diagnostikovali
chorobu v roce 1939, a přestože
měl přezdívku „železný kůň“ do
dvou let na ALS zemřel. Proto
se také ALS někdy říká Lou Gehrigova choroba. Dnes lze najít
případy, kdy choroba postupuje
daleko progresivněji, a oběti
umírají v řádu týdnů. Všichni
ti, co se polévají vodou a chtějí

MEZI SVÝMI...
Tomáš Kaláb
Už se vám taky stalo, že jste
někam přijeli vůbec poprvé
v životě a hned jste se na
daném místě cítili „jako
doma“? Asi každému se někdy přihodí, že je přátelsky
přijat lidmi, které do té doby

neznal,. Třeba ani neví, jak
se jmenují, ale je mu tam
zkrátka fajn, nechce se mu
odjíždět a dlouho na pobyt,
byť třeba i krátký, vzpomíná.
Tak přesně tohle jsem pociťoval předminulou neděli
v Určicích. Ačkoli jsem rodilý
Prostějovan, v této blízké obci
jsem nikdy nebyl. První příležitost jsem měl při reportáži
z druhého ročníku pouti k obrazu Panny Marie Určické.
Ještě na mě nestačila ani
pořádně dýchnout specifická
atmosféra onoho dopoledne, a už jsem zaznamenal
jakousi blízkost s místními
obyvateli, od obecního kronikáře přes pracovníky úřa-

glosa týdne

du až po starostu obce a duchovního správce. Vzhledem k celoživotnímu zájmu
o historii jsem asi citlivěji
vnímal sílu tradice posílenou přítomností členů rytířských a kněžských řádů
a příslušnice vládnoucí dynastie bývalého mocnářství.
Byť jsem z Určic odjížděl
ještě před obědem, který pro
účastníky slavnostní mše
svaté připravila obec spolu
s farníky, cítil jsem se občerstven dostatečně, ve své duši.
A to je v dnešní době moc
vzácné!

Konstelace hvězd Prostějova
Buďte v nadcházejících dnech maximálně opatrní na vlastní šrajtofli, o kterou byste i díky ledabylosti mohli přijít. Prostějovanům
ostatně hrozí až do víkendu hned několik nebezpečí, všichni by se
měli mít na pozoru před nekalými živly.

Berani - 20.3. až 18.4. Lidé z vašeho blízkého okolí
vám nebudou věřit ani slovo, což pochopitelně nelibě ponesete. Není divu, ale místo naříkání raději
zapřemýšlejte, kde jste ztratili jejich důvěru. Můžete
je přesvědčit dobrými výsledky.
Býci - 19.4.až 19.5. Vám se tento týden bude prášit
od pusy, až běda! Začnete si vymýšlet neuvěřitelné
pohádky jenom proto, abyste dosáhli svých cílů.
To se vám ale nevyplatí, neblahé následky a citelné
ztráty pocítíte ještě před víkendem.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Jdete do všeho až příliš
po hlavě. V následujících dnech vás ale čeká řešení velmi zásadního problému, při kterém prostě
musíte myslet. Neunáhlujte se, není kam spěchat.
A poraďte se se zkušeným přítelem.
Raci - 20.6. až 21.7. Během těchto dní se vám
budou hodně zapalovat lýtka. V otázce intimních
vztahů se budete snažit rychle dohnat to, co jste
v průběhu letních měsíců zanedbali nebo nestihli.
Co se týká partnerů, budete mít velký výběr.
Lvi - 22.7. až 21.8. Rádi druhým mluvíte do jejich
práce, stejně jako se snažíte ovlivňovat ty, kteří se na
rozdíl od vás snaží vytvořit něco nového. I z tohoto
důvodu tento týden vaše obliba rapidně poklesne.
Co kdybyste se starali o sebe?
Panny - 22.8. až 21.9. S penězi v tomto týdnu rozhodně nevyjdete. Můžete přemýšlet o půjčce, ale
v žádném případě se neobracejte na lichváře. Spíše
požádejte o pomoc rodinného příslušníka nebo velmi dobrého a spolehlivého přítele.
...ještě
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Váhy - 22.9. až 21.10. Nebojte se překvapit či dokonce šokovat. Pokud máte v hlavě na první pohled
bláznivý nápad, snažte se ho alespoň z části realizovat. Minimálně si tím získáte respekt a mnohé
posměváčky tím uzemníte.
Štíři - 22.10. až 20.11. Obrátí se na vás dlouholetý
přítel se žádostí o pomoc. Půjde o velmi lechtivou
záležitost, která je pro něj velice nepříjemná. Právě
vy ho ale můžete dostat z deprese, protože sami jste
podobnou věc už zažili.
Střelci - 21.11. až 20.12. Vy se tentokrát na veřejnosti raději neobjevujte, vaše špatná nálada totiž
může být nakažlivá. Zkuste si ji spravit vhodně
vybraným výletem se svým partnerem. Víkend si
můžete zpestřit doma uspořádaným mejdanem.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Nebojte se dát do
vztahu maximum a o věcech tolik nepřemýšlet.
Budete-li jednat především srdcem, vyplatí se vám
to. Zřejmě tento týden dojde mezi vámi a partnerem
k menšímu nedorozumění, ale láska vše spraví.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. V zaměstnání se budete pohybovat na horké půdě. S nabručeným nadřízeným
ale není radno si zahrávat. Bude dobré nedráždit ho
opožděnou či odbytou prací, ale ani přílišnou familiérností. Zůstaňte neutrální.
Ryby - 19.2. až 19.3. Rozčilováním v těchto dnech
neuvolníte vnitřní přetlak, spíše ho ještě posílíte.
Zkuste psychickou relaxaci pomocí různých technik. Co takhle konečně zajít na jógu? Domluvte se
s někým, kdo má podobné zkušenosti.

přispět na výzkum choroby
ALS, dělají dobrou věc. Ale
upřímně, kdyby naopak ti, co
pořád ve světě „blbnou“ s nejrůznějším válčením, věnovali
peníze vynaložené na zbrojení, pro výzkum jak bojovat se
všemi existujícími chorobami
současné civilizace, tak by se
vědcům jistě hodně ulevilo.
Pak by mohli pokračovat ve
svých výzkumech bez obav, že
jednou skončí granty a dotace od
mecenášů i státních institucí, načež následně boj, třeba i s ALS,
prohrají.
A tak se nebojte přispívat teď
na výzkum, to polévání ledovou
vodou klidně vynechte (ono už
to pár lidí odneslo neblaze). Nestyďte se ani při blížících květinových a srdíčkových dnech,
možná jste již přispěli nadaci
„světlušek“. Vězte, že pokud se
nevyvraždíme navzájem, tak je
možné, že se staneme obětí nejrůznějších zákeřných chorob, a to
jako civilizace určitě nechceme.

Na konci prvního zářijového
týdne proběhla v prostějovské volejbalovobasketbalové
hale „Burza volného času“,
nástupkyně „Bambiriády“,
kde si mohla mládež i široká
veřejnost vyzkoušet nejrůznější aktivity sportovního, ale
i vědomostního charakteru.
Pokud se tuto zprávu dozvídáte až teď, tak se nedivte,
jelikož propagace této akce
byla opětovně prakticky nulová! Omluvil bych tuto skutečnost alespoň trochu tím, že
tradičně se konávala na přelomu května a června na prostějovském „zimáku“, ale teď
byla přesunuta do začínajícího
meteorologického podzimu do
haly Sportcentra, a zde lokálně
i termínově již zůstane, ale jisté nebylo dopředu takřka nic.
I na této akci jste se mohli potkat
s novým fenoménem mezi
dětmi a to je pletení náramků
z barevných gumiček, které
mají v originále název „Rain-

bow Loom“. Jako všechno populární i tento fenomén vznikl
náhodou v USA.
A na závěr trocha ledové sprchy. Ne nebudu na sebe líti led,
ale spíš se obrátím do sportu.
Ať chceme nebo nechceme, fotbal sledujeme všichni, obzvláště
ten reprezentační, a tam tedy je
to aktuálně plné ledových sprch.
Žádné výhry v přátelských zápasech, ti kteří mají být tím údajně
nejlepším ve svých zahraničních
klubech, sedí a to co je tam z domácí soutěže, nedosahuje ani
evropského průměru, což jsme
viděli v utkáních Ligy mistrů
a Evropské ligy a nic s tím nenadělá ani trenér Vrba, ještě
nedávno spasitel Plzně. Takže
až budeme i my všichni sedět
v prostějovských barovorestauračních zařízeních u obrazovek
při aktuální kvalifikaci na mistrovství Evropy, tak zřejmě zažijeme velmi ledovou sprchu. Tak
já jen abychom se na to tak nějak
připravili...

komentář redaktora

Kradou i bílé děti...
Martin Zaoral
Faktem je, že někteří cikáni
kradou. A dělají tím ostudu
nejen sami sobě, ale hlavně
těm z této etniky, kteří se snaží žít slušně. Pravdou také je,
že kradou už i docela malá
cikáňata. Nesmíme však zapomenout, že s nemenší rozkoší
kradou i bílé děti. Rozdíl je
však v tom, že je za to jejich
rodiče (většinou) nechválí, ale
trestají.

Jisté totiž je, že ani ten nejslušnější člověk na svět nepřišel
jako úplný svatoušek. Kdo ví
jestli budoucí matka Tereza ještě coby malá dcerka Terezka
nevzala kamarádce pastelky.
A není vyloučeno ani to, že takový Jan Pavel II. ještě coby malý
Karlík Wojtyla neukradl v místním krámku kyselý pendrek.
Sklony ke krádežím jsou nám
všem prostě vrozené. Touha
přivlastnit si něco, co patří někomu jinému, k nám
patří stejně jako vzpřímená
chůze. Obdobně se rodíme
i se sklony k násilí. Vždyť
jen málokterý z kluků někdy
nezatoužil dát už ve školce
jinému „protivnému“ chlapečkovi do nosu. Máme to prostě
v sobě, ať už se narodíme jako
Arab, Čech, Němec, Číňan,
cikán, indián či eskymák.

Zásadně však záleží na rodičích, zda v nás tyto vlastnosti
budou (hlavně svým vlastním
příkladem) podporovat, nebo
je naopak potlačovat.
Pokud bychom se narodili do
středověké loupežnické bandy,
chtěli bychom být loupežníky,
pokud do rodiny kováře, tak kováři, jestliže oba rodiče budou
na dávkách, pak si lze snadno
domyslet, jaké představy o budoucím způsobu obživy budeme mít...
Na jednu stranu nelze zavírat
oči před tím, že více než malé
množství cikánů je právě díky
svému rodinnému zázemí hned
po svém narození fakticky odsouzeno ke zlodějské kariéře.
Na druhou stranu každý, kdo
z vlastní vůle dokáže vystoupit
z tohoto začarovaného kruhu,
si zaslouží náš skutečný obdiv.

Agentura
Žešovanům nakoupí město auta!

Tak tomu se říká razantní řešení hodné bohatého města!
Prostějovští konšelé se už dále
nechtějí hádat s představiteli církve o pozemky potřebné
k výstavbě cyklostezky do Žešova. Jelikož žešovský farář
i vedení pánbíčkářů ze sousední
Olomouce chce za kus příkopu
vedle silnice a pár metrů pole
nekřesťanské peníze, konšelé
bouchli do stolu a jakékoliv jednání zastavili.
„Je to tak. Už toho máme plné
zuby, nenecháme se vydírat. Ty
pozemky už nechceme, protože
jsme vymysleli úplně jiné řešení. A deset let se nemodlím, no
a co?,“ svěřil se Agentuře Hóser s horkou novinkou Jiří Nikamnepospíchal, první náměstek primátora Prostějova. V tu
chvíli si ale Hóser mohl vykroutit zobák, protože ani za kloub
nepřišel na to, jak hodlá radnice
celou situaci vyřešit. Jak tedy zabezpečit lidem, aby se bezpečně
dostali do předměstské části na

svém jízdním kole. „Žešované
ale vůbec nebudou muset jezdit
na kolech,“ šokoval svým stručným vysvětlením Jiří Nikamnepospíchal. Blíže však nechtěl
celou věc dále komentovat. Za
bližšími podrobnostmi jsme se
tak museli vydat o stupínek výš.
A primátor Nakaseseděl šokoval
Hósera ještě víc! „Konšelé tohoto města jednohlasně schválili,
že máme peněz jako želez, a tak
si můžeme dovolit vyřešit tento
zásadní problém úplně originálním způsobem. Na cyklostezku
se vykašleme, nenecháme se
odírat požadavky církve. A jelikož bez těchto pozemků nemůžeme nic stavět, vymysleli jsme
náhradní řešení. Žešované nebudou potřebovat jezdit do práce
nebo na návštěvu Prostějova na
kole, protože my každému koupíme auto! Samozřejmě ale jenom
těm, kteří dosáhli osmnácti let
věku, děti budou muset stopovat
u žešovského hřbitova,“ popsal
náhradní řešení města primátor

Miroslav Nakaseseděl. „Pozemky ať si pánbíčkáři nechají, lidé
budou ze Žešova i nadále využívat jenom silnici. Zároveň bych
chtěla vyjádřit přání, aby zdejší
obyvatelé přestali chodit na kázání či mši do žešovského kostela a jezdili se modlit k nám do
Prostějova,“ přidala svůj názor
Alena Hrášková, náměstkyně
primátora pro dopravu.
Válka mezi prostějovským magistrátem a církví o pozemky
v Žešově tak tímto zřejmě skončí. Nutno dodat, že určitě ke
spokojenosti všech zdejších
občanů. Agentuře Hóser se zatím nepodařilo zjistit, jaká auta
jim radnice koupí, ale podle
nepotvrzených informací by se
mělo jednat o vozidla Wartburg
a Trabant.
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 čtveřici nejzajímavějších, které vám nyní
předkládáme...

Semafory stačí!

Když už se před šesti lety propásla
šance postavit rondel na Přikrylově náměstí, už bych se do stejné
investice nepouštěl. Také já jako
řidič kritizuji situaci, kdy Kostelecká ulice je, či spíše byla zahlcena automobily a tvořily se zde
dlouhé kolony a směrem k zámku
se skoro nedalo projet. Jenomže
v souvislosti s nedávnou uzavírkou Olomoucké ulice nechalo
město právě na křižovatce u zámku prodloužit interval „zelené“
o více než deset vteřin pro výjezd
na Vápenici i na Blahoslavovu
ulici, a rázem byl celý problém
vyřešen! Kostelecká se tak stala
naprosto průjezdnou, a to i v době,
kdy byla uzavřena Olomoucká
ulice a Kostelecká byla jednou
z objízdných tras. Tak proč zde
nenechat semafory i s prodlouženým zeleným intervalem místo
výstavby rondelu? Ušetřilo by se
dvacet milionů korun!
Jan Nejezchleba, Prostějov

Stačilo by pár kamer

Jsem jedna z těch, která nesouhlasí s omezením provozu diskoték
v Moravě. A proč taky? Kdo je
zodpovědný za pořádek v ulicích? Přece policie, a právě tady
bych hledala důvody, proč je
právě po diskotékách v Moravě
neklid v Olomoucké, Šafaříkově
nebo Barákově ulici. A pokud policisté tvrdí, že nemohou být všude a hlídky je zapotřebí směrovat
i do jiných lokalit města, pak bych
doporučila na inkriminovaných
místech okolo Moravy instalovat kamery. Celý prostor by tak
policisté mohli sledovat od stolu
ze služebny a v případě nepřístojností zasáhnout. Nemyslím si, že
je zapotřebí trestat někoho, kdo se
stará o kulturní vyžití prostějovské
mládeže.
Jana Rajtrová, Prostějov

Pozoruje je někdo?

Chtěl bych se svěřit se svými postřehy, které mě trápí už nějakou
dobu. Zajímalo by mě, zda si policejní hlídky vůbec všímají, jak
řidiči motorových vozidel jezdí
a jak se v autě chovají. Většinou
chodím pěšky, takže mám čas
třeba na křižovatkách řidiče pozorovat. Když pominu to, že každý
pátý nebo šestý šofér nemá rozsvícena světla či není připoután
bezpečnostními pásy, nejvíce mi
vadí telefonování během jízdy.
Já sám jsem se už kolikrát dostal
do potíží na přechodu pro chodce,
kdy jsem na bílou zebru vkročil
na zelenou a málem mě přejelo
auto. Jeho řidič totiž telefonoval
mobilem a vůbec se nevěnoval
tomu, co se okolo něho děje.
A podobné případy bych mohl
popsat v daleko větší míře. Zajímalo by mě, jestli podobně pozorují řidiče i policisté, nebo se
spoléhají jen na běžné kontroly
poté, co auta zastaví?
Jiří Pelikán, Prostějov

Zmizí další zeleň

Na jedné straně chápu, že situace s parkováním u prostějovské
nemocnice je skutečně svízelná.
Na straně druhé mě mrzí, že
k výstavbě nového parkoviště pro více než sto automobilů
má posloužit obrovská a nyní
zatravněná plocha u špitálu. To
bude výrazný zásah do životního
prostředí bez možnosti náhradní
výsadby. Přitom stačilo tak málo,
aby se na stávajícím parkovišti
před špitálem zakázalo parkování obyvatelům přilehlého sídliště,
kteří tuto plochu využívají sami
pro sebe, a vůbec je nezajímá,
že toto parkoviště má sloužit výhradně pro pacienty nemocnice.
Petr Müller, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!
VECERNIK@PV.CZ!
...ještě
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
V rámci Prostějovského kulturního léta a stoletého výročí radnice se v Prostějově konala řada kulturních akcí jak pro děti, tak
i pro všechny ostatní. Zhlédnout jsme tak mohli koncert Maxim
Turbulenc, Marie Rottrové, Mandrage, Chinaski a v poslední řadě
koncert tenoristy Josepha Calleji. Kromě toho také probíhala řada
akcí pro děti v Kolářových sadech, na dopravním hřišti, v městské
knihovně či na říčce Hloučele. Zda-li vedení magistrátu uspokojilo
spoluobčany, to Večerník zjišťoval v uplynulém týdnu…

DCERA ŘÁDILA S TÁTOU!
Načapali jsme fotomodelku
Anetu Mačákovou

LÍBIL SE VÁM LETNÍ
KULTURNÍ PROGRAM?
David LASOVSKÝ
Prostějov

Jana SCHOTLIOVÁ
Prostějov

ČÁSTEČNĚ

ANO

„Program se mi líbil tak z části.
Některé akce byly v pohodě, jiné
mohly být zase lepší. Celkově by
jich ale hlavně mohlo přímo na
náměstí bývat více. Co se mi ale
líbilo, byl koncert Josepha Calleji, ačkoliv mohli pořadatelé připravit zastřešené tribuny. Jinak je
škoda, že se město nesnaží dělat
koncerty i pravidelně během
roku, třeba každý měsíc alespoň
jednu kulturní akci. Lidé by na
náměstí určitě přišli. V jiných
městech to tak běžně funguje.“

„Jelikož mám malé děti, nemohla jsem se zúčastnit všech akcí,
které se v létě, zejména k večeru,
konaly, takže jsme byli jen u něčeho. Hlavně jsem vyhledávala
programy od Ekocentra Iris.
Mají je moc hezky a zajímavě
udělané. Také jsme navštívili
dětské dopravní hřiště i knihovnu. Je ale škoda, že jsou kulturní
a zábavné programy jen přes
léto. Určitě bych je uvítala více
i v průběhu celého roku. A myslím, že nejsem sama... (úsměv)“

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Návrat ke

„starým” případům

Jablko nepadlo daleko od stromu
a podobnost není v žádném případě čistě náhodná! První náměstek
hejtmana Olomouckého kraje a prostějovský radní Alois Mačák (ČSSD)
nedávno slavil své padesátiny, přičemž na večírku se neustále pohyboval poblíž atraktivní černovlásky. „Kdo
to asi jen může být?“ ptali se přítomní.
A ze začátku i paparazzi Večerníku.
Než jsme se vydali do zjišťování...

Projekt církevní „základky“
A její profi snímek z agentury, který Večerník
exkluzivně získal, pak bezesporu vyrazí dech
všem zástupcům mužského pohlaví...

Za chvíli ale bylo jasno. „To je moje dcera Aneta,“ tak trochu šokoval Večerník krajský vicehejtman. Když jsme posléze s dcerou známého
komunálního politika prohodili pár slov a pozorně se zadívali do její tváře, zarazila nás výrazná
podobnost na otce.
„Jo, to mi říkají všichni,“ usmála se sedmadvacetiletá slečna. A záhy objasnila svoji přítomnost.
„Když táta jednou za čas pořádá podobné oslavy, většinou mu dělám garde já. Je s ním totiž
velká sranda a umí bezvadně tancovat,“ prozradila půvabná Aneta Mačáková, která prorazila
i jako fotomodelka. Ostatně měla pravdu, společně s tátou protancovali notnou část oslavy.

čeká na komunální volby
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 15. ZÁŘÍ 2013

Neměli dost informací, nemohli, nebo nechtěli se rozhodnout. A tak se
pro jistotu zdrželi hlasování... Tím ovšem (načas zřejmě definitivně)
pohřbili projekt církevní základní školy, která už od příštího roku
mohla začít fungovat v prázdných prostorách v Komenského ulici.
Přitom se většina prostějovských zastupitelů neohlížela na podporu
víc jak tisícovky občanů, kteří podepsali petici pro zřízení tohoto
institutu....

Prostějov/mik

INZERCE

Než začnou podzimní plískanice, máte jednu z posledních
možností vyjet si do přírody. Pochopitelně i z toho důvodu,
abyste si našli romantické místo k milování. Například pod
stanem!
Sex pod stanem? Klidně, ale mějte na mysli několik pravidel: musíte být zticha, na lechtivé řeči a hlasité vzdechy
zapomeňte. Počítejte s tím, že vás může někdo vyrušit.
Nicméně zkušení tvrdí, že milování ve stanu je možné
i tehdy, pokud jde o stan rodinný, a dokonce s dětmi. Pokud jim posvítíte do obličeje baterkou a neprobudí se, spí
dostatečně tvrdě. Máme také jedinečnou radu pro ženy.
Lehněte si na záda do partnerova spacáku, který je pravděpodobně prostornější než ten váš, a navrhněte, že
se do pytle zkusíte vtěsnat oba. Až zapnete zip, budete
k sobě tak těsně přimáčknutí, že si budete moct dovolit jen
nepatrné pohyby. I ty vám ale budou v daných podmínkách stačit k romantickému milování!

ZÁŘÍ 2014

Kráska s tátou. Mladá slečna Aneta Mačáková proveselila večírek se svým otcem. Svoji atraktivnost už
využila i jako fotomodelka. 2x foto: redakce Večerníku

Vlastní základní školu chtělo v Prostějově zřídit Cyrilometodějské
gymnázium. Jeho vedení však přesně před rokem tvrdě narazilo na
pasivitu podstatné části prostějovských zastupitelů. A to i přesto,
že pro vznik školy hlasovali například primátor Miroslav Pišťák,
radní Zdeněk Peichl, Milada Sokolová, Zdeněk Fišer. Možnost pro
rodiče, aby mohli dát své děti do školy dle svých představ, obhajoval
například také zastupitel Tomáš Blumenstein. Přesto návrh neprošel
a zastupitelstvo odmítlo pro potřeby základní školy poskytnout
CMG uvolněné prázdné prostory v budově v Komenského ulici.
Navzdory tomu se vedení církevního gymnázia myšlenky na
vlastní základku stále nevzdává. „Je to náš hlavní cíl. Už máme
i povolení z ministerstva. Se současnými zastupiteli jsme bohužel
společnou řeč nenašli, takže s našimi plány počkáme až na nové
zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb,“
prozradil Večerníku ředitel CMG Jaroslav Fidrmuc.

Kino Metro se propadalo!

jak šel čas Prostějovem ...

Hradební ulice

napsáno
před

10
lety
Býval tu židovský hřbitov. Hradební ulice získala své pojmenování 31. května
1881 podle městských hradeb, u kterých vedla. Domy zde byly postaveny pouze
na jedné straně. Do roku 1892 a v letech 1940 až 1945 byla zvána německy
Schanzen-Gasse. Ulice byla součástí židovského ghetta, ve středověku se zde
nacházel starý židovský hřbitov. V roce 1888 byla celá vydlážděna. Poslední
zbytky hradeb byly zničeny na podzim roku 1981, východní část ulice zanikla
v souvislosti se stavbou kulturního domu. Zajímavostí je, že dům číslo 23 patřil
židovské náboženské obci.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Husovo náměstí

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

MLÉČNÉ NÁPOJE...

Actimel
přírodní
4x100g

Olmíci drink
jahoda
245g

Florian act.
drink jahoda
320g

Activia nápoj
jahoda
320g

Danone koktejl
malina
320g

Muller mléčný
nápoj
400ml

Naše RESUMÉ

49,90

15,90

20,90

22,90

17,90

21,90

49,90

-

-

22,90

-

-

49,90

-

19,90

22,90

18,50

-

-

-

19,90

22,90

-

22,90

34,90

-

19,90

22,90

-

22,90

49,90

15,90

19,90

22,90

17,90

16,90

Stále vyhledávanějším sortimentem mezi nakupujícími jsou
nejrůznější mléčné výrobky, které
jsou nejen zdravé, ale i chutné.
A tak například balení přírodního
Actimelu koupíte nejvýhodněji
v Tesku, jahodových Olmíků
shodně v Albertu a Intersparu,
stejně jako malinový koktejl od Danone. Hned na čtyřech místech lze
za levno koupit jahodový drink Florian, dokonce na všech šesti nápoj
Activia stejné příchuti. Pro mléčný
nápoj od Müllera si pak zejeďte do
Intersparu.
A na zdraví!
Průzkum proveden
ve středu 10. září 2014

Více než dva měsíce bylo uzavřeno kino Metro
v Prostějově. Důvodem byla rozsáhlá rekonstrukce, ovšem málokdo z občanů vlastně věděl,
co všechno se bude opravovat a jaké k tomu byly
důvody. Až minulý týden nám vedoucí kina Ivan
Čech prozradil, že více než třicet let stará budova se vlastně propadala!

Po uzavření kina bylo nutné
vyztužit základy, pod které bylo
zapotřebí nalít desítky tun betonu. Několikamilionová investice města se vyplatila, kino už
ve čtvrtek opět promítalo pro
diváky, kteří tak nemuseli mít
strach, že jim budova spadne
na hlavu. „Už několik let jsme
upozorňovali na situaci, že
budova kina se propadá. Byla
totiž postavena na třech různých podložích. Nešlo o záležitost, kterou by si diváci přímo
všimli, ale v posledních dnech
před uzavřením kina jsme zpozorovali některé závažné věci,
které jasně ukazovaly na nutnost zpevnit základy budovy.

Na zdech budovy se totiž objevily hluboké praskliny a zárubně mnoha dveří byly doslova
rozklížené. Navíc se některé zdi
začaly vzdouvat,“ vyjmenoval
nebezpečné věci Ivan Čech.
Vedení města okamžitě vyčlenilo z rozpočtu částku šesti milionů korun. Většina těchto peněz
padla na opravu statiky budovy.
Byly odkopány základy, pod něž
byly nality desítky tun betonu.
A to zevnitř i zvenčí, všude tam,
kam se stavbaři dostali. „Teď si
osobně přeji, aby se nám podařilo dohnat finanční ztrátu, kterou
jsme utrpěli během letních měsíců, co jsme nepromítali,“ dodal
na závěr Ivan Čech.

Zpravodajství
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ROZHODOVALA o nejlepších místech do divadla PROTEKCE?
Magistrát označil stížnost za neopodstatněnou, vedení divadla připouští nesrovnalosti
Na základě jakých kritérií se přidělují místa u nevyzvednutých celoročních vstupenek do divadla?
A může si člověk trvalé místo zarezervovat telefonicky, nebo si každý musí vystát frontu po oficiálním
zahájení předprodeje? Na možné nekalé praktiky
při prodeji divadelních abonmá upozornila jedna
z našich čtenářek, o čemž Večerník již informoval.
Magistrát nyní stížnost vyhodnotil jako neopodstatněnou, sama stěžovatelka si však stále stojí za
svým. Vedení Městského divadla se problémem
podrobně zabývalo. Vše vysvětluje tím, že lístky
byly prodány krátce po ukončení pracovní doby
pouze „shodou okolností“...
Prostějov/mls
Na jednu stranu můžeme být
určitě rádi, že o předplatné do
divadla je takový zájem. Na
druhou vše nasvědčuje tomu,
že ne každý je ochotný vystát si
dlouhou frontu po začátku oficiálního prodeje předplatných.
A není vyloučeno, že si atraktivní
místa umí zajistit i jinak. Jedna
ze čtenářek Večerníku přitom
upozornila, že podmínky pro
jejich získání nebyly pro všechny úplně stejné. I vedení divadla nakonec připustilo, že došlo
k tomu, že nevyzvednuté abonmá z loňska někdo získal ještě

před oficiálním zahájením předprodeje 4. srpna! „Ano, dvě
nevyzvednutá abonmá byla
skutečně prodána již čtvrtého
července po sedmnácté hodině.
Pokladna v tu dobu byla otevřená
i po pracovní době, protože jsme
nechtěli nechat odejít diváky,
které jsme do té doby nestačili
obsloužit. No, a paní pokladní
se domnívala, že loňská předplatitelka o svá místa už nemá
zájem, jelikož se nedostavila do
uvedené doby nedostavila. Dvě
místa v osmé řadě tedy prodala
v časovém rozmezí od páté hodiny do půl šesté odpoledne s tím,
že místa byla zarezervovaná prá-

vě jen do inkriminovaných sedm- už neopakovalo, upřesnili jsme
nácti hodin,“ vysvětlila Večerníku i naše vnitřní směrnice,“ ujistila
celou situaci Jana Maršálková, ře- ředitelka Maršálková.
ditelka Městského divadla.

Šlo pouze o dva případy?

Do fronty šla dvě hodiny před
zahájením prodeje

Toto vysvětlení se na první pohled jeví poněkud kostrbaté.
Místa by si v takovém případě
musel zamluvit někdo, kdo šel
v poslední možný den na pokladnu obnovit své předplatné,
během oficiální pracovní doby
se na něj nedostalo a ještě měl
zájem si ke svému stávajícímu
předplatnému přibrat další
dvě vstupenky! Celé to působí velice nepravděpodobně,
nicméně i to se „shodou okolností“ může stát. Tak jako tak je
jasné, že minimálně ve dvou případech skutečně došlo k prodeji
nevyzvednutého předplatného
v době, která byla pro většinu
zájemců tabu. „Nikdy jsem nikde nečetla o prodloužení otevírací doby a možnosti si nevyzvednuté předplatné zakoupit už
v červenci,“ komentovala skutečnost Helena Nevoránková,
která stížnost na údajné nesrovnalosti s předplatným podala.
„Celým problémem jsme se
podrobně zabývali. Paní pokladní byla do budoucna poučena
a nespokojené divačce se omluvila. Aby se něco podobného

K odhalení celé věci došlo
v každém případě za zcela specifických podmínek. Paní, která
si loňské předplatné nevyzvedla,
totiž přišla před divadlo téměř
dvě hodiny před zahájením oficiálního prodeje. Dostala se tak
na začátek dlouhé fronty. Chtěla
zkusit, zda se jí nepodaří získat
„lepší místa“ po nevyzvednutých předplatných. Díky svému
pořadí pak měla dokonalý přehled o tom, zda jí místa někdo ze
dvou před ní stojících zájemců
„vyfoukl“ či nikoliv. A k tomu
v oněch dvou případech prokazatelně nedošlo. Jak tomu bylo
v dalších případech nevyzvednutých abonmá, se můžeme
pouze domnívat... Jejich majitelé už o ně (dle všech možných
předpokladů) po zahájení oficiálního předprodeje logicky nejevili zájem. Faktem je, že žádná
„lepší“ místa než v deváté řadě
od samotného zahájení prodeje k mání nebyla.
Z toho by vyplývalo, že své
předplatné z předních osmi řad
obnovili naprosto všichni lidé!
Bylo tomu ovšem skutečně tak?

Nebo byla všechna tato neobnovená místa rozebrána ještě před
zahájením oficiálního předprodeje? To už se na sto procent asi
nikdy nikdo nedozví...

Lze si předplatné zajistit
telefonicky?
Velké nejasnosti panovaly také
kolem možnosti zarezervovat
si předplatné telefonicky. I tím
se dle stěžovatelky mohl „vyvolený“ divák vyhnout dlouhé
frontě po zahájení oficiálního
předprodeje. Ředitelka divadla nám ještě před svým odjezdem na dovolenou krátce
potvrdila, že tato možnost
skutečně existuje. Nyní celou
věc uvedla na pravou míru.
A jak se zdá, vše je poněkud
jinak, než jak by se z původního vyjádření zdálo. „Telefonické rezervace předplatného
nepřijímáme s výjimkou vážných důvodů, které abonent
předem uvede, například pobyt
na dovolené, vážné zdravotní
nebo rodinné důvody. Abonent
však v takovém případě ztrácí
nárok na slevu. Stálých diváků
si opravdu považujeme a v případech hodných zřetele se jim
snažíme vyjít vstříc,“ vysvětlila
Jana Maršálková. Z toho by vyplývalo, že všichni zájemci až
na velmi vzácné výjimky musí

Velký zájem. Emoce vzbudil prodej předplatného na novou sezónu
do Městského divadla v Prostějově.
Foto: internet
do fronty. Je tomu ale skutečně stanovena a dodržována jasná
tak, nebo stačí říct, že jsem ne- a férová pravidla,“ poznamenamocný a zavolat si telefonem?
la Helena Nevoránková.
Její zkušenost přitom není
Byla stížnost opodstatněná? ojedinělá, což ostatně přiVedení magistrátu nakonec pustilo i vedení divadla. To
vyhodnotilo stížnost paní Ne- zároveň deklarovalo, že nevoránkové jako neopodstat- spokojenost, byť i jediného
něnou. Nicméně při bližším návštěvníka, mu určitě není
pohledu na celou věc vše na- lhostejná. „Ne vždy se nám
svědčuje tomu, že k určitým podaří velmi různá očekávánesrovnalostem nepochybně ní našich diváků zcela naplnit
došlo. O jejich rozsahu, nechť a někdy se i dopustíme chyby,
si každý ze čtenářů udělá ob- ze které vyvodíme takové zárázek sám. „Jsem i nadále pře- věry, abychom se příště něčeho
svědčena, že ze strany divadla podobného vyvarovali. Nikdy
k pochybení došlo, a pevně ale nejsme vedeni pohnutkami
věřím, že pro prodej abonentek úmyslně nečestnými,“ zdůrazv následujících sezónách budou nila na závěr Jana Maršálková.

Primátor M. Pišťák bude vypovídat BACHA NA NOVOU FINTU:
na policii kvůli vstupenkám na Calleju šmejdi nabízejí vrácení peněz!

Prostějov/mik - Jak Večerník
již před velkolepým koncertem
světového tenora Josepha Calleji na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově informoval, podal
Antonín Sprinz na magistrát
trestní oznámení v souvislosti
s distribucí dvou tisícovek volných vstupenek. Z jeho prohlášení se sice stala nakonec
ostuda, neboť veškeré připomínky se ukázaly jako liché,
když vycházely z naprosto nesmyslných argumentů, přesto
primátor Statutárního města
Prostějov Miroslav Pišťák (na
snímku) již brzy zamíří k podání vysvětlení na policii.
„Magistrát obdržel výzvu od
hospodářské kriminálky Poli-

cie České republiky v Prostějově, aby vyšetřovatelům poskytl
veškeré podklady týkající se
pořádání koncertu operního
pěvce Josepha Calleji. Kriminalisté zároveň požádali o to,
aby byl určen pracovník magistrátu, který jim bude odpovídat na otázky. Rozhodl jsem, že
oním dotyčným budu osobně
já, jako primátor Prostějova,“
informoval Večerník Miroslav
Pišťák, který tak jasně ukázal,
že zodpovědnosti se nezříká
a je zvyklý se i k nepříjemným
věcem stavět čelem. „Je mi líto,
že nejmenovaní občané podali
toto trestní oznámení, aniž by
si ověřili veškeré skutečnosti
a okolnosti distribuce vstupe-

Foto: archiv Večerníku
nek. Pokud by tak učinili, rozhodně by teď nemohli prohlašovat, že se někde zašantročilo
sedmnáct set lístků a tento počet

ZŠ Dr. Horáka: další MALÉR, snad poslední!
Nová ředitelka požádala město o splátkový kalendář a půjčku

Prostějov/mik - Během jarních
měsíců odhalil finanční audit
na Základní škole Dr. Horáka
dvoumilionové manko v souvislosti se špatným hospodařením
s energiemi. Nová ředitelka
školy Petra Rubáčová se s problémy SICE úspěšně pere, bez
finanční pomoci města se ale
neobejde. Navíc kontrola odhalila další finanční nesrovnalosti
z předchozích let. Na obzoru je
tak další malér!
„Rada města přijala celkem dvě
žádosti ze strany nového vedení
Základní školy Dr. Horáka. Jak
všichni víme, škola má po nedávném maléru výrazné ekonomické
problémy, takže nová ředitelka
požádala město o splátkový kalendář na dlužnou částku sedmi
set tisíc korun jako pokutu za
porušení rozpočtové kázně. Výši

splátek jsme v radě odsouhlasili,
ale konečné slovo bude mít zastupitelstvo,“ informovala o první
záležitosti Ivana Hemerková, náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějov.
Druhým problémem je, že Základní škola Dr. Horáka skončila
po finančním auditu ztrátou za rok
2013 ve výši dvou milionů a sto
padesáti tisíc korun. „Tuto částku
se podařilo již zásluhou velkých
úsporných opatření snížit, nicméně vedení školy požádalo město
o takzvanou zápůjčku. Jde o finanční prostředky, které jim chybí
na provoz školy do konce tohoto
kalendářního roku. A jelikož město škole už vyplatilo veškeré provozní, které na rok 2014 byly odsouhlaseny zastupitelstvem, musí
jít v tomto případě o půjčku. Rada
města ji ve výši jednoho milionu

a šestiset tisíc korun odsouhlasila.
Ke konečnému schválení ji bude
předkládat zastupitelům,“ popsala
druhou kladně vyřízenou žádost
Ivana prostějovská náměstkyně
primátora s tím, že škola bude
samozřejmě i tuto sumu peněz
postupně splácet po dobu pěti let.
Po nedávném odhalení finančních
nesrovnalostí se ovšem na škole
objevil další malér. „Bohužel,
zmíněné ekonomické závazky
nebudou jedinými, se kterými se
Základní škola Dr. Horáka bude
potýkat. Rada města se bude
v nejbližší době zabývat dalším
porušením rozpočtové kázně
na této škole, které se vztahuje
k jednomu z předcházejících let.
Bližší podrobnosti budeme moci
zveřejnit až po obdržení výsledků
finanční kontroly,“ nastínila Ivana
Hemerková.

zůstal někomu takzvaně za nehty nebo je někdo nechal záhadně zmizet,“ prohlásil první muž
prostějovského magistrátu.
Už dříve primátor Večerníku vysvětlil, že občané města
měli v informačním středisku
k dispozici tři sta volných vstupenek na koncert Josepha Calleji, zbývajících sedm set lístků
obdržely nejrůznější sportovní,
kulturní a společenské organizace ve městě. Kdyby si veškeré skutečnosti zjistil Antonín
Sprinz předem, nemusel by
dělat zbytečnou ostudu, která
byla kaňkou na jinak perfektním průběhu koncertu a zážitku z vystoupení světoznámého
tenora...

Prostějov/mls - Neuvěřitelná
drzost, kupa lží a hlavně touha
„oškubat“ lidi za každou cenu.
Tak to jsou praktiky šmejdů
z předváděcích akcí pro seniory. Nyní tito „vyčůránci“
přišli s další lstí a své někdejší
oběti chtějí znovu napálit. Lákají je totiž k novému setkání
pod záminkou, že jim z dotací
Evropské unie vrátí přeplatky
za předražené zboží, které si
u nich už dříve tito lidé koupili...
Takzvaní šmejdi se nyní vydávají
za „ochránce lidských práv“ a nabízejí pomoc při vrácení peněz po
nákupu předraženého zboží. „Prý
pokud na místě zaplatíte pětadvacet tisíc korun, tak jako kompenzaci za nákup předraženého zboží

dostanete kartu, na kterou získáte
zájezd v hodnotě devětašedesáti
tisíc korun,“ popsal nové praktiky
Jiří Fröhlich, mluvčí České obchodní inspekce.
Přestože triky se mění, snaha
šmejdů zůstává stále stejná: obrat lidi o peníze. „Velmi důrazně
vyzýváme seniory, aby na podobné výzvy nereagovali, a nikam
nechodili,“ vyjádřila se Marcela
Reichelová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Moravy
a Slezska s tím, že seriózní or-

ganizace poškozené spotřebitele
nikdy samy jako první aktivně
nekontaktují.
O tom, že předváděcí akci stále
„frčí“ i v Prostějově, nemůže
být pochyb. „Volají mi každou
chvíli. Nedávno mě zvali na akci
do restaurace ve Wolkerově ulici.
O podrobnosti jsem se ale absolutně nezajímala, protože na podobné výzvy jsem už hodně alergická,“ nechala se slyšet jedna ze
stálých čtenářek Večerníku, která
však chtěla zůstat v anonymitě.

A CO VY? MÁTE SE ŠMEJDY A JEJICH NOVÝMI FINTAMI Z POSLEDNÍ DOBY VLASTNÍ ZKUŠENOST? DEJTE
NÁM VĚDĚT NA TELEFONNÍM ČÍSLE 608 960 042, NA
E-MAILU EDITOR@VECERNIKPV.CZ, PŘÍPADNĚ NÁS
NAVŠTIVTE PŘÍMO V REDAKCI večerníku NA ADRESE
OLOMOUCKÁ 10, PROSTĚJOV.

Po Olomoucké to už zase FRČÍ
Řidiči si pochvalují nový systém křižovatky

Prostějov/mik, pk - Přesně jak
bylo naplánováno, tj. minulé
pondělí 8. září v devatenáct
hodin stavbaři otevřeli pro
běžnou dopravu Olomouckou
ulici v prostoru železničního
přejezdu. Nyní až do 28. října budou probíhat dokončovací práce na rekonstrukci
povrchu komunikací v ulicích
Sladkovského a Barákova.
Tato investiční akce s sebou
nese souhrnné náklady ve výši
zhruba čtyřiceti milionů korun, což shodným dílem financují všichni investoři.
„Spadl mi obrovský kámen ze
srdce. Ještě během předchozího víkendu jsem průběh prací
konzultoval se stavbyvedoucím

a zástupci Českých drah. Obě
strany mě ubezpečovaly, že
termín otevření bude dodržen.
A také se i stalo,“ neskrýval svoji
spokojenost Alois Mačák, první
náměstek hejtmana Olomouckého kraje a prostějovský radní.
„Pracovní úsilí všech bylo nezměrné, všichni zaslouží velký
dík. Chtěl bych touto cestou moc
poděkovat i účastníkům silničního provozu a občanům města
za jejich pochopení celé situace.
Na kraj jsme neobdrželi jedinou
stížnost, ba naopak reakce jsou
pozitivní a to je v dnešní době
obzvlášť cenné,“ pousmál se
Alois Mačák.
Železniční přejezd v Olomoucké ulici disponuje mo-

derním zabezpečovacím zařízením včetně závor. Okolo
přejezdu mnohé řidiče překvapil středový bezpečnostní
ostrůvek, který komunikaci
rozděluje na dvě části. Z Olomoucké na Sladkovského je
novinkou odbočovací pruh,
stejný pak přibude i z opačného směru ze Sladkovského
doprava na Olomouckou. „Konečně je tato křižovatka s železničním přejezdem přehlednější.
Ostrůvek bude možná komplikovanější pro řidiče kamionů,
kteří asi budou mít problém
ze Sladkovského ulice stočit
velké vozidlo doprava na Olomouckou. To ale ukáže až čas,“

svěřil se Večerníku se svými
pocity Jiří Doležal z Prostějova.
„Já osobně dost dobře nechápu
smysl těch ostrůvků, když přes
ně nevede přechod pro chodce,
ale budiž. Kvůli mým dětem
jsem ovšem rád, že na přejezdu
jsou konečně závory. Byly zde
potřeba, už tady došlo k mnoha
neštěstím,“ přidal Jiří Hladký,
jehož Večerník vyzpovídal přímo na ulici.
A jak už Večerník v minulém
čísle informoval své čtenáře,
na hranici Sladkovského a Olomoucké ulice budou instalovány semafory, jejichž činnost se
spustí ve chvíli projíždějícího
vlaku.

Rada rozhodla odstranit všechny problematické body
Prostějov/mik - Poměrně překvapivé okolnosti se objevily
v minulém týdnu kolem plánované výstavby nové Galerie
Prostějov, které má vyrůst na
místě stávajícího Společenského
domu.
„Mohu potvrdit, že společnost
Manthellan podala na Statutární
město Prostějov žalobu. Je totiž
přesvědčena, že schválením nového územního plánu magistrát
klade neúměrně velké překážky
v přípravě její velké investice
v Prostějově. Jde samozřejmě
o výstavbu obchodního centra
Galerie Prostějov mezi Špalíčkem
a místem současného Společenského domu,“ prozradil na čtvrteční tiskové konferenci Miroslav
Pišťák, primátor Statutárního měs-

ta Prostějov, který vzápětí potvrdil,
že konečně došlo k osobnímu setkání se zástupci „miliardového“
investora. „Nedávno proběhlo
jednání se zástupci společnosti
Manthellan, na kterém jsme si
vysvětlovali některé problémové
body v územním plánu. Nechci
přímo tvrdit, že nakonec mezi
námi došlo ke shodě, ale společně
jsme vnímali fakt, aby na jednání
Zastupitelstva města Prostějova
byl připraven návrh na změnu
územního plánu,“ nastínil situaci
první muž prostějovské radnice.
„Změny navrhované společností
Manthellan budeme projednávat
zvlášť, aby byl celý proces rychlejší. Týkat se mají ryze budoucího staveniště, na kterém vznikne
Galerie Prostějov. Současné zastupitelstvo stačí schválit jen pořízení
změny územního plánu, samotné
provedení už ale budou řešit nově
zvolení zastupitelé,“ přidal Zdeněk

Fišer, náměstek primátora zodpovědný za stavební investice ve
městě a za zpackaný územní plán.
O co ale vůbec jde a v čem nový
územní plán města komplikuje výstavbu obřího obchodního komplexu? „Společnost
Manthellan je přesvědčena, že
tímto ustanovením jí vznikla
škoda, jelikož územní plán jim
na základě názoru památkářů
znemožňuje pod obchodním
centrem stavět podzemní garáže.
Památkáři jsou totiž přesvědčeni
o tom, že právě v místech výstavby by mohlo dojít k archeologickým nálezům. Já osobně tomuto
stanovisku nerozumím, ale to
v tuto chvíli není rozhodující. Důležité je, že pokud zastupitelstvo
schválí změnu územního plánu
na základě požadavků investora,
budeme pak nadále se společností Manthellan o dalších plánech
důrazně jednat,“ konstatoval pri-

PROHLÁŠENÍ společnosti Manthellan
„Mohu potvrdit, že společnost Manthellan podala žalobu na
město Prostějov z důvodu porušení smlouvy o smlouvě budoucí
uzavřené v červenci 2010. Bez ohledu na to je však společnost
Manthellan plně odhodlána projekt regenerace centra Prostějova
a stavby Galerie Prostějov v navržené podobě realizovat a stále
pokračuje v přípravných pracích. Věříme, že náš smluvní partner - Statutární město Prostějov - nakonec dodrží svoje závazky
plynoucí ze smlouvy a realizaci projektu Galerie Prostějov bude
nadále podporovat.“
Richard Morávek, jednatel společnosti Manthellan
mátor Miroslav Pišťák s tím, že
vyčíslená škoda se týká také toho,
že olomoucký magistrát bez vysvětlení prodlužuje schválení regulačního plánu, na jehož základě
se bude moci stavba obchodního
centra zahájit.
Podle informací Večerníku se ve
čtvrtek odpoledne sešla mimořádná rada města. Její členové
se rozhodli odstranit všechny

problematické body, které brání výstavbě Galerie Prostějov,
přičemž tak znemožňují dodržet smlouvu o smlouvě budoucí
mezi městem a společností Manthellan. Pokud by totiž došlo ke
zmaření více než miliardové investice, mělo by to pro magistrát
nedozírné následky v podobě
možných pokut v řádech desítek Už je volná. Od pondělí 8. září od 19.00 hodin je Olomoucká ulice otevřemilionů korun...
na pro veškerý dopravní provoz.
Foto: Michal Kadlec
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ANO
NA
RADNICI?
RADĚJI
NE!
Prostějovští kandidáti se jen schovávají za nálepku A. Babiše
Zní to neuvěřitelně, ale doba do otevření volebních
místností při komunálních volbách do Zastupitelstva
Statutárního města Prostějova se přehoupla přes hranici pouhého jednoho měsíce! Abychom byli přesní, první
volební lístek hodíme do urny už za šestadvacet dní.
„Letí to opravdu jako voda. Poslední jednání současného zastupitelstva se uskuteční v úterý třiadvacátého
září. Rada města bude ve svém funkčním období podle
zákona pokračovat až do okamžiku, než bude nově
zvoleným zastupitelstvem jmenována nová,“ připomněl
pravidla při vedení města na samém konci volebního
období stávající prostějovský primátor Miroslav Pišťák.

Prostějov/mik - Předvolební
kampaň před říjnovými komunálními volbami je v plném
proudu. Sebevědomými výroky
tak nešetří ani hnutí ANO 2011,
jejich prostějovští reprezentanti
ovšem naprosto nepochopitelně
kritizují ekonomické hospodaření současného vedení města. Šetřit! Přestat mrhat penězi! To jsou
hlavní hesla kandidátů tohoto
hnutí při jejich snaze dostat se do

zastupitelstva Statutárního města
Prostějov.
Tyto výroky ovšem už na první pohled budí rozpaky a na
mnoha tvářích jen trošku přemýšlejících voličů dokonce
i ironické úsměvy. Cožpak lidé
okolo lídryně kandidátky prostějovského hnutí ANO Hany
Naiclerové nevědí, že Prostějov
je již několik dlouhých let po
Praze nejlépe hospodařícím

městem v České republice?
A co víc, naprosto bez dluhů?
Bohužel prostějovské ANO
2011 spoléhá na popularitu parlamentního seskupení a jeho
kandidáti bez jakýchkoliv zkušeností s řízením čehokoliv se skrývají pod nálepku podnikatelských
i politických úspěchů Andreje
Babiše. Je až s podivem, že vedení
prostějovského hnutí ANO chce
vést radnici lidmi, kteří sice netají

ambice, ale před jejich mizivými
zkušenostmi je třeba se mít na pozoru. A co víc, tito lidé například
nejzkušenějšího politika Jaroslava Faltýnka odsunuli až na čtvrté místo své kandidátní listiny.
Podle informací Večerníku totiž
tento všem Prostějovanům známý a celkem oblíbený politický
stratég nejprve pomáhal rozvíjet
prostějovskou pobočku hnutí
ANO, posléze byl ale převálco-

ván a odsunut na vedlejší kolej.
Jistě, je na voličích, komu dají
pro příští čtyři roky důvěru, aby
vedl Prostějov. Nikdo z nás by ale
neměl být ovlivněn lacinými hesly bez jakýchkoliv oprávněných
argumentů. A jestliže se nám
zamlouvá současná politika vládního ANO 2011 v čele s Andrejem
Babišem, pak prostějovské sekce
má k němu i jeho činům prozatím hodně a hodně daleko!

AKTUALITY Z POLITIKY HLEDEJTE NA WWW.VECERNIKPV.CZ

„Spojuje nás práce - pro děti i seniory,“ Koloběžkové
konstatuje zastupitel Jiří Pospíšil (ČSSD) odpoledne s ČSSD

Prostějov - Ing. Jiří Pospíšil (Česká strana sociálně demokratická) se v letošních komunálních
volbách bude o hlasy prostějovských voličů ucházet již čtvrté volební období, a to z devátého místa
kandidátky ČSSD. V současné době je Jiří Pospíšil
(na snímku) kromě zastupitele také předsedou komise koncepce a rozvoje Rady statutárního města Prostějova a rovněž členem finančního výboru
města Prostějova. Zkušeného komunálního politika Večerník požádal o krátký rozhovor.
Michal Kadlec
V profesním životě se zabýváte ekonomickými záležitostmi. Komunální politika ale
není pouze o číslech, že?
„Jsem celý život povoláním
ekonom. Proto jsem také vždy
své podněty v regionální politice
i tisku směřoval tímto směrem.
Nyní mi dovolte, abych se po
téměř dvanácti letech zkušeností
s komunální politikou podíval na
život v Prostějově i z jiné strany,
možná i více osobní. Až nyní se

svým malým vnukem dokážu
plně ocenit nová či zrekonstruovaná dětská hřiště, která jsou
velmi navštěvována mladými
rodinami, malými i staršími
dětmi. Vidím, že u malých dětí
rozvíjí jejich motorické dovednosti, u starších i fyzickou zdatnost a naplňuje se smysluplně
jejich volný čas. Jistě by taková
moderní hřiště uvítali obyvatelé
ve všech částech města, proto
budeme jejich další výstavbu
a postupnou modernizaci podporovat.“

V posledním roce se město
razantním způsobem pustilo do rekonstrukcí mateřských
škol. V jakém stádiu jsou tyto
investice dnes?
„Aktuální se jeví pokračování
v revitalizacích zahrad a rekonstrukcích dětských hřišť u mateřských školek. Je příjemné
konstatovat, že od příštího měsíce začne probíhat druhá etapa
revitalizace školních zahrad u celkem osmi mateřských škol. Mezi
těmito městskými zařízeními je
i mateřská školka v Čechovicích,
kam dochází i děti z Domamyslic.
O školku je velký zájem, vzhledem
k rostoucí výstavbě v této lokalitě
a stěhování mladých rodin s dětmi.“
Veřejnosti je poměrně
málo známé, jakým stylem se změnil areál bývalé staré
nemocnice v Lidické ulici. Přitom tady už delší dobu funguje
tolik potřebné sociální a zdravotní zařízení pro prostějovské
občany...
„To je pravda, i já si myslím, že
mezi občany není příliš známá

skutečnost, že zde již od roku 2005
sídlí Centrum sociálních služeb.
Jeho součástí je domov pro seniory a domov se zvláštním režimem,
jehož zřizovatelem je Olomoucký
kraj. Ve spolupráci právě s Olomouckým krajem a pomocí fondů
Evropské unie je již několik let
využíváno tří rekonstruovaných
pavilonů pro péči o seniory a dva
pavilony pro ženy s chronickým
duševním onemocněním. S pomocí empatického personálu,
v prostředí nádherné velké zahrady, se jim stáří i nemoc stávají
snesitelnějšími. Tuto skutečnost
velmi vnímám od okamžiku, kdy
se stal v loňském roce obyvatelem
tohoto domova pro seniory i můj
otec, kterého pravidelně navštěvuji.
Nyní tam vládne čilý stavební ruch,
protože se v rekonstrukci bývalého
areálu nemocnice pokračuje. Ubytování, a v neposlední řadě také pracovní příležitosti, tam budou moci
najít
j další naši spoluobčané.“
Co byste na závěr vzkázal
voličům před blížícími se
komunálními volbami?

inzerce

Spojuje nás práce, plníme své sliby.
www.cssd-prostejov.cz

„Je třeba, vážení spoluobčané, přijít k volbám a umožnit tak svým
hlasem pokračovat v dosavadním
úspěšném rozvoji města Prostějova. A o tom, že skutečně úspěšný
je, jsme své voliče přesvědčili konkrétními činy a splněnými sliby.
Navíc ekonomické výsledky nám
závidí všechna okolní města. Chtěl
bych všem spoluobčanům popřát
mnoho zdraví, spokojenosti a šťastnou ruku při vybírání kandidátů do
nového zastupitelstva města.“

Prostějov/red – V předhodovou
sobotu uspořádali členové ČSSD
Prostějov spolu s ženami ze SDŽ
na výletišti „u Abrahámka“ koloběžkové odpoledne. Přestože
nebylo počasí zcela ideální, nenechali pořadatelé ani rodiče s dětmi odradit a dorazili v hojném
počtu. Pro malé návštěvníky byl
připraven program s různými
soutěžemi jako například slalom
na koloběžkách, malování či střelba do branky.
Hned po příchodu obdrželi malí závodníci kartičky, na které dostali po
splnění příslušné disciplíny razítko.
Hlavní atrakcí pak byl závod na
koloběžkách, který proběhl na cyklostezce směřující od Abrahámka na
Mostkovice. Po absolvování tohoto
klání i všech dalších soutěžních disciplín byly všechny účastnické kartičky zařazeny do slosování o ceny.
Aby rodiče jen nepřihlíželi soutěžení
svých ratolestí, připravili pořadatelé
soutěže i pro ně - a to jak pro muže,
tak i pro ženy.
V rámci této akce měli přítomní možnost se setkat s kandidáty

„Pro strach mám uděláno,“ říká Blumenstein
Na radnici ušetřil miliony za IT, i když ho za to chtěli diskreditovat

Prostějov/pr - Kdo chce řídit město, musí mít odvahu.
Jinak totiž nebude mít sílu postavit se různým nepravostem. Takový problém zcela jistě nemá Tomáš Blumenstein, který nyní vede do voleb kandidátku nové
generace prostějovských občanských demokratů.

Přes překážky pro úspory

Přijďte k volbám
10. - 11. října 2014

Dobrým dokladem tohoto jeho postoje jsou aktivity na poli
městských zakázek. Před čtyřmi lety na sebe Blumenstein
vzal břemeno v podobě vedení městské komise pro IT.
Patřil totiž mezi ty, kteří chtěli tehdejší skandály spojované
s nákupem údajně předražené výpočetní techniky vyřešit a
nastavit pravidla, aby se už nemohly opakovat. „Byl to boj,
ale mnoho jsme nakonec prosadili,“ hodnotí svou misi v čele
IT komise Blumenstein, kterému ke cti slouží, že podle odborných odhadů se novými postupy při zadávání IT zakázek
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Miroslav PIŠŤÁK
primátor

Foto: ČSSD
ČSSD a pohovořit s nimi o různých tématech, které je zajímají.
Jak se opět ukázalo, je o taková neformální setkání s programem mezi
občany zájem a ČSSD v nich hodlá
i nadále pokračovat. Přímý kontakt
s občany je totiž nejlepší formou
jak udržovat otevřenou diskusi
mezi Prostějovany a jimi zvolenými zástupci.

podařilo městské kase ušetřit řadu milionů korun. A předseda
celostátní Mensy ví, co s nimi udělat: „Nemusíme lidem
z kapsy tahat peníze za odpadovou daň“.

Oblíbený volební „skokan“
Úsporné „novoty“ se ale všem nelíbily a někteří lidé z branže
dokonce proti Blumensteinovi spustili pomlouvačnou
kampaň, která ho měla u veřejnosti diskreditovat. Ani kejkle s fakty ovšem jejím strůjcům nepomohly. To se potvrdilo již loni na podzim, kdy Blumenstein kandidoval na
desátém místě kandidátky do Parlamentu a voliči ho svými
hlasy vystřelili až na místo třetí. Poslancem se Blumenstein
tehdy kvůli slabšímu krajskému výsledku strany sice nestal,
ale minimálně se potvrdilo, že Prostějované si váží poctivosti v politice a nenechají si nic namluvit, když zloděj křičí
„Chyťte zloděje!“
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 15. září 2014

INZERCE

Konicko Kostelecko Němčicko Plumlovsko Protivanovsko Pirát silnic bez „papírů“ prosvištěl Mostkovicemi

Regionální zpravodajství
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Do sed
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en!!
Němčicko/mik - Deštivé počasí
se podepsalo na odložení velkolepé akce připravené pro vyznavače
cykloturistiky z celého němčického regionu. „Z důvodu nepříznivého počasí je akce Na bicyklech
Němčickem přeložena na sobotu
20. září 2014,“ potvrdil Večerníku za pořadatele Miroslav Rohel
z Doloplaz. Zbývá jenom doufat,
že masovou cyklistickou akci nepřízeň počasí nezmaří ani příští
týden.
Rozstání: rypadlo
zůstalo bez nafty
Rozstání/mik - Úplně na suchu
zůstalo rypadlo zaparkované
v kamenolomu v Rozstání. Policisté přijali oznámení o krádeži
nafty minulé pondělí, přičemž
k ní došlo už ve středu 3. září.
Zatím neznámý pachatel poškodil víko palivové nádrže rypadla
umístěného v areálu kamenolomu
v katastru obce Rozstání. Následně
z něj odčerpal 189 litrů motorové
nafty, čímž poškozené společnosti
způsobil celkovou škodu za téměř
sedm tisíc korun. Pokud se policistům podaří pachatele zjistit, hrozí
mu za krádež až dva roky vězení.
Velká válka v Němčicích
Němčice nad Hanou/mik - Město Němčice nad Hanou zve veřejnost na výstavu věnovanou 1. světové válce v letech 1914 až 1918
s názvem „Němčáci na frontách
Velké války“, která bude probíhat
od úterý 16. září do středy 15. října
2014 ve foyer kina OKO v Němčicích nad Hanou.
INZERCE

Škola v Pivíně slaví stoleté výročí nacvičovali záchranu osob

Pivín/mik
„Když jsem v roce 1998 nastoupil do funkce starosty,
byla zde tendence školu zrušit.
S tím jsem ale nemohl v žádném případě souhlasit. Pokud
by totiž škola měla zaniknout,
zmizela by z obce i radost,
dětské štěbetání a vesnice by
v přeneseném významu vymřela.
V těch letech výrazně pomohl
tehdejší poslanec Miloslav Vlček, který nám sehnal pět a půl
milionu korun na rekonstrukci
školy. Její provoz jsme samozřejmě museli z velké části
platit sami, stála obecní kasu
hodně peněz, ale v žádném případě toho nelitujeme,“ svěřil se
Večerníku starosta Pivína Jan
Vrána.
Právě díky zmíněné státní dotaci
se podařilo pivínskou základní
školu nejenom zrekonstruovat,
ale navíc fasádě budovy vrátit podobu, kterou měla v roce

1914. „Dalo to rovněž hodně práce, muselo se vycházet
z dobových dokumentů. A také
bustu Jana Amose Komenského
na fasádě jsme museli předělat
do původního decentního stavu.
Za minulého režimu byl totiž
Komenský natřen hned několika
barvami, což nebylo příliš důstojné,“ uvedl dále Vrána.
Oslavy 100. výročí základní školy,
kde se učí děti od první do páté třídy, probíhaly po celé sobotní odpoledne, načež večer byly zakončeny
slavnostním ohňostrojem. V obci
se sešly celé generace absolventů
školy, ředitelka, pedagogové a pochopitelně i děti připravili velmi
bohatý kulturní program.
V sobotu 6. září se Pivínští také
rozhodli vysadit v blízkosti školy lípu. Dvě pamětihodné už
tu mají, přičemž jednu zasadil
T. G. Masaryk, druhou Ludvík
Svoboda. Ta nová by podle starosty Jana Vrány měla vydržet
minimálně také sto let...

„Doplácíme na ni,
ale nedáme ji
za žádnou cenu,“
říká starosta Jan Vrána

Bude také staletá? U příležitosti oslav sto let provozu zdejší základní školy vysadili v Pivíně i novou lípu. Ruku k dílu samozřejmě přiložil
i starosta Jan Vrána. 2x foto: Michal Kadlec

Hamry/mik - Hasičský záchranný sbor Olomouckého
kraje využil nabídky firmy ZHT
Group na výcvik záchrany osob
z výkopů. Ten se uskutečnil v sobotu 25. srpna v areálu výcvikového
prostoru v Plumlově-Hamrech,
kde je rovněž umístěn flashover
kontejner. Výkop pro výcvik zajistili příslušníci Záchranného útvaru Hlučín.
„Odbornou přípravu vedl Ondřej
Šesták z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.
Za HZS Olomouckého kraje
se školení zúčastnili příslušníci
z požární stanice Prostějov, která
je v rámci kraje předurčena pro
tyto mimořádné události. Odborná
příprava se věnovala bezpečnosti
práce ve staticky narušených
výkopech a stabilizaci jejich stěn.
Prostějovští záchranáři praco-

vali při stabilizaci se dřevem. Při
odborné přípravě si mohli hasiči
prakticky vyzkoušet pažící systém
americké firmy Paratech, který
stabilizaci stěn výkopu výrazně
urychluje,“ popsal Marek Sobek
z Hasičského záchranného sboru
v Prostějově.
Hasiči si postupně vyzkoušeli
pažení přímého výkopu, výkopu
ve tvaru L a T. „Štěrkopískové
podloží v Hamrech připravilo
hasičům reálné podmínky pro
výcvik. Stěny výkopu již při kopání
padaly a rozhodně se nebylo možné
spolehnout na jejich stabilitu. Při
výcviku se kromě materiálu značky
Paratech využilo i dřevo z výbavy
požární stanice v Prostějově. Výcvik
splnil očekávání organizátorů
i cvičících a povede k dalšímu rozvoji schopností hasičů,“ pochvaloval
si Marek Sobek.

BYLI JSME
U TOHO!

Je na ně spoleh. Hasiči musí při záchraně osob dokázat i nemožné.
V Hamrech nacvičovali v hlubokých výkopech.
Foto: HZS Olomouckého kraje

Kraj pomůže Pivínu s financováním nové silnice
Pivín/mik, pk - Vynikající zpráva pro obyvatele Pivína a také Skalky! Krajští radní
na svém čtvrtečním jednání odsouhlasili
poskytnutí finančního příspěvku na vybudování obslužné komunikace právě mezi
Pivínem a Skalkou. Půjde o vůbec první
spojnici mezi oběma obcemi. Navíc v současnosti v této obci panuje čilý ruch na rekonstrukci páteřní komunikace. Tamnímu
starostovi Janu Vránovi se tak podařily
hned dva husarské kousky za sebou...
„Pivín a Skalka dlouhodobě usilují o vybudování obslužné komunikace, která by nejkratší
cestou spojila obě obce. Nová silnice zcela

jistě zlepší jak historicky danou vzájemnou
vazbu, tak především zkvalitní dostupnost
pro místní obyvatele,“ uvedl první náměstek
hejtmana a prostějovský radní Alois Mačák
(ČSSD).
Vzhledem ke skutečnosti, že jde o vybudování zcela nové silnice, dosahují celkové náklady investiční akce přes sedm milionů korun.
Kraj by ze svého rozpočtu uhradil padesát
procent. Stejným, tedy padesátiprocentním
poměrem, se na financování budou podílet
i Pivín a Skalka. Každá obec po hranici svého
katastrálního území. Nová obslužná komunikace bude mít necelé dva kilometry.

Obnovit historické spojení mezi Skalkou
a Pivínem se neúspěšně snažili předkové
obou obcí už po několik desetiletí. Pokud
v pátek 19. září schválí návrh krajské rady
členové Zastupitelstva Olomouckého kraje,
začne výstavba pozemní komunikace ještě
během tohoto měsíce. Již v příštím čísle Večerníku tak přineseme víc!
A aby toho nebylo málo, stavební ruch probíhá
také uvnitř Pivína. Již počátkem července byly
zahájeny práce na rekonstrukci silnice přes obec
v celé její délce i s výstavbou nové kanalizace,
která v části prochází pod vozovkou. Mnohaletá
snaha starosty Jana Vrány se tudíž vyplatila...

Už v sobotu na PLUMLOVSKÉ VINOBRANÍ

Plumlov/pk, mls - Již tuto sobotu to
vypukne! A pokud vyjde počasí, letošní
Plumlovské vinobraní 2014 bude skutečné chutné. Devátý ročník akce, konané v režii Spolku plumlovských nadšenců, totiž slibuje velkolepou podívanou,
jejíž mediálním partnerem je - jako už
tradičně - PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
A tak v sobotu 20. září by neměl na zámku v Plumlově nikdo chybět.
Zábavný program odstartuje ve 14.30 hodin cimbálová muzika Harafica. S temperamentní mexickou hudbou následně vystoupí kapela Mariachi espuelas. V 18.00
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

region@vecernikpv.cz

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´.
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.

Známe výherce deseti vstupenek
Správná odpověď na naši soutěžní otázku z minulého vydání byla za B), tedy že známým muzikantem, který spojil svoji hudbu se skupinou AG FLEK, byl VLASTA
REDL, tedy nikoliv Jiří Pavlica ani Dalibor Janda.
Že máte o PLUMLOVSKÉ VINOBRANÍ zájem dokazuje počet soutěžících, kterých se v
losovacím osudí sešlo hned 215 správných odpovědí. Všem za účast děkujeme!
Vylosována pak byla následující desítka: Kamila ČERNÁ, 8. května 255, Kralice na
Hané * Božena STAŇKOVÁ, Ptení 79 * Josef ZAJÍČEK, Ohrozim 5 * Božena STAŇKOVÁ, Vícov 151 * Antonín ZAJÍČEK, Čechy pod Kosířem * Růžena ŠPICEROVÁ,
Ptení 65 * Jiřka KUNČÍKOVÁ, Ptení 57 * Petra HANDLOVÁ, Svadůvky 493, Držovice
* Zdeňka STAŇKOVÁ, Ptení 168 * Jolana FRGALOVÁ, Sídl. Svobody 21/76, Prostějov
Vstupenky budou připraveny v redakci Večerníku, a to od středy 17. září.

Představujeme regionální podnikatele...

zkoušky, kterou odmítl, stejně
jako lékařské vyšetření spojené
s odběrem biologického materiálu v nemocnici. Nyní je podezřelý
ze tří přestupků proti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu,“
sdělila Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak dodala, spisový materiál
bude po zadokumentování zaslán
příslušnému správnímu orgánu
k projednání.

www.
vecernikpv
.cz

přednášek, rozhlasových i televizních relací,
rozhovorů do časopisů. „Nedílnou součástí
rozvoje je hlavně individuální přístup ke klientovi, poradenství a pomoc s výběrem vhodných prostředků pro zlepšení zdraví,“ prozrazuje Jarmila Podhorná s tím, že sestavuje
speciální kúry, které jsou složeny z několika
lahviček bylinných a pupenových tinktur, jež
komplexně pomohou řešit zdravotní potíže.
„Poradenství funguje telefonicky, ale hlavně
e-mailovou korespondencí. Odtud máme
pak i zpětnou vazbu o účincích kúry, reakcích
a změnách stavu,“ říká Podhorná.
Firma NADĚJE v současné době vyrábí
sedmdesát druhů výtažků z bylin a stej-

né množství i výtažků z pupenů rostlin,
dále masti, oleje a koupele. Všechno jsou
čistě přírodní produkty. Magistra Podhorná přitom spolupracuje s celou řadou
lékařů, kteří pracují s gemmoterapeutiky.
I odtud přichází řada kladných hodnocení,
jak výtažky pomáhají. „Jejich výhodou je,
že je lze použít jako pomocný podpůrný
prostředek i v průběhu onemocnění, kdy
působí na fyziologické úrovni a pomáhají
tělu lépe zvládnout léčbu a následnou regeneraci organismu,“ poznamenala Jarmila Podhorná s tím, že více o gemmoterapii
prozradí čtenářům Večerníku v příštím
vydání.

ukradli motorku

Návštěvníkům chutnal i famózní „segedín“ od starosty

Plumlov/mik - Málokdy se uskuteční akce, na které se stovkám
návštěvníků sbíhají sliny jako
oceán! Třetí ročník Plumlovského kotlíku, tedy soutěž ve vaření
guláše, přilákal i přes rozmarné
počasí masu lidí, s čímž museli
být pořadatelé maximálně spokojeni. A nejenom oni. Také všichni,
kdo uplynulou sobotu neváhali
a přišli do areálu campingu Žralok u Plumlovské přehrady, rozhodně nelitovali.
„Ještě v pátek večer mi přihlášení
soutěžící volali, jestli si to nerozmyslím a celou akci kvůli dešti nezruším.
Všem jsem ale řekl, že se rozhodneme až těsně před akcí, nechtělo se mi
něco tak pěkného odkládat. A taky
jsem nevěděl, co bych si počal s půldruhým metrákem masa,“ smál se na
celé kolo Petr Piňos, hlavní pořadatel
v pořadí už třetího ročníku Plumlovského kotlíku.
A tak se sedmnáct družstev
v sobotu 13. září snažilo uvařit
co nejchutnější a nejoriginálnější
kotlíkový guláš. Málokterý ze zástupců kuchařských mistrů však
Večerníku prozradil své originální recepty. „Rozhodl jsem se lidem
ukázat, že i zaměstnanci městského
úřadu umí vařit. Sestavili jsme takříkajíc obecní družstvo a pomáhá nám
také moje manželka. Kuchtíme guláš na způsob maďarského segedínu,
sice bez smetany, ale se zelím a sa-

mozřejmě patřičným kořením,“ svěřil se starosta Plumlova Adolf Sušeň.
Činila se ale rovněž ostatní družstva,
to své měl i místostarosta Plumlova
Martin Hendrich. „Guláš nechávám na ženských, já se starám spíše
o předkrm. Pojďte, dejte si slivovičku, ta nesmí před gulášovým
nášupem chybět,“ zval Večerník
místostarosta. Když jsme s díky odmítli, jelikož bychom se museli do
redakce vrátit pěšky, nabízel aperitiv
na vytrávení dalším návštěvníkům
této skvělé akce.
Každý ze soutěžících týmů obdržel
od pořadatelů tři kilogramy masa,
potřebnou vodu a také dřevo na topení pod kotlem. Ostatní ingredience,
včetně zeleniny a koření, si už kuchaři museli obstarat sami podle svých
plánů a receptur. „Jsem naprosto spokojený, jak s účastí soutěžících, tak
i návštěvou několika stovek lidí. Co
víc si přát, vždyť se podívejte, jaká tu
panuje skvělá nálada, obzvláště pak,
když má každý plné břicho,“ hodnotil průběh akce hlavní pořadatel Petr
Piňos.
Odborná porota pak hodnotila
vlastnosti navařených gulášů.
Nejenom barvu, vzhled, chuť
a vůni, ale také originální název soutěžícího družstva, stylový oděv, čistotou na pracovišti
a atmosféru kolem jednotlivých
stánků. Své si ovšem také řekli
návštěvníci akce, protože ve hře

Fotoreportáž
Fotoreportáž

BYLI JSME

Rozstání/mik - Pod rouškou tmy
v noci z minulého pondělí 8. na
úterý 9. září došlo ke vloupání do
garáže v Rozstání. Zatím neznámý
pachatel překonal ochrannou
mříž a zevnitř odcizil motocykl
značky KTM oranžové barvy.
„Společně s motorkou vzal zloděj
i pákové kleště. Majiteli způsobil
celkovou škodu za šestadevadesát
a půl tisíce korun. Policisté zahájili

a
togalerie n
video a focernikpv.cz
www.ve

U TOHO!

úkony pro podezření ze spáchání
přečinů porušování domovní svobody, krádeže a neoprávněného
užívání cizí věci. Za tyto činy hrozí
pachateli, v případě jeho dopadení,
až tříletý pobyt za mřížemi,“
sdělila Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje s tím,
že po motocyklu vyhlásili policisté
pátrání.

Z Pěnčína zmizela Octavie

Gulášek a slivovička. Zatímco starosta Plumlova Adolf Sušeň se s kolektivem potil u vaření segedínského guláše, místostarosta Martin Hendrich se staral o „pitný režim“...
2x foto: Michal Kadlec
bylo rovněž divácké vyhodnocení. „Třetí soutěží se týkalo rychlovarných konvic. Kdo dokázal
nejrychleji uvařit půl litru vody,
ten vyhrál,“ popsal originální vloženou soutěž Petr Piňos.
Nejchutnější guláš v campingu Žralok podle odborné poroty uvařili nakonec Apačové
s jejich Indiánským buvolím
mlsem. Diváci ale byli jiného
názoru, u nich vyhráli zase Pistolníci s kovbojským gulášem.
V každém případě už teď se všichni
těší na příští ročník této velkolepé
a kořením provoněné akce...

Výsledky Plumlovského kotlíku 2014

Pěnčín/mik – Oči pro pláč nyní zbývají majiteli „oktávky“
z Pěnčína, kterému jeho plechového miláčka někdo ukradl. Pachatel je zatím neznámý.
„Ze spáchání přečinu neoprávněného užívání cizí věci je podezřelý zatím
neznámý pachatel, který v noci z pondělí osmého na úterý devátého září
odcizil v Pěnčíně osobní vozidlo Škodu Octavii stříbrné metalízy. Majiteli způsobil škodu za šedesát tisíc korun,“ konstatovala Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Hodnocení odborné poroty
1. místo: Apačové od splavu s Indiánským buvolím mlsem
2. místo: Soběsuky 99 s Domácím sviňákem ze Soběsuk
3. místo: Český svaz kotlíků s Moravskoslovenským gulášem
Hodnocení diváků
1. místo: Pistolníci s Kovbojským gulášem
2. místo: Oldo Buresso se Zlatým kotlíkem
3. místo: Obecní peklo se Zámeckým životabudičem
Závod rychlovarných konvic
1. místo: Lenka Krčová se Sencorem
2. místo: Miška a Kajka s Tefalem
3. místo: Radim Švéda s Bossinim

jak se kuchtilo na žraloku...

3x foto: Michal Kadlec

Došlo na naši adresu...

Indiánská oslava. Apačové od splavu se svým buvolím mlsem U slávistek snězeno! Také fanynky pražského sešívaného O zdraví postaráno. Aby se nikdo z návštěvníků nepřejedl
získali od odborné poroty nejvíce hlasů, což se hned zapilo!
klubu navařily skvělý guláš, který z kotlíku brzy zmizel.
a nebolelo ho břicho, na to dohlížely bystré zdravotní sestry.

Určice poutí uctily obraz „své“ Panny Marie

Určice/tok - „Přejme si, aby se
tady a teď nebesa dotkla země,“
uvedl na počátku slavnostní
mše svaté pomocný biskup
olomoucký a titulární biskup
thunudrumský Mons. Josef
Hrdlička. V jistém smyslu se
jeho přání o předminulém víkendu vyplnilo, protože druhý
ročník obnovené pouti k Panně
Marii Určické se díky píli
organizátorů opravdu vydařil.
„Jsem rád, že nezůstalo jen
u premiéry. Letos jsme se navíc
posunuli po organizační stránce
této pouti zase o kousek dál,“ svěřil
se exkluzivně Večerníku P. Mgr.
Leszek Rackowiak, administrátor
určické farnosti Duchovní rozměr
pouti byl totiž dvoudenní, přičemž
již v sobotu 6. září byla příležitost
k duchovní přípravě.

Duchovní. Pomocný biskup
olomoucký Mons. Hrdlička pod
obrazem Panny Marie Určické.
Foto: Tomáš Kaláb

NADĚJE má pevné místo na trhu

Brodek u Konice/pr - Kdo by už dnes neznal sortiment od Naděje, který pomohl
již masám lidí? Firma, která se zabývá
výrobou výtažků z bylin a pupenů rostlin
se nachází v malebné krajině, ve vesnici
Brodek u Konice na Prostějovsku. Zakladatelkou je paní Mgr. Jarmila Podhorná,
která jako první uvedla do praxe terapii
pomocí výtažků z pupenů rostlin a stromů zvanou „gemmoterapie“.
Firma NADĚJE, kterou opravdu s plným nasazením vede Mgr. Jarmila Podhorná, vznikla v roce 1999 a od té doby získala pevné místo na trhu. Je to hlavně díky propagaci, kterou
paní magistra poskytuje v podobě seminářů,

www.vecernikpv.cz

Prostějovské v Mostkovicích vozidlo Škoda Octavie, které řídil
čtyřicetiletý muž. Auto krátce
předtím překročilo nejvyšší povolenou rychlost v obci, kde je
povolena pouze ´padesátka´.
Radarovým zařízením mu byla
naměřena rychlost pětašedesát
kilometrů za hodinu. Při kontrole řidič nepředložil policistům
řidičský průkaz, protože ho
neměl u sebe. Policisté ho
vyzvali k provedení dechové

V Hamrech hasiči PLUMLOVSKÝ KOTLÍK provoněl celý Žralok Z garáže v Rozstání

Obec žila hodovými slavnostmi a starosta zasadil lípu

Poprvé si místní děti sedly do zdejších školních lavic
ve chvíli, kdy začala první světová válka. Základní
škola v Pivíně si od té doby prošla časy dobrými,
ale i zlými, kdy několikrát hrozilo její uzavření. Nikdy
k tomu ale díky místním vedením obce nedošlo.
Předminulý víkend se tak v Pivíně slavilo jubilejních
100 let provozu školy, během kterých z ní vyšlo přes
sedm a půl tisíce žáků! Vše bylo spojeno s hodovými slavnostmi...

776 159 120

Mostkovice/mik - Překročil povolenou rychlost, byl bez
řidičského průkazu a odmítl
dechovou zkoušku. Třikrát
během malé chvilky se proti
dopravním předpisům provinil řidič škodovky, kterého
hned první den uplynulého
týdne
nachytali
policisté
v Mostkovicích.
„V pondělí osmého září krátce po
jedné hodině odpoledne kontrolovali dopravní policisté na ulici

Podzimní
zpravodajství
z Prostějovska

Stálo to za to. Poslední metry poutníků z Vřesovic a stále větší zájem ukazuje,
že i této době si lidé umí udělat čas pro své nitro.
Foto: Tomáš Kaláb

O den později, tj. v neděli 7. září od
osmi hodin ráno vyrazil průvod asi
tuctu poutníků ze sedmi kilometrů
vzdálených Vřesovic, do Určic dorazil krátce po půl jedenácté. To už se
k místnímu kostelu sv. Jana Křtitele
sjížděli vzácní hosté. Jako první dorazila z Vídně Její císařská a královská
výsost
arcivévodkyně
Ulrika
Habsbursko-Lotrinská s manželem
Dr. Michaelem Mackem v doprovodu iniciátora obnovené poutní tradice,
historika a prostějovského rodáka
PhDr. Marka Vařeky.
Z Brna přijel PhDr. Ludvík Belcredi
s manželkou, velkopřevor Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara
Jeruzalémského v České republice.
Určický starosta Vlastimil Konšel
rovněž přivítal svého prostějovského
kolegu, primátora a rovněž člena řádu
sv. Lazara Miroslava Pišťáka. „Právě
účast vzácných hostů, zástupců řádů
sv. Lazara a Salvatoriánů je novým
prvkem letošní druhé poutě, která
díky poutníkům z Vřesovic naplnila
svůj název,“ připomněl Rackowiak.
Úderem jedenácté hodiny začala
slavnostní mše svatá, v jejímž
průběhu biskup Hrdlička zmínil význam lokálních dějin spjatých s generacemi navzájem si blízkých lidí, které
jsou vždy autentičtější než ty „velké“,
národní. Nelze je také snadno falšovat
a upravovat podle momentální vůle
mocných.
Při biskupových slovech se přítomní
zadívali pozorně na zázračný obraz, který vlastně zobrazuje matku
s dítětem v náručí. „Právě toto je diskrétní, tiché poselství Panny Marie,“
zdůraznil Mons. Hrdlička.

Už to začalo
aneb pohled z Klenovic

Stejně jako v jiných základních
školách v České republice, tak i
na Základní škole v Klenovicích na
Hané byl zahájen školní rok 20142015 prvního září. K slavnostnímu zahájení se v sále školy sešli
všichni žáci, zaměstnanci, rodiče
i hosté už před osmou hodinou
ranní.
Každý zaměstnanec přijal z rukou dívek devátého ročníku při
představení květinu, třídní učitel
pak dostal pro svoji třídu lahev
dětského šampusu. Jednotlivě
jsme představili pětadvacet žáčků
a žákyň prvního ročníku, kteří byli
pasováni ředitelkou Mgr. Vladimírou Švecovou na žáky naší
školy. Tričkem s logem školy je
Vzácná návštěva. Před určickou farou se sešly vzácné osobnosti obdarovala jejich třídní učitelka
jako arcivévodkyně Ulrika Habsbrusko-Lotrinská s manželem, sta- Mgr. Jitka Martinová. Dárky a
rosta Určic Vlastimil Konšel (na snímku první zleva) či PhDr. Marek gratulace přijali také od starosty
Vařeka (druhý zleva).
Foto: Tomáš Kaláb obce Klenovice na Hané Stanislava Cetkovského a předsedy
V dnešní komerční době jsou pro obce. „Dalo by se říci, že k tomuto KPŠ při základní škole Rostislava
mnoho žen děti překážkou v se- kroku jsme přistoupili až po gen- Němce. Z řad deváťáků si vylosovali patrona, který jim bude
berealizaci, ve vlastní kariéře. erální opravě kostela
„Mateřství v sobě nese oběti, jenže a věže, která započala už
toto slovo bylo z moderního jazyka v polovině devadesátých let
vymazáno. Doba si žádá požitky a končila v roce 2009, což je mitady a teď. Ale národ bez dětí, to mochodem zhruba dvojnásobek
je národ bez budoucnosti, který doby, kdy byl v osmnáctém
v běhu času vyšumí,“ apeloval na století kostel stavěn. Při dnešních
význam a důležitost rodiny.
stavebních možnostech byl probPo závěrečném požehnání se lém samozřejmě v otázce financí.
účastníci pouti odebrali do prostor Dalším krokem bude rekonstrukce
obecního úřadu, kde pro ně obec místních komunikací v okolí kosve spolupráci s farností připravila tela a oprava budovy fary,“ plánuobčerstvení a oběd. „Díky Dr. je do budoucna Konšel.
Vařekovi, který má ke zdejší far- Pěvecký sbor při katedrále sv.
nosti a farníkům velmi blízko, Petra a Pavla v Brně a kapela
jsme loni po stotřinácti letech Hanačka se postaraly o hudební
obnovili poutní tradici, což lze stránku vydařené akce, která
v dnešní době považovat s trochou bude pokračovat i příští rok
nadsázky za hrdinský čin,“ nebál v září opět při příležitosti svátku
se použít velkého příměru starosta narození Panny Marie.

v případě potřeby nápomocný
nejen v prvních dnech ale i po celý
rok školní docházky. Ve školní
kronice pak zanechali otisk svého
palce a v „MINITANEČKU“
předvedli, jak se za krátkou chvilku skamarádili. Společně jsme
pak odpočítali a nejmladší žáci
na píšťalky pískáním odstartovali
školní rok 2014-2015. Zatímco
ostatní sál opustili, prvňáci, jejich
příbuzní a patroni ještě zůstali,
přičemž společně soutěžili, tancovali, fotili se a také si připili již
zmíněným šampaňským.
Na žáky šestého ročníku, k nimž
přibylo i čtrnáct nových tváří
z malotřídní školy v Pivíně,
čekal autobus a ten je odvezl na
adaptační kurz. Nezbývá než věřit,
že se vyplní slova a přání ředitelky
Švecové, starosty Cetkovského i
předsedy KPŠ Němce a bude to
rok úspěšný jak pro žáky, tak pro
jejich pedagogy.
Mgr. Helena Kaprálová,
ZŠ Klenovice na Hané

Foto: archiv ZŠ Klenovice na Hané

Kultura v Prostějově a okolí...
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Hodování v Prostějově déšť NEZASTAVIL
JAVORY rozezpívaly náměstí

et let,
„Je nám s Hankou stopětatřic
ale žijeme,“ pronesl Petr Ulrych
Vrcholem Prostějovských hanáckých slavností
byl bezesporu nedělní podvečerní koncert legendárních písničkářů Hany a Petra Ulrychových,
kteří rozezpívali celé náměstí T. G. Masaryka.
Oba sourozenci dokázali, že jejich originální dříve
bigbítové skladby se perfektně poslouchají i za
doprovodu houslí a cimbálu!
Prostějov/mik
Stejně jako celé hodové slavnosti v Prostějově bylo i vystoupení sourozenců Ulrychových v ohrožení. Nad radnicí
se totiž o půl šesté večer převalovaly těžké ocelově šedé
mraky a stovky diváků se
v obavách dívaly nad sebe.
Pár kapek spadlo, což ovšem
neodradilo Javory s Hanou
a Petrem, aby celé náměstí rozezpívaly. „Trošku deště nám

přece nemůže pokazit náladu,“ vystihla atmosféru Hana
Ulrychová.
Na pódiu pak zazněly největší hity Javorů, stejně jako
méně známé písničky z šedesátých a sedmdesátých let
minulého století. „Až do poloviny sedmdesátých let jsme
s Hankou hráli a zpívali bigbít.
Když se mě pak kamarádi ptali, co blbnu s lidovkami, přesvědčil jsem je po pár letech,
že i bigbít se dá hrát s cimbálovkou. Už jsme u toho zůstali
a udělali dobře,“ zavzpomínal
na pódiu Petr Ulrych.
V Prostějově společně se
svou sestrou Hanou zazpíval
i dnes už legendární píseň

Javory, se kterou dvojice
získala stříbrnou Bratislavskou lyru v roce 1976. Padly
samozřejmě i další pecky,
jako Rozmarýn, Plyne voděnka, Ententýny, Kámen
a mnoho dalších.
Půldruhé hodiny trvající
koncert skvělých písničkářů skončil ve chvíli, kdy
diváci už pomalu roztahovali deštníky. Unavení, ale
šťastní, poděkovali Hana
a Petr Ulrychovi Prostějovanům za skvělou kulisu.
„Mně a Hance je dohromady stopětatřicet let, ale
žijeme. A jsme rádi, že vy
dnes žijete s námi a máte
rádi naše písničky,“ pronesl na rozlučku s prostějovským publikem Petr
Ulrych.

„Ven mě vylákal syn a výborný burčák,“ smál se tatík na náměstí
Prostějov/mik, peh - Hodujte,
jezte, pijte a veselte se. Co na
tom, že k tomu potřebujete
deštník nebo pláštěnku. Přesně
v tomto duchu se nesly víkendové hody v Prostějově. Dvaatřicáté hanácké slavnosti sice
do velké míry ovlivnil déšť, ty
pravé hody ale v žádném případě nezastavil. Předem naplánovaný třídenní program proběhl bez jakéhokoliv omezení,
byť mnohdy mezi kapkami
deště. Řízná muzika, kolotoče,
desítky stánků se vším zbožím,
na které jste si jen vzpomněli,
možnost povozit se v historickém kočáru taženým koňmi
a hlavně skvělá nálada všech
návštěvníků. To byly hlavní
atributy uplynulého víkendu
v Prostějově. Večerník to nejdůležitější zmonitoroval...

Hody zahájil Klas
ve Špalíčku
Uplynulý pátek lilo jako z konve,
ale na zahájení Prostějovských
hanáckých slavností to naštěstí nemělo žádný vliv. To totiž
proběhlo v komorním prostředí
v Kavárně ve Špalíčku, kde hostům hráli a zpívali členové folklórního souboru Klas z Kralic na
Hané. „Mám ráda lidovou muziku, a když si ji můžu poslechnout
ještě v suchu a u kafíčka, nemá to
chybu,“ svěřila se Večerníku Ivana Brandlová z Prostějova.

ků snad všech věkových kategorií. Počasí výjimečně přálo,
a tak jen málokterý Prostějovan
si nechal ujít příležitost příjemného posezení pod širým nebem
s langošem, uzeným kolínkem
a sklenicí burčáku a k tomu si poslechnout příjemnou hudbu. „Šli
jsme se projít, když se tak pěkně
vyčasilo, děti chtěly nějakou tu
dobrotu a my jsme si dali letošní
první burčák,“ pochvalovali si
manželé Hájkovi, kteří si užívali
hudební odpoledne spolu s šestiletým Pavlíkem a čtyřletou Verunkou. Spolu s ostatními posluchači
si u kapely Kamelot a Romana
Horkého vytleskali nejeden hudební přídavek, nesměla chybět
ani píseň Zachraňte koně. „Tuhle
píseň prostě miluju,“ přiznala se
slečna Pavlína, která na vystoupení Romana Horkého a kapely
Kamelot dojela z Plumlova.

Podzimní
zpravodajství
z Prostějovska

V suchu. Nejznámější hanácký folklórní soubor Klas z Kralic na Hané zahájil ve Špalíčku prostějovské hody.
Foto: Michal Kadlec

Kamelot oslavil padesátku
Hodová sobota dopadla na jedničku. Jinak se snad ani nedá
popsat sobotní odpoledne, které
svým vystoupením zahájil Roman Horký s kapelou Kamelot,
jenž na české hudební scéně těší
posluchače už neuvěřitelných
padesát let. Úctyhodné jubileum
slavili hudebníci v rámci svého
letošního festivalového turné
i na prostějovském náměstí T. G.
Masaryka, kam je přišly podpořit
svým potleskem desítky fanouš-

Nasedněte si, povozíme vás!
Jednou z mnoha atrakcí Prostějovských hanáckých slavností
byla v neděli možnost svézt
se v historickém kočáru po
Pernštýnském náměstí. Na „koníčky“ se u zámku stály dlouhé

Krojovaní elegáni. Muzikanti z Mikulčic předvedli Prostějovanům nejen tradiční kroje, ale i nestárnoucí lidovou muziku z Čech
i Moravy.
Foto: Petra Hežová

Mikulčická cimbálovka
zadrnkala na slováckou strunku

Zlatý hřeb hodů. Koncert Hany a Petra Ulrychových (ve výřezu) přilákal na náměstí stovky Prostějovanů.
3x foto: Michal Kadlec

Vítejte, hodovníci! V zasedací místnosti rady města se stoly prohýbaly, hanácké vyslance bylo určitě čím pohostit.
Foto: Michal Kadlec

Sobotní podvečer zpříjemnila domácím Prostějovanům cimbálová muzika Slovácko z Mikulčic.
Jen co primáš mikulčické kapely
Slovácko Petr Marada uhodil
smyčcem do strun, shromáždila
se na náměstí početná skupina
příznivců lidové a cimbálové muziky. K prostějovským hodům
holt folklór neodmyslitelně patří,
a tak i muzikantská návštěva ze
Slovácka dorazila ve zdobených
tradičních krojích, a k tanci i poslechu zazněly písně z Moravy,
Čech i Slovenska.
„Za našich let jsme ani jiné písničky neznali, je v tom kus našeho
mládí,“ vzpomínala s úsměvem
jedna z návštěvnic paní Hromádková. Nejen ona si vyslechla
známé i neznámé lidové písničky
a spolu s ostatními návštěvníky
měli možnost ochutnat například
Štramberské uši, frgály i nezbytný burčák. „Poslouchat lidovky
bez vínka nebo burčáku by byla
věčná škoda.“ usmál se Václav,
který nelitoval času stráveného
ve frontě u jednoho ze stánků.

www.
vecernikpv
.cz
Padesát let na scéně. Roman Horký i kapela Kamelot byli příjemně překvapeni vřelým přijetím zdejších fanoušků.
Foto: Petra Hežová

z vernisáže...

fronty, výhodu měli ti, kteří si
projížďku objednali dřív a obdrželi časovku. „Jsem rád,
že alespoň na chvíli přestalo
pršet. Na druhé straně, byli
jsme připraveni i na takzvanou
mokrou variantu. Naše kočáry mají zatahovací střechu,
takže i při nepřízni počasí by
nás nic nevykolejilo,“ prozradil Václav Obr, ředitel Muzea
historických kočárů v Čechách
pod Kosířem, který se ovšem

Primátor Pišťák
tetičce Pachtlové
„vlepil hubana“
Hanácké slavnosti v Prostějově
se pochopitelně nemohly obejít
bez tradičního přijetí delegace
hanáckých hodovníků. Tu stejně
jako v předešlých letech vedla neodmyslitelná postavička,
slavná tetička Marie Pachtlová,
která ve svých dvaaosmdesáti
letech hýří temperamentem jako
dvacetiletá mladice. Zasedací
místnost rady města byla v nedělní pravé poledne plná krojovaných muzikantů, pozvání
přijali i „Hanáci“ z Bystřice pod
Hostýnem a dokonce dalekého
Jablonce nad Nisou. „Vážená tetičko Pachtlová a všichni
milí hodovníci. Dovolte, abych
vás s kolegy radními a panem
hejtmanem Rozbořilem přivítal
na prostějovské radnici, která v tomto roce oslaví sto let.
Všichni jsme rádi, že se s vámi
po roce opět setkáváme. Bez
vás, a bez vašich skvěle udržovaných tradic, by Prostějov
nebyl Prostějovem. A zvlášť
vítám právě tetičku Pachtlovou,
která k prostějovským hodům
neodmyslitelně patří. Pohoštění
je připraveno, hodujte a bavte se.
A když k tomu přidáte nějakou
tu lidovou do zpěvu, budeme
jenom rádi,“ pronesl v projevu

Zážitek. Z projížďky v historickém kočáru měly největší radost
malé děti. Některé z nich doteď možná ani netušily, že něco takového existuje...
Foto: Michal Kadlec
tu a tam podíval na zamračenou oblohu. „Ani koním voda
nevadí, dokonce ji mají rádi,“
dodal.
Spokojeni byli i Prostějované,
kteří tuto atrakci hojně využívali. „Já jsem osobně váhal,
jestli tady v tom počasí vůbec
vyjdu ven. Ale syn do mě pořád rýpal, abych neseděl u televize a šel s ním na projížďku
kočárem, na kterou se hrozně
těšil,“ svěřil se Večerníku Jan
Linhart, který nakonec nelitoval, že hodové slavnosti přece
jen navštívil.

Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov. Vzápětí přešel k nestárnoucí Marii
Pachtlové a doslova jí „vlepil hubana!“ V místnosti, kde obvykle
probíhají jednání rady města,
nebylo v tu chvíli k hnutí. Tetička
Pachtlová poděkovala primátorovi za skvělé přijetí a na oplátku ho pozvala na další hanácké
slavnosti, tentokrát ale do Zábřehu na Moravě. „A né že bodete
primátorskej hledat sto padesát
vémluv, proč nedojet! Ráde vás
tam ovedíme,“ pronesla roztomilou hanáčtinou Marie Pachtlová.

KDO VYHRÁL LÍSTKY Nový vítr v módních trendech zavál i do Prostějova díky projektu Gender
NA... HRADIŠŤAN
Takřka
T
křk celý
lý měsíc
ě í jste
j t mohli
hli soutěžit
těžit o lístky
lí tk proslulý
l lý
Hradišťan v čele s Jurou Pavlicou, který vystoupí v Městském divadle v Prostějově už tento čtvrtek. Spolu s nimi se
publiku ukáže i pěvecký sbor Proměny. Jak známo, výtěžek bude věnován prostějovskému Klokánku.
Akci organizuje Okrašlovací spolek Prostějov, který ústy své
předsedkyně a radní Milady Sokolové nabídl čtenářům Večerníku možnost poslechu ZDARMA. Takřka celý měsíc jste tudíž mohli soutěžit o tři lístky . Stačilo znát správnou odpověď
na naši otázku a zaslat ji do redakce.
A jelikož soubor HRADIŠŤAN vznikl v roce , zařadili jsme
do osudí hned 352 soutěžících. Všem za účast děkujeme!
Z nich pak byla vylosována následující trojice: Zbyněk
HOŠŤÁLEK, Stroupežnického 17, Prostějov * Helena KÝROVÁ, Lidická 31, Prostějov * Věra KAPLÁNKOVÁ, Janáčkova 5c, Prostějov
Vstupenky jsou připraveny v redakci Večerníku

Prostějov/peh - Co je to vlastně
ten 'gender' vědí dozajista už
všichni ti z vás, kteří navštívili
nově otevřenou výstavu velkoformátových fotografií mladého
talentovaného umělce Jakuba
Svobody. A pokud vám nejsou
cizí nejnovější módní trendy, na
právě začínající výstavě byste
rozhodně neměli chybět!
Stále aktuální téma rozdílů i společných atributů mužů a žen ve
společnosti s pomocí velkoformátových fotografií oživila na zdejší
umělecké scéně nejnovější expozice prostějovského muzea s názvem Gender. Ta byla slavnostně
zahájena vernisáží za účasti autorů
netradičních outfitů, zdejších i zahraničních hostů a realizátorů projektu v čele s manažerem projektu
Jindřichem Skácelem a zástupkyní ředitele prostějovského muzea

Kamilou Husaříkovou. „Šlo bezesporu o nejzajímavější vernisáž,
u níž jsem doposud byl. Přinesla
užasnou módní přehlídku, živé
vystoupení a performace,“ nechal
se unášet na vlnách opojné euforie Jindřich Skácel, manažer celé
výstavy.
Na atmosféře čtvrtečního večera
se podíleli ale nejen hosté, modelové a modelky, kteří přítomným
předvedli naživo kouzlo unisex
módy, ale i brněnský DJ s repertoárem plným nejnovějších
hudebních trendů. Novinkou byl
i striktně veganský raut, který příjemně překvapil chuťové buňky
přítomných hostů. „Vernisáž pro
mě dopadla nad očekávání dobře,
dorazilo na pět desítek předem
pozvaných hostů, sponzoři projektu a významní hosté z Prahy
i Londýna,“ pochvaloval si účast

při zahájení výstavy mladý prostějovský fotograf Jakub Svoboda,
autor vystavených snímků. „Mým
cílem je oživit zdejší uměleckou
scénu, představit nejnovější módní vize, které jsou často záležitostí
jen velkých měst. Sám se zajímám
o tématiku unisex módy a díky
této výstavě bych ji ve spolupráci
se všemi, kdo se na projektu podílí, rád představil zdejším návštěvníkům muzea,“ odhalil poselství
nejnovější výstavy autor vystavených velkoplošných fotografií,
který doufá, že půjde o impuls
k diskuzi na téma genderových
stereotypů v oblékání mužů a žen
obecně.
Součástí výstavy je i videoprojekce, která dovolí divákovi shlédnou
modely návrhářů Miroslava Rajtra, Michaely Mazalové, Martiny Jakubíčkové, Martina Kelbla

a tvůrců Mirky Horké a Hany Prchalové přímo při focení na zámku
Plumlov. Velkoformátové fotografie Jakuba Svobody si můžete prohlédnout v prostorách
prostějovského muzea do 23.
listopadu a pozor, organizátoři
akce si připravili pro návštěvníky ještě jeden exkluzivní bonbónek. „Rádi bychom v průběhu
výstavy realizovali i doprovodný

Krása a umění. Účastníky
vernisáže dokázala klavíristka pořádně rozpálit...
Foto: archiv J. Skácela

program spolu s módní přehlídku
unisex modelů pro širokou veřejnost,“ prozradil fotograf Jakub
Svoboda. „Chtěl bych všechny
pozvat do muzea, výstava Gender
stojí za to. Mohu prozradit, že pro
obrovsky úspěch se bude v listopadu konat afterparty pro veřejnost,“
dodal Jindřich Skácel.
Rozhodně se tedy máme na co
těšit!

Ze života města
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ZA MHD VYDÁ POKLADNA MAGISTRÁTU O STATISÍCE KORUN VÍC
„Bude dražší plyn a rozšíří se počet autobusových linek,“
vysvětluje Alena Rašková, náměstkyně primátora

Na tiskové konferenci po svém úterním jednání
prostějovští radní s předstihem zveřejnili částku,
která bude magistrátem proplacena společnosti
FTL jako úhrada prokazatelné ztráty v městské
hromadné dopravě pro příští rok 2015. Jak vyšlo
najevo, radnice v tomto případě sáhne do kasy
o něco hlouběji než tomu bylo v letošním roce.
A půjde na první pohled o docela astronomickou
částku přesahující devatenáct milionů korun!
Prostějov/mik
Podle radních je ovšem zmíněné navýšení v souladu s dlouhodobě uzavřenou smlouvou
o provozu MHD s uvedenou
společností. Ztráta totiž bude
vyšší z důvodu předpokládaného zvýšení spotřební daně
za plyn a také proto, že FTL
chystá navýšení počtu autobusových linek. „Prokazatelná ztráta
v městské hromadné dopravě se

vypočítává na základě zákona
o veřejných službách, přičemž
vyjadřuje rozdíl mezi náklady
a zisky dopravce. Ztráta se zjišťuje odhadem předpokládaného
vývoje finančních nákladů pro
příští rok. Právě pro rok 2015
předpokládá Česká národní
banka zvýšení inflace zhruba
o dvě procenta a hlavně bude navýšena spotřební daň na zemní
plyn. A jak všichni víme, v Prostějově máme všechny autobusy

právě na plynový pohon. Navíc
společnost FTL přistoupila na
požadavek magistrátu a mnoha
obyvatel města zvýšit počet autobusových linek. Například do
průmyslové zóny v Kralickém
háji, ale rovněž do Čechovic
a Domamyslic. Jedna z linek navíc bude upravena tak, aby lidé
i z okrajových částí města stihli
divadelní představení konaná
v sedm hodin večer, což v minulosti byla celkem potíž,“ vy-

světlila veškeré novinky spojené
se zajištěním městské hromadné
dopravy pro příští rok Alena
Rašková, náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějova.
V letošním roce doplácelo
město na hromadnou dopravu celkem 18 902 000 korun,
předpokládané výdaje na ten
příští jsou 19 214 000 korun.
„Jedná se tedy o navýšení o tři
sta dvanáct tisíc korun, což je
nárůst o 1,6 procenta. Zároveň
si ale musíme uvědomit, že
dochází k rozšíření počtu najetých kilometrů o patnáct tisíc
kilometrů, celkový odhad počtu
najetých kilometrů v městské
hromadné dopravě pro rok 2015
je osm set tisíc kilometrů,“ vypočítala dále Rašková.
Městskou hromadnou dopravu
v Prostějově provozuje společnost First Transport Lines, a to
na základě rámcové smlouvy až

EXPRESS
z rady města

Změna. Magistrát zaplatí za městskou hromadnou dopravu v roce
2015 o více než tři sta tisíc korun víc, než tomu je v letošním roce.
Jízdné má ale pro občany zůstat stejné.
Foto: archiv Večerníku
do konce roku 2023 s konkretizovanými smluvními dodatky vždy
na období příslušného kalendářního roku. Předmětem spolupráce je provozování patnácti linek
městské hromadné dopravy,
a to za úhradu prokazatelné ztráty, která jejich provozem vznikne.

„Ve smlouvě je také jasně řečeno,
že ztráta se může navyšovat pouze za předpokladu, že se zvýší
ceny pohonných hmot nebo
dojde k inflaci. A přesně tyto důvody nyní nastaly,“ doplnil Miroslav Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějova.

Co proti povodním? PRŮPLAV Parkoviště u svaté Anny
mezi Romží a Hloučelou! dostane nový kabát

Prostějov/mik - Originální
řešení zvolili zpracovatelé
studie, která má sloužit jako
návod na protipovodňová
opatření v Prostějově. Radní totiž vybrali firmu, která
mimo jiného navrhuje také
propojit Romži s Hloučelou
průplavem!
„Rozhodli jsme o výběru nejvhodnější nabídky zpracovatele
studie proveditelnosti k realizaci

přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města
Prostějova. Na základě doporučení výběrové komise schválila
jako zpracovatele společnost
PÖYRY Environment Brno, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku ve výši 1,4 milionu korun,“ informoval Večerník
Zdeněk Fišer, náměstek primátora Statutárního města Prostějova.
Ze samotné studie vyplyne,

jaká protipovodňová opatření
mají být realizována. Jedná se
především o lokalitu Vrahovic
potenciálně ohroženou rozvodněním říčky Romže. Předběžně
se počítá s vybudováním propojení Romže a Hloučely. „Zda
tento průplav vznikne, vyhodnotí až zpracovaná studie. Měla
by ale vést pod plánovanou komunikací severního obchvatu
Prostějova,“ podotkl Fišer.

Radní pod palbou

Prostějov/mik - Obrovská parkovací plocha mezi kapličkou
v Drozdovicích a „mlýnem“
v Anenské ulici je v dezolátním
stavu. Prašný a v deštivém počasí naopak blátivý podklad
delší dobu kritizují především
obyvatelé Sídliště Svobody.
Město tak na svém úterním
zasedání posvětilo generální rekonstrukci.
K této investiční akci se radní
rozhodli v souvislosti s výstavbou
vnějšího okruhu mezi Anglickou
a Brněnskou ulicí. Rada města
nyní schválila zpracování projektové dokumentace. „Parkoviště
vznikne v souvislosti s dohodou

„Ostatní města se můžou od Prostějova učit,“
říká první náměstek primátora Jiří Pospíšil
Za průmyslovou zónu chválil i předseda vlády

Prostějov - Současný první náměstek primátora
Statutárního města Prostějov Jiří Pospíšil (na snímku) má
na radnici ve svěřené kompetenci velmi široký a náročný
záběr, který obsahuje celou řadu oblastí - obchodní jednání s potenciálními investory, řízení systému komunálních
služeb, nákupy a prodeje pozemků a dalších nemovitostí,
ale i každodenní pečlivou práci související se správou
a údržbou majetku města.
Michal Kadlec
Petr Kozák
V minulých letech jste to byl
právě vy, kdo většinou vedl
jednání s investory, kteří přicházeli
do Prostějova se svými plány zejména v oblasti průmyslové zóny. Jak je
hodnotíte?
„Ve stínu krize, která v minulých letech
zasáhla celou ekonomiku a způsobila
řadu starostí, má Prostějov na rozdíl
od jiných měst poměrně příjemný problém, a tím je investory takřka zcela
zaplněná průmyslová zóna. Připravujeme prodej posledního pozemku pro
projekt výrobního centra společnosti
čnosti
s celosvětovou působností, kteráá přinese Prostějovu minimálně pětistovku
ovku
nových pracovních míst. Z úspěšně
pěšně
se rozvíjející průmyslové zóny mám
velkou radost, ostatně slova pochvaly
hvaly
tímto směrem byla ta první, co řekl
předseda vlády na radnici při svéé nedávné návštěvě Prostějova. Neusínáme
náme
však na vavřínech, vedeme jednání
dnání
s dalšími potenciálními investory a pracujeme na přípravě dalších možných
ných
ě.“
lokalit průmyslových zón ve městě.“
Na starosti máte oblast komunálních služeb, do nichž
spadá také oblast třídění odpadu,
adu,
vané
jak jsou na tom Prostějované
v tomto ohledu?
„Lidé se ve většině naučili ekologicogickému chování a město jim pro třídění
ídění
odpadu vytváří co nejvstřícnější podmínky. Třídění přináší úspory, které
snižují náklady na odvoz a likvidaci
vidaci
komunálního odpadu. Během
minulých let jsme rozšířili
pětadvacet stanovišť separace
odpadu o kontejnery na textil

a elektroodpad. Největší zájem pak
mezi občany vzbudila nabídka popelnic a kompostérů na bioodpad. Občanům jsme je zapůjčili zdarma, jejich
nákup město realizovalo díky získání
dotace z ministerstva životního prostředí. Ve městě odstartoval systém separace biologicky rozložitelného odpadu.
Velmi prozíravě jsme tak reagovali na
připravovanou legislativu, která ukládá
městům povinnost takový systém zřídit. V Prostějově již máme hotovo, na
nový zákon jsme připraveni.“
Kolik peněz se v končícím volebním období investovalo do
oprav chodníků a kde se rekonstruovaly?
„Do oprav chodníků jsme investovali
přes pětadvacet milionů korun. Popsat výčet lokalit,
kde jsou nové komunikace pro pěší, to by byl
opravdu dlouhý seznam
ulic, a to i v okrajových
částech města. Zkuste
si představit plochu šesti

fotbalových hřišť a získáte obrázek
rozlohy zrekonstruovaných chodníků
v posledních čtyřech letech... “ (úsměv)
Prosadil jste, aby se výběr dodavatelů oprav chodníků začal
provádět prostřednictvím elektronických aukcí. Jak se osvědčily?
„Potvrdily se mé předpoklady, že zavedením elektronických aukcí se podaří stlačit nabídkovou cenu stavebních firem na minimum. Ale nakonec
i já jsem byl překvapen. Tak třeba
v roce 2012 byla v rozpočtu města
na opravy chodníků schválena částka
devíti milionů korun. Díky elektronickým aukcím jsme ušetřili bezmála polovinu, konkrétně čtyři miliony korun!
Všechny takto uspořené prostředky
byly použity na rekonstrukce dalších
chodníků.“
Na vámi řízeném odboru
správy a údržby majetku
města se v minulých letech centralizovaly nákupy energií pro město
a jeho organizace. Podařilo se i tady
dosáhnout snížení nákladů?
„Uspořené finanční prostředky jsou
v řádu několika milionů korun. Dnes
jsou do systému centrálního nákupu
elektřiny a plynu zahrnuty všechny
školy, organizace a společnosti
v majetku města. Za ty roky, kdy
se i v případě nákupu energií
u nás začaly využívat elektronické aukce, jsme získali neocenitelné know-how, které můžeme
předávat dalším městům.“

Foto: archív Večerníku

INZERCE

Bylo na čase. Léta neudržované parkoviště v Anenské
ulici už potřebuje rekonstrukci
jako sůl. Foto: Michal Kadlec
mezi městem a majiteli při odkupu pozemků nutných pro vybudování komunikace. Nové veřejné
parkoviště na pozemku města
bude také sloužit návštěvníkům
aquaparku, ale zejména i obyvatelům Sídliště Svobody, v jehož
vnitrobloku je nedostatečný počet parkovacích ploch,“ vysvětlil

Zdeněk Fišer, náměstek primátora
Statutárního města Prostějova.
Předpokládané náklady vypracování projektové dokumentace
pro územní řízení jsou ve výši 120
tisíc korun. Odhadované náklady
na samotnou rekonstrukci parkoviště v Anenské ulici jsou zhruba
tři miliony korun.

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz
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VELKÁ PODZIMNÍ SOUTĚŽ

INZERCE

s prostějovskými kandidáty ODS!
Právě dnes startuje na stránkách PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku VELKÁ PODZIMNÍ SOUTĚŽ s prostějovskými kandidáty Občanské demokratické strany. Celé klání bude dlouhodobé a bude mít tři kola. Vyhrát však můžete pokaždé, když
si koupíte nejčtenější regionální periodikum. Výherci se totiž budou losovat jak po jednotlivých dějstvích, tak i na samotný
závěr. „Všichni, kdo správně odpoví, budou zařazeni do celkového slosování o hlavní cenu - úhradu letošního poplatku za
odvoz odpadu pro celou rodinu,“ prozradil Petr Sokol, šéf prostějovské buňky ODS.
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..
Soutěž probíhá od pondělí 15. září do čtvrtku 2. října.
PATRONEM PRVNÍHO KOLA SOUTĚŽE JE TOMÁŠ BLUMENSTEIN.
A protože prostějovská ODS prosazuje konec placení poplatku za odpad, týká se odpadu i první otázka.

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „ODS“. Můžete
nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 18. ZÁŘÍ, 14.00 hodin.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 1. KOLO ZNÍ:
VÍTE, KOLIK TUN ODPADU ROČNĚ SE VE MĚSTĚ PROSTĚJOV VYPRODUKUJE?
Do slosování budou zařazeni všichni, kteří odpoví správně, případně patnáct soutěžících, jenž budou ve svém odhadu nejblíže. Dva vylosovaní se pak mohou těšit na originální Blumensteinovu šestistovku. Získají totiž výhru, která jim uhradí letošní
poplatek za odvoz odpadu.

„Poznejte politika“:
A
Alois Mačák vylosoval
paní Zapletalovou
a pana Nakládala
Prostějov/red - Tak a je vymalováno. Přesněji řečeno vylosováno.
Takřka celý měsíc jste na stránkách
nejčtenějšího periodika v regionu
mohli usilovat o lákavou bankovku
v hodnotě 5 000 korun. Těm znalejším
z vás k tomu mohli připadnout i luxusní hodinky. Stačilo málo... Abyste
v soutěži PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku „Poznejte politika“ správně věděli, že se na dobovém snímku
jedná o Aloise Mačáka a v době jeho pořízení mu je sedmadvacet
roků s odchylkou plus/minus tří let. Ty z vás, kteří to věděli a zaslali
nám své odpovědi, jsme zařadili do slosovacího osudí. A losování
proběhlo v pátek odpoledne přímo v redakci Večerníku, která sídlí
v Olomoucké ulici. „Chtěl bych předně všem soutěžícím, tedy i těm,
jež neměli to štěstí a nejsou v osudí, poděkovat. Moc si vážím, že
měli snahu zápolit,“ pronesl ještě před samotným aktem Alois Mačák,
první náměstek hejtmana Olomouckého kraje a prostějovský radní.
„Ti, kdo mě poznali a zároveň správně odhadli můj věk, snesou velké absolutorium a mají moje uznání, vzkázal dále Mačák. Poté už se
společně s šéfredaktorem Večerníku Petrem Kozákem a asistentkou
Evou Plačkovou pustili do slosovacího aktu. Ruka Aloise Mačáka
následně rozhodla o tom, že hlavní cenu vyhrává paní Zapletalová
z Prostějova, která zvládla oba určené úkoly. „Ze srdce vám gratuluji.
Vyhrála jste pět tisíc korun a hodinky k tomu,“ zavolal okamžitě Alois
Mačák šťastné výherkyni. Ta zprvu nemohla popadnout dech... Poté
poděkovala a přijala pozvání do redakce na úterní slavnostní předání.
Těšit se může i na celoroční předplatné Večerníku! Vedle ní přijde
i pan Nakládal z Pivína, který sice neznal věk, ale i tak se může těšit na
„cenu útěchy“ v podobě tisícikoruny, láhve šampaňského a předplatného Večerníku na půl roku.

Kdo to bude? První náměstek hejtmana Olomouckého kraje a prostějovský radní Alois Mačák společně
s asistentkou redakce Večerníku Evou Plačkovou vylosovali výherce soutěže.
Foto: Michal Kadlec

INZERCE

Spojuje nás práce, plníme své sliby.
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Přijďte k volbám 10. - 11. října 2014

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

7.

9.

Miroslav PIŠŤÁK

RNDr. Alena RAŠKOVÁ

Ing. Zdeněk FIŠER

PhDr. Alois MAČÁK, MBA

Bc. Pavel SMETANA

Mgr. Milada GALÁŘOVÁ

Ing. Bedřich GRULICH

Jana HALVADŽIEVOVÁ

Ing. Jiří POSPÍŠIL

primátor, 75 let

náměstkyně primátora, 64 let

náměstek primátora, 59 let

náměstek hejtmana, technik, 50 let

živnostník, 44 let

asistentka předsedy odborové
organizace, 57 let

ředitel pro strategii, 50 let

živnostník, 46 let

ekonomický ředitel, 58 let

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Božena SEKANINOVÁ

MUDr. Pavel HOLÍK

Ing. Vladimír PRŮŠA

Ing. Lenka ČERNOCHOVÁ

Petr KUDLÁČEK

Eva KŘEPELKOVÁ

Petr LEPŠA

Zdeněk VYCHODIL

Bc. Zuzana BRATTEROVÁ, L.L.M.

senátorka, 57 let

lékař, 57 let

ředitel DsP, 51 let

ředitelka pobočky ČČK, 44 let

správce sportovního areálu, 38 let

invalidní důchodce, 54 let

bezpečnostní technik, 41 let

externí pracovník, 71 let

ředitelka DD, 46 let

19.

20.

21.

24.

25.

26.

27.

JUDr., Ing. Jiří PUDIL

Ing. Rudolf RAŠKA

důchodce, 80 let

ředitel školy, 61 let

22.

23.

Ing. Ivo KURFURST

Jiří SCHLESINGER

Ing. Miroslav HANÁK

Marie HÁJKOVÁ

Mgr. Soňa PROVAZOVÁ

Bc. Petr MUCHA

Miroslav HERINK

OSVČ, 46 let

důchodce - manažer, 68 let

elektroinženýr, 76 let

vedoucí odboru DsP, 64 let

sociální pracovnice, 36 let

OSVČ, 39 let

okrskový strážník MP, 44 let

29.

30.

Miloslava HEJDŮŠKOVÁ

Mgr. Daniel ZÁDRAPA

Jaroslav ŠTUDENT

Jana HLADKÁ

Mgr. Jiří KOMÍNEK

ekonomka, 65 let

ředitel Muzea a galerie v Prostějově, 46 let

řidič, 48 let

důchodce – masér, 61 let

vedoucí učitel odborného výcviku, 37 let

28.

31.

32.

www.cssd-prostejov.cz

33.
Mgr. Miroslava TICHÁČKOVÁ
sociální pracovník FOD, 48 let

34.

35.

Jiří FIALA

Josef ZATLOUKAL, DiS.

důchodce spisovatel, 64 let

státní zaměstnanec, 41 let

Zpravodajství
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V PROSTĚJOVĚ HOŘELA AUTA JAKO POCHODNĚ Santino zase VZAL ROHA!
U Kauflandu škodovka, u Tesca zase dodávka…

Má pro něj „pasťák“ vůbec smysl?

Během pouhých sedmadvaceti hodin shořela
uprostřed minulého týdne v Prostějově dvě auta. Nejprve ve středu na parkovišti u Kauflandu
v Okružní ulici vzplála starší škodovka, o den později pak při sjezdu z dálnice v Konečné ulici pohltily
plameny dodávkové vozidlo. Podle předběžných
zpráv mají oba požáry jedno společné, a to technickou závadu...
Prostějov/mik
Ve středu 10. září těsně po desáté
hodině vyjížděli hasiči k supermarketu Kaufland. Měli naspěch,
protože na parkovišti tady vzplála
Škoda Felicia. „Viděl jsem, jak
řidič jde z obchodu a křičí, že mu
hoří auto. Zachoval ale duchapřítomnost a odtlačil ho bokem,
aby oheň nepoškodil okolostojící
zaparkovaná auta. Bylo jich tady
dost,“ svěřil se Večerníku přímo
na místě požáru jeden z očitých
svědků. „Požár vznikl zřejmě po
technické závadě, oheň se z motorového prostoru rozšířil na celé
auto. Bylo zapotřebí ho rychle
uhasit, auto je totiž poháněné
plynem a hrozil výbuch nádrže,“
prozradil jeden ze zasahujících
hasičů. „Plameny se hasičům podařilo dostat pod kontrolu za ně-

kolik minut. Příčina i výše škody
jsou v šetření,“ dodala Vladimíra
Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Další „červený kohout“ na sebe
nenechal dlouho čekat... „Požár
dodávky na exitu rychlostní komunikace R46 v Konečné ulici byl
oznámen na naše operační středisko ve čtvrtek jedenáctého září
přesně pět minut před půldruhou
odpoledne. Na místo vyjeli profesionální hasiči v Prostějově, kteří
zjistili, že požár zasáhl motorový
prostor vozidla. Za necelých deset
minut po oznámení události měli
hasiči plameny pod kontrolou.
Výše škody dosáhla stopadesát
tisíc korun, příčinou byla technická závada v motoru,“ prozradila
mluvčí krajských hasičů Vladimíra Hacsiková.

Úvěr na auto
získali PODVODEM
Prostějov/mik - Kriminálka si nyní vzala na paškál dva chlápky ze
severu Čech, kteří už nějaký ten rok žijí v Prostějově. Oba se totiž
dopustili úvěrového podvodu, za který jim hrozí až pětiletý kriminál.
„Prostějovští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku
osmačtyřicet a sedmašedesát let z Chomutovska, které obvinili ze
spáchání trestného činu úvěrového podvodu spáchaného formou účastenství. Tohoto protiprávního jednání se měli dopustit společně v roce
2012 na Prostějovsku. Staršího z nich navedl mladší, aby si vzal úvěr
na nákup vozidla, přestože věděl, že muž nemá takový příjem, aby ho
mohl splácet. Muž pak uzavřel úvěr na stošedesátosm tisíc korun, ten
však nesplácel,“ popsala Večerníku podstatu podvodu Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Při prověřování případu navíc kriminalisté zjistili, že při sjednávání
smlouvy uvedl muž skutečně nepravdivé údaje týkající se jeho zaměstnání a finanční situace. „V případě prokázání viny a odsouzení hrozí
oběma obviněným trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do
pěti let,“ dodala mluvčí krajské policie.

V plamenech. Hasiči u obou požárů aut dostali oheň brzy pod kontrolu,
vozidla jsou ale definitivně odepsaná. 2x foto: HZS Olomouckého kraje

Prostějov/mik - Už to připomíná nekonečný
seriál nebo pohádku s otevřeným koncem. Má
vůbec cenu tohoto lumpa zavírat? Mladistvý
Rom Santino Horváth (na snímku) odsouzený
za sérii krádeží v Prostějově a okolí, opět utekl z diagnostického ústavu na Kroměřížsku.
A právě kroměřížská policie po něm vyhlásila
celostátní pátrání. Pokolikáté už?
Jenom během června informoval Večerník
o útěcích tohoto nezvladatelného zlodějíčka
dvakrát, kdy jej dokázali v ulicích Prostějova chytit strážníci městské policie, jednou
dokonce přímo pod okny sídla Policie ČR na
Újezdě! Santino Horváth je vždy po zatčení na
náklady daňových poplatníků převezen zpět
do „pasťáku“, kde má však naprosto volný
režim i pohyb. A toho využil i minulý týden.
„Policie České republiky v Kroměříži vyhlásila po sedmnáctiletém Santinu Horváthovi ve
čtvrtek jedenáctého září celostátní pátrání,“
potvrdila Večerníku Marta Vlachová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Foto: Policie ČR
Zbývá dodat, že pokud by ho občané spatřili
v ulicích Prostějova, stačí zavolat na linku 158 nebo 156. Jak Večerník zjistil, mladého Santina
Horvátha není v Prostějově těžké najít, běžně se totiž prochází po ulicích...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Náklaďák smetl dvě auta, nehoda zablokovala dálnici

Prostějov/mik - Jediné štěstí,
že ani jednomu ze tří řidičů
havarovaných aut se nic vážného nestalo! Ve čtvrtek večer
bylo pořádně horko na rychlostní komunikaci ve směru
z Olomouce do Prostějova.
Šofér náklaďáku byl nepozorný a nestačil zareagovat na
vyznačené dopravní omezení
a svedení dopravy do jediného
pruhu. Brzdit začal pozdě…
„Ve čtvrtek jedenáctého září
kolem půl sedmé večer zablokovala dopravní nehoda
rychlostní komunikaci vedoucí
z Olomouce na Prostějov. Část
této silnice je v rekonstrukci
a jízda je svedena do levé části

komunikace za středová svodidla, rychlost je zde omezena na
osmdesát kilometrů v hodině.
Řidič nákladního auta značky
Iveco v tomto místě z důvodu
před ním vytvořené kolony
musel náhle zabrzdit. Na mokré vozovce dostal smyk a řítil
se na vozidlo stojící před ním.
Aby střetu zabránil, strhl řízení
vpravo a částečně vyjel mimo
vozovku. Narazil pravou částí
auta do pásových ocelových
svodidel, levou částí do pravé
zadní části vozidla značky Ford
Focus, které jelo stejným směrem. Po nárazu se Ford roztočil a částečně přejel do levého
jízdního pruhu, kde se střetl

s vozidlem značky Volkswagen,
které jelo na Olomouc,“ popsala řetězovou havárii na dálnici
Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Při nehodě došlo k zablokování
obou jízdních pruhů. Naštěstí se vše obešlo bez vážných
zranění. „Pouze řidič osobního
auta Ford Focus byl převezen
k lékařskému ošetření. Celková
škoda, která při nehodě vznikla,
je předběžně vyčíslena na stopětasedmdesát tisíc korun. Provoz byl na rychlostní komunikaci znovu obnoven po dvacáté
hodině. Na nehodě neměl podíl
alkohol,“ dodala Vlachová.

Bum! Na dálnici z Olomouce do Prostějova třískaly ve čtvrtek večer plechy. Nehoda si naštěstí vyžádala pouze jedno lehké zranění.
Foto: Policie ČR

MOTORKÁŘ PŘELETĚL AUTO, Morava jen do 22.00 hodin? Řešení se odkládá!
skončil těžce zraněný ve škarpě

Držovice/mik - Nebezpečná
křižovatka na konci Držovic si
znovu vybrala svoji krutou daň.
Předminulou sobotu se tady těžce
zranil motorkář. Podle všeho
za střet s autem si může sám,
nedával totiž pozor. Předjížděl ho,
když jeho řidič odbočoval…
„V sobotu sedmého září kolem
poledne došlo v křižovatce
silnic Olomoucké, Smržické
a Fibichovy v Držovicích
k dopravní nehodě mezi osobním vozidlem a motocyklem.
Z prvotního šetření vyplývá,
že ke střetu čtyřicetiletého
motorkáře a osobního vozidla
Ford Galaxy, za jehož volantem
seděl padesátiletý muž, došlo
v okamžiku, když řidič vozidla
v křižovatce odbočoval vlevo
směrem na ulici Smržickou
a jeho vozidlo předjížděl motorkář
jedoucí rovně směrem na Olšany
u Prostějova. Po nárazu motorkář
přepadl přes vozidlo na vozovku,
motocykl skončil mimo komunikaci,“ popsala ošklivou havárii
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

Čí to byla chyba? Motorkář předjížděl na křižovatce v Držovicích
osobní auto ve chvíli, kdy jeho řidič odbočoval doleva. Motorka
i s chybujícím šoférem skončila v příkopu.
2x foto: Policie ČR

podpisy za zachování současného nočního provozu diskoték
v Moravě. Ale nejenom proto.
„Další projednávání tohoto svízelného problému jsme odložili
a uložili jsme vedoucímu odboru
kanceláře tajemníka magistrátu,
aby zaslal návrh nové vyhlášky
omezující provozní dobu Disco
Clubu Morava do 22.00 hodin
k posouzením orgánům dohledu
ministerstva vnitra. Až budeme
mít k dispozici jejich vyjádření,
zda bychom mohli takto postupovat, budeme o Moravě jednat
dál. Neočekávám však, že by se
to podařilo vyřešit ještě v tomto
volebním období. Konečné slovo tak bude mít až nově zvolené

zastupitelstvo,“ sdělil Miroslav
Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějova.
Podle mnohých by k celé kauze
nemuselo dojít, kdyby policisté
více dbali na veřejný pořádek
v ulicích okolo Moravy v době
pořádání diskoték. Tuto tezi ale
zásadně odmítá velitel Městské
policie v Prostějově Jan Nagy.
„Nikdo si přece nemůže myslet,
že všechny noční hlídky budeme
směrovat jen a pouze do lokality
okolo Moravy a ochranu veřejného pořádku v jiných částech
Prostějova necháme plavat! Stálá
hlídka strážníků kontroluje pouze
prostor před vstupem na diskotéku v Moravě, kde strážníci pravi-

delně měří hluk a zklidňují mnohdy rozbouřené hosty diskotéky,
kteří čekají venku. Právě tento
hluk je podle našeho zjištění tím,
co nejvíce vadí zdejším občanům.
Opravdu ale není v našich silách,
abychom od půlnoci do čtyř nebo
pěti hodin do rána měli další stálé
hlídky v tomto prostoru a okolí.
Jestliže však někdo zavolá na linku 156 a oznámí nám protiprávní
jednání, pochopitelně okamžitě
věc vyjíždíme řešit,“ uvedl exkluzivně pro Večerník Jan Nagy.
O dalším vývoji celé kauzy okolo
diskoték v Moravě a rozhodnutí města omezit tamní provozní
dobu, bude Večerník samozřejmě informovat.

Úředníkům někdo „čubnul“ KLIKU!

Při nehodě utrpěl motorkář těžké
zranění, s nímž se podle lékařů
bude léčit pět až šest týdnů. „Hmotná škoda byla vyčíslena na stotřicet

Na Dolní se srazili cyklisté

Jeden nadýchal tři promile!
Prostějov/mik - Uplynulý pátek večer došlo v Dolní ulici
k nepříjemnému karambolu
dvou cyklistů. Jak bylo posléze
zjištěno, jeden z nich nezvládl
své kolo a srazil toho druhého.
Nebylo ovšem divu, když dvaapadesátiletý muž byl opilý jako
Dán!
„V pátek dvanáctého září kolem
půl sedmé večer jel po cyklostezce na ulici Dolní v Prostějově
dvaapadesátiletý cyklista. V danou chvíli nezvládl řízení kola,
zavrávoral a odbočil vlevo, právě
ve chvíli, kdy jej předjížděl jiný
cyklista. Došlo ke střetu a pádu
obou mužů na zem. Dvaapadesátiletý cyklista utrpěl zranění na

Prostějov/mik - Jak už v předminulém vydání Večerník čtenáře informoval, prostějovští
radní předali petici občanů
nespokojených s rušením nočního klidu v Olomoucké ulici
a okolí právnímu oddělení
magistrátu. Podstatou tohoto
kroku je snaha omezit provozní dobu Disco Clubu Morava
do 22.00 hodin, jelikož obyvatelé okolních ulic mají za to, že
právě DCM je příčinou vandalských činů a výtržností ze
strany návštěvníků diskoték.
Jak ale aktuálně vypadá, rozhodnutí se odkládá na neurčito. Zvláště poté, co se objevila
opačná petice s více než tisíci

hlavě,“ popsala průběh karambolu Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Ještě předtím, než zraněný chlapík byl převezen do nemocnice na ošetření, dali policisté
oběma cyklistům „dýchnout“.
„U dvaapadesátiletého muže bylo
naměřeno 2,98 promile alkoholu
v dechu. Druhý cyklista měl
zkoušku negativní. Nehodu dále
šetří dopravní policisté pro porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Cyklista je
řidič a platí pro něj stejné zákony
jako pro řidiče vozidel, a to i na
cyklostezkách,“ upozornila Marta Vlachová.

tisíc korun. Přesné příčiny nehody,
okolnosti a míra zavinění jsou
předmětem dalšího policejního
šetření,“ doplnila Urbánková.

Prostějov/mik - Jsou různé
důvody, proč se někdo nemůže
dostat do práce. Ovšem neusednout do svých úřednických
lavic jenom proto, že prostě
nemůžete otevřít dveře, to už je
na pováženou. A přesně toto se
stalo v pondělí na katastrálním
úřadě v Komenského ulici!

„Jel jsem zrovna Komenského
ulicí, bylo kolem poledne. Před
katastrálním úřadem stál hlouček lidí, kteří se marně snažili
dostat do budovy přes velké
a těžké dveře. Posléze jsem
zjistil, že se dovnitř ani dostat
nemohli, protože nějaký zloděj
jim prý ukradl mosaznou kli-

ku,“ popsal Večerníku situaci
prostějovský zastupitel Radek
Zacpal.
Večerníku se o krádeži kliky
bohužel nepodařilo zjistit další podrobnosti, telefon ředitele
úřadu Alexandera Géryka byl
totiž po dobu našeho volání
hluchý.

ilustrační foto

Seniorka

Psí agresivita vzrůstá, rotvajler napadl už rovnou člověka! spadla z kola
A jeho páníček byl NAMOL, snad z toho měl i legraci...

Prostějov/mik - O prázdninách
si stafordský bulteriér chtěl
pochutnat na svých malých kamarádech, když napadl voříška
a yorkšírského teriéra. Nyní
našel následovníka. Z nepochopitelných důvodů se totiž další
pes, tentokrát rasy rotvajlera,
nečekaně a zákeřně zakousl už
přímo do ruky člověka! Co přijde dalšího?
„Ve čtvrtek jedenáctého září ve
večerních hodinách zažil mladík
z Prostějova nepříjemnou událost.

Se svým bratrem šel po chodníku
ve Školní ulici a spatřili zde muže,
jak se snaží odemknout vstupní
dveře do domu. Vedle něho na
schodech seděl rotvajler bez vodítka. V okamžiku, kdy se přiblížili,
pes na jednoho z nich zaútočil,“
prozradila Večerníku Jana Adámková, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově.
Případ je o to horší, že pes na
mladíka zaútočil naprosto nečekaně, aniž by jej k tomu kdokoliv
či cokoliv mělo vyprovokovat!
„Napadenému se sice podařilo
vyprostit ruku z tlamy psa, ale ten
se mu do ní opět zakousnul. Nato
majitel zvířete zareagoval. Rotvaj-

lera od napadeného odtrhl a psa přivázal ke klice vstupních dveří,“ popsala hrůzné okamžiky Adámková
s tím, že přivolaným strážníkům
nebyl schopen předložit očkovací
průkaz psa, sdělit jméno veterináře a celou událost jen zlehčoval.
„Z jeho chování bylo patrné požití
alkoholických nápojů. Za přítomnosti hlídky při projednávání této
události uvázaný pes dorážel také
na dalšího muže, který chtěl vyjít
z domu. Proto strážníci okamžitě
vyzvali majitele k odvedení psa
domů,“ popsala dále mluvčí prostějovských strážníků.
Dvaadvacetiletý mladík byl
s drobným poraněním na ruce

kamarádem převezen na lékařské
ošetření do nemocnice. Celá událost byla postoupena správnímu
orgánu pro podezření z přestupku
proti občanskému soužití. „Došlo
z nedbalosti k ublížení na zdraví.
Dvaapadesátiletý majitel psa je
i podezřelý z porušení zákona na
ochranu zvířat proti týrání,“ dodala Jana Adámková s tím, že horní
hranice pokuty za porušení zákona
je v tomto případě až padesát tisíc
korun.
Otázkou je, proč psí agresivita
vzrůstá a zda-li by nebylo na místě tyto prohřešky trestat více. Už
jen z důvodu, aby sami majitelé
byli zodpovědnější...

Prostějov/mik - V Okružní ulici
spadla v sobotu před polednem
z kola osmdesátiletá stařenka.
Její karambol zaplaťpánbůh
neměl vážné následky, přesto
seniorku odvezla sanitka do nemocnice k ošetření.
„V sobotu třináctého kolem jedenácté hodiny dopoledne jela
osmdesátiletá cyklistka po ulici
Okružní v Prostějově. V jednom
místě chtěla najet na chodník
a dále po něm pokračovat směrem
k ulici Lidická. Při najíždění na
chodník ale upadla a došlo k lehkému zranění, se kterým byla převezena do nemocnice k ošetření,“
prozradila Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.

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

Mikuláš Havlíček
5. 9. 2014 50 cm 3,35 kg
Olšany u Prostějova

Andrej Machač
6. 9. 2014 48 cm 3,00 kg
Mostkovice

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!
INZERCE

Kristýna Ludvíková
8. 9. 2014 49 cm 3,25 kg
Prostějov

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

A GRATULUJEME!!!

Natálie Vránová
7. 9. 2014 52 cm 3,75 kg
Prostějov

Viktorie Zatloukalová
8. 9. 2014 48 cm 3,10 kg
Prostějov

Matyáš Havlen
4. 9. 2014 49 cm 3,20 kg
Prostějov

ZBOŘENIŠTĚ po Oděvním podniku Prostějov
posloužilo k výcviku kynologů-záchranářů
Prostějov/mik - O víkendu 25.
a 26. srpna se v Prostějově uskutečnilo soustředění kynologických
týmů se specializací na sutinové vyhledávání. Akci připravil
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ve spolupráci
s Generálním ředitelstvím HZS
České republiky.
Díky vstřícnosti firmy Astria group
bylo možné cvičit v areálu bývalého Oděvního podniku v Prostějově. „Tato rozsáhlá sutina vznikla
odstřelem komplexu šesti budov
bývalé textilní továrny. A vzhledem
k probíhajícím recyklačním pracím
je stále čerstvá. Pro naše potřeby
ideální podmínky,“ objasnil volbu
místa Marek Sobek z Hasičského
záchranného sboru v Prostějově
s tím, že soustředění se zúčastnili
kynologové Městské policie Ostrava, Městské policie hlavního města
Prahy, Záchranného útvaru Hlučín
a HZS Libereckého kraje. „Kynologové absolvovali výcvik v nočních
i denních podmínkách. Osvětlení při
noční práci cvičícím zajistili příslušníci požární stanice v Prostějově,
kteří se ochotně chopili i role figurantů. Vše proběhlo tak, jak mělo,“
pousmál se Sobek.

Čtyřnohá naděje. Na své chlupaté pomocníky spoléhají záchranáři při vyhledávání zraněných osob v sutinách. Procvičit svoji činnost si mohli v areálu
bývalého Oděvního podniku v Prostějově. 2x foto: HZS Olomouckého kraje

Proběhl první ročník voříškiády

PROSTĚJOVSKÝ VOŘÍŠEK

Prostějov/red - Cvičák plný krásných voříšků, kříženců,
pejsků s průkazem původu i bez něj a k tomu skvělá
atmosféra. Přesně takový byl první ročník voříškiády
v Prostějově, která se konala poslední prázdninovou

Láska. Tento snímek je tím nejkrásnějším důkazem, že
vztah mezi člověkem a zvířetem je mnohdy velmi úzký.
Foto: Jan Petřík

sobotu. V areálu prostějovského kynologického klubu
se 30. srpna sešla více než stovka pejsků různých barev
i velikostí, které doprovázelo přes dvě stovky dvounohých parťáků z řad páníčků, vystavovatelů, ale i diváků.
„Díky našim štědrým sponzorům nikdo neodešel domů
s prázdnou, proto moc děkujeme i touto formou všem partnerům. Velké poděkování patří i Statutárnímu městu Prostějov, které rovněž podpořilo voříškiádu a navíc přispělo
i na nové oplocení areálu,“ uvedla za organizátory Eva
Sloupská.
Nejkrásnějším voříškem se stal pejsek Falco, nejkrásnějším pejskem bez průkazu původu byl pyrenejský mastin
Gonzo a nejkrásnějším pejskem s průkazem původu
italský chrtík Mazánek. Z těchto pejsků vybraly rozhodčí absolutního vítěze celé voříškiády, kterým se stal
voříšek Falco, jež si tuto výhru zasloužil nejen svou krásou,
ale i šikovností. Dále proběhly také soutěže o největšího
a nejmenšího pejska, psa-cirkusáka, kdy musel předvést nějakou svou dovednost, a další, jako třeba aport špekáčku...
„Protože voříškiáda byla pojata jako charitativní akce na
podporu útulku paní Liškové v Srbcích, bylo možné na
akci donést i všemožné věci pro pejsky, jako pamlsky,
pelíšky, deky, granule, vodítka, obojky a ostatní věci pro
pejsky. Za tyto věci všem moc děkujeme, nasbíralo se
jich opravdu hodně,“ konstatovala Sloupská s tím, že
vše již bylo odvezeno přímo do útulku. „Tímto vyřizujeme i poděkování přímo od paní Liškové, která byla za
tolik věcí pro pejsky velmi dojatá...“
Více informací najdete na www.voriskiadapv.wbs.cz.

F o t o r e p o r tá
Fotoreportáž
áž

jakáá bylaa vořříšškiádaa.... 2 x foto: Jan Petřík

Gentlemani. Také pes se může vypravit do společnosti, Buldok v akci. Přestože převahu měli voříšci, k vidění byly
přičemž někteří páníčci mají pro své miláčky pestrý šatník. i jiné, na první pohled ne tak líbivé, rasy.

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři č.
106 nebo na tel. č. 588 000 167
Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299

ICM Prostějov
Otevírací doba ICM Prostějov
bude od září opět od 12:00 do
17:00 hodin.
Internet pro veřejnost bude dostupný od 14:00 do 17:00 hodin.
Základní organizace SPCCH
v Prostějově poskytuje i nadále
své poradenské služby každé
úterý od 9 do 11 hodin v kanceláři na Kostelecké 17 v Prostějově, přízemí dveře číslo
109. Také v tomto roce pořádá
ZO SPCCH v ČR Prostějov
zájezdy: 1. října 2014 – zájezd
do Polského Těšína. Přihlášky
a další informace získáte na shora uvedené adrese v úřední dny.
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

MC Cipísek
MC Cipísek připravuje pro
rodiče a děti:
Mimiklub pro maminky s miminky (besedy s odborníky, pohybové a hudební aktivity,apod.)
Broučci, Zajíčci a Méďové
(programy pro rodiče s dětmi od
18 měsíců do 4 let)
Cipískova školička (adaptační
program pro děti před nástupem
do školky)
Podzimní burza dětského oblečení a obuvi. Výdej formulářů pro prodávající v pondělí
15. září 2014 od 15:00 do 17:00
Taneční pro dospělé
hodin, poté v dopoledních pro- zahájení 19. září 2014
www.tanecni-prostejov.cz
gramech do jejich vydání. Počet
Tel.: 602 966 222
prodávajících je omezen. Burza
se bude konat v sobotu 4. října
V sobotu 27. září 2014 od 9:00
od 8:30 do 13:00 hodin.
do 18:00 hodin se koná DEN
Art kavárna Avatarka pořádá CHARITY - den otevřených
dveří na ul. Daliborka 10 a Marvýstavu fotografií:
Petr Hruban - Krásy a tajemno tinákova 9 v Prostějově. Budou
zpřístupněny veškeré prostory
podzemí. Koná se do 28. září.
Domova Daliborka, ředitelTři desítky obrazů vystaví v zám- ství Charity, charitního šatníku
ku Plumlov malířka, sochařka a přilehlá zahrada, na které bua fotografka Lilian Amann. Vý- dou připraveny prezentace všech
stava s názvem „Malby a kres- našich poskytovaných služeb
a bohatý program.
by“ potrvá do 31. října 2014
V sobotu 20. září 2014 se koná
od 18:00 hodin koncert Veroniky Vičarové s doprovodem.
PAX Brněnská 25, Prostějov
(vedle kostela sv. Cyrila a Metoděje). Koncert se uskuteční
za podpory Statutárního města
Prostějov.

Ekocentrum IRIS
Husovo nám. 67, Prostějov
středa 17. září –začátek od
10:00 hodin– zahradní slavnost k 80. výročí založení botanické zahrady – Botanická
zahrada Petra Albrechta v Prostějově, Lidická ul.2

TIP Večerníku

TURBO V LIPOVÉ

KDY: sobota 20. září 2014, 19:30 hodin
KDE: Kulturní dům Lipová
Již tuto sobotu přijede do lipovského kulturního domu
legendární skupina TURBO!
A nejen to, představit se mají
i další skvělí interpreti, bude to
pořádná řežba. Akci pořádá
A.L.IN production ve spolupráci s lipovskou obcí. Jedná
se přitom o jediný megakoncert skupiny Turbo v celém
prostějovském regionu. A jeho
členové už se na Prostějovsku
pořádně těší...
„Lipovou si hodně pamatujeme, obrovský sál, kde byla vždy
výborná atmosféra a bylo o nás
vždy dobře postaráno. Řízky,
bramboráky, slivovice,“ vzpomíná se smíchem na místní kulturní
dům, který je doslova kultovní
záležitostí, bubeník a zakladatel
skupiny Jiří Lang a svými slovy
potvrzuje, že při četnosti vystoupení už má Turbo k tomuto místu
nějaký vztah.
A na co se mohou fanoušci na
koncertu v Lipové těšit? „Čeká je
dvouhodinový koncert a průřez
celou tvorbou skupiny od pravěku až po poslední cédéčko Žár.
Určitě nebudou chybět hity jako
jsou Chtěl jsem mít, Hráč, Díky
já jdu dál, Láska z pasáží a jiné.
Na tento koncert jsme opravdu
hodně natěšeni, protože v této
Výstava obrazů brněnské výtvarnice Heleny Zemánkové se
uskuteční v kavárně Galerie ND
v Prostějově do 30. října 2014.
Na společné zamyšlení
nad otázkami a záhadami
života zve přednášející
biotronik Tomáš Pfeiffer
odpovídá na písemné i ústní
dotazy posluchačů.
Vstupné je dobrovolné.
Neděle 21. září 2014
v 9:00 hodin., Společenský
dům, Komenského 6.

bodu na hodnotu 8,5 procenta.
„K 31. srpnu tohoto roku evidoval Úřad práce České republiky,
krajská pobočka v Olomouci
celkem 37 529 uchazečů o zaměstnání. Podle očekávání došlo
k obvyklému mírnému poklesu nezaměstnanosti, počet lidí
bez práce se meziměsíčně snížil
o 637 osob. Ve srovnání se stejným
obdobím loňského roku je nynější počet nezaměstnaných nižší
o 1 294 osob. V průběhu srpna
bylo nově zaevidováno 2 639
uchazečů o zaměstnání, z toho
102 osob, které přišly do evidence
úřadu práce z důvodu ukončení
svého samostatného podnikání na
živnostenský list. Počet nově registrovaných je výrazně nižší než

Žižkovo nám. 19,
tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098
Pohřební služba Václavková a spol., s.r.o.,
Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Karel Horák 1929 Prostějov
Oldřiška Gabrlíková 1932
Prostějov
Věra Kopecká 1926 Protivanov
Bohumil Špičák 1934 Prostějov
Oldřich Pinkava 1952 Skalka

Libuše Hrubanová 1933
Čechovice
Alena Doláková 1938 Smržice
Božena Mesršmídová 1928
Otaslavice
Vojtěch Skokánek 1958 Otaslavice

Rozloučíme se...
Pondělí 15. září 2014
Vojtěch Volec 1928 Hrubčice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jarmila Zapletalová 1948 Vrahovice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Středa 17. září 2014
Františka Trnavská 1924 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Vladimír Sedláček 1943 Domamyslice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Erwin Mottl 1938 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Karel Brzobohatý 1939 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Ladislav Vaněk 1959 Určice
14.00 kostel Určice
Čtvrtek 18. září 2014
Růžena Hochmanová 1923 Prostějov 15.00 kostel P+P Prostějov
Pátek 19. září 2014
Dušan Suchý 1975 Prostějov 11.00 kostel C+M Prostějov
Františka Herníková 1924 Seloutky 14.00 kaple Určice
Ladislav Fedor 1945 Vrbátky
14.00 kostel Dubany

v předchozím měsíci,“ podotkl
k základním údajům aktuální statistiky nezaměstnanosti Jaroslav
Mikšaník, vedoucí odboru analýzy trhu práce Úřadu práce Olomouckého kraje.
Z evidence nezaměstnaných během srpna odešlo v kraji celkem
3 276 uchazečů. Bylo to o 242
osob méně než v předchozím
měsíci, ale o 650 osob více než ve
stejném měsíci minulého roku.
Meziměsíční vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech
kraje byl podobný. Ve všech
okresech počet nezaměstnaných
klesl. V absolutních číslech počet
nezaměstnaných nejvíce poklesl
v okrese Olomouc, a to o188
osob. V meziročním srovnání počet uchazečů v Olomouckém kraji
klesl o 1 294 osob, ale v jednotlivých okresech byla situace rozdílná – zatímco v okresech Jeseník,

MĚSTSKÉ
DIVADLO

pondělí 15. září

14:00 Pondělní Bijásek
- Turbo
18:30 Knězovy děti
chorvatsko-srbská komedie
20:00 Lepší teď než jindy
česká načernalá komedie

úterý 16. září

středa 17. září

úterý 16. září

18:00 Roger Krowiak
(kolektiv autorů)

čtvrtek 18. září

19:00 Hradišťan

DUHA

Kulturní klub u hradeb
Prostějov

pondělí 15. – úterý 16. září
17:00 - 19:00/ 19:30 - 21:30
Taneční kurz pro střední školy
(lektor J. Halíř)

středa 17. září

19:00 Nymfomanka II.

čtvrtek 18. září

části Moravy a zvlášť v Lipové
hrajeme rádi. Jelikož jsme v poslední době na moravském území
tolik nehráli, bude to jedinečná
příležitost jak pro fanoušky, tak
i pro nás si tento koncert náležitě
užít,“ prozradil k sobotnímu vystoupení Jiří Lang.
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 tolik očekávané Turbo a 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 i nadále koupit v předprodeji, a to na několika místech
(Prostějov-Hudební nástroje

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

HODINOVÉ
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST
středa 17.9.
12.30 - 13.30 hodin
neděle 21.9.
08:30- 09.30 hodin

Z. Tyl, Kramářská ul. * Konice -J+V Masarykovo 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 dnešním čísle!
Svoz a rozvoz na tuto akci je
taktéž zajištěn. Neváhejte proto
a přijďte se pobavit a vychutnat
si jedinečnou atmosféru tohoto
koncertu. Fanoušci rockové muziky se mohou těšit na opravdu
parádní hudební zážitek. „Určitě
dorazte všichni, kteří máte Turbo
rádi a věřím, že si koncert užijeme tak, aby proběhl k oboustranné spokojenosti. Těšíme se na
Vás,“ vzkázal příznivcům bubeník a zakladatel skupiny.

OZNÁMENÍ magistrátu

Prostějov/red - Občané, kteří
si budou chtít následující pátek
vyřídit své úřední záležitosti na
finančním odboru radnice, budou mít smůlu. „Upozorňujeme,
že devatenáctého září bude
Finanční odbor Magistrátu
města Prostějova z technických
důvodů pro veřejnost uzavřen. Za
případné komplikace se omlouváme,“ uvedla Jana Gáborová,

tisková mluvčí prostějovského
magistrátu.

Zdroj: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci
Olomouc, Prostějov a Šumperk
nezaměstnanost meziročně klesla,
nejvíce na Šumpersku o 8,4 %,
v okrese Přerov došlo k nárůstu
počtu nezaměstnaných o 2,7 %.
„Co se týká konkrétně Prostějova,
tady jsme k 31. srpnu registrovali 5 333 lidí bez práce, což je
o 122 osob méně, než na
konci července. Počet volných míst je v Prostějově je
507 a míra nezaměstnanosti činí
6,7 procenta,“ uvedl Jaroslav
Mikšaník.
Celkem je v Olomouckém
kraji evidováno 2 742 volných

pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo tak připadalo
v průměru 14 uchazečů, nejvíce
v okrese Jeseník (27), nejméně pak na Prostějovsku (11).
„Největší zájem ze strany
zaměstnavatelů je o soustružníky, zámečníky, svářeče a nástrojaře, mechaniky
a opraváře strojů. Nadále je stále
vysoká poptávka po řidičích nákladních automobilů, zejména do
kamionové dopravy, dále po řemeslnících z oblasti stavebnictví
a obsluze jiných pojízdných zařízení,“ dodal Jaroslav Mikšaník.

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Malé Hradisko
Dne: 29. 9. 2014 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Malé Hradisko, odběratelská trafostanice Malé Hradisko
4. v ZD (č. 300387)
Obec: Okluky
Dne: 29. 9. 2014 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Okluky včetně chat.
Obec: Prostějov
Dne: 29. 9. 2014 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast: OD
Kaufland, OKAY, s.r.o., Inter
Cora, Miklesa, s.r.o, Chung
Nguyen Dinh /Okružní 4271/
Obec: Vícov
Dne: 30. 9. 2014 od 7:30 do 10:00

KINO METRO 70

14:00 Úterní Bijásek
- Turbo
17:30 Knězovy děti
20:00 Nymfomanka I.
- art film
dánské drama

NEZAMĚSTNANOST se nepatrně snížila i na Prostějovsku, o jedno volné pracovní
místo bojuje ale jedenáct uchazečů…
Prostějov/red - Úřad práce Olomouckého kraje vydal uplynulý
týden aktuální statistiku nezaměstnanosti. Podle letmého pohledu je příznivá dokonce i pro
místní region, na Prostějovsku
se totiž nezaměstnanost nepatrně snížila. Volných míst je pak
v Prostějově a okolí ale jen 507,
na každé z nich je tedy jedenáct
uchazečů!
V srpnu se celkový počet uchazečů
o zaměstnání v Olomouckém
kraji oproti minulému měsíci mírně snížil, a to o 1,7 procenta na 37 529 osob, počet hlášených volných pracovních míst
se naopak zvýšil o pět procent na
2 742 a podíl nezaměstnaných
osob se snížil o 0,1 procentního
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hod. Vypnutá oblast: celá horní
část obce Vícov po č. 127, 17,
28, 89, 206, 116, 53, odběratelská trafostanice Vícov Vepřín (č.
300795).
Obec: Holubice, Stínava,
Ptení-Pohodlí
Dne: 30. 9. 2014 od 7:30 do 14:30
hod. Vypnutá oblast: celé obce:
Holubice, Stínava, Pohodlí.
Obec: Služín
Dne: 30. 9. 2014 od 7:30 do 14:30
hod. Vypnutá oblast: část obce
Služín od parku směr novostavby
RD s č. 74, 50, 51, 57, 56, 73, 78,
77, 65.
Obec: kat. území Kralice
na Hané, Biskupice
Dne: 2. 10. 2014 od 7:30 do
13:00 hod. Vypnutá oblast: FVE
Buzzing Blackč.(702243), FVE
Kralice Energotrend č.(702343),
odběratelská trafostanice Biskupice vodárna (č. 300682)

Obec: Polomí, Bohuslavice
Dne: 3. 10. 2014 od 7:30 do 14:00
hod. Vypnutá oblast: celá obec
Polomí, odběratelské trafostanice
Bohuslavice Bols (č. 300812) fa.
Remarkplast, Bohuslavice ZD
(č300796), Bohuslavice Charita
(č.701739).
Obec: Biskupice, Hrubčice,
Klopotovice, Ivaň
Dne: 3. 10. 2014 od 7:00 do 17:00
hod
Dne: 10. 10. 2014 od 7:00 do
17:00 hod. Vypnutá oblast: celé
obce Biskupice, Klopotovice,
horní část obce Ivaň vymezená
ve směru od hliníku, hřiště, č.
98, č.100 a hřbitova po č.128,
hospodu a obchod, od hospody
oboustranně po konec obce směr
ZD (mimo ZD) a celá humna, bioplynová stanice Hrubčice Haná
ZZ s.r.o.
E.ON Česká republika, s.r.o.

18:30 Místa
české filmové drama
20:00 Dřív než půjdu spát
americký thriller

pátek 19. září

15:30 Pošťák Pat
animovaný rodinný film
17:30 Místa
20:00 Pod zemí
americký horor

sobota 20. září

15:30 Pošťák Pat
17:30 Místa
20:00 Pod zemí

neděle 21. září

15:30 Pošťák Pat
17:30 Místa
20:00 Dřív než půjdu spát

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

čtvrtek 18. září
8:30 - 19:00 / 8:30 - 16:00
PROSTĚJOVSKÉ
LÉTO 9+1
Slovo má Hurvínek

pátek 19. září
18:00 - 22:00
Taneční večer nejen pro seniory

TIPY na akce
posílejte na e-mail:

vecernik@pv.cz

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 15
15. DO 21
21. 99. 2014

TELEFON 5822 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Za příznivého počasí nabízí
naše nejbližší hvězda pozorování slunečních skvrn, protuberancí, filamentů a dalších zajímavých útvarů ve fotosféře
i chromosféře. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek ve 20:30 hodin. Měsíc couvá a je viditelný až ve druhé polovině noci. Proto neruší večerní pozorování vzdálených a krásných
objektů letního hvězdného nebe (hvězdokup, mlhovin apod.). Za
špatného počasí nabízíme náhradní program. Vstupné 20 Kč.
Pohádková středa - v 15:30 hodin uvádíme: Jak si mlsné medvídě chtělo líznout mlíčka z Mléčné dráhy. Vstupné 20 Kč.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici
OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených
pozorování.

Blokové čištění
v Prostějově
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:
16. 9. BLOK č. 4
Melantrichova (Březinova – Polská), E. Králíka + parkoviště, Polská,
Ruská + nám. Práce, Dělnická, Březinova, Dykova, Bezručovo nám.,
průchod Florián. nám. – Dykova (Starorežná), Cyklostezka Floriánské nám. – Dykova (Starorežná), Plumlovská (Polská – kruh. objezd)
pravá strana směr Krasice
17. 9. BLOK č. 6
Fanderlíkova (Kostelecká – Fanderlíkova 37), J. B. Pecky, Krapkova,
Krapkova vnitroblok a u garáží, Floriánské nám., Hliníky, J. B. Pecky
– vnitroblok, Krapkova – parkoviště (vpravo k U Stadionu), Fanderlíkova – parkoviště (Fanderlíkova 17 – 21), Krapkova – zálivka (vlevo
k U Stadionu), Resslova
18. 9. BLOK č. 8
Pernštýnské nám., Kravařova, Fügnerova, Skálovo nám., Školní,
Šerhovní (Vápenice – Školní), Kramářská, Blahoslavova, Vápenice,
Smetanovy sady, Jiráskovo nám.

VYHRAJTE LÍSTEK NA... TURBO!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner koncertu skupiny TURBO, pro vás připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na tuto mimořádnou akci, která nemá na Prostějovsku obdoby! Legendární kapela vystoupí v kulturním domě v Lipové
už nadcházející SOBOTU 20. ZÁŘÍ 2014. A vzhledem k tomu,
že „kulturák“ bude zcela jistě praskat ve švech, máte díky Večerníku nejen šanci být u toho, ale ještě navíc i ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 15. do čtvrtku 18. září, přičemž je ryze
„telefonická“ a radovat se bude moct trojice šťastlivců!
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:

KDY BYLA ZALOŽENA SKUPINA TURBO?

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „TURBO“. Můžete
nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433,
zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit
osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 18. ZÁŘÍ, 14.00 hodin. Trojici 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 kulturního domu v Lipové.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s prostějovskou radní, šéfkou kulturní komise a předsedkyní Okrašlovacího spolku města Prostějova

„Nemám ráda politikaření a nemohla bych být poslankyní, protože věci
ráda řeším a dotahuji do konce,“ říká MILADA SOKOLOVÁ
Prostějov - Říká se o ní, že umí věci dotahovat do konce, a je
za ní skutečně něco vidět. Z jejích originálních projektů zmiňme
například malby na městských hradbách, velikonoční výzdobu
náměstí, lavičky pro teenagery či řadu kulturních aktivit, které ve
městě rozhýbala. Řeč je o předsedkyni Okrašlovacího spolku
Miladě Sokolové, která bude v podzimních volbách obhajovat
post městské radní. Vystudované ekonomce specializující se na
veřejnou správu proto Večerník položil několik otázek, na které
nám vždy ochotná a vstřícná dáma s tolik příznačným entuziasmem odpověděla. „Věřím v pozitivní přístup v politice a k lidem
vůbec. Nepotřebuji převlékat politický kabát jen proto, abych se
někde udržela,“ říká mimo jiné v exkluzivním interview.
Michal Kadlec
Petr Kozák
Máte už téměř zcela za sebou
čtyřleté období ve funkci zastupitelky a členky Rady města Statutárního
města Prostějova. Jak se na uplynulé
čtyři roky díváte a jak je hodnotíte?
„Na počátku období jsem byla nováčkem v zastupitelstvu a hned jsem zasedla
dokonce i v radě... (úsměv) Jako nováček
jsem se musela ledacos učit, ale byly to pro
mne důležité zkušenosti, které jsem docela
rychle dokázala využít v práci pro město.
Prostějov se za poslední čtyři roky posunul zase o pěkný kus dál, a kdo chce, vidí
to všude kolem nás. Kdo by chtěl důkaz,
může se podívat například pod své nohy
a uvidí, jak se ve velké části města vylepšily jen ´obyčejné´chodníky.“
Jak se vůbec matka tří dětí, z nichž
to poslední se vám narodilo právě
během uplynulého volebního období,
rozhodne dát se na politickou práci? A
jak jste to všechno časově zvládala?
„Do politiky mne přivedl nejenom dlouhodobý zájem o věci veřejné, ale hlavně práce pro Okrašlovací spolek. V určité chvíli
jsem zjistila, že některé věci jdou ´okrášlit´

jen z úrovně města, a proto jsem se zapojila i do komunální politiky. Nemám ráda
politikaření a nemohla bych být poslankyní, protože ráda věci řeším a dotahuji do
konce. Moje radniční roky byly zpestřeny
tím, že se mi narodil malý Joachim a letí to
tak, že už šel nyní prvního září poprvé do
školky. Prožila jsem tedy velmi pracovní
mateřskou, ale stálo to za to... (úsměv)“
Jak vzhledem ke své pracovní
vytíženosti zapojujete do rodinných starostí manžela? Pomáhá vám?
„Velká část manželovy práce se odehrává
mimo Prostějov, často tedy není doma.
Snaží se nám to ale vynahradit v čase, kdy
je s námi. Někdy je těžké skloubit rodinu
a práci, ale tak je to přece skoro u každého
z nás. (smích)“
Během uplynulých let dění ve
vaší Občanské demokratické
straně v Prostějově poměrně dost bouřilo. Jak se vy osobně díváte na změny,
které uvnitř prostějovských občanských
demokratů nedávno nastaly?
„Je asi obvyklé, že když se celostátně přestane tolik dařit, někteří začnou odcházet.
U nás to ale nakonec vedlo k dobrému
konci, kdy prostějovské ODS nyní určitě
nejde vytýkat to, co se někdy dává za zlé

„Ráda bych na náměstí viděla přes léto
trvalé pódium, na němž by se mohli
střídat místní umělci a nemusela by se
platit jeho stálá montáž i demontáž...“
Šéfka prostějovské kultury Milada Sokolová
o plánu k většímu oživení náměstí T.G.M.

Foto: archiv M. Sokolové
INZERCE

tradičním stranám. Tedy fakt, že jsou v jejich čele stále stejní lidé! U nás naopak došlo k obměně a máme dokonce nejmladší
čelo kandidátky ze všech dvanácti stran.
Do voleb jdeme s pětatřiceti osobnostmi
a za každou z nich stojí konkrétní prostějovský příběh. Zároveň ale zůstáváme
tradiční prostějovskou pravicí, která městu
dala dva velmi úspěšné a populární starosty. Jsme zde tedy pro ty, kteří mají srdce
´napravo´ a zároveň chtějí volit originál,
nikoliv nějaké narychlo slepené náhražky.“
Nedávno váš stranický kolega
Zdeněk Peichl Večerníku řekl, že
i přes členské zemětřesení ani na chvíli
nepomyslel na odchod z ODS. Vás nenapadlo změnit stranickou příslušnost?
„O přestupu do jiné strany jsem taktéž
opravdu ani na chvilku nepřemýšlela.
Pevně věřím, že člověk má skládat účty
ve volbách, a to vždy v dresu, ve kterém
byl původně zvolen. Navíc pro mne není
členství v radě či zastupitelstvu něčím, na
čem bych byla závislá. Pracovala jsem pro
zlepšení podmínek v našem městě před
zvolením a budu i po jedenáctém říjnu, ať
už si mne lidé na radnici vyberou nebo nikoliv. Nepotřebuji převlékat politický kabát
jen proto, abych se někde udržela...“
Jaký by byl váš komentář na adresu zastupitelů, kteří během
končícího volebního období z ODS vystoupili?
„Věřím v pozitivní přístup v politice
a k lidem vůbec, proto nebudu jejich kroky
hodnotit. Je na občanech, aby se rozhodli
mezi věrností a přelétáním. My jsme si
zvolili heslo ´Věrni značce, věrni Prostějovu´, protože věříme, že kdo se za horších
časů nebojí přihlásit ke své straně, neuhne
ani pak, když půjde o naše město!“
Vaší politickou doménou byla
kultura. Jak se tento obor podle
vás v Prostějově za vašeho působení
v radě města změnil?
„Jsem hlavně ráda, že se nám na kulturním
poli daří stále více oživovat dění ve středu
města díky grantu, který kulturní komise
v tomto období prosadila. Po oživení centra
lidé ve městě hodně volali a letos se nám
to myslím podařilo v míře vrchovaté. Ráda
také s určitou nadsázkou říkám, že každý,
kdo žehrá na nedostatek kultury, by měl
vidět diář předsedkyně kulturní komise.
Jsme město s nekončící řadou kulturních
osobností a bylo mi ctí s nimi spolupracovat.“
Zmínila jste oživení městského
centra. Co by na tomto poli ještě
pomohlo?
„Ráda bych v tomto ohledu na náměstí
T. G. Masaryka viděla minimálně přes léto
trvalé pódium, na němž by se mohli střídat
místní umělci a nemusela by se tak platit
jeho stálá montáž i demontáž...(úsměv)
Jsem také ráda, že se v předvolební kampani uchytil podnět, s kterým jsem kdysi přišla na radu města a jenž spočíval v úvaze,
zda bychom tu v zimě neinstalovali jako
v jiných městech kluziště!“
Jste zároveň předsedkyní
Okrašlovacího spolku města
Prostějova. Jak tady se vám dařila práce?
„Podívám-li se také na poslední čtyři roky,
musím v naší činnosti vyzdvihnout malby
na městských hradbách, které připomínají
historické židovské uličky našeho města.
Mám u nich jednoho špiona, který nedaleko bydlí a hlásí mi, jak na toto naše dílo lidé
reagují. Těší mne, když slyším, že se u nich
lidé fotí, vodí k nim návštěvy a zvěčnila se
u nich nejedna svatba... (úsměv)“
Prostějov má za sebou vystoupení světového tenora Josepha Calleji. Jak jste vnímala vystoupení pana
Sprinze, jenž kritizoval přístup města
k tomuto koncertu a podle jeho slov vyhozené dva miliony korun z okna?

„Odpovím na vlastní kůži prožitou historkou... Na koncertu jsem potkala svého
dobrého přítele, který žije v Praze, cestuje
pracovně po celém světě, ale je prostějovský rodák. Říkal mi, jak je nesmírně hrdý,
že do jeho rodného města přijelo světové
operní eso, aby zazpívalo na našem krásném historickém náměstí pod otevřeným
nebem. Dodal, že na takové koncerty se
normálně jezdí do New Yorku, ale my ho
máme u nás doma. To hovoří za vše, více
to komentovat nehodlám.“
Pojďme do aktuální současnosti.
Jste zastánkyní zřízení Klokánku v Prostějově. Myslíte si, že toto zařízení pro opuštěné či týrané děti má své
opodstatnění?
„Pomoc dětem v nouzi je věcí, na kterou
bychom měli podle mého názoru určitě
každý podle svých možností přispět. Organizuji teď s kolegou Láznou benefiční
koncert kapely Hradišťan, aby se vybraly
peníze, které také přispějí na opravu objektu Klokánku v Prostějově. Musím se
přiznat, že se v této souvislosti nejednou
potkávám s argumentem, který říká asi
toto: ´Tam a tam se něco ukradlo nebo tam
a tam se nehospodaří dobře a ty teď vybíráš
peníze na Klokánek? Nic nedáme. Kdyby
se nekradlo, bylo by i na Klokánek´. Já jim
na to vždy trochu nazlobeně odpovídám:
´Neptejme se, co pro děti v nouzi mohou
udělat jiní jako ku příkladu přímo stát, město či bohatší lidé, ale ptejme, co můžeme
udělat my a každý raději pomozme tam,
kde zrovna jsme a jak můžeme´...“
V blížících se komunálních volbách kandidujete z druhého místa kandidátky ODS. Jak vidíte svůj
osobní výsledek ve volbách a věříte, že
obhájíte místo v radě města?
„Tipovat výsledek voleb je vždy ošemetné.
Rozhodnou Prostějované. Věřím v jejich
zdravý rozum, ale kam mne jejich hlasy
zavanou, si nedovolím odhadovat.“
Pokud by se stalo, že budete opětovně zvolena, jaké priority byste
v následujících čtyřech letech řešila?
„Kdybych znovu dostala důvěru, chtěla
bych se nadále věnovat prostějovské kultuře. Dále podpořit, aby se městská policie
ještě více zaměřila na bezpečnost na ulicích
a abychom již nemuseli platit daň za odvoz
odpadu, když odvádíme každý na daních
městu docela dost peněz.“

INZERCE

Její nápad. „Mám tady jednoho špiona,který mi hlásí, jak lidé reagují,“ prozradila Milada Sokolová před malbami na hradbách ve Školní ulici.
Foto: archív M. Sokolové

kdo je

milada sokolová
Před týdnem oslavila čtyřicáté narozeniny. Je absolventkou Vysoké školy finanční a správní, kde vystudovala
obory řízení podniku a veřejná správa. V roce 2007
obnovila Okrašlovací spolek města Prostějova, který
navazuje na činnost stejnojmenné organizace založené
již v roce 1873. Spolek se pod jejím vedením kromě
původního zaměření na okrášlení města výsadbou stromů zaměřuje také na kulturní
a charitativní akce. Je též členkou Kloboukového klubu, který působí při Divadelním spolku Historia. Před čtyřmi lety byla zvolena do Zastupitelstva města Prostějova
a následně se stala také členkou rady. Po celé čtyři roky předsedala městské kulturní
komisi, pracovala rovněž v komisi pro podporu podnikání a cestovního ruchu.
Milada Sokolová je vdaná a má tři děti. Mezi její koníčky patří cestování a četba zejména
historických knih. Je také aktivní členkou prostějovského pěveckého sboru Proměny.
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fotbal
"ESKÁČKO" JEDE

TRHÁK TÝDNE

Bureš chytil penaltu
a Prostějov vyhrál
také v Hulíně
čtěte
na stranách

basketbal

23
ÚTERÝ 16. 9.

18:000

PŘIJEDOU HVĚZDY SVĚTOVÉ ATLETIKY!
Velkou cenu města Prostějova ozdobí překážkář
Petr Svoboda i oštěpařská star Vítězslav Veselý

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

ARIETE PROSTĚJOV
BK OPAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějovv

basketbal
PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

ARIETE PROSTĚJOV
MBK BANÍK HANDLOVÁ (SLOVENSKO)
Hala Sportcentra DDM Prostějov

házená

SOBOTA 20. 9.

15:00

2. LIGA, SK. JIŽNÍ MORAVA – 1. KOLO

TJ SOKOL II PROSTĚJOV
TJ SOKOL TELNICE
Tělocvična ve Studentské ulici v Prostějově

fotbal

SOBOTA 20. 9.

15:00

EXHIBIČNÍ UTKÁNÍ

TJ HANÁ NEZAMYSLICE
KLUB FOTBALOVÝCH INTERNACIONÁLŮ

Prostějov/jim

ČTRNÁCTIDÍLNÝ C
CYKLUS DIAMANTOVÉ LIGY I OSTRAVSKÁ ZLATÁ TRETRA
RETRA JSOU JIŽ PRO
MINULOSTÍ, NAČEŽ ATLETICKÁ SEZONA SE POMALU
LETOŠNÍ ROK MIN
U CHÝLÍ KE SVÉMU
ZÁVĚRU, PŘESTO SE MOHOU FANOUŠCI KRÁLOVNY SPORTU TĚŠIT I V TĚCHTO DNECH NA
ŠPIČKOVÉ VÝKONY. A OBZVLÁŠŤ TI PROSTĚJOVŠTÍ...
ÚČAST NA NEDĚLNÍ, V POŘADÍ JIŽ 68. VELKÉ CENĚ MĚSTA PROSTĚJOVA V BĚHU NA 110 METRŮ PŘEKÁŽEK
TOTIŽ PŘISLÍBIL TROJNÁSOBNÝ MISTR REPUBLIKY A HALOVÝ MISTR EVROPY PETR SVOBODA. PÁTÝ MUŽ
Z LETOŠNÍHO EVROPSKÉHO ŠAMPIONÁTU V CURYCHU, KTERÝ PÍŠE KRÁSNÝ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH SVÉHO
COMEBACKU NA DRÁHU, DRŽÍ VÝKONEM 13,61 SEKUNDY Z ROKU 2010 REKORD MÍTINKU. ZA SOUPEŘE
BUDE MÍT V PROSTĚJOVSĚ DALŠÍCH PĚT FINALISTŮ Z LETOŠNÍHO DOMÁCÍHO ŠAMPIONÁTU.
A TO NENÍ VŠECHNO. V DOPROVODNÉM MEMORIÁLU DR. EDUARDA ROZBOŘILA, JENŽ NAPÍŠE SVÉ
PĚTADVACÁTÉ POKRAČOVÁNÍ, SE POŘADATELŮM PODAŘILO ZAJISTIT I START MISTRA SVĚTA, MISTRA
EVROPY, ČTYŘNÁSOBNÉHO DOMÁCÍHO ŠAMPIONA A ČTVRTÉHO MUŽE Z OLYMPIÁDY V LONDÝNĚ
VÍTĚZSLAVA VESELÉHO.
„ZATÍMCO PETR MÁ MOTIVACI PŘEKONAT REKORD, LETOS BĚŽEL I 13,39 SEKUNDY, PRO VÍŤU JE
PŘEKONÁNÍ VÝKONU PATRIKA LANDMESSERA 78,98 METRU Z ROKU 1996 AŽ OSOBNÍ ZÁLEŽITOSTÍ,“
TĚŠÍ SE NA SKVĚLÉ ATLETICKÉ PŘEDSTAVENÍ ŘEDITEL ZÁVODU MILAN ČEČMAN.

A vy můžete s ním, vedle pozvánky na jiném místě najdete
podrobný harmonogram vysoce atraktivní akce na straně 21!

2x foto: internet

Fotbalový areál v Nezamyslicích

SOBOTA 20. 9.

17:00

1. LIGA – 5. KOLO

Vincourová na odchodu, náhradou elitní
německá nahrávačka WEISS!

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
SALITH ŠUMPERK
Zimní stadion v Prostějově

basketbal

SOBOTA 20. 9.

17:00

2. LIGA ŽEN, SKUPINA B - 1. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
BK PELHŘIMOV
Tělocvična ZŠ Dr. Horáka

nohejbal

NEDĚLE 21. 9.

12:00

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA – 18. KOLO

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
SK LIAPOR WITTE KARLOVY VARY
Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

NEDĚLE 21. 9.

14:00

68. ROČNÍK BĚHU NA 110 M PŘEKÁŽEK
25. ROČNÍK MEMORIÁLU ED. ROZBOŘILA

VELKÁ CENA MĚSTA PROSTĚJOVA
Areál ZŠ a RG města Prostějov, Studentská ul.

boje na zelených trávnících aneb
POHÁR ČP OFS PV – FINÁLE
TJ SOKOL ČECHOVICE
FC KRALICE NA HANÉ
ÚTERÝ 16. 9. 2014 17:00 HODIN
Fotbalový areál ve Smržicích

KRAJSKÝ PŘEBOR – 7. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
FK NOVÉ SADY
SOBOTA 20. 9. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích na Hané

Směr Itálie. Po zahraničním angažmá zatoužila česká reprezentantka Pavla Vincourová, která se nezapojila do přípravy VK AGEL
a již trénuje na jihu Evropy.
Foto: archív Večerníku

Prostějov/son - Jen pár dnů
po přivedení skvělé Kubánky Simon Liannes dotáhlo
vedení VK AGEL Prostějov
do zdárného konce přestup
další mezinárodně uznávané volejbalistky. Tentokrát jde
o německou nahrávačku Kathleen Weiss (na snímku vpravo), která v předchozích letech
z pozice jedničky na svém postu
pomohla reprezentačnímu týmu

k zisku dvou stříbrných medailí
na mistrovstvích Evropy! Na klíčové pozici by měla nahradit odcházející českou reprezentantku
Pavlu Víncourová, která zřejmě
nedokáže odolat atraktivní nabídce ze zahraničí a stůj co stůj chce
i přes platný kontrakt s Prostějovem odejít do Itálie...
Podrobnosti nejen k příchodu nové tváře do VK AGEL
a „útěku“ Vincourové, ale
i zpravodajství z prvních přípravných zápasů a další novinky najdete na straně 30.

Foto: internet

Fotbalové LEGENDY
dorazí do Nezamyslic

Nezamyslice/jim - Veteráni TJ
Haná Nezamyslice již vědí, koho
H
ppřivítají tuto sobotu odpoledne
ve svém areálu a proti komu 20. září od 15.00 hodin sehrají exhibiční utkání. Svou sestavu totiž zveřejnil nejen domácí výběr hráčů nad pětatřicet let, ale i Klub fotbalových internacionálů. Na jih prostějovského regionu vyšle společně
s manažerem Štěpánem Philippem celkem patnáct známých
jmen z éry nedávno minulé i starší. A jako exkluzivní mediální
partner u toho bude
i PROSTĚJOVSKÝ
Večerník!

a na 7. kolo MSFL

KAM ZA F TBALEM
I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 7. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL ÚSTÍ
NEDĚLE 21. 9. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 7. KOLO
TJ SOKOL PLUMLOV
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
SOBOTA 20. 9. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 7. KOLO
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
TJ SOKOL TOVAČOV
NEDĚLE 21. 9. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

SPORTIKA II. TŘÍDA – 7. KOLO
TJ SOKOL OLŠANY U PROSTĚJOVA
TJ SOKOL DRŽOVICE
SOBOTA 20. 9. 2014 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Olšanech

OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN – 4. KOLO
TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 21. 9. 2014 13:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci na Hané

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 15. září 2014

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

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

Správná odpověď z č. 36: na snímku byl dům z ulice Žeranovská v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, která
získává BALÍČEK složený z výrobků ALOE VERA
v hodnotě 400 Kč, se stala Martina POŘÍZKOVÁ,
V. Outraty 11, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi pište na e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
posílejte do redakce nebo telefonujte 582 333 433 a to DO
ČTVRTKU 18. ZÁŘÍ, 12.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 22. ZÁŘÍ. Dnes můžete opět zápolit
o BALÍČEK složený z výrobků ALOE VERA v hodnotě 400 Kč.

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

PROSTĚJOVSKÁ „HOSPŮDKA NA
JEDENÁCTCE“ SÍDLÍ V .... ULICI.

Kdo je na fotografii? Poznáte?

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

TIP
k obrazovce
OKRESNÍ PŘEBOR:
POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA
FILM ČR (2012)

SOBOTA 20. 9. 2014

20:20 HODIN

ADAT, AHOJ, AMOK, BISKUP, DORT, DŘEP, DŘÍK, ETIK,
FOUET, HATĚ, HLÍDKA, HLUK, KIKS, NANDU, OBŘÍZKA,
OZUBÍ, PAKL, PARUKY, PĚNA, PLKAT, PUKY, ŘEZY, SBÍT,
STÁJ, TAKT, TRÝLE, ÚKAZ, URAN, ŽLAB

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 18. ZÁŘÍ 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„DESET DNŮ“. Vylosovanou výherkyní se stala Anna
TITZOVÁ, Otaslavice 470, která se tak může těšit na DVĚ
VSTUPENKY opravňující ke vstupu na KONCERT SKUPINY HRADIŠŤAN v CELKOVÉ HODNOTĚ 600 Kč, který se uskuteční již 18. září v Městském divadle 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 pěnivého moku či dobrého jídla...
Partnerem dnešního kola je totiž HOSPŮDKA NA
JEDENÁCTCE z Plumlovské ulice v Prostějově. Vyhrát
tak můžete POUKÁZKU NA KONZUMACI nabízeného
sortimentu v CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme v příštím
vydání PV Večerníku, které vyjde v PONDĚLÍ 22. ZÁŘÍ 2014.
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Režie: J. Prušinovský
Hrají: M. Krobot, O. Vetchý,
D. Novotný, L. Sobota, J. Pokorná, L. Noha, P. Kikinčuk,
J. Plesl, J. Hartl, A. Mihulová,
V. Kopta, J. Kohák
Slavoj Houslice má fotbalový
tým a nerudného trenéra Pepika Hnátka, kterého se všichni
bojí. Kapitán týmu Jirka Luňák
mu podlézá, ale s ostatními
spoluhráči ho za jeho zády pomlouvají. Doufá, že to bude
právě on, kdo by mohl po něm
převzít funkci. Jenže Hnátek se
do odchodu na trenérskou penzi
nikterak nechystá. Mužstvu nařídí další trénink, ti se ale vzbouří
a dohodnou se, že na něj nepřijdou. Rozčilený trenér začne
běhat po vesnici a snaží se je
k tomu donutit všemi možnými

ŠPIZZA PIZZY V CELKOVÉ
HODNOTĚ 430 Kč, které si
poskládáte sami z těch nejrůznějších kousků.
V minulém, celkovém součtu
již stosedmasedmdesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o členy skupiny TURBO. Legendární seskupení, které příští
sobotu vystoupí v kulturní domě
v Lipové, poznala opět velmi
slušná plejáda čtenářů...
A tak z 359 správných odpovědí, jenž jsme zařadili do
osudí, se usmálo štěstí na výherce, kterým se stal Miroslav
VILÍMEK, Vícov 151. Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu v podobě
poukázky na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč
od partnera minulého kola,
kterou byla opětovně firma
BRUTUS! Výhru si lze vyzvednout v redakci Večerníku.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do politických vod
a graficky mírně poupravili
jednoho z kandidátů nového
hnutí, které vsadilo na název
připodobnělý Prostějovu. Nápovědou budiž, že civilním
povoláním dotyčného je právě
fotografování...
Poznáte, o koho se jedná?.
Na odpovědi ze stoosmasedmdesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
18. ZÁŘÍ 2014, 12.00 hodin
- volejte 582 333 433, pište
SMS na 608 960 042 či pošlete
e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu
od občerstvení ŠPIZZA, zveřejníme v příštím čísle, jenž
vychází opět v PONDĚLÍ
22. ZÁŘÍ 2014.

VYHRAJTE NAPŘÍKLAD ČOKOLÁDU

Také třetí zářijové číslo 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 18. ZÁŘÍ 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 8 - 3 - 5 - 8, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stošestašedesátou výherkyní v řadě stala Petra RŮŽIČKOVÁ, V. Špály 12,
Prostějov. I ona si tak přímo v sídle redakce může vyzvednout
POUKÁZKU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč, kterou
věnoval právě obchůdek RENATY VAŠÍČKOVÉ, jež byl
i tentokrát partnerem uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ 22. ZÁŘÍ 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu,
soutěžit s námi je ta správná šance!

prostředky. Nakonec však zůstane ležet před svým domem
v bezvědomí. Uvědomí si, že
je s ním něco v nepořádku,
a vyhledá známého lékaře. Od
něj se dozví, že prodělal infarkt
a že musí jít na vyšetření. Jeho
výsledek ho nepotěší, dozvídá
se, že potřebuje nové srdce. To
odmítne jen proto, že dárce byl
slávista. Nakonec je postaven
mimo funkci, za což se Hnátek
klubu pomstí...

VÍCE NEJEN O TOMTO ÚSPĚŠNÉM SNÍMKU
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Správné řešení z čísla 36: ...DO PROSTĚJOVA JIŽ BRZY ZAVÍTÁ DUO JAHAMA A DUO ADAMIS. Vylosovanou výherkyní je Martina Fialková,
Vrchoslavice 168. DVĚ VSTUPENKYna zmíněné vystoupení si vyzvedněte v redakci Večerníku. Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 18. září 2014,
12.00 hodin. Výherce získá 2 vstupenky na koncert DUO JAMAHA a DUO ADAMIS.

Nabídka realit a nemovitostí
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REALITY
Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

Kvalitní
služby
od roku
1992

777 251 878

Rodinné domy:

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Prostějov, Fanderlíkova ul. Prodej podsklepeného RD 5+1
s garáží, před rekonstrukcí, veškeré inž. sítě. Zast. plocha 110 m2,
Cena: Kč 2.995.000,zahrada 717 m2.

Prostějov, Olomoucká ul. Prodej reprezentativního bytu 4+kk
(107 m2) s terasou (98 m2) v OV, luxusně vybavený, 1. patro, vl. ÚT.
Cena: Kč 3.290.000,-

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

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

Byty:

Prostějov, Wolkerova ul. Pronájem nebytových prostor celkem 1476
m2, obchod 762 m2, sklad 714 m2, parkoviště 980 m2. Cena: v r. k.
BYTY – PRODEJ:

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
4+kk, Pv, Olomoucká
5+kk, Pv, Olomoucká ul.

GARÁŽE – PRODEJ:

Pv, Janáčkova ul.
Pv, ul. C. Boudy

Kč 1. 295.000,Kč 1.850.000,Kč 949.000,Kč 990.000,Kč 2.575.000,Kč 2.099.000,Kč 3.290.000,Kč 3.095.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

Kč 239.000,Kč 249.000,-

1+1, Pv, Krasická ul.
Kč 4.500,-/měsíc + inkaso (1.700)
2+1, Kralice n/H
Kč 2.000,-/měsíc + inkaso (4.000)
3+1, Pv, Svatoplukova ul. Kč 8.000,-/měsíc + inkaso (2.500)
3+kk, Pv, Krasická ul. Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (2.638)
3+1 s garáží, Pv, Brněnská ul. Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (2.500)
GARÁŽE – PRONÁJEM:

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

Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.500,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

chyň včetně spotřebičů.

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

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

Volejte: 739 322 895
1+1 Sidl. Svornosti OV cihla
630.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Kostelecká po rek.
1.289.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč
3+kk Sidl. Svornosti 86m2, po rekonstrukci,
možnost garáže
1.750.000Kč
4+1 Sidl. Svobody po rek.
1.439.000Kč
Volejte: 723 335 940
1+1 Krokova 43m2, OV
611.000Kč
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Družstevní 65m2 po rek. cena v RK
2+1 Sidl. Svobody
760.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 3+1 Jesenec k rekonstrukci 299.000Kč
RD 3+1 Lipová zahrada, garáž
cena k jednání 599.000Kč
RD 5+1 Určice
989.000Kč
Chata Plumlovská přehrada 1.349.000Kč
RD 5+1 Kralice na Hané
2.399.000Kč
Pozemek s chatou Mostkovice 779.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 3+1 Klopotovice zahrada 395.000Kč
RD Vrchoslavice
445.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
650.000Kč
RD 2x3+1 u Němčic garáž
cena v RK
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.
1.500.000Kč

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

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
1+kk Olomoucká
5.400Kč vč. ink
1+1 Svornosti
5.800Kč vč. ink
2+1 Krokova po rekonstrukci
7.900Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Česká
5.300Kč +ink
1+1 Tylova 60m2 po rek.
5.500Kč +ink
2+kk Tylova 65m2 po rek.
5.500Kč +ink
2+1 Špály 50m2
7.500Kč + ink
2+1 Olomoucká 100m2
6.000+ink
3+1 Tylova 100m2 po rek.
8.000Kč +ink
4+1 Tylova 147m2 po rek.
10.000Kč +ink
2+kk Daliborka
5.500Kč+ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink
RD 3+1 u Konice
9.000Kč+ink

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

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

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

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

SUPERNOVINKA:

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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

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

PRONÁJMY:

1+1 Okružní, 42 m2 - zařízená
2+1 Určická - pro nenáročné
2+1 Drozdovice v RD
3+1 Olomoucká - 3.P.

2.390 tis.Kč
600 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

6,5 tis.Kč/měs.
3,6 tis. Kč/měs. + ink.
7,5 tis.Kč/měs.včetně ink., od 1.9.
6 tis.+ ink.

BYTY:

1+1 Tylova OV - 3.P.
1+1 DR Tylova2 - 7.P.
2+1 OV, 51 m - 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

600 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. - 2k rek.
400 tis.Kč
RD 2+1 Buková - 323 m , zahr., i jako chalupa
400 tis.Kč
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
450 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
640 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
590 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
670 tis.Kč + prov.
RD 3+1 Krumsín
800 tis.Kč
RD 2+1 Bousín - i jako chalupa
690 tis.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.100 tis.Kč
RD 2+1 se zahradou - Pv, Krasice
1.150 tis.+ provize RK
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.100 tis.Kč + provize RK
RD 5+1 Plumlov - s garáží2
1.390 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
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
2.250 tis.Kč
2.350 tis.Kč
RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.590 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.900 tis.Kč
Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
5.490 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč

Chaty a chalupy:

Ochoz u Konice 330 tis.Kč, Ochoz - lux. 1 mil.Kč, Seč 650 tis.Kč

Pozemky:

Prostějov - Plumlovská = 2.2002 m2
Prostějov - Okružní = 3.500 m
Bělkovice, Lašťany - orná půda,27,2 ha
Hrubčice - orná půda - 25.2032m
Žešov - orná půda -262.977 m
Mostkovice - 649 m ,2s chatkou, stav.par.
Mostkovice - 1600 m
Bělecký mlýn

1.500,- Kč/m22
2.250,- Kč/m2
50,-Kč/m2
40 Kč/m
40 Kč/m2
799 tis.Kč
1.750 tis.Kč
180 tis. + provize

Komerční prostory:

Kancel.prost. - centrum, 17 m2, 2sam.WC, internet - nájem 5 tis.Kč + en.
Kancel.prost. - centrum, 30 m , 2 místn., kuchyňka, sam.WC, klima nájem
7 tis.Kč + energie
2,5 tis.Kč/měs.
Kanceláře - 2x - blízko centra, 9 a 122m2, 2 +
Dílna - 2x - blízko centra, 66 + 155
m
,
7.400
+
14.700,- Kč/měs.
24
h,
11.700,Kč/měs.
Tělocvična - pronájem - 262 m2, po dobu
6,5 tis.Kč + ener.
Obchodní prost. - Kostelecká -260 m2
- Kostelecká - 40 m 2 8,5 tis.Kč + ener., klima, WIFI, zabezp.zař.
- Kostelecká - 50 m , 2 místn., výloha
7,5 tis.Kč/měs.

Garáže:

Prodej: Určická - zděná
80 tis.Kč
Pronájmy - Plumlovská - plechová =
600,- Kč/měs., u Cílu
J.Kaštila - RD =
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

VOLEJTE: 739 322 895
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 1+1 v osobním vlastnictví. Platba hotově.
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

VOLEJTE: 723 335 940

NÁBYTEK
VIP ŠTUGEL
Plumlovská 85 | Prostějo

v

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

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT
DOPORUČUJEME
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facebook.com/NabytekStugel
www.VIP-Stugel.wz.cz
tel.: 777 690 311

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

UZÁVĚRKA
pro nabídku
realitních
kanceláří
pro následující
číslo je

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

ve čtvrtek
18. 9. 2014
do 12.00 HODIN

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

www.realitypolzer.cz

Stavební firma hledá pozemek pro Prodám byt 1+1 v ul. Dolní v PV, po
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895. celkové rekonstrukci, zděné jádro.
Cena 700 tis. Tel.: 732 834 231. RK
REALITNÍ KANCELÁŘ
nevolat
VNB REALITY
Hlaváčkovonám.1(ATRIUM),Prostějov Pronajmu stání v garážovém dvoře
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818 Svatoplukova ul. 56. Tel.: 777 010 323
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+1, A. Slavíčka 690.000 Kč Pronajmu pohostinství s venkovním
* BYT 2+1, J.Zrzavého 750.000 Kč posezením, s možností ubytování –
* BYT 3+1, A. Slavíčka 1.100.000 Kč Stražisko. 602 745 131
* RD po rek. Konice
1.500.000 Kč
* RD po rek.Cholina
1.590.000 Kč Pronajmu atraktivní místnost s cih* RD 2gener Senice n/H 1.660.000 Kč lovými klenbami 130m2 + krásná
* RD 2gener Čelechovice 1.880.000 Kč terasa 70m2 na kancelář, kadeřnické
* Zahrada Držovice
170.000 Kč studio atd. Tel.602 553 222
* Pozemek-centrum
3.800.000 Kč
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Od 10/2014 pronájem garáže. Tel.:
aktuálně NABÍZÍ:
774 914 561
* BYT 1+1, sídl.Svornosti 640.000 Kč
* BYT 2+kk, V.Ambrose 995.000 Kč Koupím stavební pozemek v Pro* BYT 3+1, Dobrovského 830.000 Kč stějově. Velikost 400-800m². Tel.
* BYT 3+1, Tylova
1.200.000 Kč 724 199 793
* BYT 3+1, A.Slavíčka 1.290.000 Kč
* BYT 3+1, Krasická
1.450.000 Kč Hledám pronájem 2+1 nebo 1+1,
* RD 4+1, Česká
2.740.000 Kč 776 460 300
* RD 6+1, Určice
950.000 Kč
1.980.000 Kč Koupím byt v 1.p. nebo s výtahem,
* RD 5+1, Vřesovice
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: nebo rod. dům v Prostějově. Veli* BYT 2+1 do 900.000 Kč
kost min 4+1, cena do 2 mil. Kč.
* BYT 3+1 s balkonem, lodžií
Tel. 724 199 793
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty a zahrady Plumlov, Seč
Prodáme RD - Hrochov. Vhod* Pozemky Prostějov-Západ, Držovice ný jako chalupa. Ne RK! Tel.:
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ 604 942 261
Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe Pronajmu pěkný zrekonstruovaný
přímo od majitele. RK nevolat! Cenu byt 1+kk v klidné části Pv. Nájemrespektuji. Tel.: 734 481 013
né 4400 Kč + inkaso. Volný ihned.
Tel.: 776 808 064
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
v hotovosti. 774 409 430
Pronajmu byt 1+1. Nájem 5 000 Kč
+ ink. Tel.: 608 887 354
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
Pronajmu novou garsonku 33m2
v centru, krásná koupelna za 4.500
Kč. Tel 602 553 222
Pronajmu 1+1 zař. 608 752 315

Pronájem kancel. plochy v přízemí
v centru PV, 36m2 kanceláře s konfer. části, kuchyňka, vlast. wc, plyn
út, možnost parkování v domě. Tel.:
777 862 900, 775 368 478.
Pronajmu vytápěnou průmyslovou
halu v areálu v Kojetínské ul. se dvěma kancelářemi, kuchyňkou, sprchami a soc. zázemím (cca 1 000 m2).
Cena dohodou. Osobní jednání. Tel.:
736 428 666
Hledáme větší byt 3+1, nejlépe po
rekonstrukci, 774 409430
Pronájem bytu 1+1 v PV, klidná část,
po kompl. rekonstrukci, možnost
parkování ve dvoře, nízký nájem.
Info: 777 862 900, 775 368 478
Pronajmu cihlový byt 2+kk ve středu města Pv. Tel.: 774 170 275
PRONAJMU OBCH. PROSTOR
V CENTRU PROSTĚJOVA. Celkem cca 150m2 vč. skladů a soc.
zař. plynové ústřední top. Zázemí
vhodné i pro cukrárnu, lékárnu,
kavárnu, nebo jinou podobnou
činnost inf. 606 954 318

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky

KOUPÍM

FINANCE

SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ

Koupíme starožitný nábytek,
obrazy,zbraně,vojensképředměty,
hodiny, porcelán, sklo, hračky,
moto věci a jinou veteš. Vykoupíme také celé pozůstalosti a zajišťujeme komplexní vyklízecí
práce. Seriózní jednánía platba
hotově. Tel.: 773 113 303

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 021 212

Provádíme veškeré zednické práce: rekonstrukce bytových jader, zateplování fasád, malířské práce, sádrokartony,
obklady, pokládka plovoucích podlah
atd. Sleva na materiál. Dobré ceny.
Tel.: 725 922 477

Přijmu truhláře pro výrobu nábytku,
nutná praxe v oboru a samostatnost.
Truhlářství ve Vyšovicích. Dotazy
na tel.: 731 114 501

PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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

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

Nabízím hotovostní půjčky 5 - 50 tis.
Vyřízení do 24 hodin. Pouze seriózní
jednání. Tel.: 777 467 046

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

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

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

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

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

Přijmu kosmetičku a pedikérku na ŽL
i na zkrácený úvazek. Tel.:
604 881 600

Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ, rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů.
Půjčka až 100 000 Kč, nad 100 000
Kč se zástavou nemovitostí. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů.
Půjčky, úvěry. Splatnost až 15 let
oproti zástavě nemovitosti. Bez prokazování příjmů. Výkup za hotové. Tel.:
775 439 282, 733 121 568

PRODÁM
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov,
Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
ZD Moravan Domamyslice
Sad Mostkovice.
Prodej jablek. Konzumní i do kvasu
(pro maloodběratele i velkoodběratele).
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 602 510 465
Prodáme nepoužitou celolitinovou
krbovou vložku Ferlux C20.
Minimální výkon 12 KW, váha
122 kg, pr. kouřovodu 180 mm,
rozměry včetně rámů d 692, v 520,
š 430. Původní cena 13 313 Kč,
nynější 8 000 Kč. Tel.: 606 606 117
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vecernikpv.cz
vecernikpv
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Rekonstrukce
605 459 652

VZPOMÍNÁME
V srdcích bolest zůstává,
v myšlenkách jsi však
stále s námi…

Hledám
učitele/-ku
německého jazyka pro začátečníka. Tel.:
777 010 323

!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
Rychlá realizace – vyplácení z vlastních zdrojů od 3 věřitelů. Konzultace na
739 066 462

Nabízím rychlou hotovostní půjčku od 5 do 50 tis. Seriozní a rychlé
Koupím Haki lešení nebo trub- jednání. 774 119 937
kové. Cena dle dohody. Tel.:
734 481 013
Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
a poskytneme vám jednu půjčku.
Galerie umění Prostějov (bývalá Pracuji pro více věřitelů Volejte:
G. Bašta) vykupuje a zdarma oceňu- 777 551 492
je veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odbor- Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Praníkům za nejvyšší ceny. Školní 49, cuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, rychle
až do domu, bez poplatku předem. Tel.:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů
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Ruku už ti nepodáme,
abychom ti mohli
k narozeninám přát,
jen kytičku ti na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Pro společné podnikání hledám spolehlivou kamarádku, sms zpráva
605 591 282

Dne 19. září 2014
uplyne již 15 let,
kdy nás po těžké nemoci
navždy opustila naše
milovaná dcera
Niccolka SVORADOVÁ.
Všem, kdo s námi tichou
vzpomínkou uctí její památku,
děkují rodiče, sestra Natálka
a celá rodina.

Dne 14. září 2014
by se dožila 85 roků
paní ANNA VLÁČILOVÁ
z Otaslavic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Syn Miroslav s rodinou.

Kdo
K
o Tě znal, ten vzpomene,
v omen
vzpomene

Knižní velkoobchod Prostějov přijme
prodejce. Vlastní osobní auto podmínkou. Tel.: 777 280 967

koupelen.

Tel.: Studio BELLEZA přijme kadeřnice a pedikérku na ŽL. Info na tel.:
728 512 345
Plazmový generátor – likvidace parazitů, bakterií a virů s 100% účinností. Malířské a natěračské práce, malba
Bc. Ivo Kroupa, tel.: 605 86 41 40 místnosti od 15 Kč/m2, nátěr dveří
www.kroupovi.net
od 300 Kč. Provádíme nátěry fasád,
oken, radiátorů. Na přání i úklid. Nově
Čištění kanalizací a odpadů
provádíme malování na klíč. Tel.:
Odvoz fekálií
777 844 033 www.malovani-vrana.cz
Tel.: 774 368 343
Hledám klempíře, nebo pokrývače,
Opravy a zhotovení plochých a šikmých práce na ŽL, nebi brigádně. Tel.:
střech za akční ceny Tel.: 777 178 078 604 160 692

S úsměvem na tváři
Tě každý znal, všem, kteří
potřebovali pomoci, jsi ochotně
pomáhal. Kdo s Tebou žil
ten ví, co ztratil. Už nikdy
nezavoláš, nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš.

Dne 19. září 2014
uplynou dva smutné roky,
kdy nás opustil
pan František HUŠKA
z Prostějova.
Vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

Kominictví: provádíme frézování Hledám elektrikáře a pomocné děldehtu 150 Kč/m, čištění komínů níky na ŽL, nebo brigádně. Tel.:
a roční kontroly. Tel.: 602 481 262 774 989 007
Přijmeme automechanika nástup
Čištění hrobů z terasa, přebroušení možný ihned. T.: 777 870 729
přímo na místě. Tel.: 721 817 009
Pořádáme měsíční kurzy izraelské
sebeobrany Krav Maga.
Info:www.sebeobranaprostejov.cz
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.

Buď vůle Tvá…

OZNÁMENÍ
Dětský společenský tanec – zápis
24. září 2014 od 15 do 16 hodin.
Taneční klub, Olomoucká ul. Prostějov. www.tanecni-prostejov.cz
tel.: 602 966 222

Obklady a dlažby, rekonstrukce koupelen včetně všech instalačních prací. Zednické práce a zateplení, pronájem a stavba AL lešenína krátké období (nátěry).
A-stavby.plumlov@seznam.cz
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
Tel.: 608 780 615
778 018 269

Dík za to, čím jsi nám
v životě byl, za každý den,
který jsi s námi žil. Tvůj
odchod stále bolí, na Tebe
zapomenout nedovolí.

AUTO - MOTO

Palírna Otaslavice oznamuje, že
přijímá objednávky na zpracování ovoce. Kontakt: 582 370 058,
777 340 485. Více informací nalez- Hledám ženu i s dítětem, do podnájmu.
nete na www.palirnaotaslavice.cz Zn. svobodný, bezdětný, 48 let. Tel.:
739 840 531
Vykoupíme stará silniční kola značky Favorit, Eska, Liberta. Zdarma 43 r/175 sv. nekuřák bez závazku hl.
prozvoňte tel.: 777 257 411.
ženu k vážnému seznámení. Pv a okolí.
Najdu tě? Info v redakci.

SEZNÁMENÍ

Dne 11. září 2014
jsme vzpomenuli
3. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Mojmír JIROUŠEK.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina.

Dne 18. září 2014
vzpomeneme
10. výročí od úmrtí
pana Pavla LENĎÁKA
ze Zdětína.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
Anna s celou
rodinou.

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

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

Dne 14. září 2014
jsme vzpomenuli
3. výročí úmrtí
paní Jarmily ZAHÁLKOVÉ
z Prostějova.
Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkují dcery
s rodinami.

Atletika
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Zlatá tretra je nejlepší podnik PROSTĚJOVSKÁ VÝŠKA nabídla sluníčko i osobní rekordy
seriálu IAAF World Challenge

Ostrava, Prostějov/lv - Významného ocenění se dočkal
vítkovický mítink Zlatá tretra, který už řadu let pořádá
prostějovská marketingová
společnost TK PLUS. Grand
Prix v Ostravě se stal nejlépe
hodnoceným závodem seriálu IAAF World Challenge.
A podle názoru zástupců
Mezinárodní asociace atletických federací by se neztratila ani mezi absolutní elitou.
„V celkovém hodnocení
všech podniků jsme předstihli i mítinky Diamantové
ligy ve Stockholmu a Bir-

minghamu,“ uvedl s pýchou
a hrdostí v hlase Jan Železný,
oštěpařská legenda a v současnosti i ředitel Zlaté tretry.
Právě o vstup mezi atletickou
elitu a pořádání Diamantové
ligy průběžně uvažují pořadatelé ostravského závodu. Přitom ale nechtějí přijít o účast
co největšího počtu světových
hvězd. „Diamantová liga má
svoje pravidla. Při pořádání
závodu seriálu IAAF World
Challenge máme větší volnost
při výběru disciplín. Podle
toho můžeme lépe oslovovat
atletické esa. A to nám vyhovuje. Je třeba hodně dobře
zvážit, co je pro Zlatou tretru
lepší,“ míní majitel pořádající
agentury TK PLUS Miroslav
Černošek.
Vedení ostravského atletického svátku již pracuje na obsazení příštího ročníku. Přesný
termín se zatím dolaďuje, už

nyní je však již potvrzený start
první velké hvězdy. „Jsme dohodnutí na startu Anity Wlodarczykové, světové rekordmanky v hodu kladivem. Chce
přehodit osmdesát metrů. Třeba to dokáže právě v Ostravě,“
přeje si Železný.
V těchto týdnech probíhají
také debaty o případném startu Usaina Bolta. Největší atletická hvězda uvedla, že chce
splnit svůj slib a do Ostravy se
vrátit. Stalo by se tak po dvouleté pauze. K potvrzení dohody ale zatím nedošlo. „Po zkušenostech ze dvou minulých
ročníků počkáme na průběh
další atletické sezony. Uvidíme, jestli Bolt přijede. V Ostravě ho moc rádi přivítáme,
ale dva minulé ročníky ukázaly, že Zlatá tretra je skvělý
a atraktivní mítink i bez světové atletické superstar,“ konstatoval s úsměvem Černošek.

inzerce

Prostějov/jim - Více než sedm
desítek mladých atletů se zúčastnilo již sedmého ročníku
tradičního podniku pod názvem „Prostějovská výška“.
Klání určené pro žáky základních a středních škol se
v letošním roce těšilo příjemnému počasí doznívajícího
léta a k vidění tak byly vskutku kvalitní výkony podpořené
i několika osobními maximy.
Vítězi jednotlivých kategorií
se stali Vendula Sekaninová,
Simona Ošťádalová, Kateřina Švalbová, Patrik Albrecht, Petr Havier a Ondřej
Kumstát, týmové soutěži vévodily výběry Střední školy
designu a módy (SŠDAM),
domácího RG a ZŠ Prostějov
a mezi nejmladšími ZŠ Jana
Železného.
„I díky hezkému počasí panovala radostná atmosféra, vznikly nové ´osobáky´ a někteří se
naučili skákat. Bylo to příjemné
dopoledne. Tři nejlepší z každé
kategorii si odnesli medaile a diplomy, družstva obdržela diplomy i poháry,“ hodnotil akci spokojený Milan Čečman, předseda
klubu Atletického klubu Prostějov a současně ředitel závodu.

O nejhodnotnější výkon dne
se postaral Patrik Albrecht,
osmnáctiletý skokan překonal
laťku ve výšce 190 centimetrů. „Je prvním rokem junior
a letos skončil osmý na mistrovství republiky, o jeden centimetr
si zlepšil svůj ´osobák´,“ chválil
Čečman. Na stupně vítězů doplnili studenta Střední školy designu a módy jeho spolužák Karel
Hanák a Alexandr Vyroubal
z Reálného gymnázia.
Právě SŠDAM tak díky nim
ovládla soutěž smíšených družstev, společně s dvěma dívkami
skočili více než šest metrů vysoko. V juniorkách sice excelovaly
studentky Střední odborné školy
podnikání a obchodu (SOŠPO),
když zvítězila Veronika Sekaninová a třetí skončila Pavlína Neherová, na lepší než třetí místo mezi
kolektivy to ale nestačilo.
Mezi staršími žákyněmi potvrdila pozici favoritky loňská vítězka
Simona Ošťádalová, stejně jako
před rokem skočila i tentokrát 145
centimetrů. O druhém místě mezi
Michaelou Brančíkovou a Sárou
Korbařovou rozhodly až pokusy.
Mezi žáky se vedlo nejlépe dvojici z Reálného gymnázia Petru
Havierovi a Pavlu Muchovi, i je-

Pro žáky a studenty. I v letošním roce se do skokanského závodu
zapojilo více než sedmdesát prostějovských školáků v celkem šesti
kategoriích.
Foto: Michal Kadlec
jich přičiněním tak právě domácí
„reálka“ vévodila týmům.
A mezi nejmladšími zdolal ekipu
ze ZŠ Jana Železného i dalších
škol Ondřej Kumstát navštěvující ZŠ Melantrichova, to mezi
mladšími žákyně připadla první
čtyři místa ZŠ Jana Železného.
Nepřekvapilo tak, že právě škola
pojmenovaná po legendě světové
atletiky kralovala družstvům.
Prostějovskou výšku uspořádaly
i letos Komise pro mládež a tělovýchovu při radě statutárního
města Prostějova, ŠSK Reálného
gymnázia a Atletický klub Prostějov a na školním hřišti Reálné-

ho gymnázia ve Studentské ulici
bude rušno i tento týden, ještě před
nedělní Velkou cenou se tu totiž
uskuteční mládežnické závody.
V úterý 16. září od 15.00 hodin
to bude třetí kolo krajského přeboru mladších žáků, kdy se bude
soutěžit v bězích na 60, 150, 300,
800 a 1500 hladkých metrů, 60
metrů překážek a štafetově na čtyřikrát 60 metrů, dále to bude skok
do dálky i výšky a hod míčkem
i vrh koulí. Ve stejný den, ale hned
dopoledne od devíti hodin bude
hřiště patřit Okresnímu finále
CORNY Středoškolského atletického poháru.

výsledkový servis prostějovské výšky 2014
Junioři: 1. Patrik Albrecht 190 centimetrů, 2. Karel Hanák (oba SŠ designu a módy – SŠDAM) 170 cm, 3. Alexandr Vyroubal
(RG Prostějov) 170 cm.
Juniorky: 1. Vendula Sekaninová (Střední odborná škola podnikání a obchodu – SOŠPO) 145 cm, 2. Petra Křupková (RG Prostějov) 145 cm, 3. Pavlína Neherová (SOŠPO) 135 cm.
Žáci: 1. Petr Havier 165 cm, 2. Pavel Mucha (oba RG) 160 cm, 3. Ondřej Laník (ZŠ Melantrichova) 150 cm.
Žákyně: 1. Simona Ošťádalová (ZŠ Jana Železného) 145 cm, 2. Michaela Brančíková (ZŠ Melantrichova) 140 cm, 3. Sára Korbařová (RG) 140 cm.
Mladší žáci: 1. Ondřej Kumstát (ZŠ Melantrichova) 135 cm, 2. Jaroslav Vaverka 130 cm, 3. Vojtěch Kapounek (oba ZŠ Jana
Železného) 130 cm.
Mladší žákyně: 1. Kateřina Švalbová 125 cm, 2. Rozálie Dohnalová 125 cm, 3. Nicole Grygarová (všechny ZŠ Jana Železného) 125 cm.
Družstva, střední školy: 1. SŠDAM 605 cm, 2. RG 590 cm, 3. SOŠPO 575 cm.
Družstva, žáci 8. a 9. tříd: 1. RG a ZŠ Prostějov 600 cm, ZŠ Jana Železného 575 cm, 3. ZŠ Melantrichova 550 cm.
Družstva, žáci 6. a 7. tříd: 1. ZŠ Jana Železného 510 cm, 2. ZŠ Melantrichova 490 cm, 3. ZŠ Dr. Horáka 4802 cm.

Překážkář Martin Mazáč obhajovat nepřijede

Prostějov/jim - Jsou tomu čtyři
roky, co Petr Svoboda stanovil
časem 13,61 sekundy stále platný
rekord Velké ceny města Prostějova na 110 metrů překážek. Letos dostane možnost svůj výkon
ještě vylepšit. Finalista nedávného
mistrovství Evropy v Curychu
totiž bude hlavní hvězdou osmašedesátého ročníku závodu, jenž
se uskuteční v neděli 21. září
od půl třetí odpoledne na školním stadionu ve Studentské ulici. Hlavní závod přijde na řadu
o hodinu a půl později.
„Překážkového běhu se zúčastní celkem pět finalistů letošního mistrovství republiky v čele s Petrem Svobodou, který byl po tříleté přestávce
zaviněné zraněním pátý na mistrovství Evropy v Curychu časem 13,39
sekundy, když jeho český rekord je
13,27 sekundy z roku 2010. Účast
slíbil na sto procent,“ radoval se
předseda Atletického klubu Prostějov
a ředitel závodu Milan Čečman.
inzerce

Účast v Prostějově přislíbili i stříbrný
Josef Polách, čtvrtý Petr Peňáz, pátý
Martin Pokorný a šestý Tomáš Kavka.
„Naopak Martin Mazáč je zraněný,
nestartoval ani na šampionátu a obhajovat loňské vítězství nebude,“ prozradil Čečman.
Součástí mítinku budou rovněž
malé ceny mladších žáků na 60 metrů překážek, starších žáků na 100
metrů překážek, dorostenců na 110
metrů překážek a pětadvacátý ročník Memoriálu Dr. Eduarda Rozbořila v hodu oštěpem. A ten se se může

pochlubit ještě zářivější hvězdou
současné světové atletiky, účast
v Prostějově totiž přislíbil mistr světa
i Evropy Vítězslav Veselý, který si
z letošního evropského šampionátu
odvezl stříbrnou medaili.
„Jeho letošní výkon je 87,38 metru.
Účast přislíbili i další 70 metroví Jaroslav Jílek a Martin Sklenář. Petr i Víťa
startují ještě tento víkend v Marrakeši,
tak věříme, že se nic nepředvídaného
nestane,“ přeje si Čečman, aby na přislíbené hvězdné obsazení i překonání
rekordů skutečně došlo.

harmonogram Velké ceny města Prostějova
14.30 hodin: 60 metrů překážek mladší žákyně, dálka ženy, výška muži,
oštěp ženy * 14.40 hodin: Malá cena mladších žáků na 60 metrů překážek *
14.50 hodin: 100 metrů překážek starší žákyně * 15.00 hodin: 100 metrů
překážek dorostenky * 15.10 hodin: Malá cena starších žáků na 100 metrů
překážek, dálka muži, výška ženy, oštěp muži * 15.20 hodin: 100 metrů
ženy, 15.25 hodin: 100 metrů muži * 15.35 hodin: 100 metrů překážek ženy
a juniorky * 15.45 hodin: Malá cena dorostenců na 110 metrů překážek * 16.00
hodin: Velká cena města Prostějova na 110 metrů překážek mužů * 16.05 hodin:
Vyhlášení Velké ceny města Prostějova a Memoriálu Dr. Eduarda Rozbořila.

inzerce

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

Fotbal

22

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 15. září 2014

Do Nezamyslic přijedou medailisté
z mistrovství Evropy i olympijských her
Nezamyslice/jim - Velkolepá
akce se chystá na tuto sobotu
do Nezamyslic. Tamní veteráni
TJ Haná hostí na svém pažitu borce, kterým jsme více či
méně dávno drželi palce u televizních obrazovek, když váleli za českou, nebo dříve ještě
československou reprezentaci.
Exkluzivním mediálním partnerem souboje s týmem fotbalových internacionálů ČR je
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Konkrétně se v Nezamyslicích představí mistr Evropy
a olympijský vítěz František
Štambacher, mistr Evropy do
23 let Václav Samek, bronzový
z kontinentálního šampionátu
Jan Fiala, někdejší forvard a dnes
sportovní ředitel Dukly Praha

Günter Bittengel, za třetiligovou
Líšeň stále hrající Richard Dostálek, dále pak Jiří Bobok, Jiří
Jeslínek, Róbert Kafka, Tomáš
Kuchař, Ladislav Macho, Tibor
Mičinec, Miroslav Mlejnek, Jiří
Ondra, Stanislav Schwarz a Pavel Vašíček.
„Popravdě jsme si mysleli, že přijedou i další známá jména, širší
nominace byla ještě atraktivnější,
neboť v ní figurovali borci jako
Ivo Knoflíček, Jiří Němec, Radek
Drulák či Horst Siegl. Věřím ale
i tak, že za příjemného počasí dorazí několik stovek návštěvníků,“
přeje si sekretář oddílu Vlastimil
Michlíček.
Sestavu vyzyvatele tvoří bývalí
hráči Nezamyslic, kteří se baví
kopanou za staré pány, cílem je co
nejvíce potrápit favorita. „Všichni
se těšíme, bude to oslava fotbalu.
Proti někomu takovému nehrajete
každý den, takže to také na chvíli

zkusím i já, přestože mě pobolívá
koleno. Pojmeme to jako mistrák,  
     
ale s exhibičním nádechem,“ pousmál se mimo jiné kouč nezamyslického „áčka“.
Přáním je zvítězit, hlavním cílem ale zahrát si a pobavit sebe
  
i všechny přítomné diváky, pro
něž budou připraveny dobroty
z udírny i pečené sele, po utkání pak rovněž autogramiáda.
A vše večer zakončí diskotéka. )   *+ (*+,-, %
„I ve svých pokročilejších letech
.  / %01     23& 
jsou stále dobří, svědčí o tom
jejich výsledky z předchozích
4%1 '!!  51  %2 %  !
zápasů. Naopak my příliš netré$% &  ' (% !
nujeme a spousta z nás už ani 6 '!7+84%& % 5
není v Nezamyslicích. Bude to
mimo jiné takový předkrm před
hody, které se u nás konají hned
následující víkend,“ upozornil
s úsměvem Vlastimil Michlíček.
Vstupné do nezamyslického Prostějov/jim - Už pouze jeden přebor. „Nad tímto zápasem jsem
areálu činí osmdesát korun, děti krok dělí fotbalisty Kralic na zatím ještě moc nepřemýšlel, na
mají vstup zdarma.
Hané a Čechovic od toho, aby se devětadevadesát procent ale budestali vítězi okresního kola Pohá- me kompletní, nikdo se mi zatím
ru České pošty a postoupili do neomlouval. Dostanou příležitost
krajské fáze této národní soutěže. i ti, co nyní tolik nehrají, máme
O lepším z této dvojice bude jas- asi čtyři náhradníky a všichni
no již na počátku tohoto týdne, půjdou na hřiště,“ avizoval úpravy
v úterý od 17.00 hodin se totiž oba v sestavě kralický kouč Petr Gotsoupeři utkají na neutrální půdě twald. V samotném utkání ovšem
ve Smržicích.
nechce nic podcenit, zisk poháru
Papírovým favoritem jsou Krali- je výzvou. „Připravíme se jako na
ce. Jde totiž o obhájce loňského klasický mistrovský zápas, o týden
vítězství i mužstvo hrající krajský později nás navíc čeká další ´ang-
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TJ SOKOL ČECHOVICE
pořádá v rámci akce MĚSÍCE NÁBORŮ
Fotbalové asociace České republiky
nábor nových fotbalistů
ročníku 2006 a mladší

V PONDĚLÍ 15.9., 22.9. a 29.9. 2014
hřiště Čechovice od 17:30
Jsi narozen v roce 2007?
Chceš být mladý fotbalista či fotbalistka?
Přihlas se do našeho oddílu,
získej fotbalový balíček
a nastartuj svou cestu ke hvězdám.
Kontakt na trenéry:

Radek Šteigl
Josef Šteigl

774 254 282
775 642 306

www.fotbalcechovice.cz

Úterní finále Poháru OFS: Kralice obhajují výhru proti Čechovicím

Aktuální novinky a změny z klubů hledejte na

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

lická´ středa, tak tomu přizpůsobíme tréninkový plán. Zkušenosti
by sice měly být na naší straně,
Čechovice však tuto sezonu hrají
velice dobře a mají kvalitní mančaft,“ podotkl.
Na duel se těší i jeho protějšek
z lavičky TJ Sokol Čechovice

Jaroslav Klimeš. „Vyzkoušíme si
něco jiného, bude to nový level
a výzva pro nás. S Petrem Gottwaldem jsem navíc rostl, známe
se a rád ho uvidím. Chceme nastoupit v tom nejsilnějším a neprodat svou kůži lacino,“ sdělil čechovický lodivod odhodlaně.

Pravděpodobné sestavy
FC Kralice na Hané: Běhalík – Novotný, Martinka, Hlačík, Vitásek – Valtr, Petržela, Neoral, Dostál – Nečas, Lehký.
TJ Sokol Čechovice: Zelinka – Jano, Vlach, Vinklárek, Čech –
Varga, Kolečkář, Haluza, Drmola – Halouzka, Žídek.

Nominace Klubu fotbalových internacionálů České republiky:
Günter Bittengel

Jan Fiala

Narozen: 14. červenNarozen: 19. května
ce 1966 v Praze
1956 v Olomouci
Hráč: Dukla Praha,
Hráč: Dukla Praha,
FC Uerdingen (NěLe Havre (Francie,
mecko), Chmel Bl1987-88), FC Bourges
šany
(Francie, 1988-91)
Ligové zápasy/góly:
Ligové zápasy/góly:
302/36
310/2
Repre: 5x „A“-mužstvo, 20x do 21 let Repre: 58/1 „A“-mužstvo, 16x OH
Úspěchy: účastník ME do 21 let v roce Úspěchy: 3. místo na ME 1980 v Itá1987
lii, účastník MS 1982, 2x mistr ligy
(Dukla Praha), Fotbalista roku 1982

Jiří Bobok

Narozen: 1. března 1977 v Praze
Hráč: Dukla Praha, Sparta Praha,
Viktoria Žižkov, Opava, Jablonec,
AEK Larnaca (Kypr)
Ligové zápasy: 72
Repre: 6x do 18let
Úspěchy: 1x mistr ligy (Sparta Praha)

Richard Dostálek

Narozen: 26. dubna
1974 v Uh. Hradišti
Hráč: Boby Brno,
Slavia Praha, Rubin
Kazaň (Rusko), 1.FC
Slovácko, Zlín, FC
Erzgebirge Aue (Německo)
Ligové zápasy/góly: 373/64
Repre: 5x „A“-mužstvo, 8/1 do 21 let
Úspěchy: 2x vítěz Poháru ČMFS
(Slavia Praha)

Tomáš Kuchař

Narozen: 25. srpna 1976 v Kutné
Hoře
Hráč: Bohemians Praha, Slavia Praha, Jaroslavl (Rusko), Teplice, Pogon
Štětín (Polsko), Aris Limassol (Kypr)
Ligové zápasy/góly v ČR: 199/17,
celkem: 321/38
Repre: 4x do 21 let, 11/6 do 18 let
Úspěchy: 2x vítěz Českého poháru, 21
utkání a 7 gólů v evropských pohárech

Miroslav Mlejnek

Narozen: 21. září 1959 v Českém
Těšíně
Hráč: Třinec, Frýdek-Místek, Olomouc, Žilina, Sparta Praha, Bohemians Praha
Ligové zápasy/góly: 202/15
Repre: 15x do 21 let
Úspěchy: 2x mistr ligy (Sparta Praha)

Jiří Ondra

Narozen: 13. února
1950 v Čebíně
Hráč: Dukla Praha,
AEK Atény (Řecko)
Ligové zápasy/góly:
292/31
Repre: 31/5 „A“-mužstvo, 15/2 OH
Úspěchy: Mistr Evropy 1976 v Jugoslávii,
vítěz OH 1980 v Moskvě, 3. místo na ME
1980 v Itálii, 3x mistr ligy (Dukla Praha)

Štěpán Philipp

manažer mužstva KFI ČR od roku
1985
1989-1991 místopředseda ČMFS
(předsedou František Chvalovský)
1991-1995 generální sekretář AC
Sparta Praha (3 tituly mistra)
2001-2005 sportovní ředitel a člen
představenstva Viktorie Plzeň

Narozen: 7. června 1957 v Uherském
Ladislav Macho
Hradišti
Stanislav Schwarz
Hráč: Bohemians Praha, First Vienna
Narozen: 10. června 1962 v Kladně
Jiří Jeslínek
Hráč:
Dukla
Praha,
Marila (Rakousko)
Narozen: 23. července 1961 v Ivančicích
Ligové zápasy/góly: 320/22
Příbram,Viktoria Žižkov, Xaverov
Hráč: Zbrojovka Brno, RH Cheb,
Narozen: 16. dubna 1962 v Praze
Repre: 20 „A“-mužstvo, 8x OH, 3x Brno, Wienerfeld (Rakousko)
Hráč: Slavia Praha, Hajduk Split Ligové zápasy: 82
do 21 let
Ligové zápasy/góly: 156/6
(Chorvatsko), Sparta Praha, Dukla Repre: 12x do 17 let, 13x do 18 let
Úspěchy: 1x mistr ligy a vítěz Česko- Úspěchy: 1x mistr ligy (Bohemians Repre: 8x do 21 let, 2x „B“-mužstvo
Praha
slovenského poháru (Dukla Praha)
Praha)
Československa
Ligové zápasy/góly: 248/6
Repre: 1x „A“-mužstvo, 8x do 21 let
Tibor Mičinec
Václav Samek
Pavel Vašíček
Úspěchy: 1x mistr ligy (Sparta Praha)
Narozen: 10. října Narozen: 30. června 1947 v Praze
Narozen: 2. března 1972 v Praze
Róbert Kafka
1958 v Kremnici
Hráč: Dukla Praha (1966-78)
Hráč: Sparta Praha, Dukla Praha, BoNarozen: 2. dubna
hemians Praha, Mladá Boleslav, FC
Hráč: Bohemians Ligové zápasy/góly: 355/15
1962 v Bratislavě
Praha
(1980-87), Repre: 11x „A“-mužstvo, 2x do 21 Erzgebirge Aue (Německo)
Ligové zápasy/góly: 102/6
Hráč: Slovan BraDunajská
Streda, let, 6x OH
tislava, RH Cheb,
Omonia
Nicosia Úspěchy: Kapitán mistrů Evropy do Repre: 8x do 18 let
Brno, FC Bourges
(1989-91), Logrones 23 let v roce 1972, 3x mistr ligy (Dukla Úspěchy: dorostenecký mistr ligy
(Francie), FC Drno(Sparta Praha)
(Španělsko, 1992), Praha)
vice
Benešov, Zlín
Nominace Nezamyslic:
Ligové zápasy/góly: Ligové zápasy/góly: 260/86
282/58
Repre: 7/1 „A“-mužstvo, 8x do 21 let Brankáři: Buriánek Tomáš, Novotný Pavel, Soldát Vít. Hráči: Crhan Drahomír, Halouzka Aleš, Holub Aleš, Košař
Repre: 1x „A“-mužstvo, 12/4 do Úspěchy: 1x mistr ligy (Bohemians Libor, Matoušek Arnošt, Michlíček Josef, Michlíček Vlastimil, Moravec Tomáš, Moravec Zdeněk, Ošťádal Vladimír,
Otčenášek Tomáš, Pina Miroslav, Prášil Drahomír, Prášil Lubomír, Šebek Dalibor, Špička Zbyněk.
21 let
Praha)

Zápasové
meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
Předehrávané 15. kolo: 1.SK
Prostějov – Opava „B“ (středa
17. září, 16.30, rozhodčí: Horák
– Kubica, Lakomý).
7. kolo: 1.SK Prostějov – Orlová
(sobota 20.9., 10.15, Priesol – Boček, Cieslar).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE, SKUPINA „E“:
7. kolo: Mohelnice – Určice (sobota 20.9., 16.00, Páral – Částečka, Koláček).
MIA REALITY KRAJSKÝ
PŘEBOR:
7. kolo, neděle 21. září, 16.00:
Klenovice na Hané – Nové Sady
(sobota 20.9., 16.00, Motal – Silný, Fojtek), Želatovice – Konice
(Juřátek – Zavřel, M. Pospíšil),
Velké Losiny – Kralice na Hané
(Zelík – Slota, Polanský).
SMOOS I.A TŘÍDA,
SKUPINA „B“:
7. kolo, neděle 21. září, 16.00:
Štěpánov – Čechovice (sobota
20.9., 16.00, M. Pospíšil – Zavřel,
Kološ), Troubky – Lipová (Oulehla – Sigmund, Vedral), Mostkovice – Ústí (P. Pospíšil – Zaoral,
Antoníček).
I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“:
7. kolo, neděle 21. září, 16.00:
Horní Moštěnice – Pivín (sobota
20.9., 16.00, Sládek – Kovalec,
Oulehla), Vrchoslavice – Tovačov

František Štambacher

(Vyroubal – Sedláček, Ženožička),
Všechovice – Otinoves (Dorušák –
Bartůnek, Fojtek), Plumlov – Kostelec na Hané (sobota 20.9., 16.00,
Lizna – Knoll ml., Halenka).
FGP STUDIO I.B TŘÍDA,
SKUPINA „B“:
7. kolo, neděle 21. září, 16.00:
Slavonín – Protivanov (Šmíd –
Chládek, Ehrenberger), Paseka
– Jesenec (Piták – Šteier, Šafařík), Šumvald – Hvozd (Menšík
– Pumprla, Odstrčil).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
7. kolo: 1.SK Prostějov – Třinec
(sobota 20.9., 10.15, Drápal – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
7. kolo: 1.SK Prostějov – Znojmo
(neděle 21.9., 10.00, Řezníček –
Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
7. kolo: 1.SK Prostějov – Znojmo
(neděle 21.9., 12.00, Ol KFS –
Řezníček, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
Předehrávané 15. kolo: Čechovice – Slavia Opava (středa 17.9.,
15.00, Motal – Ol KFS, Ol KFS).
7. kolo: Čechovice – Valašské
Meziříčí (neděle 21.9., 10.00, Běhal – Ol KFS, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
Předehrávané 15. kolo: Čechovice – Slavia Opava (středa 17.9.,
17.15, Ol KFS – Motal, Ol KFS).
7. kolo: Čechovice – Valašské
Meziříčí (neděle 21.9., 12.15, Ol
KFS – Běhal, Ol KFS).
RELAX CENTRUM
KRAJSKÝ PŘEBOR – dorost:
7. kolo: Opatovice – Kostelec na
Hané (sobota 20.9., 16.00, Kulička), Konice – Velké Losiny (neděle 21.9., 10.00, Lizna), Mohelnice – Určice (neděle 21.9., 10.00,
Sládek).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTĚŽ – dorost:
7. kolo: Hustopeče – Němčice
nad Hanou (neděle 21.9., 13.30,
OFS), Smržice – Brodek u Přerova (sobota 20.9., 10.45, Vičar),
Protivanov – Slatinice (neděle
21.9., 11.00, Hubený).
FINÁLE POHÁRU ČESKÉ
POŠTY OFS PROSTĚJOV:
Úterý 16. září, 17.00: Čechovice
– Kralice na Hané (hřiště Smržice,
Peřina – Kašpar, Kopecký).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV –
SPORTIKA II. TŘÍDA:
Dohrávka 4. kola, středa 17.
září, 16.30: Určice „B“ – Smržice
(Zatloukal – Protivánek, Horák).
7. kolo, neděle 21. září, 16.00:
Přemyslovice – Haná Prostějov,

Kralice na Hané „B“ – Čechovice „B“, Nezamyslice – Brodek
u Prostějova, Smržice – Horní
Štěpánov, Vrahovice – Zdětín (sobota 20.9., 16.00), Olšany – Držovice (sobota 20.9., 16.00), Skalka
– Určice „B“ (hřiště Klenovice na
Hané).
III. TŘÍDA:
7. kolo, neděle 21. září, 16.00: Výšovice – Bedihošť, Vícov – Pivín
„B“, Nezamyslice „B“ – Protivanov „B“ (10.00), Ptení – Němčice
nad Hanou, Čechy pod Kosířem –
Otaslavice, Kladky – Dobromilice,
Tištín – Mostkovice „B“.
IV. TŘÍDA:
7. kolo, neděle 21. září, 16.00:
Brodek u Konice – Pavlovice
u Kojetína, Kostelec na Hané
„B“ – Plumlov „B“, Ivaň – Želeč,
Vrahovice „B“ – Biskupice, Brodek u Prostějova „B“ – Doloplazy
(sobota 20.9., 16.00), Tvorovice
– Přemyslovice „B“ (sobota 20.9.,
16.00).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
DOROSTU:
7. kolo: Kralice na Hané – Plumlov (neděle 21.9., 13.30), Pivín –
Brodek u Prostějova (neděle 21.9.,
13.30).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
4. kolo, neděle 21.9., 13.30: Kostelec na Hané – Mostkovice.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu! -jim-

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 11. září 2014 rozhodla:
1. Odehráno:
II. třída 5. kolo bez závad. III. třída 5. kolo bez závad.
IV. třída 5. kolo bez závad. Dorost 5. kolo bez závad,
až na utkání TJ Sokol v Pivíně – TJ Haná Nezamyslice
(neuvedení trenérů družstev v zápise o utkáni). Starší
žáci bez závad, až na utkání TJ Haná Prostějov – TJ
Sokol v Pivíně neodehráno z důvodu malého počtu
hráčů TJ Sokol v Pivíně. STK doporučuje sehrát utkání v náhradním termínu. Dohodu zaslat nejpozději do
30.9.2014. Starší žáci 7+1 bez závad, až na utkání Sokol Přemyslovice – Sokol Brodek u Prostějova, neodehráno z důvodu nedostavení se družstva Sokol Brodek
u Prostějova. STK doporučuje sehrát utkání v náhradním termínu. Dohodu zaslat nejpozději do 30.9.2014.
Mladší žáci bez závad, až na utkání FK Němčice nad
Hanou – TJ FC Kostelec na Hané (nejsou uvedeni
trenéři družstev v zápise o utkáni). Starší přípravka
odehrála turnaj 7.9.2014 v Němčicích nad Hanou bez
závad, nedostavilo se ale družstvo Sokol Mostkovice,
utkání Sokol Mostkovice – TJ Sokol Olšany u Prostějova sehraji po domluvě vedoucích mužstev na jiném
turnaji. Mladší přípravka odehrála turnaj 6.9.2014
v Kostelci na Hané bez závad, nedostavila se družstva
1.SK Prostějov „A“, FC Kostelec na Hané, FKM Konice. Utkání TJ FC Kostelec na Hané – 1.SK Prostějov „A“ bude sehráno na turnaji 18.10 2014 v Konici,
utkání TJ FC Kostelec na Hané – FKM Konice bude
sehráno na turnaji 18.10.2014 v Konici. Utkání 1.SK
PV B – Smržice 8:3, bez závad.

2. Hlášenky:
Po novém rozlosování starších žáků 7+1 zaslaly hlášenky TJ Sokol Brodek u Prostějova a TJ Sokol Bedihošť, TJ Sokol Klenovice bude své utkání hrát v sobotu
v 10.00 hodin.
3. Upuštění od kompenzačního poplatku dle RS
článku 7:
TJ Horní Štěpánov předložil seznam hráčů, kteří hostují
v klubu SK Lipová v soutěži starších přípravek. Tím se
od kompenzačního poplatku upouští.
4. Různé:
Upozorňujeme kluby, že na řádném zasedání VV OFS
PV se rozhodlo o režimu nastupování hráčů v soutěžích
mládeže ve vyšší věkové kategorii a ustupuje se od
pokutování klubů v případě, že oddíl doloží písemný souhlas zákonných zástupců s působením hráče
ve vyšší věkové kategorii na řídicí orgán soutěže. Vedoucí družstva je povinen předložit před utkáním kopii
písemného souhlasu rozhodčímu utkání. V opačném
případě rozhodčí hráče nepřipustí k utkání.
STK upozorňuje kluby na povinnost hlásit i změny v soutěžích přípravek na OFS dříve, než se bude konat pořádaný
turnaj a zároveň dát na vědomí pořadateli turnaje.
STK upozorňuje oddíly žáků, že pokud nebudou předkládat před utkáním průkaz (kopii) trenéra minimálně
s licenci C, vystavují se porušení RS čl. 30 a hrozí jim
peněžitá pokuta.

Disciplinární komise OFS Prostějov
na svém zasedání dne 11. září 2014 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Hansl Petr (TJ Sokol Olšany) – 1 SU od 8.9.2014, DŘ 11/1b.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

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

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!
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Prostějovští fotbalisté sehráli své utkání 6. kola MSFL již v pátek

Výsledkový servis msfl

„ESKÁČKO“ USPĚLO PROTI HULÍNU I POTŘETÍ V ŘADĚ

Předehrávka 15. kola: MFK Vyškov – SK HS Kroměříž 0:0
(0:0) Diváků: 650.
6. kolo: SK Spartak Hulín – 1. SK Prostějov 0:2 (0:0). Branky:
57. Zelenka, 90+2. Kroupa. Diváci: 160 * SK Líšeň – SK Uničov
0:2 (0:1). Branky: 16. Stříž, 74. Krč. Diváci: 230 * FK Slavia Orlová - Lutyně – MSK Břeclav 0:0 (0:0). Diváci: 50 * 1. FC Slovácko B – FC Hlučín 6:1 (3:0). Branky: 4. Galuška, 23. Bartoš,
35. Sadílek, 51. Košút, 71. Dočekal, 74. Havlík – 53. Hanus. Diváci: nehlášeni * SK Sigma Olomouc B – MFK Vyškov 3:2 (2:1).
Branky: 6. Rolinc, 32. Richter, 90. Kalvach (pen.) – 15. Čtvrtníček,
61. Čtvtníček. Diváci: 145 * FC Fastav Zlín B – HFK Třebíč
0:1 (0:0). Branky: 77. Dočekal. Diváci: 110 * SFC Opava B – 1.
HFK Olomouc 0:2 (0:1). Branky: 13. Hornich, 49. Hornich. Diváci: nehlášeni * FK Sulko Zábřeh – SK HS Kroměříž 3:0 (2:0).
Branky: 9. Bačík, 35. Bačík, 59. Komenda. Diváci: 300.

Lídři v akci: Zelenka dal vítězný gól, Bureš opět chytil pokutový kop!

SK Spartak Hulín
1.SK Prostějov

0:2
(0:0)

Branky: 57. Zelenka, 90. (+2) Kroupa. Střely na branku: 7:8.
Mimo: 3:4. Rohové kopy: 6:6. Rozhodčí: Kubica - Trávníček,
Horák. Žluté karty: bez. Diváků: 160.

Sestava SK Spartak Hulín:
Vogl - Sklenář, Číhal, Paciorek, Vyskočil - Krhut, Laciga, Kadlec (83. Ouroda), Červenka, Dvořáček (72. Šrom) - Elšík.
Trenér: Jindřich Lehkoživ
Sestava 1.SK Prostějov:
Bureš - Hirsch, Rus, Zatloukal, Hloch, Rus - Koudelka, Zelenka
(84. Soušek), Fládr, Pančochář (80. Šteigl) - Machálek (90. Kopečný), Kroupa. Trenér: František Jura
Hulín/tok - V páteční předehrávce
šestého kola Moravskoslezské fotbalové ligy bylo „eskáčko“ v Hulíně znovu úspěšné, když zopakovalo květnový výsledek. Tentokrát
se ovšem vítězství 2:0 rodilo hůře
a byl dlouho na vážkách, když
po Zelenkově gólu byla v závěru
proti hostům odpískaná penalta.
Bureš ji ovšem znovu zneškodnil
a v nastaveném čase pečetil vítězství Kroupa. V nastávajícím týdnu
čeká prostějovské fotbalisty dvojzápas, když nejprve ve vloženém
15. kole hostí ve středu od 16:30
hodin rezervu Opavy, poté v sobotu opět na svém hřišti přivítá již od
10:15 hodin Orlovou.
Po celodenním dešti byl hulínský
trávník hodně podmáčený, ale hrát se
v pátečním podvečeru bez problémů
dalo, jen míče holt někdy odskakovaly jinak. S tím se musela vyrovnat
sestava se dvěma změnami, kdy na
pravém beku nastoupil Hirsch a na
levém kraji zálohy dostal příležitost
Pančochář. To kouč domácích Lehkoživ se potýká s nedostatkem „lidského materiálu“, tudíž při skládání

základní jedenáctky musel lehce improvizovat. „Už jsme počítali s Kopečným, ale má ještě antibiotika.
K dispozici nemáme ani Zlámala,
takže hrajeme vlastně bez stopera
a sestavu pořád točíme,“ konstatoval
po utkání hulínský lodivod s tím,
že ještě víc tým srážejí individuální
chyby.
Začátek zápasu byl hodně opatrný. Domácí si vybojovali pouze
dva rohové kopy, pak se před Burešem drželi v uctivé vzdálenosti.
Prostějov sice víc držel míč, ale
vyložené příležitosti si rovněž
nevypracoval. Z poklidné hry
byli aktéři vytrženi až ve 25. minutě, kdy Dvořáček zničehonic
po dlouhém autu nastřelil břevno
Burešovy branky! Na konci první
půlhodiny jej napodobil na druhé
straně Zatloukal, když jeho hlavička po rohovém kopu a teči Číhala
skončila také na břevnu. Vzápětí
Zelenka pálil nad domácí svatyni.
Neuplynulo ani dalších pět minut,
když po levém křídle potáhl balón
Pančochář a Kroupa řádně vystrašil
brankáře Vogla, po jehož zákroku

a ťukesu mezi nohami v šestnáctce
se míč konečně dostal do jeho rukou. A protože na druhé straně ojedinělé střelecké pokusy domácích
bez problému likvidoval Bureš,
skončil první poločas bez branek.
Už po dvou minutách druhé půle
dostal příležitost z přímého kopu
vyniknout Fládr, Vogl jeho střelu vyrazil. A tak až po necelé
hodině hry se Prostějovským
konečně
podařil
ukázkový
útok - Machálek si to vyrazil
kupředu po pravé straně, centr posadil na hlavu Zelenky
a ten si vychutnal Vogla i následné gratulace spoluhráčů - 0:1.
Na druhé straně vynikal v aktivitě Dvořáček, jehož střelu k pravé
tyči musel Bureš vytěsňovat na
roh. Stejně tak se musel natahovat
po Vyskočilově střele do „vinklu“
v 71. minutě. O dvě minuty později
to na druhé straně zkoušel Koudelka, mířil ale přesně doprostřed brány. Vzápětí zachytil soupeřovu rozehrávku Zelenka, Machálkův pokus
byl ale obranou zblokován. Vpravdě
zázračný zákrok vytáhl Bureš čtvrthodinku před koncem, když se před
ním zcela nekrytý zjevil Číhal. Definitivní podoba výsledku se mohla
zrodit v 88. minutě, když Elšíka
ve velkém vápně musel zastavit
Hloch a sudí odpískal penaltu.
Balón si na značku postavil Číhal,
jeho střelu po zemi k levé tyči ale
Bureš vystihl. Ve zbytku hrací doby
už Prostějov kontroloval hru, navíc
v nastaveném čase se na možná
lehce riskantní výlet dopředu vydal Soušek, z čehož vytěžil Kroupa
technickou střelu znamenající tříbodovou definitivu - 0:2.
Prostějov se po vítězném exportu
z Hulína posunul na druhé místo tabulky o skóre za vedoucí Kroměříž,
která má ovšem k dobru zápas vloženého patnáctého kola. Navíc má
„eskáčko“ šanci své postavení potvrdit ve dvou domácích utkáních
proti Opavě „B“ a Orlové.
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průběžná tabulka PO 6. kole

"Uteč jim!" radí Josef Pančochář (číslo 9) spoluhráči Aleši Rusovi, který
si tentokrát na levém beku plnil více obranné úkoly. Foto: Tomáš Kaláb

Jindřich LEHKOŽIV - SK Spartak Hulín:
„Proti zkušenému mužstvu Prostějova se nám nedaří proměňovat
šance, které si vypracujeme. Tentokrát jsme měli nějaké tři, čtyři šance
a vyvrcholilo to penaltou, ale když žádnou nevyužijeme, nemůžeme
mít body! Jsem samozřejmě zklamaný, je to třetí porážka za sebou...
Jinak bylo utkání herně vyrovnané, měli jsme i víc šancí. Prostějovu
se podařilo naše zaváhání zužitkovat, takže zaslouženě bere tři body.
Na rozdíl od začátku sezóny, kdy jsme proměňovali šance, nám to teď
přestalo do brány padat a navíc každá naše chyba bývá potrestaná...“
Roman POPELKA - asistent trenéra 1.SK Prostějov:
„Možná si z nás už domácí vypracovali nějaký komplex, protože
i minule jsme tady vyhráli po vyrovnaném utkání, kdy nás ve druhé
půli zmáčkli, ale nedokázali dát gól. Tentokrát nezužitkovali ani penaltu, za což patří velký dík Burešovi, který nás v zásadní chvíli už
podruhé podržel – v Olomouci by to znamenalo porážku, tady bychom s výsledkem už také nedokázali nic udělat. Jinak to byl spíše
ubojovaný zápas. Začátek byl sice trochu ospalejší, ale Hulín jsme
s výjimkou břevna do ničeho nepustili, od toho okamžiku jsme měli
do přestávky víc ze hry. Po našem gólu šli domácí do rizika, kdy
stáhli obranu na tři beky, Paciorek nám vpředu dělal větší problémy,
než na stoperovi, kde zprvu nastoupil. Škoda, že to tam Kroupovi
padlo až v poslední minutě, zápas jsme mohli rozhodnout daleko
dřív. Takhle to dramaticky gradovalo, takže na druhou stranu diváci
mohli být spokojeni...(úsměv) .“

„Dosavadní výkony musíme teď potvrdit doma,“ burcuje Pavel Hloch

Prostějov - Spolehlivý pilíř obrany, který naskočil do
základní sestavy po jarních zdravotních problémech
v pravý čas, je Pavel Hloch (na snímku). Od zkušeného Pavlíka se toho stačil hodně naučit a teď spolu
s Tomášem Burešem diriguje zadní řady. A dá se říci,
že s výjimkou výpadku ve Vyškově docela úspěšně.
Tomáš Kaláb
Jak těžké bylo udržet
proti Hulínu třetí nulu za
sebou?
„Bylo to samozřejmě hodně
o štěstí. Především domácí nedali
penaltu, měli i nějaké další šance.
My jsme poctivě bránili, a i když

se tam nějaké skulinky objevily,
tak jsme to zvládli. Zásadně nás ale
podržel Tomáš Bureš, stejně jako
v několika předchozích zápasech.“
Začátek byl z naší strany
hodně opatrný...
„Pro diváky to asi nebyla příliš
atraktivní podívaná, bylo to spíš
o bojovnosti, než fotbalovosti.

V závěru se projevila naše větší
vůle po vítězství, předvedli jsme
týmový výkon, jezdili nahoru, dolů.
Podařilo se nám využít příležitostí,
které soupeř nabídl, a jsme za důležité tři body samozřejmě rádi.“
Stal jste se nešťastným aktérem penaltové situace.
Co říct k tomuto momentu?
„Bylo to ve skrumáži před brankou,
Elšík si tam zřejmě posunul míč
rukou, což rozhodčí nepostřehl.
A pak už nezbývalo nic jiného, než
zatáhnout za ´záchrannou brzdu´.
Naštěstí máme Buryho...(úsměv)“
Dá se tedy mluvit o psychické výhodě pro následné dva zápasy doma?

„Jistě bychom chtěli dosavadní výkony potvrdit. Hrajeme sice s aktuálně
podle tabulky slabšími soupeři, ale
třetí liga je natolik vyrovnaná, že žádného soupeře nelze podcenit. Pokud
do zápasu nenastoupíte naplno a koncentrovaně, během čtvrthodinky ho
můžete ztratit, což se konečně ukázalo ve Vyškově. Pokud do každého duelu naopak vstoupíme tak, jak máme,
můžeme být vždy blíž vítězství. Byla
by velká škoda, pokud bychom tyto
tři body zvenku doma nepotvrdili.“
Jak se cítíte na stoperu
coby - po odchodu Pavlíka - hlavní opora zadních řad?
„Jsem v pohodě, Pavlík byl samozřejmě hodně zkušený, ale řekl bych,

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Foto: archiv Večerníku
že s Tomem Zatloukalem, když
Martin Soušek laboruje se zdravím, jsme vytvořili dobrou dvojici
a nemáme vzadu zásadní problém.
I v Hulíně jsme opět dokázali, že to
zvládáme, takže kromě toho faux-pas ve Vyškově bych řekl, že to je
celkem kvalitní.“
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kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
Předehrávané 15. kolo, středa 17. září, 17:00 hodin: 1. FC Slovácko B
– SK Líšeň (10:15), FC Hlučín – MSK Břeclav (16:30), 1. SK Prostějov
– SFC Opava B (16:30), FK Slavia Orlová - Lutyně – FK Sulko Zábřeh
(16:30), SK Spartak Hulín – FC Fastav Zlín B, 1. HFK Olomouc – HFK
Třebíč, SK Sigma Olomouc B – SK Uničov
7. kolo, sobota 20. září, 16:00 hodin: 1. SK Prostějov – FK Slavia Orlová – Lutyně (10:15), 1. HFK Olomouc – SK Sigma Olomouc B, MFK
Vyškov – 1. FC Slovácko B 0:0, MSK Břeclav – FK Sulko Zábřeh, FC
Hlučín – SK Spartak Hulín (16:30), SK Uničov – SFC Opava B (neděle
21.9., 10:15), HFK Třebíč – SK Líšeň (neděle 21.9., 16:00), SK HS Kroměříž – FC Fastav Zlín B (neděle 21.9., 18:00).

„Střelec vám musí dát šanci,“
komentuje lapené penalty Bureš

Hulín/tok - Neuplynulo ještě ani
čtrnáct dnů a hned v následujícím venkovním utkání musela jednička mezi tyčemi 1.SK
Prostějov opět čelit střelbě
ze značky pokutového kopu.
A Tomáš Bureš (na snímku) byl
znovu úspěšný, čímž se stává postrachem třetiligových exekutorů.
Jak se vlastně chytají penalty?
„Musíte uhodnout stranu a střelec
vám musí dát šanci,“ shrnuje Bureš
dvě základní premisy brankáře,
aby se s touto herní situací úspěšně
vypořádal. To se opravdu projevilo
- v Olomouci skočil proti Rolincovi správně napravo, teď Číhalovi,
kterému se mimochodem do provedení pokutového kopu příliš nechtělo,
odhadnul levou. Navíc obě střely
byly přízemní, pokud by směřovaly
nahoru, byl by brankář bez šance.

Foto: archiv Večerníku
A kolik už Bureš vychytal penalt?
„Trochu jste mě zaskočil otázkou, kolik jich bylo, to vážně nevím,“ usmál
se gólman 1.SK Prostějov na dotaz
ohledně osobní statistiky. „Ale pamatuji se na jednu hodně důležitou, kdy
jsem v dresu brněnské Zbrojovky
chytil ´pencku´ na Spartě. Taková konstelace se prostě z paměti nevymaže,“
přidal perličku z první ligy zkušený
gólman.

Okénko
Tomáše
Machálka
do
FNL...
Dnes z Vlašimi...
„Utkání nám herně
ani výsledkově vůbec nevyšlo“

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

V „anglickém“ týdnu přijede rezerva Opavy a Orlová

Proti ve středu i Tomáš Machálek?

Prostějov/tok - Tučné sousto si
může vychutnat prostějovský
fotbalový fanda v počínajícím
týdnu, kdy se „eskáčko“
představí doma hned dvakrát nejprve ve středu od 16:30 hodin
přivítá rezervu Opavy, v sobotu
pak opět ve zkušebním čase od
10:15 hodin hostí Orlovou.
Opavský „B“-tým si v minulém
divizním ročníku dlouho brousil
zuby na první místo ve skupině E,
vzhledem k porážce ve Slavičíně
ale skončil druhý. Přesto bylo už
krátce po skončení ročníku jasné,
že se rezerva objeví v MSFL,
neboť postup odmítly Rosice
a nakonec i Lískovec.
Mužstvo před premiérovým
vstupem do třetiligové soutěže
převzal nový trenér Lubomír Hrabina, který současně zastává post
asistenta „áčka“. Novému kouči
se během letní pauzy zásadně
proměnil kádr. „Pro Opavu je to
něco nového, vždyť béčko nikdy
MSFL nehrálo. Soupeře mám

vcelku přečtené, ale všechna
mužstva mění kádry. Naším cílem je hrát dobrý fotbal, nechci na
kluky vyvíjet tlak, že se musíme
za každou cenu zachránit,“ sdělil
klubovému webu na počátku letní
přípravy Hrabina.
Přípravu odehrál tým převážně
s divizními kluby, celkovou bilanci
tvořily dvě vítězství, dvě remízy
a tři porážky. Ty ovšem figurují
i v dosavadních mistrovských utkáních, v nichž Hrabinovi svěřenci
ještě nezískali ani bod při celkovém skóre 1:15 (jediný gól padl
po osmnácti minutách prvního
zápasu, od té doby nic...). Základ
opavského kádru tvoří mladíci hrající donedávna juniorskou soutěž.
„S rezervou Opavy ale hrajeme ve
středu, což znamená, že můžeme
očekávat posily z prvního týmu.
Určitě nebudou chtít jenom prohrávat a hrát roli fackovacího panáka,
takže zápas může být nevyzpytatelný,“ mírní optimismus asistent Roman Popelka. „A možná

přivítáme v Prostějově i Tomáše
Machálka,“ dodal s úsměvem.
Naposledy v domácím utkání padla rezerva SFC Opava proti olomouckému 1.HFK 0:2 a střelecká
mizérie tak pokračuje. „Béčko“
Slezanů nastoupilo ve složení:
Štencel - Mezera, Macíček, Hoza,
M. Zagol – Lavrovič, Kuzník,
Grussmann, Němec – Uvíra –
Neubert.
Druhý domácí souboj „eskáčka“
přijde na řadu v sobotu dopoledne.
Slávisté z Orlové jsou vnímáni
už spíše jako farma druholigové
Karviné. Tým byl v přípravě
vcelku úspěšný, překvapivě však
prohrál už v prvním kole poháru na penalty v Hranicích. Po
úvodní porážce od zlínské rezervy
a remízách s Líšní a Uničovem
se první výhry dočkala Orlová až
doma s Třebíčí. Nestačili ovšem
na Kroměříž a naposledy doma
jen bez branek hráli s Břeclaví,
kdy nastoupila sestava SzarowskiKaizar, Skoupý, Panák, Schroner-

Urban (46. Pavelka), Pikulík,
Kopel (73. Bednárik), Uher-Kána,
Lišaník (83. Řapek).
Prostějov měl v minulém ročníku
s Orlovou stoprocentní bilanci
a skóre 4:0. „S Orlovou je to vždy
o tom, jestli se jim vyrovnáte v nasazení a bojovnosti a k tomu přidáte
fotbalovou nadstavbu,“ upozornil
Popelka. „Pokud dají první gól, je
těžké zápas proti nim otáčet, protože
nebudou hrát stále otevřený fotbal
jako třeba rezerva Slovácka. Navíc
už budeme mít v nohách dva těžké
zápasy a může se začít projevovat
únava. Výhoda páteční předehrávky
může být znát ve středu,“ připouští
Popelka s tím, že cílem bude
samozřejmě v obou utkáních uspět.
Vzhledem k rozložení zápasové
zátěže lze především ve středečním
utkání očekávat, že příležitost
dostanou i méně vytížení hráči.
Do branky možná naskočí
Kofroň, v poli bude rozhodující,
jak na tom budou zbývající hráči
zdravotně.

„Ve Vlašimi druholigová atmosféra zrovna nepanovala. Stadion mi přišel spíše třetiligový, oficiální
údaj přes šest stovek diváků byl snad i lehce nadhodnocený, jedním slovem komorní atmosféra.
Z Vlašimi k nám přišel levý obránce Tomáš Čelůstka, takže nějaké informace o soupeři jsme měli.
Sháněli jsme také video, nakonec jsme měli k dispozici pouze jejich pohárové utkání s Příbramí, ale
to příliš směrodatně o hře Vlašimi nevypovídalo.
Do Čech jsme samozřejmě cestovali s tím, že
chceme nějaký ten bod odvézt. Zpočátku nic nenasvědčovalo tomu, že by se nám to nemělo podařit. Tutovku jsme měli devět minut před koncem
prvního poločasu, kdy si Ševčík balón fantasticky
připravil, ale střela mu pak vůbec nesedla. Po nějakých pěti sedmi minutách jsme pak inkasovali po
vcelku nešťastné náhodě, kdy po odkopu od brány
šel najednou soupeř do přečíslení čtyři na tři a po
několika odrazech míč doputoval do branky.
Už v poločase trenér vystřídal Vavříka, protože potřeboval udělat nějakou změnu. Po hodině hry šel na plac místo
Kuzmanoviče Mrázek, který stál kvůli červené kartě, pak teprve já. Čekal jsem, že do druhého poločasu naskočíme
podobně jako třeba ve Frýdku-Místku, protože druhé pětačtyřicetiminutovky nám vycházely líp. Opak byl pravdou.
Hra se přelévala pouze mezi oběma šestnáctkami a moc ke koukání to nebylo. Až ke konci utkání jsme si vypracovali
několik šancí, Mrázek na penaltě trefil pouze gólmana, Svatonský orazítkoval břevno, ale to už bylo za stavu 2:0.
Grajciar kopal skvěle standardky, právě z přímého kopu trefil tyč a odražený balón vrátil Putz do branky.
Já sám jsem měl dvě šance, v osmdesáté minutě jsem si to ale prvním dotekem špatně nachystal. V poslední minutě
Svatonský obešel gólmana a dával to naslepo před bránu, bohužel stoper byl u míče o malinko dřív a já se ke střele
nedostal. S výsledkem by to pravděpodobně nepohnulo, ale připsal bych si gól, což vždy mrzí...(lehký úsměv)
V neděli dopoledne jsem měl a chtěl jít hrát za „béčko“, ale probudil jsem se s migrénou, s níž se opravdu hrát
nedá. Je to škoda, protože jak jsem utkání MSFL viděl, Holice prostě k poražení byla... Vše si ale mohu vynahradit
ve středu v Prostějově, kde bych podle všeho měl za „B“ tým nastoupit. Ještě je otázka, jak se rozhodne trenér
Baránek ohledně víkendové sestavy proti Táborsku, ale chtěl bych hrát. „B“ tým je na tom sice hodně špatně, ale
myslím, že v okamžiku, kdy to tak říkajíc ´zlomí´, může nějaké ty bodíky uhrát.“

Výsledky a tabulka malé kopané ČSRS Prostějov
2. okresní liga mužů 2014/15
První turnaje – hřiště Laškov: FC Ladzimil Čehovice – MK Medvědi Prostějov 1:1, FC Zavadilka
Prostějov – 1.FC Laškov 1:2, Medvědi PV – KMK
Katastrofa Prostějov 0:2, Zavadilka PV – L. Čehovice 1:3. Hřiště Vrbátky: FK Vrbátky – FC Béci 2:1,
FC Juniors Hluchov – TTCE Graphic Prostějov 1:2,
J. Hluchov – Vrbátky 2:3, Graphic PV – Béci 1:4.

1. Vrbátky
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seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
6. kolo: Šternberk - Velké
Losiny 1:3 (0:2), branky: vlastní
- Linet,Kováč,Mičunda. Kralice Želatovice 2:2 (2:2), branky: Dostál 2x Jemelka J. (p.k.),Kašpárek ČK: Stokláska
(Želatovice). Konice - Medlov 3:1 (1:1),
branky: Sedláček,Růžička,Čižmar - Okrouhlý p.k. ČK:Kořenovský (Konice).
Hněvotín - Dolany 2:2 (1:2), branky:
Novotný,Láner - Surzyn,vlastní. KojetínKoválovice „A“ - Litovel 2:2 (1:1),
branky: Flora,Cibulka - Kučera,Dragon.
Šumperk - Chválkovice 0:0. Mohelnice
„B“ - Klenovice 5:2 (2:1), branky: Kloss
2x,Kopa,Horák,Marák J. - Hatle,Pekař.
Nové Sady - 1. HFK „B“ 4:2 (0:0),
branky: Režný 2x,Dvořák p.k.,Navrátil
p.k. - Tošenovský,Krumpolc p.k..
1. Nové Sady
5 1 1 19:8 16
2. Velké Losiny
5 0 2 18:11 15
3. Kralice
4 2 1 13:8 14
4. Konice
4 1 2 14:11 13
5. Šumperk
3 2 1
7:4 11
6. Dolany
3 2 2 11:14 11
7. Medlov
3 1 3 14:15 10
8. Litovel
2 3 2 14:9 9
9. Šternberk
3 0 4 9:10 9
10.Kojetín
2 2 3 9:10 8
11.Chválkovice
2 2 3
8:11 8
12.Hněvotín
2 1 4 8:13 7
13.Želatovice
2 1 4 10:16 7
14.Mohelnice “B“ 2 0 4 11:16 6
15.Klenovice
2 0 5 10:15 6
16.1. HFK “B“
1 2 4 10:14 5

I.A sk. „B“ muži:
6. kolo: Ústí „A“ - Opatovice 2:0 (0:0), branky: Sencovici
Pat.,Černotský. Lipová - Dub nad
Mor. odloženo. Lipník - Štěpánov
0:2 (0:0), branky: Tuška,Křenek.
Čechovice - Bělotín 2:3 (2:1),
branky: Halouzka,Zacpal - Smékal
2x,Novosad. Náměšť na Hané Mostkovice 3:0 (1:0), branky: Kvapil
2x,Šoupal V.. Slatinice - Beňov
2:2 (1:1), branky: Bošek,Petrásek
- Machač,Hrabovský. Hlubočky Troubky 0:6 (0:3), branky: Brázda
2x,Nevřala,Petráš,Jakubec,Němčák.
1.Ústí
6 0 0 20:7 18
2.Bělotín
5 0 1 16:8 15
3.Čechovice
4 0 2 16:8 12
4.Mostkovice
4 0 2 10:9 12
5.Náměšť na Hané 3 2 1 14:10 11
6.Štěpánov
3 1 2 13:12 10
7.Lipová
2 0 3 13:13 6
8.Troubky
2 0 4 10:10 6
9.Opatovice
2 0 4 10:13 6
10.Slatinice
1 3 2 6:14 6
11.Beňov
1 2 3 16:17 5
12.Dub nad Mor. 1 1 3 7:13 4
13.Hlubočky
1 1 4 7:18 4
14.Lipník
0 2 4 7:13 2

I.B sk. „A“ muži:

předehrávané 15. kolo, středa, 10. září 2014, 17:00 hodin: Vítkovice –
Kozlovice 1:3 (0:3), Nový Jičín – Přerov 0:1 (0:0), Petrovice – Lískovec 1:0
(0:0), Dolní Benešov – Hranice 3:2 (2:0), Mohelnice – Slavičín 1:2 (1:2),
Určice - Val. Meziříčí 2:2 (1:2), Brumov – Rýmařov 4:2 (1:1), Havířov V. Karlovice 1:1 (0:0).
6. kolo, sobota, 13. září 2014, 16:00 hodin: Přerov – Mohelnice 1:1 (0:1),
V. Karlovice – Slavičín 0:0 (0:0), Rýmařov - Val. Meziříčí 3:0 (1:0), Vítkovice – Lískovec 1:0 (0:0), Brumov – Petrovice odloženo, Havířov - Nový
Jičín 0:0, Kozlovice – Hranice 0:3 (0:2) , Určice - Dolní Benešov odloženo

a další...

Fotbalové zpravodajství
Víkend v číslech

Výsledky DIVIZE sk. E

kam PŘÍŠTĚ na DIVIZI E?
7. kolo, sobota, 20. září 2014, 16:00 hodin: Val. Meziříčí – Přerov, Hranice
- V. Karlovice, Nový Jičín – Vítkovice, Petrovice – Havířov, Dolní Benešov
– Brumov, Mohelnice – Určice, Slavičín – Rýmařov (neděle 21.9.,10:15),
Lískovec – Kozlovice (neděle 21.9.,16:00).

www.vecernikpv.cz

průběžná tabulka PO 6. kole

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

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

URČICE HRÁLY JEN VE STŘEDU, VÝHRY SE ALE NEDOČKALY I.A třída: Víkend bez bodu, Lipová kvůli počasí nehrála

šňůru tří porážek a uhrát v předehrávce patnáctého kola alespoň bod, zpočátku tomu ale vůbec nic nenasvědčo(1:2)
valo.
v Neuplynula totiž ani čtvrthodina
hry
h a už platil stav 0:2 ve prospěch
celku někdejšího konického gólmana
Branky: 16. Vasiljev, 61. Zbožínek – 9. Výmola, 14. Macíček. RozPetra
P Kmecika.
hodčí: Adamec – Bartoň, Křepský. ŽK: Novák, Skopalík – Marek,
„Opět jsme zaspali úvod, říkali jsme si
Plešek, Nečas. Diváků: 120.
to
t ale. Sice jsme dostali dva góly, naše
hra
h už ale byla o něčem jiném. NestačiSestava Určic:
li jsme sice pokrýt jejich útočníky, ale
Piták – Javořík, Zbožínek, Vaněk, Walter – Hochman, Novák, Svozil,
kdyby
to po poločase bylo 5:2, tak by
k
Vasiljev – Machynek (79. Los), Skopalík. Připraveni: Nejezchleb, Zelina,
nikdo
nemohl nic říct,“ upozornil tren
Zapletal, Pavel, Haluza. Trenér: Evžen Kučera.
nér
n Určic Evžen Kučera, že možností
bylo
b opravdu dost. „Dokázali jsme vyUrčice, Prostějov/jim – Fotbalisté s Valašským Meziříčím si polepšili hrát hlavičky, ale odražené míče získal
Určic odehráli v uplynulých sedmi na čtyři body, čímž se dorovnali i soupeř, jenž okamžitě přihrál dopředu
dnech o zápas méně než soupeři, Lískovci. Právě ten je nově posled- za obranu na rychlé útočníky. Sedmdesát procent utkání jsme ale byli lepší, na
přesto se jejich pozice o fous zlep- ním celkem divizní skupiny „E“.
šila. Díky středeční domácí remíze Trápící se mužstvo dokázalo zastavit šance to bylo 8:3,“ dodal.

2:2

TJ Sokol Určice
TJ Valašské Meziříčí

Prakticky hned po druhé inkasované
brance se tak domácím díky Vasiljevovi podařilo snížit, po hodině hry
pak vyrovnal Zbožínek. „Další góly
měli na kopačce Vasiljev a dvakrát
Skopalík, Zbožínek mohl přidat gól
hlavou. Soupeř se naopak už do ničeho nedostával a měl pouze náznaky,
které často končily ofsajdy,“ přibližoval.

DIVIZE, sk. E
Do druhé půle šli domácí s cílem vyrovnat a zvrátit stav, první část přání se
jim podařila, druhá už nikoli. „Patnáct
dvacet minut to bylo velice slušné a
měli jsme tři gólovky, jenže třeba Sko-

palík netrefil skluzem z malého vápna
bránu. Pak se to vyrovnalo a hosté hrozili ze standardek,“ poukázal.
Právě Michal Skopalík nastoupil podruhé v řadě na pozici útočníka, za tímto tahem není nic jiného než zdravotní
stav jednoho z tahounů. „Má natržené
vazy v rameni a na souboje s útočníky
to není. Typickým útočníkem není, nikoho takového ostatně ale v týmu ani
nemáme, byť teď Machynek hrál velice dobře,“ pousmál se Kučera.
V koncovce se zatím někdejšímu hráči
Českých Budějovic či Lipové nedaří, využívá ale své přednosti kralovat
vzdušným soubojům. „Mezihra nám
vázne, tak využíváme dlouhé míče, při
nichž vyhrává hlavičky. Je pravdou, že
ze čtyř gólovek by měl hráč jeho kvalit
dvě dát, ale to přijde,“ je přesvědčen.

V neděli odpoledne měl čekat na
Určice další nesmírně důležitý
zápas, a sice souboj s Dolním Benešovem. Zde ovšem zasáhla příroda, deštivé počasí hráče na trávník
nepustilo. „Náhradním termínem
je středa 24. září. Možná nám to
pomůže k uklidnění, je pravdou, že
teď hodně mluvíme s hráči a měníme i tréninky, zatím nám ovšem
chybí štěstíčko. I bez něj jsme proti
Valašskému Meziříčí naštěstí dokázali získat aspoň bod,“ shrnul Evžen
Kučera.
Nyní se tak Určice mohou připravovat na vedoucí Mohelnici, ta v
sedmi utkáních čtyřikrát zvítězila
a dvakrát remizovala. Vzájemný
souboj přijde na řadu v sobotu odpoledne na severu Moravy.

Prostějovsko/jim - Šesté kolo „B“ skupiny I.A
třídy Olomouckého KFS fanouškům regionálních
týmů příliš radosti neudělalo. Fotbalisté Lipové ke
svému utkání vinou podmáčeného terénu vůbec
nenastoupili a utkají se s Dubem nad Moravou až
v náhradním termínu, zbylé dva okresní celky se
musely smířit s porážkami. Čechovičtí sice po půli
nad Bělotínem vedli, náskok však neudrželi a podruhé v řadě padli, druhou prohru v sezoně si prožili i hráči Mostkovic, kteří stejně jako o týden dříve
Čechovice nevyzráli na Náměšť na Hané. V čele
tabulky zůstává i nadále suverénní Ústí, to pošesté
v řadě zvítězilo a je se skóre 20:7 stoprocentní.

začali jsme se herně vytrácet. Nemyslím si, že to bylo dáno fyzičkou,
spíše nezkušeností. Hosté nás v závěru standardkami umlátili a přehráli,
mají na to vhodné typy hráčů a dobře
nacvičené. Oproti Náměšti, proti níž
jsme hráli ‚tužku‘, to bylo lepší a posunuli jsme se. Bohužel se nám ale
nepodařilo odskočit, přestože šance
na třetí gól byly. Bělotín nás potrestal,
takový je fotbal.“

TJ Sokol Čechovice
TJ Sokol Bělotín
2:3 (2:1)
Branky Čechovic: Halouzka, vlastní. Rozhodčí: Vyroubal – Zelík,
Vedral. Sestava Čechovic: Zelinka
– Čech, Jano, Vlach, Zacpal – Jansa
(60. Varga), Kolečkář, Klimeš (85.
Prášil), Haluza – Halouzka, Klváček.
Trenér: Jaroslav Klimeš.

– Šlambor (80. Ordelt), Pořízka, M.
Vojtíšek (70. Kapounek), Jamrich – J.
Kamenov ml., Pospíšil (55. Bureš).
Trenér: Jiří Kamenov st.

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Vyhořeli jsme úplně stejně jako před
týdnem Čechovice, my jsme se ale
aspoň dostali do nějakých šancí. Bylo
to o prvním gólu, po něm to byla z
naší strany bezradnost. Sice jsme drželi
SK Náměšť na Hané
míč, ale moc jsme přihrávali a dopoušTJ Sokol Mostkovice
těli jsme se nepřesností, chtělo to využít
možnosti jít do brejku a poslat míč na
3:0 (1:0)
Rozhodčí: Zemánek – Tomeček, Pi- rychlostní hráče. Tento soupeř nám
voňka. Sestava Mostkovic: Fischer – vůbec nesvědčil, hrají totální defenzivu
R. Hanák, Milar, Chmelař, V. Vojtíšek a jako trenér bych takovou hru nechtěl

Hodnocení trenéra Čechovic Jaroslava Klimeše:
„Podařil se nám vstup a brzy jsme dali
krásný gól, celou první půli to z naší
strany bylo v pořádku, byli jsme aktivní, hráli jsme po zemi. Od šedesáté
minuty to ale šlo z naší strany dolů,

předvádět. Opatovice i Beňov hrály
lépe než oni, přesto jsme tyto soupeře
dokázali porazit. Euforii před tímto
utkáním jsme si ale užili, kdo čekal, že
budeme tak vysoko? Vzali jsme si z
toho ponaučení, teď máme první Ústí a
snad nám bude více vyhovovat.“

SK Lipová
TJ Sokol Dub nad Moravou
odloženo
„V Lipové poslední tři čtyři dny
pršelo, tak jsme zápas odložili pro
nezpůsobilý terén. O náhradním
termínu zatím rozhodnuto nebylo,“
informoval Večerník o neuskutečněném duelu Pavel Růžička, hrající
trenér Lipové.

Kralice představily brankářskou posilu, na výhru to ale nestačilo I.B třída, skupina „A“: Otinoves přestřílela Vrchoslavice, vyhrály i Kostelec a Plumlov
Kralice na Hané, Prostějov/jim –
Díky druhé remíze v řadě se podařilo hráčům Kralic prodloužit sérii
neporazitelnosti již na čtyři zápasy.
Po zdolání Dolan a Šumperku totiž
nepadli ani s Medlovem a Želatovicemi. S posledním jmenovaným
klubem sice brzy prohrávali, stav
se jim ale podařilo otočit a poločasový stav 2:2 se už nezměnil.
„Plichta je zasloužená. Kluci si zaslouží pochvalu za nasazení, obrat na
2:1 a další slibné šance. Kdybychom
dali třetí branku, tak věřím, že bychom získali tři body,“ dělil se o své
dojmy kralický trenér Petr Gottwald.
Hostům se podařilo změnit skóre již

ve třetí minutě z pokutového kopu,
odpověď domácích na sebe ale nenechala dlouho čekat. Nejprve Vitásek svou skákavou střelou ze střední
vzdálenosti překvapil brankáře a Dostál dorazil míč do sítě, poté Nečas
prostrčil na Valtra, jehož přihrávku napříč malým vápnem umístil do brány
opět Dostál.
„V první půli jsme měli takovou
platonickou převahu, standardky i
brejky, ve druhé půli se to již přelévalo a obě mužstva mohla zvítězit,
když po odražených míčích vznikaly
brejkové situace. „Dvakrát šel Lehký
na brankáře, ale nedotáhl to, asi deset
minut před koncem Neoral z podobné

pozice přestřelil,“ připomněl některé z
kralických možností.
O vyrovnání se ještě do pauzy postarali hosté po autovém vhazování,
rychlém přenesení míče z pravé strany na levou a doklepnutí po prudkém
stříleném centru na druhou tyč.
„Hosté mě překvapili kombinační
hrou. Nebyli ani trochu zalezlí a chtěli
hrát, toho jsme využívali při přechodu
do otevřené obrany. Předvedli velice
sympatický výkon, pod tlakem vše
řešili jednoduše, a když dostali míč na
zem, tak o sobě věděli,“ vysekl Gottwald poklonu soupeři.
Návrat do Kralic a víceméně premiéru v tamějším „A“-mužstvu si tímto

zápasem odbyl z hostování v Lipové
stažený Ondřej Běhalík. „Zaslouží
si pochvalu, byť dvakrát inkasoval.
Prokázal, že patří do krajského přeboru, ve druhém poločase byl strůjcem
našich bodů, když dobře zasahoval
po našich ztrátách,“ cenil si výkonu
v bráně.
O udržení neporazitelnosti budou
Kraličtí usilovat v neděli odpoledne,
to se představí u neoblíbených Velkých Losin, jimž zatím patří druhá pozice. „Losiny začínají šlapat a nám se
u nich dlouhodobě nedaří. Doufám,
že teď využijeme našich zkušeností,
předminule jsme tam vedli 2:1, ale
nepodařenou desetiminutovkou jsme

kombinačně a domácí dokázali
po třech vstřelených brankách již
počtvrté v sezoně získat všechny
tři nabízené body. Díky tomu se
udrželi mezi nejlepšími a ze čtvrté pozice ztrácí na vedoucí Nové
Sady tři body.
„Výhra se rodila hodně těžce. Do
zápasu jsme ale vstoupili aktivně,
napadali jsme, získávali jsme míče
a chodili jsme do střelby. I díky
tomu jsme se dostali do vedení
1:0, když Tomáš Sedláček využil
špatného výkonu brankáře, zpracoval si míč a z pětadvaceti metrů
přehodil všechny,“ popisoval vedoucí branku hrající asistent vítězů
Radek Řehák.

Ještě do přestávky ale pro domácí přišly hned dvě rány. Nejprve
Medlov ze standardní situace srovnal, když využil dlouhého míče za
obranu a gólman Rec zastavil unikajícího útočníka jen za cenu žluté
karty a proměněné penalty. Krátce
nato se navíc zbytečně nechal vyloučit Jakub Kořenovský.

2:2

FC Kralice na Hané
FC Želatovice

(2:2)

Branky Kralic: Dostál 2. Rozhodčí: Boháč – Kašpar, Svozil.

Sestava Kralic:
Běhalík – Novotný (70. Troneček), Hlačík, Martinka, Vitásek – Valtr, Petržela (46. Neoral), Nečas, Kawij, Dostál – Lehký. Trenér: Petr Gottwald.

prohráli 2:4, na jaře jsme prohráli 1:2,
když svou jedinou minelu předvedl
brankář Miler,“ zavzpomínal Petr
Gottwald.

Ještě před tímto duelem se Kralice
utkají v úterý večer na hřišti Smržic
s Čechovicemi, na pořadu totiž bude
finále okresního poháru.

Koničtí dokázali i po brzkém vyloučení porazit Medlov
3:1

Sokol Konice
TJ Medlov

(1:1)

Branky Konice: Kamený, Růžička, Čižmar. Rozhodčí: Motal –
Kopecký, Lizna. ČK: Kořenovský (K).

Sestava Konice:
Rec – Václavek, Řehák, Růžička, Bílý – T. Sedláček, Kořenovský,
Čižmar, F. Drešr (65. M. Drešr) – Blaha (75. Burget), Kamený (88.
Gottwald). Trenér: Roman Jedlička.

Konice, Prostějov/jim - Vinou
deštivého počasí a těžkého terénu
na přírodním hřišti se fotbalisté

6. kolo: 1.FC Vikt. Přerov „B“ - Radslavice
1:3, branky: nehlášeno. Brodek u Př. Plumlov 2:3 (1:1), branky: nehlášeno
- Hladký, Ullmann (p), Křupka. Kostelec Všechovice 2:1 (0:0), branky: Vařeka,Mori
- Derych. Otinoves - Vrchoslavice 6:3
(3:2), branky: Pavlinský 4x,Janeček,Lizna Neckář,Polášek,Lacina. Tovačov - Čekyně
2:8 (2:5), branky: Vozák 2x - Navrátil Mohelnice, Prostějov/jim - Nejtěžší
2x,Němec 2x,Juránek,Půčala,Pola,Tvrdoň.
porážku za dosavadní působení v
Kojetín-Koválovice „B“ - Hor. Moštěnice nejvyšší krajské fotbalové soutěži
7:2 (4:1), branky: Belaška 2x,Rybo utrpěli v neděli večer klenovičtí.
vič,Zezula,Vondra,Peřina,Vymětal
- Vítěz posledního ročníku „B“ skuSuchánek,Vágner. Pivín - Ústí „B“ 0:5 (0:2), piny I.A třídy O KFS dopadl stejně
branky: Juřica 3x,Škařupa 2x.
jako v Konici a Kojetínu – ani na
1.Ústí “B“
4 2 0 21:6 14
třetí pokus si ze soupeřova trávní2.Čekyně
4 1 1 21:13 13
ku nepřivezl ani bod. Nepomohly
3.Radslavice
3 2 1 16:12 11
mu k tomu ani dvě vstřelené bran4.Plumlov
3 1 2 12:12 10
ky, tým Petra Navrátila totiž inka5.Všechovice
3 0 3 14:10 9
soval hned pětkrát.
6.Pivín
2 3 1
6:9 9
„Herně jsme nezklamali a nepropad7.Kojetín „B“
2 2 2 13:8 8
li jsme. Také jsme měli šance, jenže
8.Otinoves
2 1 3 17:15 7
Mohelnice byla pohyblivější, měla
9.Kostelec
2 1 3 12:13 7
mladé hráče i tři posily z ‚áčka‘. Po10.Brodek u Př.
2 2 2 10:14 7
11.Tovačov
2 1 3 10:16 7
12.Hor. Moštěnice 2 0 4 13:23 6 5.Zvole
3 2 1 10:9 11
13.Vrchoslavice 1 2 3 12:18 5 6.Nové Sady “B“
3 1 1 16:8 10
14.1.FC Vikt. „B“
1 1 4 9:17 4 7.Paseka
3 1 2 15:10 10
8.Lutín
2 1 3
9:11 7
I.B sk. „B“ muži:
9.Šumvald
2 1 3 7:17 7
6. kolo: Nové Sady „B“ - Velká 10.Doloplazy
2 0 4 15:11 6
Bystřice odloženo. Zvole - Lutín 11.Hvozd
2 0 4 11:17 6
1:1 (1:0), branky: Jílek - Chrást. 12.Velká Bystřice 1 1 3 5:12 4
Velký Týnec - Haňovice 3:3 (3:2), 13.Slavonín
1 0 5 6:14 3
branky: Kovařík 2x,Lintner - 14.Velký Týnec
0 2 4 12:23 2
Grossmann,Přikryl T.,Zavadil. Protivanov - Doloplazy 5:3 (3:1), branky:
MS divize dorostu sk. E
Sedlák 2x,Pospíšil,Grmela,Kropáč - 6. kolo: Hranice - Vítkovice B 3:0 (3:0),
Dočkal,Drábek,Zapářka. Jesenec - Sla- Jeseník - Sulko Zábřeh 4:0 (2:0), Vsetín vonín 2:0 (0:0), branky: Burian,Tichý Slavia Opava 1:0 (1:0), Frýdlant n.O. - SK
J.. Babice - Šumvald 1:0 (1:0), branky: Uničov 1:5 (1:1), Val. Meziříčí - Šumperk
Mejzlík. Hvozd - Paseka 2:3 (2:2), bílý B 6:3 (4:1), Přerov - Čechovice 3:0 (2:0),
V.,Vrba - Popelka,Gajdaš,Martiňák.
Krnov - Nový Jičín odloženo.
1.Babice
5 0 1 13:10 15 1.SK Hranice
6 0 0 24:5 18
2.Haňovice
4 1 1 20:9 13 2.Valašské Meziříčí 5 0 1 22:15 15
3.Protivanov
4 0 2 20:11 12 3.Viktorie Přerov 4 1 0 16:2 13
4.Jesenec
3 2 1
9:6 11

Sokola Konice přesunuli poprvé
v sezoně na umělou trávu. A tah
to byl vydařený, dalo se hrát

MIA REALITY
Krajský přebor
„Doplatili jsme na individuální
chyby. Oni už předtím měli nějaké
pološance, my jsme trefili břevno
i tyčku. A Kubovo vyloučení?

Nejprve odkopl míč po odpískání, poté vynadal rozhodčímu, jenž
posunul rozehru o zhruba patnáct
metrů,“ sdělil Řehák.
Ve druhé půli se domácí i vzhledem k oslabení soustředili zejména na udržení stavu 1:1 a rozhodli
se hrát více z obranného bloku.
„Byl to už druhý z posledních tří
zápasů, kdy jsme hráli větší část
o desíti. Rozhodli jsme se tedy
betonovat a hrát na brejky, z nich
vyplynuly naše standardky a po
dvou rozích dali branky Růžička
s Čižmarem. Soupeř se pak snažil nakopávat, ale do žádné velké
šance se nedostal,“ těšilo konického stopera.

Domácím se tak podařilo získat
důležité body a udržet bilanci +4 v
tabulce pravdy. „Nedali jsme sice
některé stoprocentní šance, na
hřišti jsme ale bojovali až do posledního dechu a odpoutali jsme
se díky tomu ještě více od spodku
tabulky. Mrzí mě sice druhá červená karta, letos už kádr ovšem
nemáme tak úzký, navíc kluci
podali zodpovědný výkon,“ uznal
Řehák.
Příštím soupeřem Konice budou
v neděli odpoledne Želatovice, ty
naposledy dokázaly uhrát remízu
v Kralicích a zatím mají na kontě celkem sedm bodů. Tedy o šest
méně než Konice.

Klenovice v souboji nováčků podlehly rezervě Mohelnice
stupně nám také odešly síly a poslední minutu nato jsme z centru a hlavičky
dva góly jsme obdrželi až v závěru,“ dostali třetí branku,“ popisoval.
ohlížel se za utkáním trenér Klenovic. Za tohoto stavu již klenovičtí otevřeli
hru, dostali domácí pod tlak a měli i
nějaké šance, jenže Mohelnice doMIA REALITY
kázala v posledních deseti minutách
dvakrát uniknout a využít ofenzivního
Krajský přebor
rozestavení soupeře 3-4-3.
Domácí se brzy dostali do vedení, „Hrálo se na velice těžkém terénu.
hosté ovšem díky umístěné Hatleho Mysleli jsme, že nás vezmou na vedstřele ze zhruba pětadvaceti metrů lejší umělou trávu a někteří si vzali
vyrovnali. „Už jsme si mysleli, že tak lisovky, hráli jsme ale na přírodním
skončí i poločas, ale dvě minuty před trávníku,“ upozornil na obtížné příkoncem jsme po chybě brankáře a rodní podmínky.
dvou stoperů dostali druhou branku. Výsledek 5:2 podle Navrátila příliš
Pak jsme ještě vyrovnali, ale hned neodpovídá dění na hřišti a herně

4.SK Uničov
4
5.MFK Havířov
4
6.FK Jeseník
4
7.Sokol Čechovice 2
8.FK Krnov
2
9.FC Vsetín
2
10.MFK Vítkovice B 1
11.FK Šumperk B 1
12.Frýdlant n.O.
1
13.SK Sulko-Zábřeh 1
14.FK Slavia Opava 1
15.FK Nový Jičín 0

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

1
1
2
3
4
3
3
3
3
4
4
6

31:8
26:16
16:17
10:20
14:21
6:15
9:14
11:17
7:13
7:18
5:12
4:15

12
12
12
7
6
6
5
5
4
4
3
0

odloženo. Velké Losiny - Chválkovice 0:3
(0:1), branky: Sázel 2x,Dosoudil.
1.KMK Zubr Přerov 5 0 0 21:6 15
2.Určice
5 0 0 21:9 15
3.Opatovice
4 1 0 16:7 13
4.Chválkovice
3 1 2 28:13 10
5.Černovír
3 1 1 12:6 10
6.Velké Losiny
3 0 3 18:11 9
7.Mohelnice
3 0 2
8:8 9
8.Nové Sady
2 0 4 20:15 6
9.Konice
2 0 3 18:13 6
10.Velký Týnec
2 0 3 13:8 6
11.Kostelec
1 1 3 11:20 4
Krajský přebor starší dorost 12.Nemilany
1 0 4 8:13 3
6. kolo: Určice - Opatovice odloženo. 13.Šternberk
1 0 4 7:23 3
Černovír - Mohelnice odloženo. Litovel 14.Litovel
0 0 6 4:53 0
- Nové Sady 0:10 (0:5), branky: Horák
Krajská soutěž skupina “A”- dorost
3x,Repčík 2x,Wagner 2x,Rejman 2x,Antoníček.
Kostelec - Nemilany odloženo. Velký Týnec 6. kolo: Němčice nad H. - Chomoutov 0:3
- Šternberk „A“ nehráno - hosté se k utkání (0:0), branky: Hrabálek,Zapletal,Ondrejka. Konedostavili. KMK Zubr Přerov - Konice jetín-Koválovice - Doloplazy 3:3 (2:2), branky:
Židlík 2x,Langer - Langer,Götzel,Goldscheid. Lip-

neměl hráčům co vyčíst. Chybělo
jen trochu štěstí místo smůly, která se
hostů držela. Největším pozitivem tak
pro kormidelníka Klenovic byl návrat Matěje Hatleho zpět do sestavy.
„Chyběli nám Liška s Rozehnalem
a s ním jsme byli silnější. Mates je
perfektní, bojoval, dřel, je vidět, že
je pro nás velkým přínosem,“ uznal
Navrátil.
Tabulka je nicméně velice vyrovnaná.
Klenovice jsou sice po sedmi zápasech se šesti body patnáctí, na osmou
Litovel ovšem ztrácí pouhé tři body.
Nejbližší možnost ke zlepšení své pozice dostane nováček soutěže v sobo-

ník - Šternberk „B“ 8:0 (4:0), branky: Caletka
3x,Miko,Ráb,Procházka,Sobek,vlastní. Náměšť
na Hané - Smržice 4:3 (3:2), branky: Dostál
2x,Doležal,Savčenko - Vaca 2x,Tomiga. Slatinice
- Želatovice 2:1 (1:0), branky: Škobrtal,Ryšavý
- Jemelka. Brodek u Př. - Protivanov 5:3 (1:2),
branky: Černík 3x,Kudlička,Baďura - Kozlovský
2x,Menšík. Tovačov - Hustopeče 6:3 (4:1), branky: Hýzl 3x,Špalek 2x,Štimpl - Kolář 2x,Macháň.
1.Lipník
6 0 0 32:5 18
2.Chomoutov
5 0 1 22:3 15
3.Tovačov
4 1 1 20:11 13
4.Želatovice
4 0 2 19:8 12
5.Smržice
4 0 2 13:10 12
6.Doloplazy
3 2 1 22:13 11
7.Slatinice
3 0 3 22:16 9
8.Němčice nad H. 2 1 3 13:14 7
9.Brodek u Př.
2 0 4 18:29 6
10.Protivanov
2 0 4 10:22 6
11.Kojetín
1 2 3 15:17 5

5:2
FK Mohelnice „B“
(2:1)
TJ Sokol Klenovice na Hané
BrankyKlenovic:Hatle, Pekař. Rozhodčí: Křepský – Boháč, Konečný.

Sestava Klenovic na Hané:
Polák – Smékal, Lakomý, T. Cetkovský, Krč – Pekař, Hatle, Šlézar,
Všianský – Klimeš, Jahl (75. Komárek). Trenér: Petr Navrátil.

tu odpoledne, to doma přivítá vedoucí
Nové Sady.
„Los nám není moc nakloněn. Budeme se snažit o co nejlepší výsledek,

je to ovšem adept na postup,“ je si
vědom obtížnosti soupeře, jenž zatím
ztratil jen pět bodů, trenér Klenovic
Petr Navrátil.

12.Náměšť na Hané 1 2 3 11:20
13.Hustopeče
1 0 5 12:19
14.Šternberk “B“
0 0 6 4:46

11. FC Sparta Brno
12. MFK Vítkovice
13. 1.HFK Olomouc
14. SK Líšeň

5
3
0

Moravskoslezská liga dorostu U-19
6. kolo: HFK Olomouc - Sparta Brno 1:2 (1:1), Šumperk
- Vítkovice 1:0 (1:0), Havlíčkův Brod - HS Kroměříž
2:2 (1:2), Třinec - Hodonín 2:3 (0:3), Frýdek-Místek 1.SK Prostějov 3:1 (2:1), MSK Břeclav - MFK Vyškov
odloženo, Znojmo - SK Líšeň odloženo.
1. MFK Frýdek-Místek 4 1 0 16:3 13
2. 1.SK Prostějov 4 0 1 13:6 12
3. FK Šumperk
4 0 1 7:4 12
4. SK Slavia Kroměříž 3 2 0 15:4 11
5. RSM Hodonín
3 1 1 12:11 10
6. FC Havlíčkův Brod 2 1 1 10:3 7
7. FK Fotbal Třinec 2 1 2 7:9 7
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

1
0
0
0

0
1
0
0

4
3
5
4

3:14
4:9
3:11
6:17

3
1
0
0

Moravskoslezská liga dorostu U17
6. kolo: Karviná - Zbrojovka Brno odloženo, Fastav Zlín - SK
Líšeň 6:1 (2:0), HS Kroměříž - Vysočina Jihlava 1:3 (0:2),
Sigma Olomouc - SFC Opava 0:1 (0:0), Baník Ostrava 1.SK Prostějov 2:0 (0:0), Znojmo - Hodonín odloženo, FC
Hlučín - Třinec 1:0, MFK Vyškov - Frýdek-Místek 2:2, HFK
Olomouc - 1.FC Slovácko 0:4 (0:3)
1. FC Baník Ostrava 8 0 0 23:3 24
2. FC Zbrojovka Brno 7 0 0 41:5 21
3. FC Fastav Zlín
7 0 1 30:5 21
4. SK Sigma Olomouc 5 1 1 28:5 16
5. FC Vysočina Jihlava 5 1 2 18:9 16
6. 1.FC Slovácko
5 0 2 26:11 15
7. Slezský FC Opava 4 1 3 13:13 13
8. MFK OKD Karviná 4 0 2 20:7 12

Prostějovsko/jim - Mimořádně bohaté na branky bylo víkendové šesté dějství I.B třídy, skupiny „A“ Olomouckého KFS. Čekyně deklasovala
Tovačov 8:2, Kojetín „B“ vyhrál nad Horní Moštěnicí
7:2, Otinoves si v okresním derby poradila s
Vrchoslavicemi 6:3. Domácí se díky tomu posunuli
do středu tabulky, naopak hosté jsou nově předposlední. A podíl na tom má i Kostelec, jemuž se doma
podařilo vyhrát nad Všechovicemi a rozšířil tak počet sedmibodových mužstev na čtyři. Získat tři body
se podařilo rovněž Plumlovu, jenž uspěl na půdě
Brodku u Přerova a je již čtvrtý, to Pivín nedokázal
proti Ústí „B“ sestavit lepší sestavu a lídr tabulky si
odvezl vysokou výhru 5:0. Díky tomu jako první překonal hranici dvaceti nastřílených branek.
TJ Otinoves
TJ Sokol Vrchoslavice
6:3 (3:2)
Branky: Pavlinský 4, Janeček, Zapletal – Neckář, Poláček, Lacina.
Rozhodčí: Pivoňka – Zemánek,
Molík. ČK: Spiller, P. Horák st.
Trenér Otinovsi Tomáš Hrdlovič se
z taktických důvodů odmítl podělit
o sestavu. Sestava Vrchoslavic:
Loučka – Hradil, Šmíd, Zdražil,
Spiller – Zatloukal, Neckář (60. Jiříček), Poláček, P. Horák st., P. Horák
ml. – Lacina. Trenér: Roman Šmíd.

tak nastal vítr, změnili jsme taktiku a
vyplatilo se. Zavřeli jsme to a chodili
jsme do brejků, díky tomu jsme dali
šest branek, když se střelecky ‚zbláznil‘ Pavlinský.“

velka, Zbožínek, R. Švéda – Battoník (46. Biliš), Vrba, Sigmund (70.
Mukl), Šišma – Pokorný, M. Sedlák,
Tydlačka. Trenér: Jaroslav Svozil st.
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Ústí přijelo v silné sestavě se šesti
kluky z ‚áčka‘, nám navíc chyběly
čtyři pilíře základní sestavy – Jaroslav
Svozil, Filka, Vláčilík a Martinec.
Nastoupila tak zcela nová sestava
tvořená hráči z ‚béčka‘ a dorostenci,
na těžkém terénu jsme chtěli vycházet zezadu a co nejvíce toho ubránit.
Hosté byli lepší a vyhráli zaslouženě,
již do konce poločasu měli tři čisté gólovky, my jsme naopak také ještě za
stavu 0:0 měli kopat penaltu za ruku,
nastřelili jsme tyčku. Kdybychom
se ujali vedení, mohlo to vypadat
jinak, takto dali hosté tři branky, Šišma neproměnil penaltu a vlastními
chybami jsme dostali další branky. S
pivínským ‚áčkem‘ to nijak nesouvisí,
musím ale poděkovat sekretáři panu
Peřinovi a celému OFS za vyřešení
nasazování dětí do vyšších věkových
kategorií, podařilo se to vyřešit ke
spokojenosti klubů, které to s mládeží
myslí dobře.“

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Stav 0:2 jsme ještě dokázali srovnat,
pak jsme ale dostali třetí gól z ofsajdu,
kdy zůstali dva jejich hráči před naším
brankářem. Kluky chválím, bojovali,
přehrávali soupeře, chvílemi jsme byli
až dominantní, ale šance jsme nedali.
Utkání také silně ovlivnil rozhodčí,
vyloučil nám hned dva hráče, dostali
jsme gól po jasném faulu a ofsajdy se
mávaly jen na jedné straně. I kdybychom dneska dali šest gólů, tak jich
dvanáct dostaneme. Výsledek měl
být ve skutečnosti opačný, ale pochybili jsme v koncovce. Navíc nám
nastanou další problémy, Pavel Horák
starší se sice zhruba po měsíci vrátil,
teď ale dostane stopku za mluvení, navíc se nám zranil Neckář a kvůli srážce s brankářem, kdy jsme měli před
týdnem kopat penaltu, nehrál Holub.“

Hodnocení trenéra Otinovsi
Tomáše Hrdloviče:
„Hosté si to prohráli sami. Kdyby
to po prvním poločase bylo 5:2 pro
ně, nemohl by nikdo nic říct, jenže
oni své tutovky nedali. Vedli jsme
sice 2:0, během deseti minut bylo
ale srovnáno. Tento úsek byl z naší
strany velice špatný, hráli jsme moc
TJ Sokol v Pivíně
otevřeně a oni chodili dva na jednoTJ Sokol Ústí „B“
ho, jeden na jednoho, přiznávám, že
0:5 (0:2)
byli fotbalovější, o třetinu výš než
my. Špatně jsme dostupovali, byli Rozhodčí: Koláček – Zavřel, Menjsme měkcí a nedůrazní, o přestávce šík. Sestava Pivína: V. Svozil – Pa-

TJ FC Kostelec na Hané
Tatran Všechovice
2:1 (0:0)

Branky Kostelce na Hané: Vařeka,
Móri. Rozhodčí: Pitner – Milar, Nezhyba. Sestava Kostelce na Hané:
Drčka – Chocholáč (20. Doležel),
Baláš, Chytil, Juračka (75. Zatloukal) – T. Menšík, Móri, Grepl, Vyhlídal – Preisler, Vařeka. Trenér: Ivo
Vykopal.

FK Brodek u Přerova
TJ Sokol Plumlov
2:3 (1:1)

Branky Plumlova: 3. Hladký, 65.
Ullmann z penalty, 75. Křupka. Rozhodčí: Zaoral – P. Pospíšil, Axamit.
Sestava Plumlova: Laštůvka – Plajner, Ullmann, Fabiánek, Bureš (60.
Ježek) – Klváček, Ševcůj, Zabloudil,
Hodnocení trenéra Kostelce
Křupka – Frýbort (65. Matula), Hladna Hané Ivo Vykopala:
„S hrou i výsledkem mohu být spo- ký. Trenér: Jan Pešek.
kojen, kluci k tomu přistoupili velice
Hodnocení trenéra Plumlova
dobře. Soupeř byl silný, mladý, vyJana Peška:
zrálý a bojoval do poslední chvíle,
my jsme navíc neproměňovali své „Do utkání jsme vstoupili velice
šance. I tak jsme ale naštěstí zvítězili. dobře a už ve třetí minutě nás poslal
První poločas mohl skončit 3:1 a pak do vedení Adam Hladký, bohužel
bychom to s přehledem dotáhli k vý- jsme se však na těžkém terénu špatně
sledku 5:1, jenže nestalo se. V první posouvali a dostupovali, soupeř nás
půli to bylo spíše oťukávání, když tedy začal přehrávat a v pětadvacáté
jsme nevěděli, co nás čeká, pak jsme minutě po chybě obrany vyrovnal.
si něco řekli, něco zdůraznili a vypla- Do druhé půle jsme šli s odhodláním
tilo se. Hodně nám pomohlo hostující něco s výsledkem udělat, to se nám
vyloučení, ale naprosto oprávněné za podařilo, když pokutový kop proměnadávky rozhodčímu, stále na tom nil Ullmann. Jenže jsme opět posadili
ale byli hodně dobře. První gól dal soupeře do sedla, přestali jsme hrát a
po pěkné střele Vařeka, na 2:0 zvý- výsledkem bylo srovnání z penalty.
šil Móri, který nadvakrát proměnil Prostřídali jsme to a nástupem Mapenaltu. Poté jsme mohli ještě třikrát tuly jsme převzali otěže zápasu, což
čtyřikrát skórovat. Chválím Chocho- korunoval Křupka gólem na 3:2. Od
láče, kterého jsem si vytáhl z ‚béčka‘, té doby už jsme soupeře do ničeho
je mladý, vysoký, má vynikající první nepustili, ani nám se ale brejky nedotek, bohužel musel pro zranění stří- dařily. Kluky chválím za bojovnost a
nasazení.“
dat. Opět vynikající byl i Juračka.“

I.B třída, skupina „B“: Protivanov i Jesenec atakují špici tabulky
Prostějovsko/jim, tok - Jedině Hvozdu se nepodařilo
bodovat z trojice zástupců Prostějovska v „B“ skupině
I.B třídy Olomouckého KFS. Již loňský účastník soutěže
doplácí na neproměňování šancí a naopak až příliš propustnou defenzivu, kdy je se sedmnácti inkasovanými
brankami druhý nejhorší, výsledkem je tak již čtveřice porážek a až jedenácté místo. Mnohem lépe jsou na tom dva
nováčci v krajské kopané. Jesenec si dokázal poradit se
Slavonínem a je s jedenácti body čtvrtý, obdobně se na
domácím trávníku vedlo i Protivanovu proti Doloplazům. A
prozatímních dvanáct bodů v kombinaci s nejproduktivnějším útokem značí pomyslný bronz.
TJ Sokol Protivanov
TJ Sokol Doloplazy
5:3 (3:1)
Branky Protivanova: 18. M. Pospíšil, 19. Grmela, 37. Kropáč, 65. a 67. z
9. SK Slavia Kroměříž
10. 1.SC Znojmo FK
11. MFK Vyškov
12. FK Fotbal Třinec
13. 1.HFK Olomouc
14. FC Hlučín
15. MFK Frýdek-Místek
16. 1.SK Prostějov
17. RSM Hodonín
18. SK Líšeň
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0
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14:9
11:9
10:28
8:10
7:24
10:18
6:33
14:32
3:25
4:38
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Krajský přebor - starší žáci
Předehrávané 15. kolo: Mohelnice - Brodek u Př. 9:0
(4:0), branky: Cikryt 6x,Heidenreich,Tuleja,Strupek. Lipník
- Jeseník 0:3 (0:1), branky: Bašný,Zrník,Polcer. Zábřeh
- Slavonín 0:3 (0:1), branky: Kuchyňa 2x,Šiška. Šternberk Velké Losiny 1:2 (0:1), branky: nehlášeno. Konice - Nové Sady
3:3 (0:2), branky: Paš 2x,Klemsa - Pošutka,Smrček,Opletal.
Kozlovice - Želatovice 2:1 (1:1), branky: Kuban,Mohampl
- Braun. Černovír - Čechovice odloženo.

penalty D. Sedlák. Sestava Protivanova: R. Vybíhal – M. Bílek, J. Vybíhal,
Dvořák, M. Sedlák – Kropáč (86. V.
Nejedlý), M. Pospíšil (27. D. Sedlák),
Šindelka, Z. Pospíšil (69. T. Pospíšil) –
6. kolo: Brodek u Př. - Šternberk 2:4
(1:2), branky: Horáček,Odstrčil - Vavroch
2x,Vítámvás,vlastní. Slavonín - Velké Losiny 0:2
(0:1), branky: Lux,Nejedlý. Lipník - Konice 1:3
(1:1), branky: Filipec- Lakomý,Klemsa,vlastní.
Zábřeh - Černovír 0:3 (0:1), branky: nehlášeno.
Jeseník - Čechovice 0:2 (0:1), branky: Páleník
2x. Mohelnice - Kozlovice 4:0 (2:0), branky:
Kraus,Poustecký,Dočekal,Tuleja.
1.Mohelnice
5 0 0 32:4 15
2.Čechovice
3 1 0 18:2 10
3.Jeseník
3 1 1 18:6 10
4.Konice
3 1 1 13:7 10
5.Černovír
3 0 1 18:8 9
6.Nové Sady
2 2 0 16:6 8
7.Šternberk
2 1 2 14:14 7
8.Velké Losiny
2 0 2 6:15 6
9.Kozlovice
2 0 3 8:21 6
10.Slavonín
1 0 4 4:15 3
11.Brodek u Př.
1 0 4 5:18 3
12.Lipník
1 0 4 5:20 3

Grmela (75. K. Nejedlý), R. Sedlák (37.
F. Pospíšil). Trenér: Josef Pospíšil.

Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
„Utkání to bylo jako na houpačce, pro
diváky nesmírně atraktivní, pro hráče
vítězný zápas a pro mě jako pro trenéra to zavánělo zpackaným zápasem
a bylo to skoro na infarkt. Vedli jsme
už 3:0 a takový luxusní náskok jsme
si nechali proklouznout mezi prsty.
Začalo to už koncem první půle, kdy
jsme dostali do šatny gól na 3:1. Nástup do druhého poločasu jsme měli
výborný, měli jsme dvě tutovky, neproměnili je a následoval trest, kdy
soupeř během tří minut z penalty a
brejku vyrovnal. Do konce zápasu
jsme ale přidali další dvě branky, na
domácím trávníku se nás drží vítězná
štěstěna. Vítězství je o to cennější, že
13.Želatovice
14.Zábřeh

0 1 2
0 1 4

Doloplazy dokázaly bojovnost podpořit i fotbalovou kvalitou a prokázaly
psychickou odolnost, když je nezlomilo ani tříbrankové manko.“

SK Jesenec
TJ Sokol Slavonín
2:0 (1:0)
Branky Jesence: 38. Burian, 90. J. Tichý. Sestava Jesence: Neumann – Burian, Zajíček, Horák, Továrek (38. Ullmann) – Žouželka, Čížek, P. Tichý ml.,
Kořenovský (70. Z. Tichý) – Laštůvka,
J. Tichý. Rozhodčí: Kološ – Polanský,
Hodáň. Trenér: Petr Tichý starší.

4:13 1
3:15 1

Krajský přebor - mladší žáci
Předehrávané 15. kolo: Jeseník - Čechovice 3:6
(1:3), branky: Dostál 2x,Latzel - Ohlídal 3x,Vybíral
3x. Mohelnice - Kozlovice 4:1 (1:0), branky:
Vykoupil 2x,Brulík,Pospíšil - Kuban. Slavonín Velké Losiny 9:1 (4:0), branky: Toman 4x,Lang
2x,Stavěl,Zelený,Pavelka - Bližňák. Brodek u Př.
- Šternberk 1:9 (1:4), branky: Nevěřil - Zacpálek
4x,Cink 2x,Stráněl,Teichman,Gábor. Zábřeh Černovír 3:3 (1:2), branky: Effenberger,Nízký,Hampl
- Lang 2x,Zelený. Lipník - Konice 2:2 (1:2), branky:
Štěpánek D.,Sochůrek - Polhos,Kučera.
6. kolo: Šternberk - Velké Losiny 4:0 (1:0), branky:
nehlášeno. Zábřeh - Slavonín 3:3 (1:2), branky:
Effenberger,Nízký,Hampl - Lang 2x,Zelený. Lipník
- Jeseník 4:6 (2:3), branky: Vybíral 4x - Bouchal
4x,Latzel,Dostál. Mohelnice - Brodek u Př. 18:0 (9:0),

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:
„Spokojen mohu být především s výsledkem jako takovým, hra se nám až
tak nedařila. V prvním poločase se hrálo
na obě strany, rozhodujícím momentem
branky: Kubíček 8x, Vykoupil 3x,Zapletal 3x,Brulík
2x,Pospíšil,Urbášek. Kozlovice - Želatovice
4:3 (2:2), branky: Skopal 2x,Kuban,Kozák Boucník,Schröpfer,Lišák. Konice - Nové Sady
1:2 (1:0), branky: Ryp - Fojtík,Vyvážil. Černovír Čechovice odloženo.
1.Kozlovice
4 0 1 17:11 12
2.Čechovice
3 1 0 23:8 10
3.Šternberk
3 1 1 25:13 10
4.Zábřeh
3 1 1 20:16 10
5.Mohelnice
3 0 2 31:12 9
6.Černovír
3 0 1 26:13 9
7.Jeseník
2 0 3 17:19 6
8.Slavonín
1 2 2 22:22 5
9.Nové Sady
1 2 1
6:6 5
10.Konice
1 2 2 13:14 5
11.Lipník
1 1 3 13:28 4
12.Želatovice
1 0 2 11:15 3
13.Brodek u Př.
1 0 4 14:36 3
14.Velké Losiny
0 0 4 4:29 0

byla Neumannem vychytaná tutovka,
přičemž z protiútoku jsme dali vedoucí
gól. Šance jsme si vypracovali, ale limitoval nás podmáčený těžký terén. O
přestávce jsem kluky nabádal, aby byli
aktivnější, přesto jsme se ve druhém poločase nesmyslně zatáhli a Slavonín byl
znatelně lepší. Kýženou pojistku jsme
vstřelili až v samotném závěru utkání.
Tři body jsou pro nás samozřejmě důležité, potvrdili jsme body získané venku,
za což jsem velmi rád.“

FC Hvozd
TJ Sokol Paseka
2:3 (2:2)
Branky Hvozdu: Z. Poles, Vánský. Sestava Hvozdu: Koutný – F. Bílý, J. Bílý,
Z. Poles, Szekulics – P. Muzikant (60.
O. Procházka), Žouželka (79. J. Poles),
Vánský, V. Bílý – F. Coufal (55. L. Poles),
Vrba. Trenér: Karel Procházka.

Okresní přebor mladších žáků
6. kolo: Sokol Držovice-Smržice 10:2, FC KraliceJiskra Brodek u Konice - Nezpůsobilý terén, FC
Kostelec na Hané-Sokol v Pivíně 4:0, Sokol Brodek
u PV-FK Němčice 0:6, Sokol Čechovice B-FK
Výšovice 5:3.
1. FK Němčice
3 3 0 0 20:0 9
2. Sokol Čechovice B 3 3 0 0 11:5 9
3. Brodek u Konice 2 2 0 0 16:3 6
4. FC Kostelec n/H 3 2 0 1 12:5 6
5. Sokol v Pivíně 3 2 0 1 6:7 6
6. Sokol Držovice 3 1 0 2 14:10 3
7. Sokol Brodek u PV 3 1 0 2 4:9 3
8. FK Výšovice
3 0 0 3 5:16 0
9. FC Kralice
2 0 0 2 1:12 0
10. Smržice
3 0 0 3 4:26 0
Okresní přebor žáků 7+1
6. kolo: Sokol Brodek u PV-Sokol Klenovice 9:2, Sokol
Bedihošť-Sokol Přemyslovice - Nezpůsobilý terén

Hodnocení trenéra Hvozdu
Karla Procházky:
„Po celý zápas jsme tahali za kratší konec a dotahovali jsme. Srovnali jsme
sice, ale pět minut před koncem jsme
dostali na 2:3. Byli jsme málo efektivní, proměňovat šance je ale naším
dlouhodobým problémem. Přitom jsme
měli více šancí, oni ale dokázali ze čtyř
střel na bránu vytěžit tři góly. Hrálo se
na těžkém terénu na hraně hratelnosti,
hřiště dostalo hodně zabrat, naštěstí je
ale teplo, takže bude v pořádku. Neměli
jsme sice žádné ambice hrát vepředu,
ale i na klidný střed nám to zatím nestačí a musíme zabrat. Chce to hlavně
klid v koncovce. Je potřeba ovšem říct,
že máme zraněné Lukáše Deutsche,
Davida Grulicha, Petra Vydržela, Petra
Coufala a Ondru Vyroubala, takže mezi
touto pěticí jsou i tři konstruktivní střední
záložníci.“

1. Sokol Klenovice 3
2. Sokol Brodek u PV 1
3. Sokol Bedihošť 1
4. Sokol Přemyslovice 1
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Veškeré úřední zprávy
a další aktuality mohou
zástupci jednotlivých
oddílů i jejich
příznivci nacházet
na internetových
stránkách
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Sportika - II.třída
6. kolo: Haná Prostějov-Skalka 2011 6:1 (3:0),
branky: Kolář, Martinák, Strouhal, Zatloukal,
Zbožínek, Čížek - Karasek, Sokol Určice B-Sokol
Olšany -Nezpůsobilý terén, Sokol Držovice-Sokol
Vrahovice 1:5 (1:3), branky: Zahradníček - Kučera
2, Kratochvíl, Marek, Tomeček, Sokol Zdětín-Smržice
3:4 (2:3), branky: Zdráhal 2, Keluc - vlastní 2, Klus,
Ráček, Horní Štěpánov-Haná Nezamyslice Nezpůsobilý terén, Sokol Brodek u PV-FC Kralice
B - Nezpůsobilý terén, Sokol Čechovice B-Sokol
Přemyslovice 3:2 (2:0), branky: Hodulák 2, Nakládal
- Havelka, Tyl.
1. Horní Štěpánov 5 5 0 0 23:3 15
2. Sokol Vrahovice 6 4 2 0 20:11 15
3. Haná Nezamyslice 5 4 1 0 21:4 13
4. Sokol Čechovice B 6 3 1 2 15:12 11
5. Sokol Zdětín
6 3 1 2 13:16 10
6. Haná Prostějov 6 2 1 3 12:11 8
7. Skalka 2011
6 2 1 3 8:17 8
8. Sokol Určice B 4 1 2 1 5:5 7
9. Sokol Brodek u PV 5 2 0 3 11:15 6
10. Sokol Držovice 6 1 1 4 12:23 5
11. Sokol Olšany 5 1 1 3 9:11 4
12. FC Kralice B
5 1 1 3 5:8 4
13. Smržice
5 1 1 3 14:23 4
14. Sokol Přemyslovice6 1 1 4 12:21 4
Kanonýři: 7 - Horák Pavel (Haná Nezamyslice),
Klimeš Libor (Horní Štěpánov), Nakládal Petr
(Sokol Čechovice B), 6 - Cupal Jan (Horní
Štěpánov), Hošák Jaroslav (Sokol Olšany), 5 - Tyl
Lukáš (Sokol Přemyslovice).
III. třída
6. kolo: Sokol Bedihošť-Sokol Tištín 1:5, Sokol
Mostkovice B-Sokol Kladky 2:5 (1:4), FC
Dobromilice-Sokol Čechy pod Kosířem 6:2 (3:1),
Sokol Otaslavice-FC Ptení 0:2 (0:0), FK NěmčiceHaná Nezamyslice B 2:1 (2:0), Sokol Protivanov
B-Sokol Vicov - Nezpůsobilý terén, Sokol v Pivíně
B-FK Výšovice 2:2 (1:1).PK 1:2.
1. Sokol Kladky 6 6 0 0 24:8 18
2. FK Němčice
6 4 2 0 12:7 15
3. FC Dobromilice 6 4 0 2 16:11 12
4. Sokol Otaslavice 6 3 1 2 11:9 10
5. FC Ptení
6 2 2 2 10:10 10
6. Sokol Vícov
5 2 2 1 11:6 9
7. Sokol Protivanov B 5 3 0 2 11:10 9
8. Nezamyslice B 6 2 1 3 10:13 8
9. Sokol Tištín
6 2 1 3 16:13 7
10. FK Výšovice
6 1 2 3 7:8 7
11. Sokol Čechy p.K. 6 2 1 3 18:25 7
12. Sokol Mostkovice B 6 1 2 3 6:11 6
13. Sokol Bedihošť 6 1 1 4 12:21 4
14. Sokol v Pivíně B 6 0 1 5 7:19 1
Kanonýři: 5 - Štěpánek Radomír (Sokol Vícov), 4 Havelka Patrik (Sokol Čechy pod Kosířem), Konečný
Josef (Sokol Kladky), Mirga Tomáš (Sokol Bedihošť),
Špaček Jakub (FC Dobromilice), 3 - Bosák David
(Sokol Tištín), Kaláb Michal, Koudela Jindřich (oba
Sokol Otaslavice), Kořenovský Jan (Sokol Kladky),
Mariánek Tomáš (Haná Nezamyslice B), Navrátil Miloš
(Sokol Kladky), Nejedlý Karel (Sokol Protivanov B).
IV. třída
6. kolo: Pavlovice u Koj.-Sokol Tvorovice 4:0, Sokol
Přemyslovice-Sokol Brodek u PV B 3:4, Morávia
Doloplazy-Sokol Vrahovice B 3:7, Biskupice-Sokol
Ivaň 2:1, Želeč-FC Kostelec na Hané B 1:11, Sokol
Plumlov B-Jiskra Brodek u Konice 2:2 (2:1). PK 1:3
1. FC Kostelec n/H B 4 4 0 0 28:4 12
2. Brodek u Konice 4 3 1 0 23:4 11
3. Sokol Plumlov B 4 3 1 0 19:5 10
4. Sokol Vrahovice B 4 3 0 1 14:11 9
5. Pavlovice u Koj. 4 3 0 1 12:9 9
6. Sokol Tvorovice 4 2 1 1 12:6 7
7. Brodek u PV B 4 1 1 2 10:12 5
8. Sokol Přemyslovice 4 1 0 3 7:10 3
9. Morávia Doloplazy 4 1 0 3 8:16 3
10. Biskupice
4 1 0 3 6:17 3
11. Sokol Ivaň
4 0 0 4 1:13 0
12. Želeč
4 0 0 4 4:37 0
Kanonýři: 9 - Merta Petr (FC Kostelec na Hané B),
8 - Žondra Radim (Jiskra Brodek u Konice), 5 - Hauer
Vincenc (Jiskra Brodek u Konice), Sovík Evžen (Sokol
Plumlov B).
Okresní přebor dorostu
6. kolo: Sokol Brodek u PV-Volno, Sokol PlumlovHaná Nezamyslice - Nezpůsobilý terén, Sokol v PivíněFC Kralice - Nezpůsobilý terén.
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 PV2 1 0 1 6:6 3
4. Haná Nezamyslice2 1 0 1 3:4 3
5. FC Kralice
2 0 0 2 2:4 0
Okresní přebor žáků
6. kolo: Sokol v Pivíně-Sokol Určice - Nezpůsobilý
terén, FC Kralice-Sokol Plumlov - Nezpůsobilý
terén, FC Dobromilice-Sokol Protivanov 4:1 (1:1), FC
Hvozd-Jiskra Brodek u Konice - Nezpůsobilý terén,
Haná Prostějov-Volno.
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. FC Dobromilice 2 1 0 1 5:8 3
7. Sokol Plumlov 2 0 0 2 2:5 0
8. FC Hvozd
1 0 0 1 0:13 0
9. Sokol Protivanov 3 0 0 3 1:25 0
Kanonýři: 7 - Vobejda Jaroslav, 4 - Piňos Petr
(oba Sokol Určice), 3 - Grepl Pavel (Jiskra Brodek
u Konice), Hangurbadžo Alexandr (Haná Prostějov).

Lední hokej
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PRVNÍ TÝDEN BEZ BODU A JEDINÝM STŘELCEM KAJABA

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

Jestřábi navázali spolupráci s Bobry, míří k nim tři hráči

HC STADION LITOMĚŘICE

1:0

0:1

0:3

Branky a nahrávky: 14. Kajaba (Indra, Venkrbec) – 39. Procházka (Špelda), 47.
Bílek (Kalla, Krstev), 53. Chlapík, 59. Kalla (Bílek, Míka). Rozhodčí: Kopeček –
Guth, Rittich. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:2. Oslabení: 0:1. Diváků: 1650.

Sestava lhK jestřábi
O. Kocián
O
Kolibár, Roupec,
Malý, Skřivánek
Trenéři:
Tomáš Sršeň st.
Petr Zachar

Vosátko, Švaříček,

Kajaba, Venkrbec, Indra
Kovařík, Luňák, Kubica
T. Sršeň ml., Černý, Coufal
Stejskal, Duba, Jedlička

Král – D. Bílek, Krstev, Plášil, Míka, Mikliš, Šulc, Kolář, Špelda – Rys,
Kalla, V. Bílek, Novák, Chlapík, Ondráček, Procházka, Schwamberger,
Dvořáček, T. Doležal, Antončík, Z. Doležal. Trenér: Jiří Doležal.

HC DUKLA JIHLAVA
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

2:0

0:0

1:0

Branky a nahrávky: 8. Důras (Melenovský), 12. Březina (Štěpánek, Prokš), 56. Seman
(Důras, Zadražil). Rozhodčí: Pražák – Křivohlavý, Špringl ml. Vyloučení: 8:11. Využití: 2:0.
Oslabení: 0:0. Diváků: 1452.

SESTAVA HC Dukla Jihlava:
Kacetl(21.
Jekel
– Zadražil,
Šurý) – Šidlík,
Dora, Šaur,
Schejbal,
Novák,
Podlipnik,
Kovář,Čáp,
Nekoranec,
Štebih, Strapina
Dundáček–
–Kučera,
Čachotský,
Popolanský,
Zeman,Bartoš,
JarůšekBolfík,
– Melenovský,
Medřický,Seman,
Rejžek, Důras
Zháňal,– Blaha,
Prokš,
Štěpánek,
Průdek, Haman,
BřezinaBuhaj,
– Mikeš,
Procházka
Malec, Kuřítko. Trenér: Petr Vlk.

Sestava lhK jestřábi
Šimboch
Kolibár, Roupec,
Malý, Knesl
Trenéři:
Tomáš Sršeň st.
Petr Zachar
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Vosátko, Švaříček,

Kajaba, Venkrbec, Indra
Stejskal, Luňák, Kubica
Kovařík, Černý, Kučera
T. Sršeň ml., Duba, Jedlička
Medek

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ

0:1

2:2

0:1

Branky a nahrávky: 25. Kajaba (Roupec, Indra), 38. Kajaba (Stejskal) – 11.
Burian (Bartoň, Holec), 28. Čuřík (Holec, Zdráhal), 34. Burian, 42. Bartoň
(Holec, Čuřík). Rozhodčí: Šutara – Hanzlík, Wesley. Vyloučení: 5:6. Využití:
2:2. V oslabení: 0:0. Diváků: 1312.

Sestava lhK jestřábi
Šimboch
Kolibár, Roupec,
Malý, Knesl
Trenéři:
Tomáš Sršeň st.
Petr Zachar

Utkání s Litoměřicemi, Jihlavou ani Třebíčí Prostějovu žádný bod
nepřinesla, žádné převratné změny ale zatím nejsou na pořadu
dne. Soudí tak alespoň sportovní manažer Jiří Vykoukal, jenž
věří, že se vše brzy změní a Jestřábi začnou vyhrávat doma
i vozit body z cizích kluzišť. Příčin, proč se tak nestalo, je více,
těmi hlavními spousta zbytečných faulů a vysoká úspěšnost
soupeřů v přesilovkách, dále také velká střelecká impotence
téměř celého mužstva, světlou výjimkou je pouze René Kajaba.
Dvaadvacetiletý útočník si drží průměr jednoho gólu na utkání, je
ale zatím vůbec jediným přesným zakončovatelem...
přes palubu a nebudeme tu kupoProstějov/jim
vat nikoho za velké peníze. A je
„Klukům věřím a půjdeme do potřeba si uvědomit, že jsme hráli
dalších utkání s tím, co máme. s týmy, jež byly loni na špici první
Od toho jsou tady a budeme ligy,“ vybízí ke klidu sportovní
s nimi dále pracovat, neházíme je manažer Vykoukal.

Dalším faktorem je ne tak
zkušený prostějovský kádr, jenž
se zatím sžívá s vyšší soutěží.
Znát je to na obraně i na útoku.
„Obrana byla loni průměrná
ve druhé lize a víme, že tam
máme rezervy. Kluci ale dělají,
co můžou, šli sem s nějakým cílem a spousta z nich první ligu
zatím nehrála. Prohráváme si to
ovšem sami fauly a individuálními chybami, z jedenácti branek
jsme snad osm dostali v oslabení
a dvě po fatálních chybách,“ upozornil.
(pokračování na straně 27)

Zde neuspějete. Lubomír Vosátko dává litoměřického Danielu
Schwambergerovi jasně najevo, že body zůstanou na Hané. Ani
jeho přesvědčivý výraz ale nakonec nestačil.
Foto: Jiří Možný

Ve středu čeká Havlíčkův Brod, v sobotu přiletí „Draci“

Sestava HC Stadion Litoměřice:

3
0
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Vosátko, Švaříček,

Kajaba, Venkrbec, Indra
Stejskal, Luňák, Kubica
Kovařík, Černý, Poulíček
Belay, Duba, Coufal
Medek

Prostějov/jim - V minulé sezoně
pronikli Rebelové z Havlíčkova Brodu mezi čtyři nejlepší
týmy základní části a utkali se
ve čtvrtfinále play off s Třebíčí, vstup do nového ročníku je
ovšem zastihl v podobném rozpoložení jako Jestřáby. Na úvod
prohráli v Ústí nad Labem, dva
dny nato uhráli před svými příznivci jen bodík s Havířovem
a včera padli v Českých Budějovicích. A právě do Havlíčkova
Brodu povede nejbližší cesta
Jestřábů, na vzájemný souboj
dojde ve středu od 18.00 hodin.
V sobotu pak Prostějov sehraje první krajské derby na ledě

Šumperku. Z pohledu vývoje
sezóny to mohou být první klíčová utkání...
Havlíčkobrodeskému Rebelu nevyšla již zápasová část přípravy.
Začali sice výhrou na nájezdy
nad maďarským Ferencvarosem
a později ještě porazili juniorku
Komety Brno a Šumperk, zbývajících jedenáct duelů ale prohráli.
Pouze s Benátkami nad Jizerou až
v nastavení, s Plzní, Hodonínem,
Šumperkem dvakrát s Jihlavou,
Českými Budějovicemi i Třebíči
a v odvetě s Benátkami hned po
šedesáti minutách. A v generálce
to bylo dokonce 0:9 s Třebíčí. Na
hře i výsledcích se tak projevi-

ly výrazné letní změny v kádru,
v němž nezůstal téměř kámen na
kameni. Z loňské sedmičky gólmanů setrval jediný, když Nováka
doplnila čtyři nová jména. V obraně pokračují jen tři hráči z jedenácti, kteří byli na soupisce v loňském
ročníku, ze šestnácti útočníků je
pak shodných pouze šest. Nejstarším členem velice omlazeného
výběru je teprve osmadvacetiletý
Lukáš Endál, zbývajícím hokejistům je maximálně pětadvacet roků
a zkušenosti s prvoligovou scénou
mají minimální.
Tři dny po tomto souboji se Jestřábi potřetí v sezoně představí
vlastním fanouškům, v sobotu

Sestava SK horácká slavia třebíč:

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 3. KOLE


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

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

SK Horácká Slavia Třebíč
HC Stadion Litoměřice
HC Dukla Jihlava
Rytíři Kladno
HC Benátky nad Jizerou
AZ Havířov
HC Most
Sportovní klub Kadaň
Piráti Chomutov
Salith Šumperk
ČEZ Motor České Budějovice
HC Slovan Ústí nad Labem
HC Rebel Havlíčkův Brod
LHK Jestřábi Prostějov

3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3

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

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

0
1
1
1
1
1
1
0
0
2
2
2
2
3
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Nejzkušenějším členem sestavy sobotního soupeře je již čtyřicetiletý
Karel Plášek. Rodák z Přerova odehrál více než šest set utkání v extralize a za Pardubice, Znojmo a Šumperk nasázel téměř sto třicet branek,
nyní je již čtvrtou sezonu v řadě
věrný šumperskému dresu. Prostějovským příznivcům je pak nejvíce
známý obránce Tomáš Sedlák, který
se po životních eskapádách vrátil
k hokeji a momentálně je suverénně
nejlepším bekem „Draků“. Bohaté zkušenosti z extraligy a hlavně
první ligy má i třiatřicetiletý Patrik
Moskal, gólmanskou jedničkou je
z Pardubic či Hradce Králové známý Vladislav Koutský.

„Snad už jsme si nováčkovskou daň vybrali,“
doufá útočná akvizice Jestřábů Zdeněk Kubica
I proti Třebíči se opako- třetině si s pukem nehrát,
Prostějov - Osmadvacetiletý Zdeněk Kubica (na snímku)
zbytečné fauly, jak vše co nejvíce zjednose řadí k tomu nejzkušenějšímu, co může současný ká- se jichvaly
vyvarovat?
dušit a kazit hru ostatdr Jestřábů nabídnout. Odchovanec Ytongu Brno přišel „Zvýšit pohyb. Dobruslovat ním. Hrát si svoje
na Hanou až těsně před startem soutěže na hostování hráče a nesahat po nich hokej- a vyčkávat na šanci.“
z Mladé Boleslavi, již na jaře pomohl vybojovat extraligu
a kam má také vyřízené střídavé starty. Se svými výkony „Některé fauly v útočné třetině
v prostějovském dresu ovšem zatím spokojen není, radost
mu nedělají ani týmové výsledky. Jak řekl v rozhovoru pro pramení i z přemíry snahy. Jak se
Večerník věří však, že se vše podaří co nejdříve otočit a do
moc chce, tak tím víc to nejde...“
tabulky začnou již brzy Prostějovu přibývat i vítězství.
„Může se to projevit. Přece jen Forvard Jestřábů ZDENĚK KUBICA
Jiří Možný
jen jde o skok výš, ale kluci vše o stále přetrvávajícím nešvaru
Prohráli jste i třetí soutěžní zápas. Co se ve vás
bezprostředně po utkání mísí?
„Je to takový zvláštní pocit...
(ironický úsměv) Nehrajeme špatně, dřeme, nepadají nám tam ale
góly. Doufám tedy, že už jsme
si tu nováčkovskou daň vybrali,
sice jsme třikrát prohráli, nebylo
to ale tak, že by nás všichni přehrávali.
Je tedy trochu znát, že velká část mužstva nemá až
takové zkušenosti s první ligou?

nahrazují bojovností. Potřebujeme uhrát nějaký bod, věřím, že
se to pak zvedne. Kluci makají,
dřou, mančaft chce, ale nepadne
nám to tam. Věřím ale tomu, že
se to otočí.“
Mají úvodní tři porážky
něco společného, co by se
ve všech zápasech opakovalo?
„Přesilovky... Dostali jsme hodně
gólů v oslabení, naopak my jsme
toho v početních výhodách moc
nedali. Hrajeme vše strašně složitě, na krásu, to ale v této situaci nejde, musí se všechno zjednodušit.

kou. Možná si ho nechat trochu
poodjet, než po něm za každou
cenu sahat. Některé fauly v útočné třetině ale pramení i z přemíry
snahy. Jak se moc chce, tak tím
víc to nejde a ještě z toho vznikají
j takové fauly.“
Prohrát
tři
zápasy
v řadě není nic neobvyklého, jak se ale z této situace
dostat?
„Jednoduchostí. Nevymýšlet složité nahrávky, hodně střílet, ve

Přehled výsledků 1. ligy ČR

Štůrala – Dujsík, Zdráhal, Dlapa, Bartoň, Přibyl, Jaroš, Malena – Čuřík,
Paták, Erat, Dolníček, Holec, Pekr, Čech, Vodný, Burian, Havel, Králík,
Juráň. Trenér: Jiří Mička.

od 17.00 hodin přivítají v derby
Salith Šumperk. Ani „Drakům“
se zatím moc nedaří, mužstvo,
jemuž se loni podařilo vyhnout
baráži, zatím získalo tři body,
když v přestřelce zdolalo 7:5 Ústí
nad Labem. Předtím však prohrálo 1:4 v Benátkách nad Jizerou
a poté 2:6 v Havířově.
Prostějov se před zahájením ročníku 2014/2015 utkal se Šumperkem dvakrát, v obou případech se
dočkal vítězství. Nejprve doma po
brankách Venkrbce, Jedličky, Coufala a Stejskala 4:2, poté se na severu Moravy prosadili Knesl, Indra,
Skřivánek a minutu před koncem
i Černý, takže Jestřábi vyhráli 4:3.

1. kolo: HC Benátky nad Jizerou –
Salith Šumperk 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).
Branky: 9. Jonák (Ulrych, Vařecha),
14. Dlouhý (Jandejsek), 32. Krejčík
(Kolmann, Špaček), 55. Jonák (Skalický, Mikyska) – 16. Velecký (Vrdlovec). Diváci: 220 * HC Most – Rytíři
Kladno 1:5 (0:1, 0:1, 1:3). Branky: 41.
Tauš (Divíšek) – 10. Kehar (Dragoun,
Rudovský), 37. Kania (Dragoun, Eberle), 43. Rudovský (Eberle, Kania), 45.
Eberle (Kania), 46. Eberle (Dragoun).
Diváci: 1063 * ČEZ Motor České
Budějovice – HC Dukla Jihlava 1:4
(0:1, 1:1, 0:2). Branky: 22. Švihálek
(D. Růžička) – 9. Čáp, 24. Zeman (Čachotský), 45. Stebih (Schejbal, Důras),
60. Důras (Melenovský). Diváci: 5011
* HC Slovan Ústí nad Labem – HC
Rebel Havlíčkův Brod 4:2 (1:0, 3:1,
0:1). Branky: 18. Roubík (Rod, Budínský), 28. Roubík (Rod, Tůma), 32. Kloz
(Tůma), 33. Roubík (Černý, Budínský)
– 37. Endál (Jeník), 56. Babka (Sedláček). Diváci: 652 * LHK Jestřábi
Prostějov – HC Stadion Litoměřice
1:4 (1:0, 0:1, 0:3). Branky: 14. Kajaba (Indra, Venkrbec) – 39. Procházka
(Špelda), 47. Bílek (Kalla, Krstev), 53.
Chlapík, 59. Kalla (Bílek, Míka). Diváci: 1650 * AZ Havířov – SK Horácká Slavia Třebíč 2:4 (0:2, 0:1, 2:1).
Branky: 48. Foltýn (Tomi, Šlahař), 60.
Haas (Říčka) – 6. Erat (Havel, Zdráhal),
9. Králík (Dočekal), 34. Holec (Burian,
Dujsík), 50. Havel. Diváci: 1955.
2. kolo: SK Horácká Slavia Třebíč
– ČEZ Motor České Budějovice 5:3
(1:1, 1:0, 3:2). Branky: 6. Holec (Bartoň), 29. Erat (Malena, Havel), 47. Burian (Čuřík, Holec), 49. Dolníček (Erat,

Havel), 60. Vodný (Burian, Holec) – 4.
Nouza (Růžička, Straka), 47. Punčochář,
56. Heřman. Diváci: 1620 * Sportovní
klub Kadaň – HC Most 3:4 (1:1, 0:1,
2:1 - 0:0) po s.n. (0:1). Branky: 5. J.
Novák (Trefný, Pavlas), 54. J. Novák (J.
Charousek, L. Novák), 58. Jíra (Pavlas)
– 17. Kubinčák (Alinč, Petruška), 37.
Petruška (Alinč), 56. Nedrda (Divíšek,
Hora), 65. Smolka. Diváci: 272 * HC
Dukla Jihlava – LHK Jestřábi Prostějov 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Branky: 8.
Důras (Melenovský), 12. Březina (Štěpánek, Prokš), 56. Seman (Důras, Zadražil). Diváci: 1452 * HC Benátky nad
Jizerou – Rytíři Kladno 2:0 (0:0, 1:0,
1:0). Branky: 40. Skořepa, 54. Šimek
(Jonák). Diváci: 703 * Piráti Chomutov – HC Stadion Litoměřice 3:1 (2:1,
1:0, 0:0). Branky: 10. Moore (Dušek),
16. Dušek (Hovorka), 34. Kämpf – 11.
Rys (Kalla, Bílek). Diváci: 2613 * Salith Šumperk – HC Slovan Ústí nad
Labem 7:5 (1:1, 3:2, 3:2). Branky:
16. Holík (Plášek), 21. Velecký (Haas,
Holík), 31. Novotný (Slavík), 38. Velecký (Sedlák, Plášek), 49. Moskal (Žálčík,
Sedlák), 57. Staněk, 60. Haas (Holík) –
4. Kolafa, 22. T. Vávra, 23. Gengel, 51.
Rod (Budínský, Roubík), 53. Roubík
(Budínský, Rod). Diváci: 865 * HC
Rebel Havlíčkův Brod – AZ Havířov
3:4 (1:0, 2:3, 0:0 - 0:1) po prodl. Branky: 11. Schleiss, 27. Schleiss, 31. Babka
(Maliník) – 30. Pechanec (Klimša), 33.
Jakúbek (Repe), 40. Tomi (Šlahař), 61.
Hlinka (Ostrčil, Lenďák). Diváci: 417.
3. kolo: HC Stadion Litoměřice
– HC Dukla Jihlava 3:0 (1:0, 0:0,
2:0). Branky: 9. Švagrovský (Chlapík), 45. Chlapík (Švagrovský, No-

vák), 56. Švagrovský (Míka, Novák).
Diváci: 1050 * HC Slovan Ústí
nad Labem – Rytíři Kladno 1:6
(0:2, 1:3, 0:1). Branky: 34. Roubík
(Černý) – 9. Růžička (Hořava, Melka), 18. Pitule (Tenkrát, Melka), 28.
Pitule (Hořava, Tenkrát), 29. Havlíček
(Lukáč, Chalupa), 40. Tenkrát (Lukáč,
Hořava), 53. Eberle (Rudovský, Dragoun). Diváci: 1479 * LHK Jestřábi
Prostějov – SK Horácká Slavia
Třebíč 2:4 (0:1, 2:2, 0:1). Branky:
25. Kajaba (Roupec, Indra), 38. Kajaba (Stejskal) – 11. Burian (Bartoň,
Holec), 28. Čuřík (Holec, Zdráhal),
34. Burian, 42. Bartoň (Holec, Čuřík).
Diváci: 1312 * HC Benátky nad
Jizerou – Sportovní klub Kadaň
2:3 (0:1, 0:2, 2:0). Branky: 41. Pabiška (Skalický), 48. Skořepa (Říha,
Krejčík) – 14. Jíra (Ton, Chlouba),
21. Charousek (Trefný, J. Novák),
31. Kadlec (Berlev). Diváci: 236 *
AZ Havířov – Salith Šumperk 6:2
(2:0, 2:1, 2:1). Branky: 5. Tomi, 10.
Šlahař (Tomi, Jakúbek), 32. Rimmel
(Repe), 40. Tomi (Rimmel), 53. Matějek (Šlahař, Jakúbek), 57. Haas – 39.
Žálčík (Moskal, Staněk), 43. Staněk
(Moskal, Sedlák). Diváci: 2028 *
HC Most – Piráti Chomutov 3:2
(0:2, 2:0, 0:0 - 0:0) po s.n. (2:1).
Branky: 23. Kubinčák (Smolka), 36.
Alinč (Kubinčák, Petruška), rozh. náj.
Smolka – 12. O.Kaše (Kämpf, Hřebejk), 16. D. Kaše (Růžička, Skinner).
Diváci: 1611 * ČEZ Motor České
Budějovice – HC Rebel Havlíčkův
Brod 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). Branky: 5.
Boháč, 12. J. Straka (Nouza), 43. Pajič (Boháč) – 22. Endál. Diváci: 3886.

Vaším nejbližším
soupeřem bude
ve středu Havlíčkův
Brod. Co by na něj
mohlo platit?

Foto: Jiří Možný
Přišel jste s vizitkou
zkušeného hráče, jak
jste zatím spokojen se svým
přínosem?
„Řekl bych, že vůbec. Nějak
se nemůžu srovnat, nevím,
čím to je. Už to musí přijít,
věřím tomu, že klukům nějak
pomůžu.“

„Hrál jsem proti nim hodně utkání, ale obměnili kádr. Odešlo jim
mnoho zkušených hráčů, mají
tam nějaké mladé kluky z Plzně,
doplnili to o kluky z druhé ligy.
Výsledky v přípravě neměli moc
dobré a je šance tam uspět. Určitě
Havlíčkobrodští zatím tápou, takže je možnost odvézt body.“

Novým lékařem Jestřábů

je Radomír HOLIBKA

Prostějov/jim - Prostějovští hokejisté obměnili před sezonou
hráčský kádr i trenérský štáb
a krátce před zahájením ročníku představili i nového lékaře
„A“-týmu. Dlouholetý opatrovník zdravotního stavu Jestřábů
Vladimír Macháček se z důvodů
časové zaneprázdněnosti rozhodl
vzdát této pozice a generálnímu
manažerovi Jaroslavu Luňákovi
se jako náhradu za něj podařilo
získat někdejšího reprezentačního lékaře Radomíra Holibku.
„Pan Luňák za mnou přišel s tím,
jestli nemám zájem zajistit péči
u hokeje v Prostějově. Já jsem poměrně dost časově vytížen, takže
jsem mu chtěl někoho zajistit,
jenže on potřeboval jméno hned,
tak tam napsal mě,“ odtajnil vyhlášený ortoped, jak došlo k jeho

angažování do týmu nováčka
první ligy.
Na lavičce Jestřábů ovšem nebude
jako lékařský dohled při každém
utkání, právě vinou spousty povinností se bude střídat se svými kolegy. „Operuji totiž hráče z extraligy,
první ligy, fotbalisty, házenkáře,
práce je dost,“ přiznal.
V Prostějově je zatím poměrně
krátce, v klubu se mu ale zatím líbí,
a navzdory výsledkům i hra. „Hrají
dobrý hokej, je ale znát, že si ještě
trochu zvykají na vyšší soutěž. Navíc jsem nemusel řešit žádné zranění, jen klasické naraženiny,“ zmínil.
V době koučování Aloise Hadamczika českému národnímu týmu byl
Holibka rovněž reprezentačním
lékařem, účastnil se tak mimo jiné
světových šampionátů i zimních
olympijských her v ruském Soči.

Kam příště....
4. kolo, středa 17. září: Piráti Chomutov – HC Dukla Jihlava, SK Horácká Slavia Třebíč – HC Stadion Litoměřice, HC Rebel Havlíčkův
Brod – LHK Jestřábi Prostějov, Salith Šumperk – ČEZ Motor České
Budějovice, Rytíři Kladno – AZ Havířov, SK Kadaň – HC Slovan Ústečtí
Lvi, HC Most – HC Benátky nad Jizerou.
5. kolo, sobota 20. září: HC Benátky nad Jizerou – Piráti Chomutov, HC
Slovan Ústečtí Lvi – HC Most, AZ Havířov – SK Kadaň, ČEZ Motor
České Budějovice – Rytíři Kladno, LHK Jestřábi Prostějov – Salith
Šumperk, HC Stadion Litoměřice – HC Rebel Havlíčkův Brod, HC
Dukla Jihlava – SK Horácká Slavia Třebíč.

Lední hokej, házená
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Hokejisté Prostějova sehráli hned na úvod 1. ligy během šesti dnů tři zápasy!

„Kluky stále sleduji a hodně jim fandím,“ PRVNÍ TÝDEN BEZ BODU
nezastírá bývalý Jestřáb Šimon Antončík A JEDINÝM STŘELCEM KAJABA

Prostějov/jim - První soutěžní
utkání nové sezony Jestřábům
nevyšlo a se sklopenými hlavami
museli z ledu odcházet po prohře
1:4 s Litoměřicemi. Jeden člen
jarní postupové party se přesto
mohl radovat, stranu vítězů totiž
mimo jiné tvořil Šimon Antončík.
Někdejší prostějovský útočník vyměnil patnáctku na svém dresu za
jednašedesátku a coby člen čtvrté
formace prožil úspěšný návrat na
Hanou.
„Přijeli jsme tady s nějakou taktikou, kterou jsme dobře dodržovali.
Byl to ale první zápas, vyrovnaný
a nervózní, takže i trošku štěstí bylo
na naší straně. Všichni se těšili, chtěli
se ukázat. Bylo tam hodně bruslení, ale také hodně chyb,“ hodnotil

Šimon Antončík bezprostředně po
skončení utkání šedesátiminutovou
podívanou z minulého pondělí.
Třiadvacetiletý, téměř dva metry
vysoký útočník odehrál v minulém
ročníku za Jestřáby celkem třiašedesát utkání základní části, play off
i baráže o první ligu, dosáhl v nich
na čtrnáct branek a šestadvacet přihrávek, nyní se po zhruba čtyřech
a půl měsících vrátil zpět na místo
činu. „Když jsem přijel, padla na
mě taková nostalgie, nebylo to pro
mě jednoduché. Přece jen tu člověk
zažil takový úspěch, takže jsem měl
smíšené pocity. Bylo to náročné
utkání..,“ přiznal smíšené pocity
hráč pražské Sparty, která chtěla,
aby působil právě Litoměřicích.
V dresu Středočechů měl zejména

obranné úkoly, nejvíce se tak připomněl dvěma trestnými minutami
v poslední třetině, střetem s René
Kajabou ve středním pásmu a posunutím jestřábí brány. „Byl jsem ve
čtvrté lajně a měli jsme úkoly víceméně nedostat gól, snažit se hrát dozadu, což jsme splnili. Neviděl bych
to ani černé, ani bílé. Jednu dvě akce
dopředu jsme tam měli, naštěstí to
tam ale napadalo klukům z jiných
lajn. Jsem rád, že jsme souboj zvládli,“ těšil Antončíka výsledek.
Ke třem bodům hostujícímu mužstvu dopomohlo mimo jiné to,
že dokázalo trestat nedovolené
zákroky domácích. „Teď jsme to
v posledních dnech hodně trénovali, navíc tady máme zkušené kluky,
jako jsou Kalla, Bílek, kteří si to umí

dát. Dvakrát se nám podařila pěkná
kombinace,“ pousmál se. A nestěžuje si ani na to, že mu náleží místo až
ve čtvrté formaci. „Tak se to zatím
ustálilo, ale sezona je dlouhá, mohou
přijít zranění, hostování do extraligy,
to se takto nedá úplně říct. Navíc stále ještě studuji,“ poukázal na jeden
z důvodů, proč se přemístil zpět ku
Praze.
Svůj odchod z Prostějova si
ovšem dlouho rozmýšlel, než se
definitivně rozhodl. „Celý rok to
člověk nějak prožívá, je daleko
od rodiny, od školy, kterou dodělávám. Odchod domů byl pro
Foto: lhkjestrabi.cz
mě za dané situace tím dobrým
řešením. Ale kluky v Prostějově svým někdejším spoluhráčům,
stále sleduji a hodně jim fandím, s nimiž si po zápase s chutí poněco ze mě tady zůstalo,“ vzkázal povídal.

Comeback se nezdařil, Litoměřice trestaly fauly
Prostějov/jim - Smutná premiéra. Tak se dá nazvat první zápas
hokejových Jestřábů v první lize
po šesti letech. V úvodním utkání nové sezony 2014/2015 se totiž
svěřenci obměněného trenérského dua Sršeň - Zachar bodů
nedočkali. Proti Litoměřicím,
v jejichž sestavě nechyběl loňský
Jestřáb Šimon Antončík, sice až
do konce druhé třetiny drželi hubený náskok, pak ovšem soupeři
darovali vyrovnání a v poslední
části mu dokonce přenechali
úplně všechny body! Zklamáním
byla i návštěva. Podle oficiálního
údaje dorazilo minulé pondělí
na tolik očekávaný start sezóny
pouze 1650 platících diváků. Zdá
se, že zdražené vstupné ne všichni
fanoušci skousli...
Domácí nastoupili v očekávané sestavě, jak ji Večerník avizoval v minulém čísle, tedy s bekem Jedličkou,
kapitánem Dubou a zdravotně indis-

ponovaným Stejskalem ve čtvrtém
útoku. V brance dostal příležitost
Ondřej Kocián. Hosté přivezli hned
několik extraligou obšlehaných plejerů v čele s obráncem Krstevem,
útočníky Kallou, Bílkem či Novákem a také řadou ambiciózních
mladíků z pražské Sparty, která má
právě Litoměřice za svoji farmu.
Prostějovští hráči začali první soutěžní zápas stejně jako přípravu a
hned zkraje putoval na trestnou lavici Sršeň mladší, jenž hasil přečíslení
dva na jednoho po chybě ve středním pásmu. Hostující hráči ovšem
přesilovku nevyužili, byť před brankovištěm číhajícímu Rysovi chybělo jen přesněji nastavit hůl do Kallovy přihrávky z levého rohu. Jestřábi
kontrovali dvěma ranami Marka Indry taktéž v početní výhodě, po té
druhé již kus stadionu slavil a dokonce na chvíli zhasla i část světel.
Další tutovku zazdil Tomáš Sršeň,
když zcela volný a rozjetý napálil z
pár metrů přihrávku od levého mantinelu jen do přesouvajícího se Krále. Vedoucí branky se ale i tak přece
jen dočkali prostějovští hráči, když
se prosadil Kajaba, jež ve 14. minutě
při ponechané výhodě zakončoval
kombinaci s Indrou a Venkrbcem do

odkryté brány - 1:0. Tento stav držel
Prostějov až do počátku devětatřicáté minuty. V tu chvíli domácí špatně
vystřídali a než se zpět do pásma
vrátili čerství obránci, už pelášil po
levém mantinelu Martin Procházka
a svůj únik při vlastním oslabení
dokonal střelou za Kociánova záda
- 1:1. O to víc musela mrzet Jestřáby
několik desítek sekund stará situace,
kdy krátce po sobě putovali na trestnou lavici Kalla s Bílkem. Výhodu
pěti proti třem ale uťalo Indrovo sekání v útočné třetině...
Vůbec celkově rozhodla utkání jestřábí nedisciplinovanost a nic neřešící fauly. Chvíli po zahájení poslední
části se z ledu těžce zvedal Tomáš
Doležal a po konzultaci s čárovými
putoval za katr opět Indra, necelé
dvě minuty po něm provedl klukovinu Luňák, když nepochopitelným
podražením na půlce i on oslabil
celý tým. Hosté se sice trochu nechali přemlouvat a pobízet, nakonec
ale nabídku neodmítli a po souhře
někdejších extraligových plejerů
Krsteva, Kally a střílejícího Vítězslava Bílka to bylo 1:2. Třetí branka
hostí připomínala Poulíčkovu trefu
při duelu s Pardubicemi. Přečíslení
tři na dva sice Jestřábi eliminovali,

jenže
Kociánovu
rozehrávku
j
i
h k k pravému mantinelu zachytil Dvořáček
a z úhlu mířil přesně do poloodkryté
klece - 1:3. Tečku za zápasem udělal
při třetím faulu Indry Kalla, jemuž

Kajabův pokus, s nímž si gólman
poradil. A aby toho nebylo málo,
jen o čtyři minuty později skóroval
Březina. Na 2:0 zvýšil po dalším
faulu Jestřábů, stihl to ale ještě při
ponechané výhodě...
Tento stav byl několikrát ohrožen,
vydržel ale téměř čtyřiačtyřicet
minut. Na straně Jestřábů mohl
téměř okamžitě odpovědět Indra,
proti všem jeho střelám ale včas
zakročil Kacetl. Na opačném konci pomohla Šimbochovi tyčka, při
dalším průniku domácích se vytáhl přímo gólman.
Za poslední třetinu stihli hosté
vyprodukovat hned dvanáct trestných minut za šest nedovolených
zákroků, jeden z nich dokázali domácí potrestat. Stalo se tak ale až
necelých pět minut před koncem.
To se na trestné lavici potkali Kubica s Dubou a jednomu z favoritů

Prostějov/jim - V uplynulém týdnu započaly boje nejen v první
lize, ale také v domácí nejvyšší
soutěži. V extralize má prostějovský hokej po odchodu Antonína
Honejska už jen tři zástupce - libereckého beka Ondřeje Vitáska
a útočníky Jiřího Cetkovského
FRANTIŠEK ZEMAN – asistent HC Dukla Jihlava:
z Pardubic, Petra Kumstáta ze
„Přijel urputný soupeř. Myslím, že rozhodla první třetina, kterou
Sparty Praha. Ani jednomu ze
jsme vyhráli dvoubrankovým rozdílem, i když byl na tom soupeř
současných či dřívějších repreherně lépe než my. Hraje se ale na góly, kterých jsme dali víc než
zentantů
se během úvodních
Prostějov. V tom byl hlavní rozdíl.“
dvou kol nepodařilo získat kanadský bod, zapisují se zatím jen
TOMÁŠ SRŠEŇ – LHK Jestřábi Prostějov:
do dílčích statistik.
„Při hře pět na pět bylo utkání vyrovnané. Jihlava však byla silnější
Při pohledu na celkovou tabulku je
v koncovce a také se více dostávala do šancí, musíme zapracovat na
na tom zatím nejlépe Cetkovský,
důrazu před bránou. Oproti druhé lize je hra mnohem rychlejší a my
jehož Pardubice jsou díky třem
neustále hledáme nahrávky, musíme vše zjednodušit. Každý zápas
bodům a skóre 5:5 sedmé, téměř
nás trápí vyloučení, není možné hrát skoro dvacet minut oslabení.
dvoumetrový spíše defenzivně laUrčitě by bylo hezké se letos podívat do play-off, i když se nám zatím
děný forvard za první dvě kola napříliš nedaří. V první lize se máme stále co učit...“
střádal čtyři trestné minuty, mínus
7 1 se vyšvihla
š ihl na prvníí místo
í ta- jeden bod v kolonce +/- a tři body
soutěže
ěž stačilo
čil jedenáct
j d á sekund,
k d 7:1
aby Seman po Důrasově vybídnutí bulky, Jestřábi na tom byli zcela do Radegast Indexu.
opačně, bez bodů a s poměrem Těsně za Východočechy se nadostal puk do sítě – 3:0.
Jihlavská Dukla tak i ve druhém branek 1:4 celou čtrnáctku účast- chází pražská Sparta, jež po výhře
kole neztratila ani bod a se skóre níků uzavírali.

TOMÁŠ SRŠEŇ - LHK Jestřábi Prostějov:

„Rozhodly přesilovky, v nichž jsme dostali dva góly, i střední pásmo. Na něm se snažíme pracovat, ale stále ztrácíme kotouče, nehrajeme jednoduše. Pokud je to přehuštěné, tak se to může hrát na
jednu nahrávku, dostávat to lehce do třetiny, a pokud máme možnost, tak okamžitě napadat, pokud ne, tak se stáhnout. Tam děláme
hodně chyb. Co se týče první třetiny, podali jsme slušný výkon, ve
druhé jsme ale od poctivé práce upustili a ve třetí části jsme po individuálních chybách dostali zbytečné góly. Opět došlo ke zbytečným vyloučením v útočném a středním pásmu, to se prostě nesmí
stávat! Tím jsme dostali soupeře na koně.“

JIŘÍ DOLEŽAL - HC Stadion Litoměřice:

„První třetina byla z naší strany dobrá, s hrou jsme byli spokojeni, i
když jsme ji prohráli. Měli jsme tam ale jen pětiminutový úsek, kdy
nás domácí přehrávali. Naopak druhá část byla z naší strany špatná,
měli jsme tam hodně vyloučení, nabídli domácím i přesilovku pět
na tři, prohráli jsme toto dějství na střely a byli hodně pod tlakem,
ale přesto jsme dokázali srovnat..Ve třetím klání jsme šli za vítězstvím více než domácí a dosáhli na něj. Prostějov nás přesto překvapil
bojovností, ale i návštěvou. I proto jsme rádi, že jsme první utkání
zvládli. Pro nás je to hodně důležité, máme totiž špatné rozlosování.
Loňský rok se nám povedl a naším tajným snem je play off...“
palebnou
pozici
lb
i i připravili
i ili Bílek
lk
s Míkou - 1:4.
Pak už se střetnutí prvního kola za
komorní atmosféry zaskočeného
publika pouze a jen dohrávalo...

V Jihlavě Jestřábi neskórovali a klesli až na dno
Jihlava, Prostějov/jim - Vstup
do druhé nejvyšší soutěže se
prostějovským hokejistům nepodařil. Ani ve druhém kole
totiž Jestřábi nebodovali, když
tentokrát dokonce nevstřelili ani
branku. Vedení oddílu si přálo
být svěžím větrem první ligy a
pohybovat se v horních patrech
tabulky, místo toho ovšem Jestřábi po dvou kolech vévodili
opačnému konci pořadí...
Trenérský tandem hostí Sršeň-Zachar mírně zamíchal sestavou,
když v bráně dostal šanci Šimboch, Coufala nahradil uzdravený

Kučera, místo Skřivánka naskočil
do obrany Knesl, pozice si prohodila i pravá křídla Kovařík,
Stejskal, Sršeň. Na úspěch to ale
nestačilo, opět totiž Prostějov propadl v disciplíně i hře v oslabení.
Ve třetí minutě fauloval Černý, v
šesté Luňák, na počátku osmé je
doplnil i Švaříček a již za necelou
úvodní desetiminutovku tak stihli
hosté posbírat šest trestných minut. Početní nevýhodu tří na pět
ještě Jestřábi uhlídali, ale v dobíhající klasické přesilovce se již
Jihlavští mohli radovat. Melenovského střelu totiž Šimboch vyrazil
jen před sebe a dorážející Důras
se nemýlil, čímž zařídil domácím
příznivcům premiérovou radost ze
vstřelené branky na svém kluzišti v
celé sezoně – 1:0. Početní výhodu
poté dostali i hosté, tolik úspěšní
ovšem nebyli, což dokumentoval

(dokončení ze strany 26)
Naopak soupeři se mohou
spoléhat na formace tvořené
zkušenými
extraligovými
a prvoligovými hráči. „Ve
druhé lize jsme věděli, že i když
nějaký gól dostaneme, tak se
nic neděje a dokážeme to otočit.
Bohužel se tu zase projevují
tabulky vytvořené někdy v roce
1993, vyjednávali jsme sice
s některými druholigovými hráči,
je to ale zatím neprůchodné,“
ušklíbl se.
K drobným změnám v kádru
ovšem dojde, jedná se ale spíše
o to, aby se hráči udržovali
v zápasovém vytížení. „Navázali jsme spolupráci s Valašským
Meziříčím, kam určitě někteří
hráči půjdou. Jistá je trojice
Lukáš Vydržel, Marek Kaluža
a Patrik Kuchta,“ zmínil dvojnásobný mistr světa s tím, že je
budou následovat i další, o nichž
se teprve rozhodne.
Ze sestavy Jestřábů navíc vypadl
David Skřivánek, jehož v obraně
nahradil do té doby útočník
čekající na pozici sedmého beka
Robert Jedlička. Na vině byla
nemoc mladého obránce hostujícího ze Sparty. A vinou přetlaku
útočníků průběžně pauzírovali
Belay, Coufal, Kučera či Sršeň.
Do Prostějova se navíc vrátil
Poulíček, jenž byl původně po
příchodu Kovaříka s Kubicou
odeslán zpátky do Pardubic.
„Chtěli jsme postavit někoho
rychlostně lepšího než naši hráči
a uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ zmínil k tomu Vykoukal.
Výměna hlavního trenéra
podle něj není zcela na pořadu
dne, byť si nikdo nemůže být
ve sportovním prostředí ničím
jistý. „Trenéři za chyby nemohou, s vyloučeními jsme bojovali již loni a oslabení nás stojí
spoustu sil i bodů. Hodně nám
napoví až konec první čtvrtiny,

musíme poznat všechny soupeře,
pak se uvidí,“ nastínil sportovní
manažer. A ve zlepšení věří
i asistent hlavního kouče Petr
Zachar. „My si stále říkáme, že
pozitivní je, že všechny tři výkony nebyly špatné, ale důležité
jsou výsledky. Je potřeba pracovat, nedávat hlavu dolů, dát do
toho srdce, bojovnost a věřím,
že to určitě přijde. Teď nás čekají
týmy středu tabulky a musíme se
do toho dostat, musíme to zlomit. Pak máme na to, abychom
se dostali do klidných vod,“
nevzdává se bez boje.
První hokejová liga se
v Prostějově hraje po šesti
letech a hlediště vypadalo proti
Litoměřicím i Třebíči slušně
zaplněno, na oficiálních číslech
to ale příliš znát není. Jen pro
porovnání, na druhou ligu
chodilo téměř stejné množství
lidí. Při letmém porovnání všech
čtrnácti prvoligových mužstev
se Prostějov řadí v návštěvnosti
domácích zápasů sice mezi
nejlepší, když mu patří pátá
pozice za nedostižnými Českými
Budějovicemi,
Chomutovem
a o několik set diváků lepšími
Havířovem a Třebíčí. Přesto je ale
průměr 1481 fanoušků na jeden
duel Jestřábů pod hodnotou, která
se při návratu do druhé nejvyšší
soutěže po šesti letech očekávala...
Příčinou je nejspíš zdražené
vstupné. Generální manažer „A“týmu Jestřábů Jaroslav Luňák se
na základě jarní hokejové horečky
rozhodl zvýšit vstupné pro domácí
duely až na devadesát korun
a věřil, že se mu tímto zdrojem
podaří získat až čtyři miliony korun, při současném trendu se to ale
nezdaří...

Večerník se bude tomuto
tématu obšírněji věnovat už
v příštím vydání. Jaký názor
máte vy? Napsat můžete na
sport@vecernikpv.cz!

Extraligové boje zahájila
také trojice Prostějovanů
nad Plzní padla v Hradci Králové
a disponuje třemi body při skóre
4:4. Dvaatřicetiletý Kumstát se na
tom podílel pěti body do kolonky
Radegast Indexu.
Vstup do ročníku 2014/2015 naopak nezastihl v ideální pohodě
Bílé Tygry z Liberce, ti podlehli
jak Kometě Brno, tak i Slavii
Praha a jsou bez bodu dvanáctí.
Ondřej Vitásek zatím získal jen
čtyři body do Radegast Indexu,
na svou premiérovou extraligovou trefu v kariéře zatím stále
čeká. V neděli k ní neměl daleko,
při vysunutí se až do útoku ale
nedokázal krátce před koncem
srovnat na 3:3.
Další příležitosti na zisky kanadských bodů dostane prostějovská
trojice v tomto týdnu, kdy jsou
na pořadu hned tři kola. Cetkovského čeká mimo jiné v pátek
východočeský souboj s Hradcem
Králové, Kumstáta zase nedělní
atraktivní pražské derby.

Cesta prostějovských házenkářů

Na hody se radovali jen Štůrala s Čuříkem... pohárem skončila na Vsetínu
Prostějov/jim - Ani na třetí pokus
se „A“-tým LHK Jestřábi Prostějov bodového zisku nedočkal.
Poslední semifinalista soutěže
z Třebíče přivezl na Hanou sestavu složenou z hráčů s bohatými
zkušenostmi z extraligy i první
ligy a stejně jako s Litoměřicemi
a Jihlavou tahali Jestřábi i v tomto duelu za kratší konec. Podařilo
se jim sice výrazně snížit počet
faulů, přesto se ale dopustili několika hloupých zákroků a hosté
to dokázali trestat. Po úvodních
třech kolech první ligy se tak Prostějov v průběžné tabulce krčí až
na posledním místě...
Duo Sršeň-Zachar opět mírně zamíchalo sestavou, oproti středě zůstali
mimo hru Frank Kučera, Tomáš
Sršeň mladší a Aleš Knesl, šanci
naopak dostali Viktor Coufal, Martin Belay i Patrik Poulíček, který v
Prostějově znovu zavítal z Pardubic.
V domácí bráně zůstal stejně jako při
zahájení trojbloku proti mužstvům z
Vysočiny Juraj Šimboch, dohroma-

dy za oba zápasy si připsal téměř
sedmdesát úspěšných zákroků. Ani
to však nestačilo, hosté totiž disponovali takovými jmény jako Tomáš
Štůrala, Rostislav Malena, Jakub
Bartoň, Roman Erat, Lukáš Havel,
Jakub Čuřík či Martin Čech, „komeťáci“ Miroslav Holec a Viliam
Burian, které podpořila olomoucká
trojice mladíků momentálně ve službách Horácké Slávie Michal Vodný,
Lukáš Králík, Matěj Pekr.
Vyslanci z Třebíče začali aktivněji
a od úvodních sekund ostřelovali
prostějovskou bránu. Šimboch si
ale s pokusy snad ze všech pozic
úspěšně poradil a mohlo tak udeřit
na opačné straně. To Luňák našel
zpoza brány Kovaříka a vybídl ho
ke skórování, expřerovský kanonýr
si ale na Štůralu nepřišel. Odměny
za střeleckou aktivitu se tak přece
jen dočkali hosté. Vosátkův faul se
ještě Jestřábům podařilo ubránit, ani
ne čtvrtminutu po jeho návratu na
led se však na počátku jedenácté
minuty po teči Bartoňova nahození dočkal Vilém Burian své první
branky v utkání - 1:0. To už se opět
hrálo vinou deštivého počasí za výrazné mlhy, takže nebylo gólmanům
a vlastně ani ostatním hráčům co
závidět. V samotném závěru třetiny

se ještě otvírala šance před duem
Luňák, Kubica, bylo to však trochu
komplikované a se zakončením
zblízka a z úhlu si už Štůrala poradil.
A o několik desítek metrů vedle se
zase Šimboch vypořádal s Králíkovým pokusem.
Po přestávce se Jestřábům zásluhou René Kajaby podařilo využít
přesilovku a srovnat na 1:1, jenže
brzy nabídli Třebíči tutéž výhodu
a soupeř jim to oplatil stejnou mincí.
Úvodní závar ještě přežil nováček
soutěže bez újmy a střelu z úhlu pokryl gólman, pak se ale na oslabení
překvapivě objevila i Luňákova
formace a krásnou kombinací od
modré na pravý kruh zakončil
střelou z mezikruží Jakub Čuřík,
jenž z první poslal puk k levé tyči
- 1:2. Prostějov tak pykal za nepovedené dohrání protihráče u hostující
střídačky v podání svého kapitána.
A vzápětí to již bylo 1:3. Nájezd
po nezdařilém střídání ještě Šimboch vykryl, jen o pár sekund
později ale u levého mantinelu
prosvištěl kolem Švaříčka Burian
a kmenový hráč brněnské Komety únik bezpečně proměnil...
Do přestávky zvládli Jestřábi zužitkovat ještě jednu početní výhodu,
a opět u toho byl René Kajaba,

jenž je se třemi brankami nejlepším, ale také jediným úspěšným
střelcem týmu. Stalo se tak už v
klasické přesilovce pět na čtyři,
úvodních čtyřiadvacet vteřin to
bylo čtyři na tři - 2:3.
Naději na bodový zisk ovšem
hned zkraje poslední třetiny uťal
Jakub Bartoň, který ranou od
modré vrátil do hry z trestné lavice Švaříčka a stačila na to necelá
půlminuta – 2:4. V závěru to ještě
domácí po oddechovém čase zkusi-

li s šesti hráči v poli, ale ani power
play už změnu stavu nepřinesla a ze
třetího vzájemného utkání během
měsíce podruhé vyšli vítězně hráči
Horácké Slavie.
Po utkání se tak mohla radovat početná a po celý zápas slyšitelná návštěva z Třebíče. A společně s nimi
i dva někdejší hráči Jestřábů - střelec
druhé branky a odchovanec prostějovského hokeje Jakub Čuřík a zeď
pro osmadvacet ze třiceti na bránu
mířících puků Tomáš Štůrala.

PETR ZACHAR – asistent LHK Jestřábi Prostějov:

„Celý zápas byl vyrovnaný, Třebíč těžila z větší zkušenosti a z větší kvality
hráčů. Prohráli jsme si to sami po individuálních chybách a to rozhodlo.Asi
platíme nováčkovskou daň a tentokrát jsme ji zaplatili znovu. Za výkon se
však nemusíme stydět a v dalších zápasech musíme pracovat na tom, aby
se to zlomilo. Nezkušenost je potřeba nahradit bojovností a srdcem.“

JIŘÍ MIČKA – SK Horácká Slavia Třebíč:

„Čekali jsme soupeře, který má slušnou útočnou fázi, i když se zatím
moc neprosadil gólově. Co jsme měli zprávy, tak se hodně tlačil do
útoku, vytvářel si brankové příležitosti, my jsme se na to připravovali
a tuto útočnou sílu jsme dokázali eliminovat. V první třetině jsme získali jednobrankový náskok, ve druhé třetině jsme ho chtěli udržet, to
se nám ale nepodařilo a soupeř vyrovnal. Odskočili jsme sice na dva
góly, ke konci třetiny ale soupeř opět korigoval. A ve třetí třetině jsme
byli rádi za gól v přesilové hře a dotažení utkání do vítězného konce.“

Prostějov/jim - Účastník severomoravské skupiny druhé ligy
Zbrojovka Vsetín vystavila stopku házenkářům Sokola II Prostějov při jejich cestě domácí pohárovou soutěží. Tým Aloise Juríka
měl sice výhodu domácího prostředí a podařilo se mu ještě deset
minut před koncem vyrovnat na
22:22, samotný závěr ale patřil
hostům, kteří se tak probojovali
do třetího kola Českého poháru.
Po Kostelci na Hané tak skončil
v pohárové soutěži i druhý regionální zástupce.
Po deseti minutách se Prostějovu
dařilo držet mírné vedení 6:5, jinak
to ale zpravidla byli hosté, kteří byli
o krok vepředu. Po poločase vedli
o tři branky a toto vedení si udržovali
i po přestávce. Tedy až do pětačtyřicáté minuty, než se Sokol II dotáhl
na 19:19. A za následujících pět minut dosáhly oba výběry na tři trefy.
„Tahali jsme za kratší konec a zejména se neprosadily naše spojky
při střelách z dálky, třeba Kozlovský
měl ve druhé půli bilanci 0/7. Navíc
nám to nešlo jeden na jednoho a na
rozdíl od soupeře jsme neproměňovali šance,“ poukázal.
Dosvědčila to poslední desetiminutovka, jíž hosté zvládli v poměru

7:0. „Trefovali jsme tyčky a naopak
soupeř se nemýlil. Nepovedlo se
nám to a tentokrát bohužel vyhořel
Kozlovský, jenž ale kvůli lokti hrál
se sebezapřením a v pondělí půjde
k doktoru Macháčkovi. Modlím
se, aby byl v pořádku pro sobotní
zápas,“ přeje si.
Nedařilo se ani Jurečkovi, jenž propadal při obraně 1-5, nedařilo se mu
ani v útoku. „Je v psychickém útlumu, samotné tři pokusy za zápas jsou
špatné, navíc nedal trhák,“ posteskl si.
Pochvaloval si výkon dorostence
Bokůvky, u nějž vidí velkou perspektivu, naopak přetrvává problém
na střední spojce. „Odchod Gazdíka
mě stále trápí, chybí nám jeho hlava
i průbojnost. Michal Jurík, Münster i
Mikulka se tam trápili,“ poznamenal.

Sokol II Prostějov
Zbrojovka Vsetín
22:29 (11:14)
Pětiminutovky: 2:2, 6:5, 6:7, 7:8,
9:11, 11:14, 13:15, 16:19, 19:19,
22:22, 22:24, 22:29.
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 6, Čižmárik 2, M. Jurík 1, Chytil, Jurečka
1, Münster, Procházka 4, Bokůvka,
Mikulka, Jura 1, Raška, Kosina 7.
Trenér: Alois Jurík.
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ohlédnutí za nejprestižnější a nejvýznamnější cyklistickou akcí v regionu

MEMORIÁL OTMARA MALEČKA SE VYDAŘIL, NASTANOU VŠAK ZMĚNY
Ředitel závodu Michal Mráček uvažuje o rozšíření programu pro stíhače a omezení počtu sprinterů
V pozici ředitele závodu i vedoucího trenéra SKC
TUFO Prostějov prožíval premiérově dvoudenní Grand
Prix Prostějov Michal Mráček. A z letošního ročníku si
odnesl spoustu dojmů a poznatků, s nimiž se svěřil
Večerníku, který byl i letos, stejně jako v předešlých
ročnících, mediálním partnerem prestižního podniku.
Jak prozradil, úpravou pravděpodobně projde celková
skladba disciplín a možná i časový harmonogram.
Velice jej přitom potěšily kladné ohlasy z řad samotných jezdců a hlavního rozhodčího, jehož zpráva pro
Mezinárodní cyklistickou unii (UCI) bude hrát roli v tom,
zda nejkvalitnější dráhařská akce na území České republiky zůstane i nadále v první kategorii UCI.
Prostějov/jim
„Zájem o start v prostějovském
klání byl obrovský, ale museli
jsme kvůli tomu jet rozjížďky
ve scratchi i bodovačce, což program natahuje. A navíc trochu
zapršelo, takže vše bylo místy
hodně na hraně. V hlavě mám

tak hodně otazníků, například
o konání omnia juniorů a žen,
nebo jestli nepozvat jen omezený počet sprinterů a nerozšířit
program pro stíhače,“ nadhodil
při ohlédnutí za nejprestižnější
a nejvýznamnější cyklistickou
akcí v regionu Michal Mráček
několik témat.

Jedním z nových zpestření by se
tak po vzoru šestidenních mohl
stát závod deren. „Tato možnost
mě láká, chtěli bychom zařadit
nejatraktivnější. Přece jen pevný
kilometr či letmá dvoustovka nejsou momentálně až tak lákavé,“
poukázal s tím, že by změny by
se dotkly všech věkových kategorií. „Byl bych pro, aby se hlavní
program odehrál ve dvou večerních blocích, třeba od sedmnácti
do dvaadvaceti hodin. V nich by
se střídaly atraktivní disciplíny a
vedle mužů by se představila i početně omezená světová elita mezi
ženami,“ nastínil Mráček úvahy.
Každá dráha má totiž podle svých
parametrů určitou propustnost,
která rozhoduje o tom, jaký maximální počet závodníků se může
pustit do boje s hromadným startem. I kvůli tomuto pravidlu se
čtvrteční i páteční program pozdržel. „Kvalifikaci určuje rozhodčí,

Fotoreportáž

dopředu ale nikdy nevíte, kolik
lidí skutečně přijede. Letos to byli
prakticky všichni, nedorazili jen
sprinteři z Bulharska,“ konstatoval
šéf prostějovského podniku.
Mrzela ho naopak neúčast absolutní špičky Dukly Praha i Pavla
Kelemena z Dukly Brno, kteří dali
přednost zahraničí. „I tak tento
ročník patřil k těm nejnabitějším,
sešli se tu jezdci s úspěchy na dráze i silnici, diváci by ale přece jen
byli zvědaví na srovnání domácí
špičky se světem na české dráze,“
posteskl si Michal Mráček.
Na samotné návštěvníky měl ale
jen slova chvály, jako každoročně tak i letos jich na velodrom
zavítala celá spousta. Odhadem
jich byla necelá tisícovka. „Vydrželi i páteční přeháňku, kvůli níž
se pětačtyřicet minut nezávodilo,
a zůstali, nebo se po krátké pauze
vrátili. Zaslouží si vyznamenání,“
netajil radost nad přízní diváků.

A poděkování organizátorů patřilo rovněž Olomouckému kraji,
Statutárnímu městu Prostějov,
dalším partnerům i všem, kteří
se na akci jakkoliv podíleli.
Pro ředitele závodu bylo rovněž
potěšitelné, že s příjemnými pocity
opouštěli Prostějov také samotní aktéři. „Hodnotili jej jako velice vydařené, což si velice považuji zejména
od Njisana Phillipa. Chtěli bychom,
aby přijel i za rok a budeme na tom
pracovat hned, jak bude znám kalendář na příští sezónu. Velmi pozitivně
se na vše díval i hlavní rozhodčí. Byl
překvapen, jak to tady děláme, jen
navrhoval vypustit závody mládeže, k čemuž se ovšem nepřikláním“
prozradil Michal Mráček.
A jak byl spokojen s výkony
a výsledky prostějovských závodníků? „Přáli jsme si získat
jedno pódium, bylo z toho ale jen
čtvrté, páté a šesté místo. Jsou to
výsledky vysoké úrovně a nejde

Radost pohledět. Pořadatelé zajistili nejen kvalitní
startovní pole, ale i krásné
hostesky. Není tedy divu, že
každý z jezdců chtěl skončit
na stupních vítězů.
Foto: Jiří Možný
o neúspěch, ale nevyšlo nám to
podle představ. Nejblíže k tomu
jsme měli v bodovačce, ale dopustili jsme se i taktických chyb, výkonnost Vojty je totiž srovnatelná
s nejlepšími,“ zmínil při hodnocení polskou hvězdu týmu Wojciecha Pszczolarského. Spokojen
byl rovněž s Viktorem Vráželem,
jenž k pátému místu v madisonu
přidal stejné umístění i ve scratchi,

více však čekal od zbylé mužské dvojice. „Myslel jsem si, že
Luděk Lichnovský na tom bude
trochu lépe, v tréninku se jevil
velice dobře. Je ale pravdou, že ve
scratchi byl velkým přínosem pro
tým. A od Kuby Filipa to bylo opět
takové neslané nemastné. Je to
u něj v nohách i hlavě,“ prozradil
k výkonnosti svěřenců SKC
TUFO Michal Mráček.
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Naděje. Luděk Helis (v popředí) ovládl vylu- Nová generace. Pohled z prvního Silniční závod na dráze. Scratch je obdobou klasického závodu s hro- Vítězové. Memoriál Otmara Malečka se stal trofejí Italů, bodovací závod dvojic
čovací závod a juniorské omnium dokončil na místa si mimo jiné vyzkoušela i dcera madným startem, kdy je vítězem první v cíli. Po celou dobu byli vidět i čle- zvládli nejlépe Alex Buttazzoni a Marco Coledan. na stupně vítězl je doprovodily
jezdecké páry z Nizozemska a Poláci, nejlepší Češi skončili čtvrtí.
nové SKC TUFO Prostějov.
Aloise Kaňkovského.
druhém místě.

Sprinterům vládli světové star Phillip s Maxelem Luděk Lichnovský premiérového
Prostějov/jim - Největší hvězdou Grand
Prix Prostějov 2014 ve sprinterských disciplínách byl bezesporu zástupce Trinidadu
a Tobaga Njisane Nicholas Phillip. Čtvrtý
muž londýnské olympiády, bronzový z Panamerických her 2011 a vítěz Středoamerických
her z roku 2010 tuto svou pozici také potvrdil,
když dokázal ukořistit prvenství ve sprintu
a probojoval se i do finále keirinu.
„Se svým vystoupením a výsledky jsem spokojen. Zhodnotil bych proto prostějovské závody
velice, opravdu velice dobře. Byl to ale velkolepý závod, který sledovali úžasní lidé, užil jsem
si to,“ líčil své dojmy třiadvacetiletý cyklista
Njisane Nicholas Phillip.
Do České republiky tento vyslanec Trinidadu
a Tobaga zavítal vůbec poprvé v životě. V srdci
Evropy mu líbilo, takže není vyloučen jeho návrat
v příštím roce. „Ve čtvrtek se mi podařilo vyhrát
sprint, byl jsem velice šťastný, že se mi něco takového povedlo. Druhý den byl ale hodně náročný.
Ve finále keirinu jsem měl proti sobě pět Poláků
a bylo to moc těžké. Nebyl jsem horší než oni, ale
ten první byl už příliš daleko. Postoupil jsem ale do
finále, i s pátým místem v keirinu jsem spokojen.

Bylo to úžasné,“ neskrýval svou radost Phillip.
Právě keirin měl naopak stejného vítěze jako loni,
vítězství se totiž podařilo obhájit polskému jezdci Krysztofu Maxelovi. Ve finálové šestici měl
hned čtyři kolegy z národního týmu a dokázal
toho naplno využít. „Každý z nás chtěl keirin
vyhrát, podařilo se to ale stejně jako před rokem
mně. Prostějov a zdejší Grand Prix jsou mi sympatické, moc dobře se mi tady jezdí. Za rok tady
určitě budu znovu,“ usmíval se spokojený závodník z Polska, který přiznal, že složení rozhodující
rozjížďky hrálo jeho týmu do karet. O žádné
taktizování se ale podle něj nejednalo. „Byla to
výhoda, ale opravdu každý z nás pěti jel to svoje
a na sebe. Nakonec jsem vyhrál já a závodník
z Trinidadu byl daleko. Nebyla to ale taktika,“
tvrdil Maxel.
Nejčastějšími vítězi letošních disciplín se tak
na prostějovském velodromu stali Poláci.
„Těší nás to. Od olympiády v Londýně, po níž
se změnil náš trenér, jsme udělali velký pokrok. Je opravdu dobrý, pomáhá nám získávat
velké úspěchy a díky tomu můžeme vítězit i na Olympionik. Njisane Nicholas Phillip skontakových závodech jako tady v Prostějově,“ vy- čil v Londýně čtvrtý, v Prostějově byl první
a pátý.
Foto: Jiří Možný
sekl Maxel poklonu realizačnímu týmu.

„Malečka“ nedokončil

Prostějov/jim - Do hlavního závodu Grand Prix Prostějov 2014
nasadil domácí oddíl SKC TUFO
Prostějov celkem dvě dvojice,
projetí cílem se ovšem dočkalo
pouze jedno duo. Pro Jakuba
Filipa a Luďka Lichnovského
totiž skončil Memoriál Otmara
Malečka velice záhy, hned krátce
po prvním bodování. Zatímco
starší z jezdeckého páru se vracel po loňské zdravotní absenci,
devatenáctiletý Lichnovský zažil
na velodromu v Kostelecké ulici
premiéru mezi dospělými.
„Popravdě jsem počítal s trošku
lepší formou a úplně mi to nevyšlo... V přípravě jsem měl dobrý
pocit, ale samotné závody nebyly
z mé strany nic extra. Přitom atmosféra byla skvělá a přišlo také

hodně lidí, kteří vydrželi i krátký
deštík, o to více mě mrzí, že jsem
závod nedokončil a nemohl jsem
si to více užít,“ bilancoval pro Večerník Luděk Lichnovský, juniorský vicemistr ze stíhačky družstev
a držitel celé řady dalších mládežnických medailí včetně titulů mezi
žáky a kadety.
Účastnil se již bodovačky jednotlivců konaný o den dříve, tam ale
svůj individuální úspěch podřídil
týmovému výsledku a mezi nejlepší se nedostal. „Chtěli jsme,
aby jeden z nás dopadl co nejlíp
a jeli jsme na Vojtu. Doufali jsme,
že se mu podaří získat postavení na bedně, bohužel to nakonec
nedopadlo,“ hodnotil vystoupení mladý jezdec SKC TUFO.
A v pátečním večeru znamenala

konec v úvodu kolize s jedním ze
soupeřů. „Stalo se to po prvním
bodování. Zhruba ve třicátém
kole jsme se střídali s Kubou
a zezadu nás dojížděl Íránec, který nás měl více objet, ale vrazil do
nás,“ popisoval střet Lichnovský.
K oběma jezdcům ihned dorazili
lékař a týmoví mechanici, ani jeden už ale nepokračoval. „Nejdříve jsem byl trochu mimo, to nevíte, co se vlastně stalo. Potom jsem
se chtěl vrátit a jet dál, jenže doktor
mi řekl, že ne, tak jsem ho raději
poslechl,“ vylíčil na první pohled
hodně nepříjemný moment, který
měl naštěstí dobrý konec. Kromě
šoku a odřenin nešlo o nic vážného a již Lichnovský mohl společně
s celým týmem absolvovat další
závody, tentokráte v zahraničí.

Wagner vyhrál kilometr, věřil si ale i v keirinu... Lucie Záleská se dočkala
Odchovanec prostějovské cyklistiky se vrátil na domácí dráhu

Nastupující hvězda. Robin
Wagner se začíná řadit mezi
absolutní evropskou elitu.
Foto: Jiří Možný
Prostějov/jim - S umístěním
těsně za první desítkou se musel ve sprintu i keirinu spokojit
Robin Wagner. Odchovanec SKC
Prostějov a v posledních letech člen
nejlepšího sprinterského týmu
České republiky Dukly Brno
pomýšlel v domácím prostředí
na lepší umístění a věřil ve finálovou účast, v nabité mezinárodní
konkurenci se ale dvojnásobnému
mistru Evropy na jeden kilometr
více nedařilo. Chuť si spravil
alespoň výhrou ve své oblíbené
disciplíně, k tomu přidal i bronz
v týmovém sprintu.
„Určitě spokojenost není, ta by
byla, kdybych byl ve velkém finále

a mohl bojovat o první příčky. Spíše
převládá asi zklamání a naštvanost
na sebe, kdy jsem měl situaci vyhodnotit trošku jinak a vzít to do
vlastních rukou a nečekat na Adama. Poučil jsem se a věřím, že
se tato chyba nebude opakovat,“
hodnotil bezprostředně po dojetí
semifinálové jízdy, z níž stejně jako
Adam Ptáčník nepostoupil.
Páteční keirin přitom začal velice
dobře, ráno vyhrál jednu ze šesti
rozjížděk, vyhnul se opravám
a prošel rovnou mezi dvanáct
nejlepších. „Dostal jsem se tak hned
do semifinále, tam se nám už ale
moc nedařilo. Asi selhala trošku
taktika, malinko jsem se spoléhal na
favorizovaného Adama Ptáčníka, za
kterým jsem jel, a myslel si, že celý
peloton Poláků přetáhne a oba dva
budeme do třetího místa,“ přiznal
Wagner. Jenže závod byl záhy docela
rychle rozjetý a už nebyl čas se na
přední příčky dostat. „Je to škoda, oba
dva jsme výkonnostně měli na finále.
Nicméně hodíme to za hlavu, jdeme
dál,“ dodal.
Tuto jízdu také poznamenala diskvalifikace íránského závodníka,
po níž si to o tři postupová místa
rozdalo jen pět jezdců. „Když si
vylosujete první pozici, musíte o ni
usilovat. Nevím, jestli Íránec toto
pravidlo neznal, nebo ho neres-

pektoval, ale o pozici neusiloval.
Stejně tak ale ani nikdo jiný. A tak
byla jeho povinnost si jedničku vzít
a jet za dernou. To neučinil, tudíž byl
diskvalifikován,“ vysvětlil Wagner.
Rázem tak jeli dva Češi proti třem
Polákům, kteří si vše pohlídali.
„Nějaká výhoda to pro ně byla
a u Poláků je známé, že jezdí
týmově, mohli jsme čekat, že si
závod nějak rozjedou. Nicméně
nám trenér Petr Klimeš říkal, že na
tuto taktiku se nemůžeme nikdy
spoléhat a máme závodit každý za
sebe, čehož jsem také zastáncem.
Bylo trochu potěšující, že místo šesti
jedeme v pěti, že by postup mohl být
lehčí, ale bohužel se nepodařilo,“
vracel se k neúspěšnému soupeření
a konečné dvanácté pozici v keirinu.
O místečko lépe dopadl ve čtvrtečním
sprintu. Ten začal sedmým místem v
kvalifikaci na 200 metrů s letmým
startem. „Zajel jsem čas 10,870 a do
osmifinálové jízdy jsem chytil docela
silného Řeka, který skončil celkově
na třetím místě. Tím pádem boj
o prvních osm příček bohužel
nevyšel, nicméně jsem postoupil do
dalších soubojů o deváté až dvanácté místo a celkově jsem skončil
jedenáctý,“ shrnul klání ze svého
pohledu Robin Wagner.
Do závodů šel z docela těžkého tréninku, očekával tak, že bude trochu

rychlejší. „Ale trénovali jsme jen
necelé dva týdny, což se projevilo.
Navíc se tady sešla docela silná
konkurence - polský tým v plné
sestavě a docela ve formě, Íránci
mají před Asijskými hrami a další
kvalitní soupeři, kteří byli docela
dost kvalitně připraveni a formu
mají. Jsou silní a udělali nám hezké závody,“ užíval si odchovanec
prostějovské cyklistiky alespoň
kvality startovního pole.
Náladu z nepostupu mezi osm
nejlepších si spravil v dalších
dvou disciplínách, ty mu naopak
vyšly. „V kilometru jsem vyhrál
a zajel jsem rekord dráhy. S časem
1:04,440 jsem byl docela spokojen.
A ráno jsme absolvovali týmový
sprint, kde jsme měli ambice, že bychom se mohli postavit na bednu,“
hodnotil po třetím místu za Polskem
a Íránem 1.
Brněnská Dukla se tak dokázala
vypořádat i s tím, že na Hané neměla
ten nejsilnější výběr. „Adam Ptáčník
rozjížděl, já jsem měl druhou pozici
a třetí jel David Sojka. V kvalifikaci
nám to stačilo na čtvrté místo, když
Íránci byli půl sekundy před námi,
ale v souboji o třetí místo se nám to
podařilo stáhnout a porazili jsme je,
čehož si docela cením. S klukama
jsme odvedli docela dobrou práci,“
radoval se Robin Wagner.

úspěšného návratu na Hanou

Prostějov/jim - Přesně před
rokem skončil svátek české
dráhové cyklistiky pro Lucii
Záleskou neslavně. Tehdy česká
reprezentantka do třiadvaceti
let krátce po zisku tří cenných
kovů z evropského šampionátu
nedokončila závod ve scratchi.
Při pádu utrpěla těžký otřes
mozku, praskla jí lebeční kost,
navíc si zlomila klíční kost a nechybělo ani mnoho tržných ran.
Místo průjezdu cílem ji tak čekal
transport do olomoucké fakultní
nemocnice...
Po tomto nepříjemném zážitku nemohla několik měsíců usednout na
kolo a uvažovala i o konci aktivní
kariéry. Na velodrom i silnice se jí
však podařilo vrátit a letos v Prostějově prožila přesně opačné pocity.
Stala se nejlepší domácí jezdkyní
v ženském omniu a v celkovém pořadí dvoudenního závodu dokonce
vystoupala na stupně vítězů.
„Bylo to super, akorát přišlo trošku stresu kvůli bodům na Světové
poháry, kde se budou vyjíždět nominace na mistrovství světa, ale už
je to vyjeté, takže mohu být v pohodě,“ radovala se třiadvacetiletá
jezdkyně, kterou hned druhý den
po prostějovském klání čekal přejezd na další závody do Běloruska.

Nejlepší ženy. Dámské omnium ovládla v Prostějově Polka Malgorzata Wojtyrová (uprostřed), třetí skončila Češka Lucie Záleská
(napravo od ní).
Foto: Jiří Možný
Právě kvůli bodům, které budou
hrát roli i při olympijské kvalifikaci si přála skončit do šestého
místa, s konečnou třetí příčkou
tudíž panovala velká spokojenost.
„Bylo to drama až do konce, poslední spurt ještě rozhodoval, kdo
tam bude dřív, protože Italka byla
za mnou a byl mezi námi pouze jeden bod rozdíl. Věděla jsem sice,
že do šestého místa budu, ale chtěla jsem být na bedně. Je to přece
jen doma. 'Brambora' by mrzela,

takže třetí místo je super,“ měla
cyklistka Dukly Praha důvody
k euforii.
Ve scratchi byla Záleská druhá,
ve stíhačce na tři kilometry pátá,
ve vylučovacím závodu čtvrtá,
ve dvoustovce s letmým startem
třetí, v pevné pětistovce sedmá
a v závěrečné bodovačce druhá.
V konečném zúčtování to přineslo
třetí místo za vítěznou Polkou Malgorzatou Wojtyrovou a Běloruskou
Tatsianou Sharakovovou.
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O víkendu startuje druhá liga házenkářů 2014/2015

stranu připravil Jiří Možný

„Situace není růžová a hrozilo i odhlášení mužů...,“

přiznal pravděpodobný kouč Kostelce Jiří Grepl

Kostelec na Hané - Na lavičce Kostelce na Hané prožil
Jiří Grepl (na snímku) závěr minulého století, nyní se na
stejný post vrací, aby pomohl stabilizovat situaci a sestavil
mužstvo schopné důstojně reprezentovat ve druhé lize.
Hned na počátku se musel smířit s odchodem zkušených
hráčů, kteří v klubu pouze hostovali. Nakonec se je podařilo nahradit příchodem hráčů ze Zubří, nedaleké Senice
i návratem některých dřívějších opor zpět k tomuto sportu. Času na sehrání ovšem zatím bylo málo a poslouží
k tomu i první kola. Přesto by si zkušený lodivod přál
vidět Kostelec kolem šesté pozice...
Po skončení uplynulé sezony odešli trenér i několik
zkušených hráčů. V jakém stavu
bylo mužstvu při vašem nástupu?
„Situace byla opravdu velice komplikovaná. Především z toho důvodu, že v Kostelci nastal totální
nedostatek hráčů, kteří by hráli za
družstvo mužů! S výborem jsem se
tedy dohodl na tom, že se nějakým
způsobem pokusím dát dohromady
určitý kádr, který by prvního srpna
zahájil přípravu. Až na určité výjimky se mi představu podařilo splnit,
navíc jsem oslovil hráče, které jsem
kdysi trénoval v dorosteneckém
věku. Ti mi přislíbili, že Kostelci
pomohou. Chápali, že situace není
zrovna růžová, dokonce hrozilo i odhlášení družstva mužů ze soutěže...“

Jak se tedy po všech těchto
peripetiích lze ohlédnout za
přípravným obdobím?
„Proběhla podle plánu. Trénovalo se
třikrát týdně, začátek byl zaměřen na
vytrvalostní složku, postupně jsme
přecházeli na rychlostní vytrvalost
a dále na herní činnosti. Velký problém nastal jen v tom, že se nám
nepodařilo zajistit dostatek přátelských utkání. Původně jsme měli
dohodnutý zápas s Velkou Bystřicí,
jejich trenér mi ale k mému zděšení
zavolal, že nedá dohromady kádr.
Narychlo se nám podařilo sehnat
Prostějov a až teď ve čtvrtek těsně
před soutěží budeme hrát právě ve
Velké Bystřici.“
Máte v týmu i dva hráče ze
Zubří, co si od nich slibujete?

„Cítil jsem, že bude problém s výkonností družstva, takže jsem intenzivně
zahájil jednání s kamarády, které
v branži ještě mám. S panem Míkou
ze Zubří jsme rozjednali některé záležitosti a výsledkem je hostování dvou
hráčů. Prvním je kostelecký rodák Pavel Přikryl, druhým pak Marek Dostál,
původně taktéž kostelecký hráč, ale do
Zubří odešel do tamějšího SCM na limitovaný přestup. Oba řekli ano a jsou
ochotni v Kostelci hostovat. Navíc se
nám nabídli Michal Schejbal a Jirka
Kopecký ze Senice. I proto některé
kluky pustíme na hostování, konkrétně Jindru Prášila do Litovle a Jana
Ošťádala do Prostějova, který projevil
zájem
j i o Adama Beneše.“
K trénování se vracíte po delší době, je pro vás druhá liga
velkou neznámou?
„Jak je na tom třetí nejvyšší soutěž výkonnostně, to moc představu nemám,
ani jsem to nějak nesledoval. Spíše si
dovedu představit, kam by měla jít výkonnost tohoto nového kosteleckého
mužstva. Já osobně bych si přál být do
šestého, maximálně sedmého místa.
Hodně napoví hned první mistrovská
utkání. Zejména Pavel Přikryl, který
je na soupisce extraligového Zubří
a dokonce v prvním mistrovském
utkání hrál, by pro nás měl být obrovskou posilou. Stejně tak i Marek
Dostál, jemuž je teprve osmnáct

a hraje i první dorosteneckou ligu. Potřebujeme ale čas na sehrání a kluci,
kteří házenou několik let nehráli, se do
toho musí opět dostat. Budeme tedy
muset mít i trochu trpělivosti.“
Co vás přimělo k návratu na
dobře známou pozici?
„Po událostech, které se v Kostelci
na Hané odehrály, jsem ani nechtěl,
hodil jsem to ale za hlavu a možná se projevila i touha nenechat
všechno padnout na pusu... Jsou
to vnitřní záležitosti staršího rázu,
kdy jsem po třicet let budovat dobře
prosperující mančaft i oddíl, ale
příchodem některých lidí, kteří se
ujali za určitých podmínek chodu

kdy jsem si říkal, že jsem možná
i naivní, protože ta situace nebyla
a není růžová, družstvo mužů by
podle mého názoru nehrálo druhou ligu, ale pouze základní soutěž - Krajský přebor Olomouckého
kraje. Toto jsem zažil již před třiceti
lety,
yy,, kdy muži končili...“
Co myslíte, že vás na této
práci bude nejvíce bavit?
„To je dobrá otázka (smích). Když
jsem se rozhodl pro trenérskou
práci, tak motivací byly výsledky
a u mládeže výkonnostní posun
hráčů. Někteří se propracovali až do
extraligy, což bylo takové zadostiučinění, že naše společná práce měla

„Samotného mě mrzí, že kostelecká házená
je v této situaci. Nebudeme si nic nalhávat,
způsobili to určití lidé ve vedení i na trenérské
lavičce, kteří si mysleli, že svoji práci dělají dobře.“
dřívější a zřejmě i budoucí kouč Kostelce JIŘÍ GREPL
o příčinách současných problémů nejen „A“-družstva
klubu, aby to nakonec dopracovali
tam, kam to dopracovali... Hodně
dlouho jsem tedy přemýšlel nad
tím, jestli do toho mám jít. Ně-

smysl. Nyní by mě mohla bavit zejména představa, že se opravdu podaří zvednout výkonnost družstva

natolik, až budeme hrát kvalitní,
dynamickou házenou, která hodlá
bavit nejen mě a hráče, ale i diváky,
které bych chtěl pozvat. Věřím, že
nás nezklamou, ale podpoří.“
Předpokládám, že z jedenácti soupeřů se nejvíce
těšíte na Prostějov...
„Samozřejmě. Derby má svou atmosféru, náboj, navíc je až v posledním kole podzimní části, takže
už naše neduhy budou odstraněny
a rozdáme si to jeden proti jednomu...(úsměv) Očekávám férový
boj dvou kvalitních družstev, my
i Prostějov bychom se mohli pohybovat ve středu tabulky. Družstvo
by mělo předvádět atraktivní házenou, z toho plyne, že bychom měli
hrát útočně. Tedy vycházet z dobře
zajištěné obrany podpořené výkony
brankářů a rychle přecházet do útoku, abychom dosáhli co nejvíce branek. Představa je jasná a tréninkové
jednotky tak byly nastaveny, jestli
se to ale povede, to ukáží až utkání.
Mohl by to být slušný zápas.“
Ještě dosud nebyla oficiálně oznámena trenérská
výměna. Budete skutečně kosteleckým lodivodem?
„Do dnešního dne jsem se s výborem
nedohodl na určitých podmínkách,
takže tato otázka je pořád otevřená.
Blížíme se ale k určité shodě. Jak

Foto: Jiří Možný
jsme už řekl, nechtěl bych nechat
klub ve štychu, ale na druhou stranu
mám svou trenérskou hodnotu a pod
podmínky, které jsem oddílu nabídl,
bych nechtěl jít. Samotného mě mrzí,
že kostelecká házená je v této situaci.
Nebudeme si nic nalhávat, způsobili
to určití lidé ve vedení i na trenérské
lavičce, kteří si mysleli, že svoji práci dělají dobře. Otázkou ale je, zda ji
dělali dobře, kde je třeba práce s mládeží? Vypracoval jsem proto projekt
rozvoje kostelecké házené, který byl
předložen výboru. Vše je založeno
na spolupráci s nejen kosteleckou
základní školou, ale pokud nebudou
ochotní lidé, tak projekt prostě skončí
jako zmařený...“

„Přeji si, ať máme štěstí a zachráníme soutěž. Když se to nebude dařit,
tak mě odvolají a budu nezaměstnaný,“ říká napůl vážně Alois Jurík
Prostějovský kouč nelétá v oblacích a uvědomuje si starosti

Prostějov - Druhou sezonu po svém návratu zpět na
prostějovskou lavičku zahajuje velezkušený doyen
Alois Jurík (na snímku). Se svými hráči již v začínající sezóně dokázal projít do druhého kola Českého poháru,
sobotním domácím duelem od 16.00 hodin proti Telnici
vstoupí jeho tým i do druhé házenkářské ligy. V tom posledním ročníku patřilo Sokolu II Prostějov sedmé místo
jen vinou horší bilance se šestými Maloměřicemi, s atakováním obdobného umístění by byl zkušený kormidelník spokojen i tentokrát.
V polovině července jste
zahájili přípravu na novou
sezonu. Podařila se podle vašich
představ?
„Co se týká fyzické síly, tak jsem
spokojen. Kádr absolvoval letní dril
v rámci svých možností. Potom jsme
přešli do haly na přípravu s míčem
a máme odehraný i dostatečný počet
přípravných utkání, která nám jasně
ukázala naše chyby, jež musíme odstraňovat. Problémy vidíme pouze
dva. Zaprvé neuzdravili se mi všichni
hráči, konkrétně Šestořád, který jde na
operaci a bude nám moc chybět. Jde
totiž o důrazného pivota, který tvrdí
muziku. Dodnes navíc přesně nevím,
jak je to s Valachem. Má po rehabilitaci, ale pracuje až do večera a na tréninky nechodí. Silně pochybuji, že naskočí hned do prvního utkání, protože
nemá nnatrénováno skoro nic...“
A co je tím druhým problémem?
„Přestup Štěpána Gazdíka zpět do
Zubří. To je hráč, který nastupoval
na postu střední spojky, měl za sebou
adekvátní přípravu v Zubří, je velice
šikovný, pálí mu to v hlavě, prostě
ideál na post střední spojky. A k tomu

je tu ještě odchod Martina Juráčka,
který změnil zaměstnání a odešel tak
do Hranic. Byl to vynikající obranář,
alternoval s Kosinou. Celou přípravu jsme zaměřili na jejich adekvátní
náhradu, bohužel Michal Jurík bydlí
a pracuje v Brně, jeho tréninková docházka je doslova mizerná, když to
řeknu slušně. Ostatně původně chtěl
po minulé sezoně už skončit, pak si
to sice rozmyslel, ale vidím ho jednou
za týden, což je málo. Mikulka se jeví
dobře, jde však o mladého hocha, který ještě nemá odehráno tolik těžkých
utkání. Jeho čas teprve přijde, navíc
však nastupuje na vysokou školu a je
otázkou, jak se mu podaří vše skloubit.
Problém střední spojky je tak daleko
větší, než
n jsem si připustil.“
Jak se zatím jeví nováčci
v kádru?
„Noví hráči nejsou žádní... Přišla mi
sice z dorostu jména Tomek a Buriánek, ani jednoho jsem ale neviděl.
Tomek údajně skončil, Buriánek byl
na jednom tréninku a od té doby se
neobjevil. Na turnaji nám sice pomohl Tomáš Flajsar, ale jen proto, že
jsem neměl hráče. Je zkušeným matadorem, který bude mít za chvíli čtyři

křížky na hřbetě, ale je škoda, že definitivně pověsil svou hráčskou kariéru
na hřebík a nechce se vrátit. Okamžitě
by byl oporou, a vytrhl by mi trn z paty.
(úsměv)
(úsměv)“
Z dorostu jste si ale přesto
vytáhl dva hráče...
„Čelovský je doslova a do písmene
problémový tím, že nechce. Podle
slov trenéra dorostenců pana Černíčka si nevěří, má strach a bere si čas na
rozmyšlenou, což je špatně. Je to talent
a musí v těchto letech naskočit do
druhé ligy. Předloni si vytáhl pan
Zedníček z dorostu Procházku,
který už se mnou loni absolvoval

Foto: Jiří Možný

„Náhrada střední spojky je velký problém a uvidíme,
co na nás soupeři nachystají. Mám sice dvě nejlepší
spojky v soutěži, což jsou ostrostřelci Kozlovský
s Kosinou. Ale jakmile je musím vystřídat nebo na ně
soupeř hraje osobku, tak nastanou potíže.“
trenér Sokola II Prostějov ALOIS JURÍK
o hlavní slabině v současné sestavě
kompletní druhou ligu, přestože byl
stále věkově dorostencem. Druhé
jméno je Kristián Bokůvka. Jeví se
velice dobře, jde také do Brna na
hostování do první ligy dorostu. Je
to obdobný talent jako Čelovský,
stoprocentně dostane příležitost. Měl
by na střední spojce fungovat, má
na to hráčské myšlení. Otázka je, jak
s tím naloží, je ale pravdou, že chce,
takže budoucnost má před sebou.“

Místo Olomouce a Sokolnice
vás v soutěži čekají Napajedla a Bohunice „B“. Jak se tedy konkurenční pole změnilo?
„Napajedla nejsou žádný nováček, je
to velice zkušený celek, který kdysi
hrával první ligu i extraligu. Z finančních důvodů se poté rozhodli přihlásit
jen třetí nejvyšší soutěž, kterou hrají
na špici. Znám je velice dobře a upozorňuji, že budou hrát špici druhé ligy,

Los jihomoravské skupiny druhé ligy mužů – podzim 2014:
1. kolo, sobota 20. září:

5. kolo, sobota 18. října:

9. kolo, neděle 23. listopadu:

Ivančice – Kostelec na Hané (17.00), Maloměřice – Velké Meziříčí, Juliánov – Bohunice „B“ (neděle 21.9., 18.00), Hustopeče – Kuřim (10.30), Brno „B“ – Napajedla
(16.00), Sokol II Prostějov – Telnice (16.00).

Juliánov – Kostelec na Hané (neděle
19.10., 18.00), Kuřim – Maloměřice, Brno
„B“ – Ivančice, Sokol II Prostějov – Velké
Meziříčí (15.00), Telnice – Bohunice „B“,
Napajedla – Hustopeče.

Brno „B“ – Kostelec na Hané, Sokol II
Prostějov – Kuřim (sobota 22.11., 15.00),
Telnice – Juliánov, Napajedla – Maloměřice, Hustopeče – Ivančice (10.30), Bohunice
„B“ – Velké Meziříčí (15.00).

2. kolo, sobota 27. září:

6. kolo, sobota 25. října:

10. kolo, neděle 30. listopadu:

Kostelec na Hané – Telnice, Napajedla –
Sokol II Prostějov, Hustopeče – Brno „B“
(neděle 28.9., 10.30), Bohunice „B“ – Kuřim
(neděle 28.9., 15.00), Velké Meziříčí – Juliánov (17.00), Ivančice – Maloměřice (17.00).

Kostelec na Hané – Hustopeče, Bohunice
„B“ – Napajedla (neděle 26.10., 15.00), Velké
Meziříčí – Telnice (17.00), Ivančice – Sokol
II Prostějov (17.00), Maloměřice – Brno „B“,
Juliánov – Kuřim (neděle 26.10., 18.00).

Kostelec na Hané – Velké Meziříčí, Ivančice – Bohunice „B“ (sobota 29.11., 17.00),
Maloměřice – Hustopeče, Juliánov – Napajedla (18.00), Kuřim – Telnice, Brno „B“
– Sokol II Prostějov.

3. kolo, sobota 4. října:

7. kolo, sobota 8. listopadu:

11. kolo, sobota 6. prosince:

Maloměřice – Kostelec na Hané, Juliánov
– Ivančice (neděle 5.10., 18.00), Kuřim –
Velké Meziříčí, Brno „B“ – Bohunice „B“,
Sokol II Prostějov – Hustopeče (15.00),
Telnice – Napajedla.

Kuřim – Kostelec na Hané, Brno „B“ – Juliánov, Sokol II Prostějov – Maloměřice
(15.00), Telnice – Ivančice, Napajedla –
Velké Meziříčí, Hustopeče – Bohunice „B“
(neděle 9.11., 10.30).

4. kolo, neděle 12. října:
Kostelec na Hané – Napajedla, Hustopeče
– Telnice (10.30), Bohunice „B“ – Sokol
II Prostějov (15.00), Velké Meziříčí – Brno
„B“ (sobota 11.10., 17.00), Ivančice – Kuřim (17.00), Maloměřice – Juliánov.

Sokol II Prostějov – Kostelec na Hané
(15.00), Telnice – Brno „B“, Napajedla –
Kuřim, Hustopeče – Juliánov (neděle 7.12.,
10.30), Bohunice „B“ – Maloměřice neděle 7.12., 15.00), Velké Meziříčí – Ivančice
(17.00).
8. kolo, sobota 15. listopadu:
U zápasů, kde jsou uvedeny časy, nebyly
Kostelec na Hané – Bohunice „B“, Vel- pořádajícími
ké Meziříčí – Hustopeče (17.00), Ivančice oddíly v době
– Napajedla (17.00), Maloměřice – Telni- uzávěrky tohoto
ce, Juliánov – Sokol II Prostějov (neděle
vydání zadány.
16.11., 18.00), Kuřim – Brno „B“.

severní část je totiž kvalitnější než
ta jihomoravská. A 'béčko' Bohunic
bude hrát v druhý den než 'áčko', aby
jim to nekolidovalo, budou to chtít
zachránit, mají totiž prvoligový starší
dorost. Asi nebudou mít k dispozici
největší hvězdy, nebude to ale s nimi
jednoduché.“
jednodu
Koho tedy odhadujete na
špici tabulky?
„To je vždy velice relativní, neznám
totiž úplně přesně změny v mužstvech.
Olomouc postoupila, Ivančice budou
opět nepříjemným celkem hrajícím
stoprocentně v horní polovině tabulky,
Velké Meziříčí je značně nevyzpytatelné a omladilo, odtamtud se ale body
těžko vozí. Maloměřice hrály u nás na
turnaji a byl jsem překvapen, jak velice dobře působily. Prý mají za sebou
velice kvalitní letní přípravu, když
byly s 'áčkem' Brna na soustředění,
odehrály spoustu přípravných utkání,
jeví se opravdu slušně. Ani u Kostelce
se nepleťme tím, že tam skončil trenér
a čtveřice zkušených matadorů na hostování. Kolega Grepl je velice zkušený
trenér, prošel si první ligou, extraligou

a ostatními soutěžemi, je to srdcař, který pro Kostelec žije a skládá to tam dohromady. Když jsme hráli u nich, tak
jim chyběli Varha, Varhalík, Vymětal,
Martin Grulich, Ševčík, to je pět jmen
ze základu nesoucí zkušenost. Jirka to
dá dohromady, perfektně z toho uvaří
polévku a bude to soupeř pro horní polovinu tabulky.“
Je tedy někdo, kdo by měl
spíše patřit do dolní poloviny?
„Nerad dělám takové prognózy, může
se to člověku vymstít...(úsměv) 'Béčko'
Brna bude nevyzpytatelné. Doma silné, budou využívat hráče 'áčka', venku už poloviční. Vypadly Sokolnice,
pokud někteří hráči od nich přešli do
Telnice, může být i ta kvalitní. Těžko
teď říct šest celků, co budou v horní
polovině, a šest, co budou dole. Ruku
do ohně dám ale za to, že Napajedla
budou nahoře. Podstatná bude domácí
tvrz, my jsme loni ztráceli body doma
a vzpamatovali jsme se až po čtvrtém
jarním kole.“
Kam po sedmém místě
z minulého ročníku pomýšlíte s Prostějovem vy?

SOKOL KOSTELEC NA HANÉ-HK
– SOUPISKA PRO PODZIM 2014

„V žádném případě si neodvažuji tvrdit, že se budeme pohybovat v horní
polovině tabulky. Chceme hrát klidný
střed tabulky, nebo ještě lépe řečeno
vyhnout se bojům o záchranu. Náhrada střední spojky je velký problém
a uvidíme, co na nás soupeři nachystají. Vědí totiž, že máme k dispozici
dvě nejlepší spojky v soutěži, což jsou
ostrostřelci Kozlovský s Kosinou. Ale
jakmile je musím vystřídat nebo na ně
soupeř hraje ´osobku´, tak nastanou
potíže. Přeji si, ať máme hodně štěstí
a zachráníme soutěž. Když se to nebude dařit, tak mě odvolají a budu
nezam
nezaměstnaný...(smích)“
Budou i letos někteří vaši
hráči hostovat v extralize?
„Ano, David Jurečka má domluveno hostování v Přerově. Jirka Kozlovský jej sice neobnovil Přerov,
ale hostuje v prvoligové Olomouci.
Jirka Kosina zůstává čistě u nás. Měl
zájem jít v případě postupu do Velké
Bystřice, už tam byl a neskrýval spokojenost. Také Velká Bystřice jevila
zájem, jenže ji to nevyšlo a postoupila Olomouc.“

SOKOL II PROSTĚJOV
– SOUPISKA PRO PODZIM 2014
Brankáři:

Brankáři:
Lukáš MACH
Jan MAYER
Pavel NAVRÁTIL
Tomáš VARHA

Jiří HRUBÝ
Michal ZACPAL

Křídla:
Křídla:

Tomáš FRELICH
Jan GREPL
Martin GRULICH
Tomáš HOCHVALD
Lukáš CHALUPECKÝ
Jiří KOPECKÝ
Jindřich PRÁŠIL
Pavel PŘIKRYL
Jakub RIKAN
Petr ZAPLETAL

Pivoti:
Josef HUMPOLÍČEK
David KOPEČNÝ
David PALIČKA
David ŠEVČÍK
Lukáš ŘÍČÁŘ

Spojky:
Marek DOSTÁL
Michal FRELICH
Marek GREPL
Václav PRÁŠIL
Michal SCHEJBAL
Jan SMÉKAL
Martin ŠVEC
Milan VARHALÍK
Jiří VYMĚTAL

Tomáš ČIŽMÁRIK
Tomáš CHYTIL
David JUREČKA
Svatopluk ORDELT

Pivoti:
Tomáš JURÍK
Pavel PROCHÁZKA
Jakub RAŠKA
Pavel ŠESTOŘÁD

Spojky:
Martin BEČIČKA
Kristián BOKŮVKA
Michal JURÍK
Jiří KOSINA
Jiří KOZLOVSKÝ
Filip MIKULKA
Lukáš MÜNSTER
Tomáš VALACH

Změny v kádru:
Přišli: Bokůvka
Odešli: Štěpán Gazdík (návrat do Zubří),
Martin Juráček (Hranice)

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Alois JURÍK
Vedoucí mužstva: Svatopluk ORDELT
Předseda oddílu: Jiří HRUBÝ

Změny v kádru:

Přišli: Dostál, Přikryl (oba hostování ze Zubří), Kopecký, Schejbal (oba hostování ze Senice na Hané),
M. Frelich, T. Frelich, Švec (návrat k házené)
Odešli: Roman Bakalář, Jiří Husička, Marek Knébl, Pavel Knébl (všichni konec hostování), Radek
Godál, Ivo Chalupecký, (oba konec kariéry)

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér: Jiří GREPL
Starosta Sokola: Lukáš CHALUPECKÝ

Komentář redaktora
najdete na
www.vecernikpv.cz
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Volejbalistky Prostějova ovládly Ostrava Cup 2014 „Agelky“ si po roce opět zahrají

špičkově obsazený turnaj v Karpaczi
proti soupeřům z Ligy mistryň

Po vydřeném sobotním prvenství v základní části
mezinárodního turnaje Ostrava Cup 2014 zvládly
ženy VK AGEL Prostějov vítězně i nedělní play
off, tentokrát však o poznání hladším způsobem.
Ve druhém ročníku přípravné akce na severu
Moravy tak obhájily svůj loňský triumf a dobře se
naladily na další přátelské klání.
Ostrava, Prostějov/son
„Agelky“ nastoupily jen s osmi
plejerkami, neboť dvojice německých posil Kathleen Weiss
a Stefanie Karg ladí formu s reprezentací na mistrovství světa, kapitánku Solange Soares
přemohly zdravotní problémy
a mladé odchovankyně Kristýna
Adamčíková, Eva Lakomá i Pavla Meidlová byly na posledních
přípravných turnajích juniorek či
kadetek VK před startem extraligových soutěží těchto věkových
kategorií.
I v tomhle početně omezeném
složení prostějovské volejbalistky
bez větších komplikací zvládly
vstupní duel proti úřadujícím
mistryním Slovenska BVK Bratislava (někdejší Doprastav) hladce
3:0. Větší trable přišly až od druhé sady dalšího střetnutí s praž-

ským rivalem PVK Olymp, kdy
vítězství 2:1 favorit zachraňoval
až těsně urvanou koncovkou vyrovnaného mače. Hned vzápětí
proti domácímu výběru naopak
„vékáčko“ otočilo nepříznivý
vývoj díky tomu, že počáteční
slabší výkon postupně zlepšovalo
až k jednoznačnému závěru. Tím
pádem vybojovalo prvenství po
základní fázi a nejvyšší nasazení
pro nedělní play off.
„Na našem projevu bylo hodně
znát, že hrajeme své první přípravné zápasy. Výkony jednotlivých děvčat i družstva jako celku
jsou zatím kolísavé, na hřišti se
sžíváme a v dané fázi logicky
máme dost volejbalových rezerv.
V dalších utkáních bychom se
měli lepšit, každopádně přáteláky
jsou dobré přesně k tomu, aby
ukázaly rezervy včetně toho, na
čem je nutné nejvíc pracovat,“

Foto: www.vkprostejov.cz
stručně okomentoval v sobotním
večeru dosavadní průběh Ostrava
Cupu 2014 Miroslav Čada, hlavní trenér žen VK AGEL.
V semifinále neměla
Bratislava šanci
Do hry už se v neděli alespoň
jako střídající zapojila částečně
uzdravená kapitánka Solange
Soares, zatímco kubánská posila
Simon Liannes putovala z „účka“
na blok a jiná letní akvizice Ana
Bogdanovic šla místo ní na diagonální post. Tyto personální
přesuny naštěstí neměly na vývoj semifinálového duelu pro
favorita žádný negativní vliv, celé
střetnutí jasně patřilo Hanačkám.
„Tenhle zápas jsme v podstatě
celý odehráli velice dobře a měli
jej od začátku až do konce pod
kontrolou,“ potvrdil kouč VK
Miroslav Čada.

Přes Olymp na vrchol
Závěrečný mač celé ostravské
akce přinesl v úvodním setu vyrovnaný boj, který rozhodla ve
prospěch „Agelek“ lépe ukočírovaná koncovka. Ve druhém dějství pak prostějovský tým zapnul
na vyšší obrátky a největšímu českému sokovi za poslední roky již
nedal ve finále na dvě vítězné sady
žádnou šanci.
„Za toto utkání mohu všechny holky pochválit, dařilo se obzvláště
Andree Kossányiové na podání.
Při zpětném hodnocení mě těší, že
jsme oproti prvnímu turnajovému
dni šli v tom druhém výkonnostně nahoru a v naší hře bylo patrné
zlepšení. Nicméně jsme jen splnili
výsledkové očekávání, na základě
posbíraných poznatků teď budeme
tréninkově pracovat dál,“ řekl Čada.
Výsledkový servis
na jiném místě této strany

Prostějov/son - Loni se volejbalistky VK AGEL Prostějov
v rámci přípravy premiérově
zúčastnily mezinárodního turnaje ve městě Karpacz. Svou
tehdejší zkušenost s velmi silně
obsazeným kláním si nemohly
vynachválit, a proto se letos díky
pozvánce pořádajícího klubu
vydají do Polska znovu. Nejen
herně lákavá akce proběhne
o nadcházejícím víkendu od
pátku 19. do neděle 21. září.
„Před rokem jsme z turnaje
v Karpaczi byli po všech stránkách
nadšení. Měl výbornou organizaci, volejbalově vysokou úroveň a
díky mnoha divákům v hledišti
i hodně dobrou atmosféru. Proto
mě těší, že rovněž tentokrát se
tenhle špičkový přípravný podnik
stal součástí našeho tréninkového
procesu. Byť ještě nemáme úplně
kompletní tým, dají nám tři zápasy
proti soupeřům vesměs z Champions League opravdu mnoho,“ těšil
se na sever Miroslav Čada, kouč
prostějovských volejbalistek.
A kdo konkrétně „Agelky“

v Polsku čeká? Nejprve v pátek
od 18.00 hodin Impel Wroclaw,
v sobotu 20. září opět od 18.00 SC
Drážďany a na závěr v neděli 21.
září od 11.00 hodin Aluprof Bielsko Biala. Výběr z Hané přitom
nastoupí bez dvou německých
reprezentantek Kathleen Weiss
a Stefanie Karg, které se připravují na mistrovství světa, jinak už
bude kolektiv VK Agel pohromadě. Na postu nahrávačky navíc
stejně jako v Ostravě vypomůže
Lucie Růžičková, aby tíha všech
náročných utkání neležela pouze
na mladé Michaele Zatloukalové.
Stejně jako loni zvládne prostějovská výprava 350 kilomet-

rů dlouhou cestu do Karpacze
i zpět domů autobusem. Všechny turnajové duely se hrají
klasicky na tři vítězné sety systémem každý s každým, tedy
celkově šest střetnutí. Výsledky
se sečtou dle současného bodování a konečné pořadí určí
souhrnná tabulka. „Není však
tolik důležité, kolikátí v Polsku
skončíme. Za podstatnější považuji možnost otestovat naše herní
schopnosti proti skutečně kvalitním družstvům evropské úrovně,
čímž nasbíráme spoustu cenných
poznatků směrem k novému soutěžnímu ročníku,“ zdůraznil lodivod Čada.

Program Turnaje tří národů 2014 v Karpaczi
Pátek 19. září
16.00 hodin: Aluprof Bielsko Biala – SC Drážďany, 18.00 hodin:
Impel Wroclaw – VK AGEL Prostějov.
Sobota 20. září
16.00 hodin: hodin Impel Wroclaw – Aluprof Bielsko Biala, 18.00
hodin: VK AGEL Prostějov – SC Drážďany.
Neděle 21. září
11.00 hodin: Aluprof Bielsko Biala – VK AGEL Prostějov, 13.00 hodin: Impel Wroclaw – SC Drážďany.

ŠOK! Pavla Vincourová chce jít Druhou zvučnou posilou z Německa
se
stala
nahrávačka
Kathleen
Weiss!
do Itálie, vedení řeší její odchod

Prostějov/son - Nedlouho po
skončení World Grand Prix
se nahrávačka VK AGEL
Prostějov Pavla Vincourová
měla z české reprezentace
vrátit do svého klubu a zapojit do přípravy. Od té doby
však uplynulo již několik
týdnů a jednadvacetiletá volejbalistka na Hané stále netrénuje. Kvůli množícím se

spekulacím na internetu i sociálních sítích se vedení prostějovského oddílu rozhodlo
současnou situaci vysvětlit.
„Na základě platného tříletého
kontraktu jsme s Pavlou normálně počítali ještě minimálně
pro nejbližší sezónu 2014/2015,
ale ona sama až na přelomu
května a června vyslovila přání z Prostějova přestoupit do
Itálie. My bychom ji rádi měli
tady, jenže hráčka má jiný názor a rozhodla se nenastoupit

do přípravy našeho týmu, byť
podle trvající smlouvy měla.
Vzniklou situaci samozřejmě
řešíme, což ovšem není vůbec
jednoduché. Proto Pavla dle
dostupných informací trénuje
v Itálii, kam chce odejít a my se
s ní snažíme na tom rozumně
dohodnout,“ vyložil karty na
stůl Petr Chytil, předseda správní rady VK Agel Prostějov.
Celou kauzu bude Večerník
i nadále sledovat a již brzy vám
přineseme bližší podrobnosti.

V přípravě dočasně vypomáhá

nahrávačka Lucia Růžičková

Prostějov/son - Situace, která momentálně vznikla na
nahrávačském postu volejbalistek VK Prostějov, vedla
k možná trochu nečekanému
comebacku jedné hráčky
z loňského kádru VK AGEL.
Nenechte se však mýlit, přítomnost Lucie Růžičkové zpět
v týmu je však pouze dočasná.
Jak informujeme na jiném místě strany, první nahrávačka Pavla Vincourová má namířeno do
Itálie a náhrada za ni Kathleen
Weiss bude až skoro do poloviny října s německou reprezentací kvůli mistrovství světa 2014.
Tím pádem by veškerá tíha klíčového místa sestavy ležela po
celou dobu přípravy na mladé

odchovankyni klubu Michaele
Zatloukalové.
„Nechtěli jsme Míšu přetížit
fyzicky ani psychicky, proto se hledalo vhodné řešení.
A napadlo nás oslovit Lucu
Růžičkovou, neboť teď nikde
nepůsobí a naše nabídka se
teoreticky mohla vejít do jejího časového programu. Jde
o účast na dvou našich trénincích týdně plus absolvování
přípravných turnaje v Karpaczi. Tahle výpomoc je přitom omezená připojením Kathleen Weiss k našemu týmu,“
objasnil výpomoc prostějovským příznivcům známé tváře
Miroslav Čada, hlavní kouč
„Agelek“.

Lucia Růžičková prosbu svého bývalého klubu vyslyšela, už s prostějovským kolektivem trénuje a hrála i na
výše zmíněném ostravském
klání. „Za dané situace nám
taková pomoc přišla vhod
a chci za ni Lucii poděkovat.
Nejde přitom o žádnou nedůvěru směrem k Míše Zatloukalové,
pouze jsme jí chtěli na začátku
její první plnohodnotné sezóny
mezi dospělými trochu odlehčit
z již tak vysoké zátěže. Přece
jen si zatím zvyká a nemá to vůbec jednoduché,“ připojil Čada
s tím, že pro soutěžní ročník
2014/2015 vytvoří dvojici nahrávaček VK Kathleen Weiss
a Michaela Zatloukalová.

Hráčské změny u mládežnic VK: mezi ženy
přešlo pět děvčat, klub naopak získal tři posily
Prostějov/son - Hlavní pozornost veřejnosti ohledně personálního složení VK AGEL
Prostějov pro novou sezónu
2014/2015 je samozřejmě
a logicky upřena na ženský
„A“-tým. Zajímavé jsou však
každoročně i hráčské změny, k nimž během léta dojde
u mládežnických družstev našeho volejbalového klubu. Pojďme si zrekapitulovat ty letošní.
Do kolonky odchodů se řadí
pouze pětice plejerek, které z věkových důvodů skončily v kategorii juniorek a přešly mezi
dospělé. Sem patří Michaela Zatloukalová, Kateřina Mlčáková,
Lucie Macková, Silvie Uličná
a Markéta Růžičková. „Míša

Zatloukalová se stala nahrávačskou dvojkou v našem ´áčku´
a ostatním holkám jsme pomohli
najít uplatnění v jiných oddílech
tak, aby mohly od nadcházejícího ročníku hrát první nebo druhou ligu žen,“ upřesnil šéftrenér
mládeže VK Jaroslav Matěj.
Žádná další mladá naděje tentokrát „vékáčko“ neopustila.
„Pochopitelně se někdy stane, že
v nižších věkových kategoriích
třeba někoho přestane volejbal
bavit nebo skončí z osobních či
zdravotních důvodů, případně se
rozhodne přestoupit jinam. Jsem
proto rád, že letos se nám takové případy vyhnuly,“ potěšilo
šéftrenéra prostějovského mládežnického volejbalu.

Naopak do kádrů prostějovských talentů přivítal tři
nové posily: Anetu Weidenthalerovou ze znojemských
Přímětic, Kateřinu Kociánovou ze Svitav a Terezu
Strnadlovou z Nového Jičína. „V určité omezené míře
a v rámci aktuálních potřeb se
snažíme soupisky doplňovat
o volejbalově šikovné holky
z Moravy, které k nám chtějí
přijít, což je tento případ. Jinak v převážné míře sázíme na
vlastní odchovankyně, jejichž
nejen hernímu vývoji věnujeme dlouhodobě maximální
úsilí. A tímto směrem hodláme
pokračovat i do budoucna,“
zdůraznil Matěj.

Prostějov/son - Vzhledem
k daným okolnostem a touze Vincourové odejít do Itálie,
přistoupilo vedení prostějovského klubu k posílení na místě
nahrávačky. „Podařilo se nám
angažovat jedničku na tomto
postu v německém národním
výběru Kathleen Weiss. Jde
o zkušenou, velice kvalitní
a mezinárodně prověřenou
volejbalistku, která své reprezentaci pomohla na posledních
dvou mistrovstvích Evropy ke
dvěma stříbrům. Tím pádem
je zárukou, že bez ohledu na
výsledek jednání s Pavlou Vincourovou budeme mít vynikající tvůrkyni hry odpovídající
svou úrovní vysokým nárokům

Champions League,“ komentoval změnu na nahrávačském
postu VK AGEL Prostějov oddílový šéf Petr Chytil.
Nová posila prostějovského klubu Kathleen Weiss se narodila
2. února 1984 ve Schwerinu, má
tedy 30 let a tím pádem hodně
zkušeností. Měří 171 centimetrů a
váží 66 kilogramů, její dosahy na
síti jsou 290 centimetrů při útoku a
273 centimetrů při blokování. Během své kariéry prošla následujícími oddíly: SC Schwerin (1993
až 2000 + 2003 až 2008), VC
Parchim (2000 až 2003), Martinus Amstelveen (2008/2009),
Sirio Perugia (2009/2010), Igtisadči Baku (2010/2011), Spes
Conegliano (2011/2012), Volley
Club Chieri (2012/2013) a Foppapedretti Bergamo (2013/2014).
Kromě rodné země tak vyzkou-

šela i Nizozemsko, Ázerbájdžán
a Itálii, přičemž posbírala čtyři
mistrovské tituly a tři národní
poháry v Německu, další triumf
v ligové a pohárové soutěži přidala v Holandsku, kde dosáhla
také na Supercup. S německým
národním výběrem kromě výše
zmíněných dvou stříber z ME
(2011, 2013) obsadila 5. místo
na juniorském mistrovství světa
2003, 11. příčku na MS 2006,
6. pozici na ME 2007, 2. post
na vojenském mistrovství světa
2008, 3. místo ve World Grand
Prix 2009, 4. příčku na ME
2009, 7. pozici na MS 2010
a přidala vítězství v Evropské
lize 2013. Výčet jejích úspěchů je tedy dost působivý,
v reprezentaci přitom odehrála
již téměř tři stovky soutěžních
utkání!

Ohlédnutí za prázdninovou přípravou mládežnic

Stovka nadějí absolvovala soustředění ve Sloupu
Sloup, Prostějov/son - Jako každý rok se i letos na celý jeden
týden stal domovem mladých
prostějovských volejbalistek rekreační tábor v městečku Sloup,
které leží v Moravském Krasu.
Talentované naděje VK AGEL
sem už tradičně jezdí na soustředění, jež tentokrát proběhlo
od 9. do 16. srpna.
„Celý tréninkový kemp proběhl
docela v pohodě, i když nám zrovna moc nepřálo počasí. Hlavně
poslední dva dny jsme kvůli němu
museli trochu přizpůsobit program, ale nešlo o nic zásadního.
Naplánované objemy jsme přesto
splnili na sto procent, holky se
s horšími povětrnostními podmínkami popraly a mohu je pochválit,
že pracovaly vesměs dobře,“ ohlédl se za stěžejním úsekem letní
přípravy šéftrenér mládeže VK
Jaroslav Matěj.
Sloupský pobyt je přitom pokaždé
zaměřen především na nabírání
fyzičky. „Letošek nebyl žádnou
výjimkou, opět jsme dělali zejména kondici. Využívali jsme k tomu
veškeré obvyklé možnosti zdejšího rekreačního střediska i jeho
okolí. To znamená, že se hodně
běhalo po lese a dělala se spousta
posilovacích i kompenzačních
cvičení s důrazem na silovou vytrvalost. Také jsme vyjížděli na
cyklistické túry, jenže ze dvou nás
vrátila zpátky bouřka. Najít jinou
náplň naštěstí nebyl problém,“ popsal dále Matěj.
Vedle kondiční zátěže se mladé
Agelky věnovaly též volejbalu.
„Juniorky s kadetkami měly jeden
herní trénink denně, starší a mladší

Foto: www.vkprostejov.cz
žákyně dva. Šlo vyloženě o pilování individuálních činností s důrazem na rozvoj a zdokonalování
herních dovedností jednotlivce.
Celkově naše tradiční soustředění maximálně splnilo svůj účel
a snad mohu za všechny říct, že
se opravdu vydařilo,“ zdůraznil
vrchní kouč.
Ve Sloupu 2014 makalo
v součtu okolo stovky prostějovských plejerek, o jejichž
kvalitní zatížení se starali trenéři Jaroslav Matěj, Lukáš
Miček, Jindřich Němeček,
Ladislav Sypko, Petr Kyša,
Lucie Kučerová, Kateřina
Korhoňová, Pavlína Částková, Barbora Korhoňová, Jana
Němečková, Ondřej Hubáček
a Daniel Vlček. „Někteří z tohoto výčtu jsou specialisté na
kondici. Každopádně myslím,

že nás byl dostatek na to, aby
holky měly skutečně dobrou
péči,“ pravil Matěj.
Šťastně nakonec dopadla i jedna
poněkud hororová příhoda. Postarali se o ni Petr Kyša s Danem
Vlčkem, kteří si ve všeobecném
chladu chtěli ve své chatce na
noc přitopit zahradním grilem,
a tato jejich snaha vyústila v otravu
oxidem uhelnatým. Vše zpočátku
vypadalo velice vážně, musela
se volat záchranka a oba pánové
strávili den v nemocnici. „Naštěstí
z celého nechtěného dobrodružství vyvázli bez větších následků
a už jsou zdraví, což je podstatné.
Teď se tomu zpětně všichni smějeme, jenže to mohlo dopadnout
mnohem hůř. Snad se kluci poučili a nic podobného příště nebudou
zkoušet,“ uzavřel Matěj se směsicí
pobavení i starosti ve tváři.

„Vzhledem k nejasné situaci
s Pavlou Vincourovou jsme museli nějak řešit post první nahrávačky. A nakonec se nám povedlo
přivést hráčku, jejíž volejbalové
kvality jsou opravdu velmi vysoké. Kathleen je sice menšího
vzrůstu a nezablokuje tudíž tolik
míčů, ale co se týká schopnosti
tvořit hru celého družstva, patří
k absolutní mezinárodní špičce.
Svědčí o tom už samotný přehled
všeho, co ve své dosavadní kariéře
díky stabilně vysoké výkonnosti
dokázala. Kvůli startu na podzimním mistrovství světa 2014 se sice
k našemu kolektivu připojí až někdy
před polovinou října, ale rozhodně
má dostatek zkušeností na to, aby
se s celým družstvem rychle sžila
a ještě pozvedla jeho herní úroveň,“
prozradil k angažování Weiss hlavní
trenér „Agelek“ Miroslav Čada.

výsledkový servis turnaje
ostrava cup 2014
ZÁKLADNÍ ČÁST
VK AGEL Prostějov - BVK
Bratislava 3:0 (15, 20, 21)
Sestava Prostějova: Zatloukalová,
Borovinšek, Gambová, Liannes,
Bogdanovic, Kossányiová, libero
Kovářová. Střídala: Markevich.
VK AGEL Prostějov - PVK
Olymp Praha 2:1 (17, -19, 25)
Sestava Prostějova: Zatloukalová,
Borovinšek, Markevich, Liannes,
Bogdanovic, Kossányiová, libero
Kovářová. Střídala: Gambová.
TJ Ostrava
- VK AGEL Prostějov
1:2 (21, -26, -14)
Sestava Prostějova: Zatloukalová,
Borovinšek, Gambová, Liannes,
Bogdanovic, Markevich, libero
Kovářová. Střídala: Kossányiová.
PLAY OFF – SEMIFINÁLE
VK AGEL Prostějov - BVK
Bratislava 3:0 (17, 19, 15)
Sestava Prostějova: Zatloukalová,
Borovinšek, Kossányiová, Bogdanovic, Liannes, Gambová, libero
Kovářová. Střídaly: Markevich,
Soares.
PLAY OFF - FINÁLE
VK AGEL Prostějov - PVK
Olymp Praha 2:0 (22, 14)
Sestava Prostějova: Zatloukalová,
Borovinšek, Kossányiová, Liannes,
Bogdanovic, Markevich, libero
Kovářová – Gambová, Soares.
Konečné pořadí
Ostrava Cupu 2014
1. VK AGEL Prostějov, 2. PVK
Olymp Praha, 3. TJ Ostrava, 4.
BVK Bratislava.
Nejlepší hráčky družstev
z medailových postů
VK AGEL Prostějov: Julie
Kovářová, Tatsiana Markevich.
PVK Olymp Praha: Michaela
Mlejnková, Tereza Škrampalová.
TJ Ostrava: Kamila Spáčilová,
Magdaléna Zedníková.
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Orli letos budou útočit ze zálohy, POHÁDKA SKONČILA. Sen o další výhře

favorité na finále sídlí jinde... v Davis Cupu ukončili mušketýři z Francie
V posledních sezonách se basketbalisté Ariete
Prostějov museli kromě soupeřů ve většině případů popasovat i s neoblíbenou rolí favoritů. Podle
aktuálních soupisek týmů elitní soutěže budou ale
tentokrát hlavními vyzyvateli nymburských suverénů především hráči Pardubic a Děčína. Oba celky
dlouhodobě touží po postupu do ligového finále
a tomu odpovídalo posílení sestav těchto týmů.
Kostry obou výběrů zůstaly z velké části pohromadě a vedení klubů získalo do svých řad několik
atraktivních jmen.
Prostějov/lv
„Pardubice získaly od nás
Dušana Pandulu a Ondru
Kohouta. Zkušené hráče s vysokou kvalitou. K tomu udržely
své nejlepší hráče z minulé sezony. Neumím si představit, že
v takové sestavě nebudou mít
Východočeši ty nejvyšší ambice. Jinak by to přece nedávalo
smysl,“ komentuje sestavu rivala prostějovský asistent David
Hájek.

V podobné situaci jsou rovněž
„Válečníci“ z Děčína, kde sice kariéru ukončil Miroslav
Soukup a novou smlouvu nedostal Matej Venta, vzniklé
mezery ale zacelil Jiří Jelínek
a Anthony Tucker. „V obou
případech odcházející hráče
nahradili lepší basketbalisté.
Sestava je dostatečně zkušená.
Všichni už mají něco za sebou,
nemůžou pořád říkat, že jsou
mladí a učí se. Už musí něco
ukázat. Neměli by se schová-

vat. Děčín má silný kádr, rozhodně konsolidovanější, než je
ten náš,“ tvrdí Hájek.
Za těmito celky bude seřazena
celá řada vyrovnaných týmů. Na
poslední úspěšnou sezonu chce
navázat Opava, která udržela
reprezentačního rozehrávače
Jakuba Šiřinu. Nebezpečné bude po posledním výkonnostním
skoku Ústí nad Labem. Mohutně
posiluje Jindřichův Hradec a zajímavě doplnil sestavu Kolín,
který bude spoléhat například na
vysokého pivota Aleše Chána.
Vhodné typy hledá Ostrava. „Do
této skupiny chceme patřit také.
Pro každého budeme nepříjemní, musíme však počítat s tím,
že nebudeme hned tak silní, jako
v předešlých letech, kdy se naše
sestava příliš neměnila,“ míní
prostějovský asistent, podle něhož nelze podcenit ani Svitavy
a Brno. „Oba kluby se snaží poskládat co nejlepší kádry. Hlavně
v domácím prostředí půjde o
nepříjemné soupeře,“ odhaduje
Hájek.

Kolín se snažil, na úspěch ale ani jednou nedosáhl
Prostějov/lv – Dva další přípravné zápasy s Kolínem na domácí půdě dělily pouze hodiny.
Basketbalisté Prostějova v obou
dokázali zvítězit, i kdy se soupeř
snažil uhrát co nejlepší výsledek.
Tým Ariete vyhrál v pondělním
podvečeru 89:73 a následně i
v úterý dopoledne 98:90, hosté
však především v odvetě dlouho
drželi vyrovnanou partii.
Na začátku prvního duelu se Kolín
dostal do vedení, získal drobný
náskok, další minuty už ale patřily basketbalistům Ariete a ti si do
konce první čtvrtiny zajistili vedení 21:14. V poločase pak vedli
38:27 a položili dostatečný základ
pozdějšímu úspěchu a pohodlné
výhře.
Ve třetí a poslední čtvrtině se
Hanáci dokázali ještě více prosadit

na útočné polovině. Dařilo se střelcům z dálky, pod košem se dařilo
Šteffelovi a rozdíl ve skóre narost
až na rozdíl šestnácti bodů.
Poněkud jiný průběh mělo druhé
střetnutí. Orli se sice rychle dostali
do vedení, ve druhé desetiminutovce ale hráči Kolína vedení
především Alešem Chánem zaznamenali jedenáct bodů v řadě a
vrátili se do hry.
Krok drželi i ve třetí čtvrtině a domácí o dalším úspěchu rozhodli až
v poslední pasáži. Největší zásluhu
na tom měli pivoti Radek Nečas a
David Šteffel, kteří dali dohromady třicet bodů.

Zbyněk CHOLEVA
- Ariete Prostějov:
„Oba zápasy jsme vyhráli, přesto
v naší hře byla celá řada nedostatků. Střídali jsme lepší okamžiky
s horšími. Musíme zapracovat na
tom, abychom udrželi vysoké tempo a soustředění po celých čtyřicet
minut. Spokojený jsem zatím více
s naším útokem. Při zakončení se
nám docela daří, snad to bude stejné
i v průběhu nové sezony.“

Agresivní obrana zastavila maďarského vicemistra
vyrovnali. Před začátkem posledAriete Prostějov
73:71 ního
dějství ztráceli jediný bod a
Atomeromu Paks

(26:14, 30:34, 53:54)

Nejvíce bodů: Tomanec 19, Slezák 11, Tallay 9, Nečas 8, Mrviš 7, Marko 6, Šteffel 4, Sehnal 4, Kouřil 3 – Dugat 20, Jones 17, Toth 9.

Prostějov/lv – Maďarský vicemistra účastník EuroChallenge
Cupu Atomeromu Paks
byl dalším soupeřem Ariete
Prostějov v průběhu přípravy
na nový ročník nejvyšší domácí soutěže. Hosté s řadou
Američanů v sestavě v rámci
svého pobytu v České republice porazili Ostravu a Opavu, na
Hané ale narazili. Orli vyhráli
po dramatické koncovce 73:71
a předvedli zatím nejlepší výkon od začátku přípravy.
Začátek byl zcela v režii prostějovského výběru. Maďarský
protivník měl velké problémy s
agresivní obranou a během úvodních šesti minut dal pouhé dva

body. Orli díky tomu odskočili
až na rozdíl dvanácti bodů a tento náskok udrželi do konce první
čtvrtiny, kdy vedli 26:14.
Špičkový maďarský tým pak přece jen chytil dech. Zahnal únavu z
náročného programu a především
zásluhou zámořských basketbalistů začal své manko stahovat.
Orly navíc postihl střelecký výpadek, když nedokázali proměnit
několik otevřených pokusů. Paks
této situace využil a po dvaceti
minutách hráči Ariete prohrávali
30:34.
Také druhou půli zahájili hosté
náporem, domácí se však vrátili
k neprostupné obraně a v závěru
třetí desetiminutovky několikrát

drželi šanci na výhru.
Závěrečné minuty nabídly zajímavé drama. Oba soupeři se
několikrát vystřídali ve vedení. O
poslední změnu stavu se zasloužil
Pavel Slezák. Maďaři pak sice
měli ještě poslední útok, koš přes
dvakrát opakované zakončení
netrefili a museli se smířit s porážkou.

Zbyněk CHOLEVA - Ariete Prostějov:
„Z výsledku mám radost, protože se
nám podařilo porazit opravdu silný tým.
Musím hráče pochválit za agresivní
obranu, která nám pomohla i za nepříznivého stavu. Díky ní jsme se dokázali
vrátit do utkání. Slušná byla rovněž
ofenziva. Přesto musíme ještě zvýšit naši sehranost. Navíc potřebujeme snížit
počet ztrát, které nás zatím trápí.“

Na vítězný hattrick v Davis Cupu český národní
tým nedosáhne. V semifinále soutěže totiž obhájci dvou triumfů v řadě prohráli s Francií 1:4, když
o postupujícím bylo jasno již po sobotní čtyřhře.
Hostům totiž hrubě nevyšel první hrací den, v deblu zase doplatili na zdravotní problémy Radka
Štěpánka a bylo hotovo. V neděli se o alespoň
čestný úspěch postaral nadějný Jiří Veselý. Závěr
obstaralo vítězství Monfilse nad Rosolem.

tie-break, konec se nezadržitelně
blížil. „Kdyby to bylo na turnaji,
zmizel bych z kurtu. Tady z respektu k fanouškům, k týmu, jsem
to chtěl nějak dohrát,“ soukal ze
sebe Štěpánek. V závěrečném setu byla převaha domácích drtivá,
soupeři povolili jedinou hru a již
v předstihu vybojovali postup do
finále. „Vůbec netuším, co teď bude. Nemůžu udělat dva normální
kroky za sebou,“ přiblížil svůj stav
nešťastný Štěpánek.

který byl v průběhu střetnutí lepším
hráčem. Byl jsem na tom fyzicky lépe
než soupeř. Možná už měli za sebou
nějakou oslavu,“ poznamenal vítěz třetí
dvouhry. Výhra se může Veselému hodit i v dalších letech, kdy by měl převzít
v Davis Cupu větší díl zodpovědnosti za
výsledky týmu. „Je to další zkušenost.
Bude se hodit,“ věří tenista.
V posledním utkání Lukáš Rosol
nestačil na Gaela Monfilse, s nímž
prohrál 7:5, 4:6, 5:7 i když s favoritem
držel krok až do rozhodujících míčů.

Paříž, Prostějov/lv
Černý pátek bez jediného setu
Naděje Čechů se začaly bortit
hned od prvního pátečního utkání.
Tomáš Berdych neměl v duelu s
Richardem Gasquetem svůj den a
Francie po výsledku 6:3, 6:2, 6:3
rychle vedla 1:0. Prostějovský tenista udělal v zápase osmatřicet
nevynucených chyb, přičemž jen
v první sadě jich bylo devatenáct.
Ve druhém setu pak „Berďa“ rychle prohrával 0:3 a na průběhu nic
nezměnilo ani chvilkové vzepětí v
podobě snížení na 2:4. Nepomohla
ani pauza po druhém setu. Gasquet
neustále diktoval tempo hry a prokázal oprávněnost své nominace
na úkor Monfilse. „Richard hrál
velmi dobře. Já jsem naopak nebyl
dost konkurenceschopný. Byl to z
mé strany nejhorší výkon v Davis
Cupu,“ komentoval své vystoupení Tomáš Berdych, který současně
uznal, že se na střetnutí po přesunu z
US Open nestačil dostatečně dobře
nachystat. „Soupeř toho využil.
Neměl výkyvy ve hře, zahrál skvělý
antukový tenis. Navíc měl skvělou
podporu publika v zádech. Znám
ten pocit, jaké to je. Byl to pro něj
skvělý zápas,“ ocenil Gasqueta poražený.
Ve druhém singlu Lukáš Rosol hladce
podlehl Jo-Wilfriedu Tsongovi 2:6,
2:6, 3:6 a domácí byli na koni. „Tsonga
mě prostě přejel. Nenašel jsem na něj
žádnou hru. Byla to velká lekce,“ uznal
kvalitu soupeře hráč pražské Sparty.

Padli. Český daviscupový tým těsně před zahájením semifinálové řeže v pařížském areálu Roland
Garros. Přes veškerou snahu tentokrát tato parta na svého soka neměli a po jedenácti zápasech poznala přemožitele.
Foto pro Večerník: Jiří Vojzola
Naději na obrat vzaly bolesti zad

Čestný bodík prostějovského mladíka

Za krajně nepříznivého stavu nastupovala na kurt dvojice Tomáš
Berdych - Radek Štěpánek.
Ostřílený pár chtěl přesto vykřesat jiskřičku naděje na obrat. Proti
dvojici získali tenisté první set
7:6, v dalších ale padli 4:6, 6:7,
1:6, i díky zdravotním problémům
Štěpánka. Nejzkušenější hráč na
kurtu se už během druhého setu
nechal ošetřit, pauza ovšem nepomohla. Berdych se snažil ze
všech sil, vyrovnání neodvrátil, a
i když třetí dějství rozhodoval až

Za rozhodnutého stavu se na kurt
Philippa Chatriera dostal Jiří Veselý,
jehož soupeřem byl devětadvacátý hráč
světa Julien Benneteau. Naděje českého
tenisu a hráč TK Agrofert Prostějov vyhrál ve dvou setech 6:4, 6:3 a získal pro
svůj tým první bod. „Pochopitelně je něco jiného nastupovat na kurt za rozhodnutého stavu. Ale i tak jsem chtěl uspět.
Hrát na centrálním dvorci na Roland
Garros je velký zážitek. Jsem rád, že se
mi podařilo soupeře porazit a doufám,
že na tomto kurtu odehraji ještě další
podobné zápasy,“ říkal po utkáníVeselý,

"I prohry jsou součástí sportu.
Ukončení jeddenáctizápasové série
bez porážky nás mrzí, ale Francie byla
hodně silná a v optimální formě. Naše
kluky naopak trápily určité větší či
menší problémy, jak tomu tak někdy
bývá. Z porážky bych ale nedělal
tragédii," zhodnotil víkendový souboj majitel České sportovní, která se
o daviscupový i fedcupový tým ČR
stará, Miroslav Černošek. "V Paříži
jsem byl osobně a ještě v sobotu večer jsme seděli s celým týmem, který
nepřišel o odhodlání. Prostě, jedeme
dál," zakončil letošní ročník bojovně
Černošek.

Světové žebříčky mužů i žen potvrzují,
že PROSTĚJOV JE opravdu NEJLEPŠÍ
Prostějov/lv - Po posledním
grandslamovém turnaji US Open
poskočila Petra Kvitová na třetí
místo světového žebříčku WTA
a přiblížila se těsně ke svému historickému maximu. Lucie Šafářová
si své dosavadní postavení vylepšila a momentálně je čtrnáctá.
Mezi muži drží Tomáš Berdych
dlouhodobě umístění v nejlepší
světové desítce a je šestý. V nabité
konkurenci bojuje statečně rovněž
Jiří Veselý, 77. hráč žebříčku ATP.
Prostějovskému tenisu se prostě ve
světové konkurenci daří také v této
sezoně.

„Je to dobrý rok a zdaleka nejde
jen o vítězství Petry Kvitové ve
Wimbledonu. Naši hráči dosáhli na
celou řadu úspěchů, patří mezi opory
národních týmů. Máme z toho pochopitelně radost,“ tvrdí šéfka prostějovských tenisových projektů Petra
Černošková.
Především v ženské kategorii zažívají hráčky TK Agrofert hodně
úspěšné časy. Kromě Šafářové
a Kvitové je v první stovce i Petra
Cetkovská, momentálně šestapadesátka světového žebříčku a také mladičká Tereza Smitková,
které patří osmaosmdesátá příč-

ka, přičemž prožívá svoji životní
sezonu.
„Hlavně Tereza Smitková nás hodně
potěšila. Mezi ženami hraje prakticky
první sezonu a všechno je pro ni nové. Zápasy ještě nevyšly podle jejích
představ, i tak ukazuje svůj velký potenciál,“ ocenila letošní výkony velké
naděje českého tenisu Černošková.
„V Prostějově se dlouhodobě snažíme
vychovávat nové špičkové tenisty.
Nechceme si pouze užívat současné
úspěchy. Za pár let bychom na ně mohli jenom vzpomínat. Podporujeme
mládež a věříme, že u nás rostou budoucí šampioni,“ dodala Černošková.

Prostějovský TK Agrofert má velkou naději, že bude svým tenistům
držet palce i na konci sezony v průběhu Turnaje mistrů. O účast úspěšně bojuje Kvitová s Berdychem,
naději má stále i Šafářová. „Mít
své zastoupení v obou kategoriích na
vyvrcholení sezony by bylo krásné.
Pochopitelně jde především o úspěch
samotných hráčů. Ale současně bychom měli radost, že k tomu přispěla
i naše péče, kterou tenistkám a tenistům věnujeme. Prostějov je opravdu
nejlepší klub na světě. Světové žebříčky to potvrzují,“ uzavřela šéfka prostějovských tenisových projektů.

Ženy o víkendu vstupují do druhé ligy

Prostějov/jim - Po velice vydařeném ročníku 2013/2014, kdy
basketbalistky TJ OP Prostějov
s přehledem ovládly oblastní
přebor i baráž o druhou ligu,
má před sebou družstvo vedené Željko Živkovičem novou
výzvu. Tou je potvrdit předcho-

zí výsledky i výbornou práci s
mládeží rovněž ve vyšší soutěži,
premiéra je čeká již o tomto víkendu. V sobotu 20. září od 17
hodin totiž přivítají Pelhřimov.
Druholigová skupina „B“, do níž
od léta náleží i Prostějov doznala
několika změn. Tou hlavní je roz-

šíření počtu celků z devíti na deset,
téměř polovina z nich je tu nových.
O patro výše postoupil díky úspěšnému play off Šumperk, naopak
spadlo poslední Týniště nad Orlicí
a nepokračuje tu ani Nymburk.
Vítězství v základní části obhajuje OSK Olomouc, pokračují i po

úvodní fázi soutěže třetí Zlín, pátý
Pelhřimov, šestá Slovanka, sedmý
Příbor a osmé Poděbrady. Z „A“
skupiny se přesunul play off hrající Brandýs nad Labem, sestoupil
TJ Sokol Manver Pečky, naopak
společně s Prostějovem postoupila
Ostrava „B“.

jednoznačně pro Vrahovice
NOHEJBALISTÉ Prostějova Derby v okresním přeboru
1:5
ve finále play-off druhé ligy!

Prostějov/pk - Uplynulou sobotu
odpoledne se na kurtu TJ Plazy
odehrál odvetný zápas semifinále play off druhé ligy nohejbalistů
mezi domácím týmem a hostujícím celkem TJ Sokola I Prostějov.
Vyřazovací souboje se hrají na
dva vítězné zápasy a vzhledem
k výhře Hanáků na domácí půdě,
mohlo být tedy už v sobotu rozhodnuto. Hosté ze Sokola I ovšem byli proti
a soupeře po velmi dobrém i bojovném výkonu vyřadili, čím tak poprvé
ve své historii postoupili do GRAND
finále s vítězem druhého zápasu Avií
Čakovice B.S.
Prostějovský celek vstoupil do zápasu
stejně jako v prvním duelu vynikajícím způsobem, když „dvojka“ Šlézar-Klaudy po velmi dobrém výkonu zvítězila ve dvou setech a i druhá dvojice
Valenta-Procházka přehrála po bojovném a dramatickém boji sestavu Plazů
až úplně závěrečným míčem. Sokol
I se tak ujal vedení 2:0 na utkání, což
bylo velmi důležité. Ve trojicích pokračoval prostějovský celek ve vítězném
tažení když první trojka hostů ve složení Klaudy, Šlézar, Roba a Omelka
jasně vyhrála ve dvou setech a průběh další trojice Prostějova ve složení

Wiesner, Valenta, Procházka nasvědčoval k zisku dalšího bodu Prostějova.
Bohužel po vystřídání Procházky za
Ftačníka se prostějovský stroj nějak
zadrhl a po chybách v útočné fázi domácí vyhráli a snížili stav zápasu na
1:3 pro hosty, což bylo varování.
V singlu dal trenér Prostějova příležitost opět Tomáši Robovi, který se
první set nemohl dostat do potřebného
tempa a jistoty úderů. Od druhého setu
již ovšem hrál Tomáš svůj strojový singl a po setech 10:5 a 10:7 zvýšil vedení
Prostějova již na 4:1. Vítězný pátý bod
a potvrzení historického postupu Prostějova do finále bojů o 1.ligu stvrdila
trojice ve složení Valenta, Wiesner
a Procházka. Pro rekapitulaci tedy TJ
Plazy - Sokol I Prostějov 1:5 a postup
Prostějova do finále play-off.
„Toto utkání se mi musí hodnotit
dobře. Kluci si byli vědomi důležitosti
zápasu a podle toho také přistoupili
k tomuto utkání. Podali velmi bojovný
a odhodlaný výkon a od začátku nepřipustili prodloužení této semifinálové série. Všichni hráči, kteří v zápase nastoupili, zahráli opravdu bojovný nohejbal,
i když se vše nedařilo podobně jako v
domácím utkání,“ radoval se po návratu
z výhry a tím i postupu do finálové série

Richard Beneš, lodivod prostějovských
nohejbalistů. „Našimi tahouny a nejlepšími hráči byli Honza Šlézar, Kuba
Klaudy a Honza Valenta, ale musím
vyzvednout i hru Radka Omelku na náhře a bloku, když přišel na kurt v době,
kdy se trojici nedařilo a prohrávali jsme.
Svým výkonem napomohl k obratu v
utkání,“ chválil Beneš.
Finálová série hraná opět na dva
vítězné zápasy začíná v Prostějově
v sobotu 27. září 2014 na kurtu u sokolovny na Skálově náměstí od 10.00
hod. s týmem Avia Čakovice, který
má ve svém středu hned několik bývalých extraligových hráčů. „Přijďte
povzbudit v hojném počtu prostějovský nohejbalový celek Sokola I, kluci
to budou určitě moc potřebovat. Občerstvení na místě je tradičně zajištěno za velmi výhodné ceny,“ pozval za
výbor nohejbalového oddílu Sokola
I Prostějov Richard Beneš.
Uplynulou neděli sehráli dorostenci
Sokola I předposlední zápas základní části dorostenecké extraligy
v Horažďovicích. A přestože utkání
již nemohlo nic změnit na jistotě
účasti Prostějova v play-off o bronzové medaile, Hanáci zvítězili s přehledem 6:2.

TJ Sokol Držovice
TJ Sokol Vrahovice

(1:3)

Branky: 5. Zahradníček – 8. R. Tomeček, 19., 82. Kučera, 27. Kratochvíl,
85. Procházka. Rozhodčí: Antoníček - Majer, Novák. Žluté karty: Jetel
- R. Tomeček, Závodský. Červená karta: 67. Fiferna (D). Diváků: 60.

TJ Sokol Držovice:
Jetel - Krčmář (78. Budaj), Pella, Valenta, Hošek - Šatný, Fiferna, Kořínek
(73. Žáček), Hausknecht - Havlena, Zahradníček. Trenér: Marek Valenta

TJ Sokol Vrahovice:
Pokorný – Doležel, Šmíd, Klíč, R. Tomeček (87. Minx) – Procházka, J. Tomeček
(81. Němec), Kratochvíl, Dvořák – Kučera, Závodský. Trenér: Pavel Zapletal.

Držovice/tok - V šestém kole Sportika II. třídy Přeboru OFS na sebe
narazily aktuálně desáté Držovice
a třetí Vrahovice. Prestižní duel
prostějovského předměstí a odtržené obce tahali podle papírových
předpokladů za kratší konec domácí, kteří podlehli zelenobílým
1:5.
Na utkání, které časově kolidovalo s hokejovým zápasem Jestřábů
a daviscupovým střetnutím českých
tenistů ve Francii, přišlo okolo šedesáti diváků. Ti po úvodních střeleckých pokusech Romana Tomečka
a domácího Havleny viděli nečekaně rychlý gól, kterým se Držovice
dostaly do vedení už v 5. minutě.
K odraženému balónu se dostal
Zahradníček, prošel mezi dvěma

obránci a obstřelil gólmana - 1:0.
Nedlouho radovati se ovšem bylo
dopřáno domácím: už za tři minuty
vystřelil Roman Tomeček v šestnáctce zpoza obránce k levé tyči
a bylo srovnáno – 1:1. V následujícím průběhu domácí kapitán Pella
rozehrál nepřímý kop až do náruče
brankáře Pokorného, na druhé straně
těsně mimo hlavičkoval Závodský.
Ještě neuplynula ani první dvacetiminutovka, když Kučera využil
zaváhání v rozehrávce Držovic
a strhl vedení na stranu favorita - 1:2.
A Vrahovice měly i nadále víc ze
hry, Závodský našel centrem Jakuba
Tomečka, který mířil na bližší tyč
a Jetel musel vytáhnout střelu na roh.
Ve 27. minutě našel Dvořák před
bránou úplně volného Kratochvíla,

pro nějž nebyl problém přidat třetí
branku - 1:3. Do přestávky měl brankář Jetel ještě problémy s Dvořákovou ránou, kterou neudržel v rukavicích, na druhé straně po standardní
situaci hlavičkoval nad břevno Pella.
Do druhé půle nastoupily Držovice
přece jen konsolidovanější a vytvořily si menší územní převahu.
Hned po příchodu z kabin se další
nebezpečnou hlavičkou prezentoval
Pella, Jetel odvracel na další roh.
V 55. minutě Šatný, jemuž domácí
oddíl před zápasem pogratuloval ke
čtyřicetinám, mířil z hranice šestnáctky nad bránu. Na druhé straně

po hodině hry našel Dvořák v dobré
pozici Procházku, který orazítkoval
tyč domácí svatyně. V 69. minutě
neudržel nervy na uzdě držovický
Fiferna, který strčil v přerušené hře
do soupeře a byl okamžitě vyloučen. Na druhou stranu měli domácí
i štěstí, když si Závodský obhodil
gólmana a poslal míč do prázdné
brány, ovšem tak pomalu, že jej Jetel ještě stačil dostihnout. V poslední
desetiminutovce už ale oslabený
celek nedokázal vzdorovat a Kučera
s Procházkou, který se ukázkově
trefil z přímého kopu, dali výsledku
definitivní podobu - 1:5.

Martin PELLA - kapitán Sokola Držovice:
„V prvních minutách jsme začali aktivně, dali jsme gól, což nás nastartovalo, ale
vzápětí nás vlastní chyby srazily na kolena. Nějakou dobu trvalo, než jsme se z tříbrankového přídělu vzpamatovali, což náš výkon jistě poznamenalo. O přestávce
jsme si k zápasu něco řekli, kluci si to vzali k srdci a začali hrát konečně po zemi
a kombinačně, čímž jsme se dostali do lehkého tlaku. Bohužel jsme své šance neproměnili a snad nám byla i upřena penalta, ale vlastní nedisciplinovaností jsme se
opět srazili k zemi a v deseti už nešlo se zápasem nic udělat.“

Pavel ZAPLETAL - Sokol Vrahovice:
„V prvním poločase jsme byli jednoznačně lepší, po přestávce jsme se připravovali
o šance. Zaplaťpánbůh, že jsme dali čtvrtý gól, jinak by byl zápas drama až do
konce, Držovice se ještě nevzdávaly. Hodně nám pomohl do sestavy se vrátivší
Roman Tomeček. Pro nás je podstatné, že jsme tady urvali tři body, byť druhý
poločas byl z naší strany katastrofální.“

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview se špičkovým prostějovským parašutistou Liborem Jirouškem - 2. část

„CHCI SKÁKAT, DOKUD MI TO ZDRAVÍ A VÝKONNOST DOVOLÍ“
Čerstvý držitel dvou titulů mistra světa si pochvaluje skvělé podmínky vytvářené Duklou Prostějov

Prostějov - Sportovní parašutismus a Dukla
Prostějov, jsou už dlouhá léta synonymem pro
velkou výsledkovou úspěšnost. Hlavně za posledních dvacet roků nebylo skoro žádného
světového či evropského šampionátu, ze kterého by se česká reprezentace mužů zastoupená
vyslanci hanáckého oddílu vracela s prázdnou.
Naopak většinou to na vrcholných mezinárodních
akcích medailově cinkne víc než jednou, jako tomu tak bylo nedávno na civilním mistrovství světa v Bosně a Hercegovině. Na tamním zisku pěti
cenných kovů se výrazně podílel Libor Jiroušek,
s nímž si Večerník povídal v obsáhlém rozhovoru, jehož první díl jsme přinesli v minulém vydání
a dnes exkluzivní interview dokončujeme.
mezi nejlepší na světě v individuální akrobacii, zatímco
V klasickém parašutis- přesnost přistání mi vychází
mu zpravidla platí, že o něco méně. V Banja Luce
kdo je špičkový v individuální akrobacii, nedaří se mu
tolik v přesnosti přistání
a opačně. Lze tedy vůbec tyto
dvě tak rozdílné disciplíny na
úplné top úrovni skloubit?
„Určitě to jde, ale je pravda, že
skoro na každém šampionátu
najdete v popředí výsledkové
listiny akrobacie a přesnosti
naprosto jiná jména. Málokomu se povede zaskákat na
jedněch závodech obě disciplíny tak, aby byl dvakrát na medailích nebo aspoň v nejlepší
desítce. Dosáhnout špičkové
výkonnosti současně v akrobacii i přesnosti však podle
mě teoreticky možné je. Tedy
pokud závodník splní několik
nezbytných předpokladů: potřebuje talent, musí hodně moc
trénovat, mít nejlepší možné mě ale srazilo víc dolů až povybavení, dostatek zkušeností slední nepovedené kolo, jinak
a srovnanou hlavu. Navíc těž- to nebylo špatné. Do budoucna
ko něco velkého dokážete bez určitě chci udržet skvělou akalespoň základní porce štěstí. robatickou výkonnost a zlepšit
Mně osobně se v posledních přesnost, na čemž hodlám dost
letech podařilo stabilně dostat pracovat. A věřím, že s novým
INZERCE
Marek Sonnevend

dákem, který jsem teď nějapadákem,
kouu dobu hledal, to půjde.“
Uplynulé mistrovství
světa na Balkáně prý
bylo
lo docela nezvládnuté z organizačního
nizačního hlediska. Je to
pravda?
avda?
ohužel, problémy tam byly...
„Bohužel,
řadatelé to opravdu moc nePořadatelé
ádali. Zásadní chybu udělali
udě
zvládali.
om, že na jediné místo
to napláv tom,
vali úplně rozdílné disciplídis
novali
výš
ny, kdy se skáče z jiných výšek
ím pádem je potřeba mnonoa tím
m víc letů, než když může
hem
skakovat hodně závodníků
vyskakovat
ednoho letadla. Proto všechz jednoho
no trvalo spoustu času, k tomu
dvaa dny nevyšlo počasí a nanec se až na poslední chvíli
konec
hlo absolvovat tolik soutěžstihlo
h kol, aby vůbec mohly být
ních
sledky mistrovství světa ofivýsledky
lně vyhlášeny...“
ciálně

„Pochopitelně chceme znovu uspět,
ale tentokrát to bude těžší. Z úspěšné
bosenské sestavy v týmu zůstáváme
pouze Olda Šorf a já, jinak letí mladší
a tím pádem méně zkušení kluci...“
Parašutistická jistota LIBOR JIROUŠEK
k nadcházejícímu armádnímu MS v Indonésii
Považujete za výhodu, že
se dá klasický parašutismus provozovat i v hodně vysoké kvalitě do vyššího věku, než
ve většině jiných sportů?
„Výhoda to určitě je. Pokud
se člověk dokáže fyzicky udr-

žovat, slouží mu zdraví a má
chuť i motivaci, může v našem
sportu závodit třeba i na světové úrovni hodně dlouho. Výjimkou nejsou ani jedinci, kteří
patří mezi nejlepší klidně dost
po čtyřicítce, například mým

zatím rozhodně nic nebalím.
(směje se) Končit zbytečně
brzo by totiž byla hrozná škoda, když už tolik let makám
a povedlo se mi dostat na tak
vysokou úroveň. Abych se
vyškrábal mezi nejlepší, stálo
to docela hodně práce. A chuť
dál v ní pokračovat mi určitě
nechybí. Ovšem podstatné samozřejmě je mít odpovídající
zázemí, podmínky.“
A ty máte?
„Právě že ano. V Dukle
Prostějov díky trvalé podpoře armády máme podmínky
naprosto vynikající. Klíčové
je, že díky finanční podpoře
si můžeme pronajímat civilní
letadla, neboť s využitím těch
vojenských je to složitější.
V civilním letounu jdeme do
vzduchu za příznivého počasí
skoro vždycky, kdy to je možné, a díky tomu jsme schopní
toho dost natrénovat. Navíc
během zimy často využíváme
umělý větrný tunel u Prahy,

který funguje několik posledních let a výrazně nám pomáhá
zlepšovat skupinovou akrobacii. Pokud současný příznivý
stav vydrží i do budoucna, tak
pevně věřím, že jsme schopní dál pravidelně vozit nové
a nové medaile z mistrovství
světa i Evropy. (úsměv)“
Ve druhé polovině září vás
teď čeká armádní mistrovství světa v Indonésii. Cestujete tam pro další cenné kovy?
„Pochopitelně chceme znovu
uspět, ale tentokrát to bude
asi těžší. Z úspěšné bosenské
sestavy totiž v týmu zůstáváme pouze Olda Šorf a já,
jinak letí mladší a tím pádem
méně zkušení kluci jako Kuba
Pavlíček, Petr Směšný a Miloš
Kříž. Ovšem i tak medailové šance určitě máme. Jak už
jsem zmínil, zlepšujeme se ve
skupinové akrobacii, a když
se nám povede dobře zaskákat
přesnost přistání, tak můžeme
být opět vysoko.“

kdo je

Foto: archiv ASO
Dukla Prostějov
parťákům Jindrovi Vedmochovi a Jirkovi Gečnukovi to pořád
jde výborně. Však taky mají
oba na kontě okolo padesáti
získaných medailí ze světových
a evropských mistrovství, takže
ještě mám co dohánět. (úsměv)
Každopádně v parašutismu platí, že začátky jsou oproti jiným
sportům pomalejší, zatímco vydržet se pak dá mnohem déle.“
Vy osobně plánujete závodit ještě jak dlouho?
„Dokud to půjde! Je mi pětatřicet a cítím se dobře, takže

libor jiroušek

Zá d ík v parašutismu
Závodník
š i
a čl
člen ArmádA ád
ního sportovního
p
oddílu Dukla Prostějov 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.

