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JEHO „OBĚŤ“ NEBYLA EXKLUZIVNĚ
PROTI, ČTYŘI MĚSÍCE
NA TO VŠAK ZEMŘELA...
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HORNÍ ŠTĚPÁNOV, PROSTĚJOV Otec čtyř dospělých dětí Andrej Hospody
z Horního Štěpánova před rokem ovdověl. Se svojí situací se horkotěžko
smiřoval, chyběl mu hlavně sex. Novou partnerku si však nebyl schopný
najít, a tak to zkusil na vlastní jednatřicetiletou dceru! Ta se zřejmě nijak
zvlášť nebránila, navíc hodně dlouho mlčela. Se svým opakovaným zážitkem ze sexu s otcem se ovšem nakonec přece jen svěřila své sestře, která
věc nahlásila na policii. Vše skončilo u prostějovského soudu...

exkluzivní reportáž ze soudní síně

čtěte na straně 5

➢

Sedmapadesátiletý Andrej Hospody, který pochází ze Slovenska, žije v podnájmu
malého obecního domu v Horním Štěpánově.
Foto: Martin Zaoral
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Snad koneènì zabouøí!
Prostějov (mik) - Vyschlá Hloučela i mlýnský náhon a hnijící voda
v drozdovickém rybníku. Jestli
v dohledné době pořádně nezaprší,
čeká také Prostějov pořádný malér.
Meteorologové naštěstí nějaký ten deštík na tento týden předpovídají, v pátek
14. a v sobotu 15. srpna mají dokonce
i do Prostějova přijít bouřky. „Na déšť
čekáme jako na smilování, zavlažování
trávníků i nedávno vysazené zeleně
vedle městských komunikací se prodražuje,“ zmínila Ivana Hemerková.

Dùm hrùzy „zkrásnìl“
Prostějov (mik) - „Vykřičený“ dům
v ulici J. Zrzavého, který magistrát využívá pro ubytování sociálně slabších
spoluobčanů, dostal konečně nový kabát. Na naprosto nevyhovující technických stav fasády, ale také interiéru budovy dlouhodobě upozorňovali zdejší
nájemníci. „Dům byl postavený zhruba před třiceti roky a po celou dobu
se tady žádné vnější úpravy nedělaly.
Pochopitelně, že vznikaly velké tepelné ztráty. Teď je vše jinak, budova má
zateplené obvodové zdivo a střechu,“
prozradil náměstek prostějovského
primátora Zdeněk Fišer. Kromě izolace jsou vyměněna okna a vchodové
dveře. „Rekonstrukce stála dohromady
bezmála sedm milionů,“ doplnil Fišer

FOTO

SBĚRNÝ DVŮR?
NE, TAKOVÁ
VEÈERNÍKU NORMÁLNÍ RODINKA...

CO NÁS POTĚŠILO…

MICHAL KADLEC

PROSTĚJOV Kdo během minulého úterý odpoledne procházel Žeranovskou ulicí, narazil
před malým polorozbořeným domkem blízko
rybníku na hromadu igelitových pytlů s odpadky. Hned vedle popelnice. Ta ovšem takové normální rodince z menšinové komunity
jistojistě nestačila...
„Smrdí, smrdí, strašně to tady smrdí,“ zacpávala si nos mladá maminka, který tudy po
chodníku projížděla s kočárkem. Co všechno
Foto: Michal Kadlec
obsahovaly igelitové pytle a jedna velká plátěná taška, to Večerník raději nezkoumal. Redakci by jenom zajímalo, proč obyvatelé domku, který je takřka na
rozpadnutí, si ještě jednu popelnici „neprikúpí“, jak by řekl Bolek Polívka. Chudáci popeláři, kteří tento brajgl
pak mají likvidovat...

Agentura Nová vyhláška města: ZÁKAZ SPROSTÉ MLUVY!

Smog nad Prostìjovem
Prostějov(mik)-Zejménakvůlinebývalým vedrům zjistili hygienici v pátek
v Prostějově zvýšené množství smogu.
„Upozorňujeme občany na zhoršenou
kvalitu ovzduší. U troposférického
ozonu došlo k překročení informativní
prahové hodnoty 180 mikrogramů na
metr krychlový,“ informovala v pátek 7.
srpna odpoledne Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu města Prostějova.
Osobám s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem
se doporučuje zdržet se při pobytu pod
širým nebem zvýšené fyzické zátěže.
U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

rubriky
Večerníku

Kouření, pití alkoholu, používání pyrotechniky. To všechno je už
v Prostějově na veřejných místech zakázáno. Ale jak Agentura Hóser zjistila, na sjezdu konšelů a zastupitelů
se v září odhlasuje další, a tentokrát
hodně rozporuplné omezení pro naše
občany. Vedení magistrátu má totiž
dost vulgárních projevů některých
Prostějovanů, kteří sprostou mluvou
ovlivňují slušné návštěvníky města
z jiných luhů a hájů republiky.
„Šel jsem tuhle na oběd a zastavil se
krátce u dvojice mladých lidí, která

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

•• Pondělí ••

spolu živě diskutovala. Během jejich tříminutového rozhovoru jsme
sedmadvacetkrát zaznamenal slovo
vole, osmnáctkrát označení ku…
a patnáctkrát slovo pi...! To je nehorázné. Hned mě napadlo, jak tomuto
nešvaru zamezit,“ svěřil se Agentuře
Hóser Miroslav Nakaseseděl. Jak dodal, v ten kýžený den, hned jak se vrátil
z oběda, uzamknul se ve své primátorské kanceláři a začal pracovat na
textu nové vyhlášky o zákazu sprosté
mluvy. Ta by podle jeho slov měla vejít
v platnost už od prvního září tohoto
roku. „V mém návrhu nové vyhlášky
města je seznam míst, kde bude přísně
zakázáno, pod hrozbou finanční pokuty, mluvit jakkoliv sprostě. Seznam
se může rozšířit, ale zatím v něm je

náměstí T. G. Masaryka, všechny přilehlé ulice a veškeré parky v Prostějově.
Jo, a taky se nebude sprostě hovořit
v redakci Agentury Hóser,“ šokoval
nás Miroslav Nakaseseděl. Hergot, do
pr..., jako by naši redaktoři mluvili nějak neslušně...
Zajímavé podle zjištění Agentury
Hóser je, že na seznamu nejsou prostory magistrátu. „Pan primátor to
nejdřív chtěl, ale byli jsme rázně proti.
To bychom všichni platili jako mourovatí,“ přiznala na rovinu náměstkyně
primátora Ivana Hemeráková. „Při
některých výpadech opozičních zastupitelů to nejde jinak, než reagovat těmi
nejhrubšími výrazy,“ dodal další z primátorových náměstků Jiří Nikamnepospíchal.

Vedení města však jedním dechem přiznává, že zákaz sprosté mluvy a hlavně
následné vybírání pokut za jeho porušení má zalepit nečekané díry v rozpočtu města. Jak se totiž Agentura Hóser dozvěděla, například za slovo „vole“
se má platit pětistovka, za nadávku formou dámského či pánského přirození
rovná tisícovka. „Je pravda, že z výnosů
za tyto přestupky hodláme opravit jak
vrahovické koupaliště, tak i koupák za
velodromem. Ještě do konce roku předpokládáme tržby na pokutách ve výši
sto padesáti milionů korun,“ uvedl Jiří
Nikamnepospíchal.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

SCÉNA VEČERNÍKU
Babimaki & mik

United colors of Prostějov. Díky tenisovému mistrovství světa do 14 let
získal Prostějov na celý týden exotický nádech. Do našeho města se sjeli
mladí lidé z nejrůznějších koutů planety. Vzájemně se lišili barvou pleti,
vyznáním, životními podmínkami a občas i pohledem na svět. Spojovala je
však vášeň ke sportu. A to pro navázání přátelství není málo...

•• Úterý ••

Konečně se staví. Dlouholetý problém s nedostatkem parkovacích
míst se od minulé středy konečně
začal řešit. Vedle nemocnice byla
zahájena výstavba velkého parkoviště, které má pojmout až 149 vozidel
včetně osmi aut imobilních občanů.
Nové parkoviště má být od října učeno výhradně pacientům nemocnice.
CO NÁS UDIVILO…
Na Prostějov sáhla smrt. Po delším čase se v našem městě stala opět
smrtelná dopravní nehoda. Poblíž
rondelu v Brněnské ulici při výjezdu
na Okružní srazil mladý řidič osobního auta bezmála devadesátiletého
cyklistu. Přestože těžce zraněného
seniora rychle přepravil vrtulník do
nemocnice, muž zde zemřel.
ZACHYTILI JSME…

3,78 + 4,82
Tohle není jednoduchý početní příklad po žáčka první třídy, ale hodnota nadýchaných promilí alkoholu
dvou chlapíků, se kterými se minulý
týden potýkali strážníci městské policie. Jak v takových vedrech mohou
lidé tak „chlastat“? Není divu, že
oba skončili na záchytce.
ZAUJALO NÁS…

MIROSLAV
ÈERNOŠEK

Foto: archív Večerníku

Právě dnes se stal v současnosti nejúspěšnějším tenisovým
manažerem této planety! Vždyť
mít pod svými bedry hned tři
tenistky v první světové desítce
žebříčku WTA, není jenom tak!
A co víc, v uplynulém týdnu stál
za největší akcí organizace ITF,
když znovu perfektně zvládl
pořadatelství tenisového Mistrovství světa hráčů a hráček do
14 let.
ZASLECHLI JSME…

Flámovali se smrtí. Se smrtí se už nejen koketuje, ale i chlastá. Svědčí
o tom i případ třiačtyřicetiletého bezdomovce, který nadýchal 4,82 promile alkoholu. Hranice otravy alkoholem přitom začíná už od tří promile.

„MOTÁ SE MI TAK
HLAVA, ŽE UŽ ANI
PO TÌCH RONDELECH
NEMÙŽU JEZDIT!“

•• Středa ••
Zaminovaná zahrádka. Pokud by se Spojené americké státy už dostaly
do velké krize, pak by se jim možná hodil nález, který udělala žena ve Víceměřicích. Přivolaný pyrotechnik u ní na zahradě objevil hned osm min
a jeden granát z druhé světové války. Těžko říct, zda se obsah železa v půdě
nějak projevil na velikosti a kvalitě pěstovaných rajčat.

Jó, šofér těžký chleba má.
Jeden z řidičů prostějovské
MHD už toho měl ve čtvrtek
v tom vedru také plné zuby.

•• Čtvrtek ••
Jestřábi a dvanáct měsíčků. Připomíná to trochu pohádku o dvanácti
měsíčkách, v níž macecha poslala nebohou Marušku v lednu pro jahody,
ač venku panoval krutý mráz. Prostějovští Jestřábi zase v horoucím srpnu
vyslal jejich trenér na led. Ve čtvrtek sehráli první přátelák s Porubou a zvítězili 5:1.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 33/26 °C

Vavřinec

•• Pátek ••
Týden v tropech. Nejvyšší teplotu a to 36,2 °C v uplynulém týdnu na
prostějovské hvězdárně naměřili v pátek v 16:29 hodin. Nicméně tropický
byl celý týden od pondělí až do neděle. V takovém počasí je ideální vzít si
dovolenou a zajet se trošku zchladit. Třeba do Egypta.

•• Sobota ••
Dočkáme se plavčíků na koních? I koně umí plavat! A na rozdíl od lidí se
to ani nemusí učit. Mají to prostě v genech. Mohli se o tom přesvědčit diváci
na neckyádě ve Stražisku. Strážníci na koních nejsou už ničím neobvyklým.
Málokdo však tuší, že na koni by se v těchto dnech mohli pohybovat i plavčíci!

•• Neděle ••
Užívají si života bez střechy nad hlavou. V neděli se v kempu Žralok sešli
lidé, kteří se od ostatní liší tím, že nemají střechu nad hlavou. Na rozdíl
od bezdomovců se jim to však náramně líbí. Jejich zálibou je totiž jízda
s větrem ve vlasech a sluncem nad hlavou. Nikdo z pravých milovníků
kabrioletů prostě nemohl chybět.

MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

Úterý

Sedmapadesátiletý Andrej Hospody v úterý předstoupil před prostějovský soud. Souzen
byl za soulož se svojí jednatřicetiletou dcerou, po které chtěl, aby mu nahradila zemřelou
maminku. Morální zábrany si v souvislosti s jedním z posledních sexuálních tabu příliš
nepřipouštěl...

33/27 °C

Zuzana

Støeda 34/25 °C
Klára

Ètvrtek 33/26 °C

Alena

Pátek

31/18 °C
Alan

Sobota 30/17 °C

Hana

Nedìle 27/16 °C
Jáchym
Zdroj: meteocentrum.cz
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Na pile v Ptení zemřel dělník!
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Kauzu dvoumilionového manka na ZŠ Dr. Horáka

Muž byl zavalen u dopravníku, POLICIE ODLOŽILA!
ZKOLABOVAL až V KANCELÁŘI
PTENÍ Ve čtvrtek kolem půl jedenácté dopoledne se na lisovací lince ve výrobní hale firmy
Agrop Nova v Ptenském Dvorku
stal smrtelný úraz. Život jednoho z dělníků zmařil dopravník,
a přestože to zprvu nevypadalo
tak zle, nakonec došlo na nejhorší... Celou záležitostí se zabývá jak
Policie ČR, tak i Inspekce bezpečnosti práce. Podle exkluzivních
informací Večerníku za celou
událostí stála především nešťastná náhoda.„Byl v nepravý čas na
nepravém místě,“ okomentoval
prostě onen moment nejmenovaný spolupracovník.

Martin Zaoral
Tragickou smrt ve Ptenském Dvorku
momentálně vyšetřuje policie. „V tuto
chvíli zjišťujeme všechny okolnosti smrti
čtyřiatřicetiletého zaměstnance včetně
toho, zda nebyly porušeny předpisy
bezpečnosti práce. Případ prověřujeme
pro podezření ze spáchání trestného
činu usmrcení z nedbalosti. Událostí se
zabývá služba kriminální policie a vyšetřování v Prostějově,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
O události se mezi lidmi v Ptení i v oko-

NEŠŤASTNÁ TRAGÉDIE

Podobnou tragédii ve firmě Agrop nikdo dlouho nepamatuje.

lí hojně diskutuje. Zejména se řeší okolnosti a příčiny tragédie i otázku, zda šlo
neštěstí zabránit. „Co jsem slyšel, tak muž
opravoval dopravník v době, kdy tam
neměl co dělat. Jeho kolega o tom totiž
nevěděl a zařízení uvedl do chodu. Nebyl
mrtvý na místě, podařilo se mu ještě dojít
do kanceláře, kde chtěli celou věc ohlásit. Musel však mít těžká vnitřní zranění,
protože v budově z něj začala hrnout krev
a zcela zkolaboval. Ani okamžitě přivolaný vrtulník už mu život zachránit nemohl,“ popsal jeden z obyvatelů Ptení.
Vedení firmy, za nímž se Večerník v pátek odpoledne vydal, bylo
v souvislosti s celým případem velmi
obezřetné. „Záležitost šetří policie a Inspekce bezpečnosti práce. Až do závěru
jejich vyšetřování, který by měl být asi

Foto: Martin Zaoral

za měsíc, se nebudu nijak konkrétněji
vyjadřovat. Počkám si právě až na výsledek šetření odborníků a teprve ten
budu případně komentovat,“ vyjádřil
se ředitel Agropu Vladimír Crhonek,
který za dvanáct let svého působení
ve firmě nic podobného nepamatuje.
„Jedná se o zcela ojedinělou událost. Na
celou věc mám svůj názor, ale ten v tuto
chvíli skutečně prezentovat nebudu.
Udělali jsme všechna opatření, aby se
něco takového v budoucnu neopakovalo. Zároveň jsme v mnoha ohledech
vyšli vstříc rodině postiženého,“ dodal
ředitel jinak dlouhodobě úspěšné firmy
zabývající se výrobou velkoplošných
vícevrstvých desek a také zajištěním
materiálu pro výstavbu moderních
dřevostaveb.
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EXKLUZIVNĚ
PROSTĚJOV Tak tohle se nečekalo!
V průběhu loňského roku Večerník
informoval o průšvihu na Základní
škole Dr. Horáka v Prostějově, kde
ekonomický audit zjistil kromě dvoumilionové nesrovnalosti při zaúčtování spotřeby elektrické energie i další
finanční neshody. Vedení magistrátu
podalo ihned trestní oznámení a zároveň odvolalo z funkce tehdejšího
ředitele Ivana Pospíšila. Po více než
ročním vyšetřování přišla policie s nečekaným výsledkem: ODLOŽENO!
„Mohu potvrdit, že tento případ
Policie ČR pod dohledem státního zástupce prověřovala, i to, že byl
v souladu se zákonem odložen,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Podle dalších informací, které Večerník
exkluzivně získal, už prostějovští radní
o ukončeném vyšetřování bez hmatatelného výsledku byli ze strany policie
informováni. „Je to tak, rada města se
zabývala písemným oznámením, že
policie vyšetřování odložila. Každopádně proti tomuto výsledku podáme
stížnost vyšetřujícímu orgánu. Víc bych
tuto záležitost v tuto chvíli nechtěl ko-

Zatímco primátor M. Pišťák sepisuje
s radními stížnost na postup policie,
bývalý ředitel Základní školy Dr. Horáka Ivan Pospíšil se ptá, kdo za manko
vlastně může. 2x foto: archiv Večerníku

mentovat. Uvidíme, k jakým závěrům
dojde nadřízený orgán zmíněných vyšetřovatelů,“ sdělil viditelně rozladěný
prostějovský primátor Miroslav Pišťák.
Večerník oslovil také bývalého ředitele Základní školy Dr. Horáka
Ivana Pospíšila. Právě toho radní
vinili z celého maléru nejvíc, podle
nich kryl dvoumilionové manko
v účetnictví školy.
„Ano, byl jsem za finanční nesrovnalosti zodpovědný, ale nezavinil

jsem je! Výsledek vyšetřování policie beru na vědomí, ale podle mého
názoru by se měli zjistit praví viníci celé kauzy. Já jsem byl vyhozen,
s čímž jsem se musel smířit. Ale nechápu,
že na škole zůstali pracovat ti, kteří za
manko mohou a kteří ho způsobili...,“
řekl nám v krátkém telefonickém rozhovoru Ivan Pospíšil s tím, že momentálně
je na dovolené.
Večerník bude celou kauzu pochopitelně sledovat i nadále.
(mik)

Týdeník Respekt: „Váš článek je rasistický a manipulativní“
„Poukázali jsme na využívání systému, který z lidí dělá

NAŠE
nesvéprávné ´děti´,“ reaguje redaktor Večerníku KAUZA
PROSTĚJOV Článek „Romská
žena: Na čtyři děti bere 51 tisíc!“ vyvolal zájem nejen mezi řadou čtenářů
a nejrůznějšími organizacemi, ale
také u kolegů-novinářů. Uplynulý
čtvrtek dorazila do redakce Večerníku sama reportérka celostátního
týdeníku Respekt. Přijela nejen
s fotografem a přáním setkat se s redaktorem Martinem Zaoralem, ale
i s jasným názorem na námi uveřejněný článek...
„Jedná se o manipulativní a rasistický
text, který vzbuzuje nenávist a jeho jediným úkolem je vyvolat zájem čtenářů,“
vyjádřila se redaktorka Respektu Irena
Svobodová, podle které spočívá manipulace článku zejména v tom, že stejné
dávky může dostávat každý pěstoun,

který se stará o čtyři děti. Podle jejího tvrzení je výše příspěvku zcela přiměřená.
„Když jsme se v této zemi shodli na tom,
že je to mzda, která má odpovídat čtyřiadvaceti tisícům pro pěstounku, a dávky
na děti jsou jasně dané, tak mi to přijde
adekvátní. Je to něco jako, když bere plat
učitelka v mateřské školce,“ přidala Irena
Svobodová, které z etického hlediska nejvíce vadilo použití spojení romská žena
v titulku článku. Zároveň očekávala, že
uznáme, jak jsme s tímto textem „přestřelili“... Podle jejího názoru mají nevinné
děti zobrazené na fotografii kvůli nám jen
ostudu. Otázkou zůstává, zda podstata
problému vězí v tom, že jejich maminka
fetovala a opakovaně okrádala ostatní,
nebo v tom, že o jejich případu napsal
PROSTĚJOVSKÝ Večerník...

Naše stanovisko se ani po rozhovoru s redaktorkou Respektu nezměnilo. Text neobsahoval jedinou faktickou chybu a rozhodně jej nelze považovat za rasistický.
„Jednalo se o standardní reportáž, která
měla ukázat na konkrétní životní situaci
šestatřicetileté romské ženy, která v životě nebyla zaměstnána, a přesto jsou její
aktuální příjmy výrazně nad celorepublikovým průměrem. Na tento případ jsme
dostali tip, pokud by se jednalo o ženu
jakékoliv barvy pleti či národnosti, článek
by vyšel v obdobném duchu,“ tvrdí jeho
autor Martin Zaoral. Pro dalšm objasnění postoje Večerníku pak uvedl: „To, že se
jedná o Romku, je podružné, ač připouštím, že tento prostý fakt může v souvislosti s převažujícím životním stylem řady
příslušníků tohoto etnika u některých

lidí vzbuzovat emoce. Nicméně štědře
nastaveného sociálního systému může
skutečně využít každý, pokud mu budou
do péče svěřeny jinak nezaopatřené děti.
Podle mého názoru však není tento systém motivující k tomu, aby si lidé hledali
práci a pokusili se o potomstvo postarat
sami i bez pomoci státu. Naopak právě
z nich samotných vychovává nesvéprávné ´děti´, které pouze čekají na to, co jim
kdo dá, a nejsou připraveni převzít odpovědnost za svůj vlastní život. Stojím si za
tím, že paní Horvátková je toho více než
dobrým příkladem. Přes své nadprůměrné příjmy si snad ani nechce sama
obstarat bydlení a pouze čeká, kdo tento
problém vyřeší za ni. Přitom péče o děti
by v rámci rodiny měla být samozřejmostí a rodiče či další rodinní příslušníci

Redaktor Večerníku Martin Zaoral v rozhovoru s reportérkou Respektu Irenou Svobodovou strávil téměř dvě hodiny. Přesto se jejich názory na to, v čem vězí problém
řady příslušníků romské menšiny, nijak výrazně nesblížily...
Foto: Josef Popelka

by se neměli v první řadě spoléhat na stát,
ale na sebe samotné,“ míní k celé problematice Martin Zaoral.
Přestože tedy původně redaktorka
Respektu projevila vstřícný postoj
a zájem o problematiku, postupem
času bylo jasné, že ve skutečnosti jí jde
o zcela něco jiného. A tak došlo i na

osobní lustraci jednotlivých redaktorů včetně jejich soukromého života!
Podoba reportáže o Večerníku nám
není známá a tak společně s našimi
čtenáři jsme zvědaví, jak prostějovský případ vidí v Praze... Stát by se tak
mělo v příštím vydání Respektu, které vychází v pondělí 17. srpna. (red)

RVAČKA VEČERNÍK V AFRICE

u Podhradského
rybníka

PLUMLOV Horko, přemíra alkoholu a možná i zpěněná italská krev!
To všechno zřejmě byly příčiny
rvačky hned pěti hostů malého občerstvení u Podhradského rybníka
v Plumlově. Vášně zde minulý čtvrtek v noci uklidňovala policie.
„Ve čtvrtek šestého srpna krátce před
třiadvacátou hodinou se měli dva muži
ve věku devětadvacet a čtyřiačtyřicet
let dopustit výtržnosti tím, že v občerstvení na hrázi Podhradského rybníka
v Plumlově napadli tři hosty. Přivolaná
policejní hlídka provedenými orientačními dechovými zkouškami u agresorů
zjistila hodnoty 1,34 a 2,35 promile alkoholu v dechu,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. >>>dokončení na straně 11

Prostějovanka Veronika Selingerová (vpravo) si na africký kontinent nezapomněla přibalit i tištěné vydání PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. Ve čtení ji pomáhala Denise Angelle s šestiletym Kwamem a o rok mladším Kofim (vlevo). Dle dostupných ohlasů to byl
skutečný ZÁZRAK. Už brzy se můžete těšit na avizovaný rozhovor.
Foto exkluzivně pro Večerník: Charles Duckworth

15080410735

Foto: Michal Kadlec
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Chorvatský mafián dál jezdí Podvody s IFP neberou konce, napáleným vyhrožují exekucí
po Prostějově v růžovém BMW
PROSTĚJOV
oPrávě před roo
kem dorazila do
a,
redakce zpráva,
že Vlado Rožičč
se opět ocitl naa
lo
svobodě. Zdálo
telné. Sami
se to být neuvěřitelné.
Za volantem tohoto na první pooznačilizakrále
policisté jej totiž označili
za krále
hled nepřehlédnutelném vozu patřícího jeho manželce bylo možné
hanáckého podsvětí, když za jedinou noc měl být schopen ukrást až pět aut. spatřit nepolapitelného řidiče Vlada Rožiče.
Foto: Martin Zaoral
Lidé z jeho okolí popisovali Vlada Rožiče
jako obezřetného a chladnokrevného muže, u něhož se nikdy neví, co udělá
v příští sekundě. Policejní smyčka se kolem něj stahovala řadu let, využita musela být i nejmodernější technika. Pak přišlo nepovedené zatýkání v Krasicích,
kdy Rožič coby skvělý řidič dokázal pláchnout celému speciálnímu policejnímu
komandu. Přesto byl dopaden, stalo se tak před necelými dvěma lety.
Do té doby využíval husté sítě spolupracovníků nejen ze zemí bývalé Jugoslávie,
ale i řady lidí stále žijících a podnikajících na Prostějovsku. Například další odsouzený zloděj aut Jiří Žouželka u soudu upozornil na jeho kontakty s jedním
z prostějovských policistů...
Po jeho návratu z vězení se spekulovalo o tom, zda se bude mstít lidem ze
svého okolí. Rok na svobodě ale ukazuje, že Vlado Rožič zatím „seká latinu“,
čemuž se nelze úplně divit. Pokud si totiž nechce odkroutit zbytek trestu,
který původně zněl na čtyři a půl roku, nesmí se ještě další tři roky dopustit
žádného trestného činu. Zároveň by měl ale uhradit způsobenou škodu. Kde
na to vezme peníze, zůstává otázkou...
(mls)
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Přestože v jejím případě zdravý
rozum snad už definitivně zvítězil,
mnozí napálení klienti musejí čelit
dalším problémům. Jak se nám totiž
podařilo zjistit, tak čachry s IFP stále
neskončily. Podvodníci opět obesílají
oklamané osoby dopisem, kde je vyzývají k zaplacení dluhu ze směnky, která
zmizela z IFP. „Nabízí vrácení směnky,
když za ni zaplatíme jednorázově nebo
formou měsíčních splátek, které
jsou kryty dohodou o splátkovém kalendáři,“ potvrdil
Večerníku muž, který si
nepřál být jmenován. „Důrazně varujeme všechny
podvedené, aby na tyto nabídky nereagovali a údajný dluh ze směnky neplatili. Správnou reakcí na směnečný platební rozkaz (SPR) je řádně
sepsaný odpor, který v termínu zašlete
na příslušný soud, jež SPR vydal,“ vzkazuje František Jungmann z občanského
sdružení Help.
Dalším prostředkem k vydírání podvedených klientů IFP jsou SMS zprávy,
které rozesílá společnost Daimler. Podle
tohoto pokusu už měl být údajný dluh
dokonce předán exekutorům. „Přísluš-

Finanèníci
li
rozfofrova
ù,
100 milion jí
táva
pøesto zùs ni
nepotrestá

Zdeňka Holzmanová se smlouvou od
IFP. Přestože řádně platila, část peněz, které posílala na účet, se „kamsi“
ztratila.
Foto: Martin Zaoral

ný exekutorský úřad jsme kontaktovali
a od tiskového mluvčího tohoto úřadu
se nepodařilo zjistit, že by o Daimleru
někdy slyšeli..,“ přidal Jungmann.
Z oficiálních zdrojů vyplývá, že zkrachovalá firma IFP měla jen této pojišťovně nadělat škodu za jedenasedmdesát milionů korun. Celková škoda
však bude nepochybně výrazně vyšší
a není vyloučeno, že již přesáhla magickou stovku milionů. Zástupci IFP

proto v této souvislosti čelili řadě trestních oznámení. Za své podvody však
dosud potrestáni nebyli. A zřejmě ani
nebudou. Celá věc totiž za několik
uplynulých let nedospěla ani k soudu.
Brněnská policie, která desítky trestních oznámení na podvodníky z IFP
prošetřovala, trestní řízení nakonec zastavila. Na e-mailové žádosti o vyjádření ke svému podnikání nám však z této
firmy nikdo neodpověděl.
(mls)

Razie v Šárce: jednoho nájemníka bude vyšetřovat policie
V městských bytech na ulici
Šárka proběhla nedávno razie,
kterou společně s městskou
policií provedli pracovníci
Domovní správy v Prostějově.
Původně jsme disponovali
pouze dílčími výsledky celé akce,
nyní již máme pohromadě kompletní statistiku.
„Komplexní kontrolou jsme získali
detailní a dokonalý přehled o obyvatelstvu žijícím v tomto rozsáhlém
objektu, ale i o skutečnostech týkajících se technického stavu domu,
dodržování domovního řádu, dobrých mravů v domě, dodržování
platební morálky vůči městu za

nájemné a služby a v neposlední řadě
jsme získali poznatky vyplývající
z připomínek, podnětů a námětů
zde bydlících občanů pro zlepšení
bydlení. Ověřili jsme si zároveň
práci jednotlivých zaměstnanců
Domovní správy, a jak jsou schopni
na základě připomínek odstraňovat
vzniklé závady v domě. Musím
zopakovat, že dům v Šárce, kterému
Prostějované říkají ´Parlament´, byl
postaven v roce 1936 a dnes zde
město vlastní čtyřiadevadesát bytů.
Dnes tady ve dvaadevadesáti bytech
žije 159 obyvatel,“ sdělila tajemnice
Domovní správy v Prostějově Marie
Hájková.

Čtyřdenní prohlídka přinesla zajímavé
výsledky. „Nejdříve jsme kontrolovali
platnost nájemních smluv a ani v jednom případě nebyly zjištěny žádné
závady. Co se týká stavu a vývoje
pohledávek nájemníků domu vůči
městu, zjistili jsme celkem sedmnáct
dlužníků, kteří na nájemném dluží
celkem stodvacetčtyři tisíc korun.
Dále bylo v bytech zjištěno čtrnáct
závad v evidenci osob a z toho ve třech
případech šlo o hrubé porušení nájemní smlouvy. Tyto prohřešky budeme
samozřejmě řešit. Přišli jsme také na
osm případů nepovolených podnájmů
a zde i nadále probíhá dílčí šetření,“ uvedla tajemnice Domovní správy.

Pracovníci této organizace společně se
strážníky městské policie pak při razii
přišli i na nájemníka, který je podezřelý
ze spáchání trestného činu. Podle
zjištění Večerníku jde o muže středního

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
„Parlament“ na Šárce už dávno není tím nejvíc odstrašujícím místem
v Prostějově. Ve městě totiž během uplynulých deseti let vyrostly zásluhou štědré a otevřené státní kasy další ubytovny pro sociálně slabé.
A ty straší slušné občany mnohem více než obrovský dům ve vlastnictví
města na Šárce. Potíže tak zažívají lidé v Olomoucké ulici i obyvatelé
Vrahovic. V Pujmanově ulici se totiž v několika ubytovnách aktuálně
„soustředí“ opravdový výkvět nájemníků, z nichž velká část má bohaté
zkušenosti s trestnou činností. Není tedy divu, že pozornost Domovní správy, ale i policie, se nyní soustředí právě do této příměstské části
Prostějova.
(mik)

Umělecká agentura HITTRADE

Ještě tento rok plánujeme:

se zabývá kompletním servisem v oblasti
zajišťování společenských, kulturních
a uměleckých akcí.

15. 8. GULÁŠ ROCK FEST
pláž U Vrbiček
3. 9. VESELÁ TROJKA
Společenský dům Pv
24. 9. MARTA KUBIŠOVÁ Společenský dům Pv

608 782 829

Svatoplukova 46 Prostějov

věku, který si do bytu vodí děti a za
úplatu je má zneužívat. „Případ šetří
Policie ČR v Prostějově pro podezření
z ohrožování mravní výchovy mládeže,“
přiznala Marie Hájková.

... možná dojde i na překvapení!

15080610746

Napsáno
ˇ
pred

PROSTĚJOV Při odchodu z prostějovského „pracáku“ oslovil Zdeňku
Holzmanovou ze Smržic finanční
poradce ze společnosti Institut Finančního Poradenství (IFP). Kromě výhodného pojištění nabídl ženě
také práci. Slíbil jí, že pokud se dvaašedesátileté dámě podaří sehnat
nové klienty, bude z toho mít několikatisícovou provizi. Důchodkyni
avšak naopak reálně hrozilo, že bude
České podnikatelské pojišťovně
(ČPP) muset znovu zaplatit peníze,
které už jednou řádně uhradila. Učinila tak dle smlouvy na konto IFP,
která je měla pojišťovně přeposlat.
Jenže nejen její finance „záhadně“
zmizely...
V tomto případě nakonec vše dopadlo
dobře. „Asi před rokem proběhl v Prostějově soud, který rozhodl, že žádné peníze znovu platit nemusím. Pojišťovna
se proti tomu ovšem odvolala. V úterý
čtvrtého srpna se tedy konalo řízení
u Krajského soudu v Brně, jež původní
rozsudek potvrdil. Jsem ráda, že všechno takto dopadlo a já žádné peníze
nebudu muset platit znovu,“ prozradila
Večerníku Zdeňka Holzmanová.

jak šel čas Prostějovem ...

15070710668

Svatoplukova ulice

Na místě Dony stávala obuvnická továrna. Svatoplukova ulice patří
k důležitým městským tepnám, neboť spojuje hlavní vlakové nádraží s centrem města. V průběhu let několikrát měnila své pojmenování postupně od
Vrahovské, Nádražní, Svatoplukovy, třídy Viktorie po Rooseveltovu třídu
a Gottwaldovu třídu. Současný název je platný od roku 1990 podle velkomoravského knížete Svatopluka. Na snímku vidíme podobu ulice na
počátku dvacátého století. Vlevo na fotografii stojí obuvnická továrna Wolf
a Franže a v letech 1934 až 1939 zde byla vystavěna oděvní továrna Jana
Nehery (pozdější Dona Prostějov).
Foto: SOkA a Martin Zaoral

15070710668

15080410737

Příště: Za Drahou
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s městskou policií

Pěstní souboj
na náměstí

Foto: internet
Předminulou neděli 2. srpna v podvečer vyjížděli strážníci k oznámenému
napadení čtyřiatřicetiletého muže
nedaleko centra města. Celá událost
vznikla kvůli tomu, že napadený při
placení útraty házel stojánek s pivními
podtácky po baru a jeho obsluze. Té
se zastal její jednadvacetiletý přítel. Začali se mezi sebou dohadovat a starší
muž vyzval mladšího ven na „souboj“.
Mladší mu uštědřil dvě rány do hlavy,
které si vyžádali lékařské ošetření. Pánové jsou podezřelí z přestupku proti
občanskému soužití a u správního
orgánu jim oběma hrozí pokuta až do
výše dvaceti tisíc korun.

Krysa na balkóně!

Předminulou sobotu 1. srpna kolem
poledne oznámila žena prostřednictvím linky 156, že má bílou krysu na
balkóně. Vyslaná hlídka zvíře odchytla
a převezla na služebnu městské policie.
Následující den si hlodavce převzal
pracovník Záchranné stanice pro handicapovaná zvířata v Němčicích nad
Hanou.

Vandalové
ve Svatoplukově

Po půl třetí ráno v neděli 2. srpna byla
přijata dvě telefonická oznámení o
skupince tří osob, která převrací popelnice a vyvrací značky na Svatoplukově
ulici. Strážníkům se v daném úseku
podařilo nalézt pouze jednoho mladíka nesoucího nad hlavou přenosnou
dopravní značku. Osmnáctiletý hoch
uvedl, že se chtěli s kamarády pobavit
jejím přemístěním. Mladý muž byl
vyzván k vrácení značky na původní
místo, čehož uposlechl. Svým jednáním je podezřelý ze spáchání přestupku tím, že neoprávněně přemístil dopravní značku. Dále se dopustil rušení
nočního klidu. V tomto případě má
správní orgán možnost udělit pokutu
do výše tří set tisíc korun!

Podvodník
z Rumunska

Minulé pondělí 3. srpna po poledni
bylo přijato na linku 156 oznámení o
muži v centru města, který předkládá
kolemjdoucím listinu a požaduje po
nich finanční hotovost. Za pomoci
kamerového systému byl monitorován pohyb podezřelého. Strážník
vyslaný na místo muže zastihl na náměstí T. G. Masaryka. Bylo zjištěno,
že jde o dvaadvacetiletého státního
příslušníka Rumunska, který se pokouší podvodným způsobem vylákat
od občanů nějaké peníze. Cizinec je
podezřelý z přestupku proti majetku a
věc byla postoupena správnímu orgánu k dořešení.

Podivín ve slipech!

Před osmou hodinou ranní v úterý
4. srpna nahlásil občan strážníkům
podivné chování muže, který je pouze ve slipech, mluví divně a lomcuje
s okapem u domu. Strážníci na místě
dotyčného nalezli a zajistili. Čtyřiačtyřicetiletý muž byl lehce zmatený
a tvrdil, že mu majitel domu řekl, aby
okap oddělal. Hlídka kontaktovala
skutečného majitele, který nikomu
nic nedovolil. Způsobenou škodu
vyčíslil na částku přesahující pět tisíc
korun. Pro podezření z trestného
činu byla přivolána Policie ČR. Celá
událost i pachatel byli předáni policistům na místě.

krimi

DRSNÁ SRÁŽKA škodovek v jednosměrce ve Slovenské
Opilého darebáka bez řidičáku lapili až na Němčicku!
PROSTĚJOV K havárii dvou
osobních vozidel došlo ve Slovenské ulici díky tomu, že jeden
z řidičů škodovky vjel do ulice
i přes zákaz do protisměru. Ba co
víc, bezprostředně po srážce tento
chlápek od nehody ujel! Policisté
se však dali do důkladného pátrání
a nezodpovědného muže mezi Těšicemi a Tištínem na Prostějovsku
dopadli. Byl opilý, bez řidičského
průkazu a v zaniklém vozidle...
„Ve čtvrtek šestého srpna po půl desáté večer jelo osobní vozidlo značky
Škoda Felicia ulicí Slovenskou v Prostějově. V tomto místě je jednosměrný
provoz, což řidič škodovky nerespektoval a vjel do protisměru. Ve stejnou
dobu zamířilo do ulice z druhé strany
osobní vozidlo značky Škoda Octavia
řízené dvacetiletým mužem. Došlo

ke střetu, při kterém byla na vozidlech
způsobena hmotná škoda v předběžně stanovené výši čtyřicet tisíc korun.
Řidič Škody Felicie po nehodě nezastavil a z místa ujel,“ popsal havárii
s újezdem zřejmého viníka František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
Po příjezdu vyšetřovatelů se pochopitelně ihned zahájilo pátrání po
hříšníkovi, který havárii zavinil. „Na
základě okamžitě vyhlášeného pátrání bylo vozidlo o půl jedenácté večer
mezi obcemi Těšice a Tištín vypátráno policisty obvodního oddělení
v Němčicích nad Hanou. Při kontrole
řidiče a vozidla policisté zjistili, že devětadvacetiletý muž není držitelem
potřebného řidičského oprávnění
a že vozidlo je dnem 1. července 2015
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Otočila se zády a ...

Po nehodě ve Slovenské ulici zůstala jen nabouraná Škoda Octavia. Viník
ujel, po hodině byl ale dopaden opilý na Němčicku.
Foto: Policie ČR
zaniklé. A co víc, následnou orientační dechovou zkouškou muži naměřili
hodnotu 1,28 promile alkoholu v dechu,“ informoval Kořínek.
O tom, že němčičtí policisté měli
v rukách viníka zmíněné nehody,
nebylo pochyb. „Šetřením policistů se podařilo prokázat, že se jedná

o vozidlo zúčastněné na uvedené nehodě ve Slovenské ulici v Prostějově,
k čemuž se následně doznal i jeho
řidič. Míra zavinění a příčina dopravní nehody jsou, stejně jako další okolnosti případu, předmětem dalšího
šetření,“ dodal na závěr mluvčí krajské
policie.
(mik)

V neděli 2. srpna krátce před
druhou hodinou odpoledne si
třiašedesátiletá žena z Přerova
při nakupování v prostějovské
prodejně v Janáčkově ulici odložila dámskou tašku do nákupního vozíku. Neznámý pachatel se
tašky zmocnil v okamžiku, kdy se
poškozená k vozíku otočila zády.
V tašce se kromě peněženky s finanční hotovostí 1 200 korun nalézaly doklady s platební kartou a
také pouzdro s dioptrickými brýlemi. Škoda v tomto případě byla
vyčíslena na 6 550 korun.

Mladá žena půjčky splácí, Ve Sportovní ulici
přesto je obviněna z podvodu
PROSTĚJOV Úvěrového podvodu se můžete dopustit i přesto, že
půjčky včas a řádně platíte. Mluvit
by o tom mohla mladá žena, kterou
obvinili detektivové hospodářské
kriminálky v Prostějově.
„Usnesení o zahájení trestního stíhání
si v pátek jedenatřicátého července od
prostějovských kriminalistů převzala
čtyřiadvacetiletá žena z Olomouce.
Obviněna je z trestného činu úvěrového podvodu. Toho se měla dopustit
ve druhé polovině roku 2014, kdy si

u dvou bankovních institucí sjednala
úvěry v celkové výši čtyř set jednoho
tisíc korun. K žádostem o úvěr žena
doložila falešné doklady dokazující její zaměstnání a měsíční příjem.
Žena byla obviněna i přesto, že splátky
uvedených úvěrů řádně platí,“ popsal
podstatu podvodu mladé ženy Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. Jak dodal, při prokázání viny
a odsouzení hrozí ženě až dvouletý
trest odnětí svobody.
(mik)

loupil CIZINEC
PROSTĚJOV Zloděj byl dopaden a
míří k soudu. Osmatřicetiletý cizinec
si převzal v pondělí 3. srpna od policistů obvodního oddělení Prostějov
1 sdělení o podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování
domovní svobody.
„Toho se měl dopustit jedenatřicátého května tohoto roku v Prostějově na
Sportovní ulici. Po překonání uzamčené
brány vstoupil na pozemek rodinného

domu, kde následně přes otevřené okno
vnikl do dílny. Z té potom odcizil dvě
brusky v celkové hodnotě tří tisíc korun.
Protože byl muž pro obdobný trestný
čin v posledních třech letech již dvakrát
pravomocně odsouzen, hrozí mu v případě prokázání viny a odsouzení trest
odnětí svobody na šest měsíců až tři léta,“
uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
(mik)

Totálně „zlití“ skončili na záchytce

KRIMINALISTÉ VYŠETŘUJÍ TRAGÉDII, „V tomhle vedru mít skoro pět promile,

CYKLISTA PO SRÁŽCE ZEMŘEL to je hrůza,“ glosuje šéf strážníků J. Nagy
PROSTĚJOV Ke smrtelné srážce
osobního vozidla se seniorem na
kole došlo hned v úvodu minulého
týdne na rondelu v Brněnské ulici.
Kriminalisté nyní vyšetřují, kdo za
tragédii může, ale to už život devětaosmdesátiletému muži nevrátí…
„V pondělí třetího srpna krátce po
desáté hodině došlo v Prostějově
za výjezdem z okružní křižovatky
Brněnské a Okružní ulice k vážné dopravní nehodě osobního
automobilu s cyklistou. Třiadvacetiletý řidič osobního vozidla
značkyy Fiat se ze zatím přesně
nez j i štěných
ššt
příčin p
při vyjíždění z rondelu

střetl s před ním jedoucím mužem na jízdním kole. Těžce zraněný devětaosmdesátiletý cyklista
z Prostějova byl vrtulníkem letecké záchranné služby transportován do nemocnice v Olomouci, kde však následkům zranění
podlehl,“ konstatoval ke smrtelné
nehodě Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie ČR Olomouckého kraje.
Jak se ještě Večerník dozvěděl, požití alkoholu před jízdou bylo u řidiče
automobilu vyloučeno dechovou
zkouškou. Míra zavinění a příčina
dopravní nehody jsou předmětem
dalšího šetření prostějovské kriminální služby.
(mik)

PROSTĚJOV Ve středu a čtvrtek
uplynulého týdne, během šestnácti
hodin, skončili dva pánové z Prostějova na záchytce. O nutnosti jejich
převozu nebylo pochyb. Jeden z nich
totiž strážníkům nadýchal skoro pět
promile, druhý jen o jedinou promili méně. Člověk jen nechápe, jak se
v tomto vedru mohli takhle zpít do
němoty! A hlavně, jak to všechno
mohli přežít...
„Jako první putoval na záchytku třiačtyřicetiletý muž bez domova. Ten si
v úterý čtvrtého srpna v odpoledních
hodinách ustlal na chodníku vedle lavičky v centru města. Provedenou orientační dechovou zkouškou mu strážníci naměřili 4,82 promile alkoholu,“

informovala Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie v Prostějově.
To ale při „trampotách“ s totálně opilými chlapíky nebylo zdaleka všechno.
Hned následující den řešili strážníci
podobný případ. „Ve středu pátého
srpna po šesté hodině ranní vyjížděli
strážníci na oznámení o ležící osobě
na zemi u zastávky na Plumlovské
ulici. Padesátiletý muž uvedl, že má
rodinné problémy a vypil láhev rumu.
Při dechové zkoušce nadýchal 3,78
promile alkoholu. V obou případech
byl na místě přítomen lékař. Opilí
pánové nekontrolovali své jednání a
nebyli schopni samostatného pohybu,
proto bylo rozhodnuto o jejich převozu do protialkoholní záchytné stanice

v Olomouci,“ dodala Greplová.
Nad oběma případy nevěřícně kroutí hlavou také velitel Městské policie
v Prostějově. „Lékař nás při obou
výjezdech informoval, že podobné
hodnoty alkoholu mohou být smrtelné. Nepochopím, jak se někdo
může v těchto neskutečných vedrech
přivést do takového stavu a riskovat
svůj život. Oba dva muži to naštěstí
přežili, ale mít v krvi skoro pět promile
v tomto počasí je hrůza,“ glosoval dva
nezbytné odvozy na záchytku Jan Nagy.
Oběma mužům se jejich „letní opice“
značně prodraží. Přeprava na záchytku je přijde na 1 500 korun a samotný
nocleh 2 500 korun. A pak si jednu nedejte...
(mik)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

K sexu otce s dcerou došlo, znásilnění ale prokázáno nebylo
➢ ztitulnístrany
PROSTĚJOV Sedmapade sátiletý muž
z Horního Štěpánova Andrej Hospody
byl v úterý u Okresního soudu
v Prostějově obžalován ze znásilnění
vlastní dcery. Přestože vše na první
pohled zní hodně odporně, sám chlapík však celou událost viděl poněkud
jinak. „Měl jsem v sobě půl flašky vína
a ona měla také něco popito, což
u holky bylo celkem normální. Říkala
mi, že mi nahradí maminku. Zeptal
jsem se, jestli by jí to nevadilo a ona že
ne. Stáhl jsem ji tedy tepláky a kalhotky,
pak jsme šli na to,“ přiznal bez okolků u
Okresního soudu v Prostějově Andrej
Hospody, který v souloži s vlastní dcerou neviděl větší problém...
exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

CO JE INCEST?
Incest (z latinského incestus - nečistý, hříšný), zastarale krvesmilstvo, je sexuální aktivita mezi
blízkými příbuznými. Incest je a byl v naprosté většině současných i historických kultur považován za tabu a zakázán. Naopak u přírodně žijících kmenů je incest poměrně častou praktikou, která je však i tu často společensky upravována. U našich biologických předchůdců šlo
o běžný jev. K incestu může dojít jak mezi sourozenci, tak mezi rodičem a jeho potomkem.
Může se udát mezi osobami různého i stejného pohlaví. Ve většině národů západní civilizace a
v jimi kolonizovaných národech je poměr mezi blízkými pokrevními příbuznými zločinem. V
některých zemích (např. některé státy USA) jde o závažný trestný čin, v jiných je to jen přečin
a někde je incest zcela legální (např. Francie, Španělsko, Argentina).
Zdroj: wikipedia
Přesto si ale samotný akt příliš neužil. „Stalo
se to celkem dvakrát, jednou loni na podzim a
podruhé letos v lednu. Souložili jsme zezadu,
ona byla opřená v kuchyni o stůl. Ale moc mi to
nešlo, tak jsme toho nechali. Pak jsme sex zkoušeli ještě v ložnici, ale také to nebylo nic moc,“
popsal Andrej Hospody, který ani při jednom
pohlavním styku nepoužil žádnou ochranu
před početím.
Než došlo k soudu, bydleli oba hlavní aktéři
stále pod jednou střechou a otec se o svou nemocnou dceru staral. Ta však letos v květnu
zemřela. Příčinou však nebylo trauma ze sexu s
tatínkem, ale v první řadě její téměř celoživotní záliba v alkoholu. Ta se pravděpodobně podepsala i
na její výpovědi, kdy na policii tvrdila, že ona sama
sex s otcem odmítala. I ze závěru soudního znalce
však vyplynulo, že vlivem alkoholismu nemusí být
tato výpověď ve všech detailech zcela pravdivá.

Sestra:
„Kdyby chtěla,
tak by se ubránila“
Objasnit vztahy v rodině tak pomohla zejména druhá z dcer obžalovaného, která celou věc nahlásila na
policii. Přesto se svého otce spíše zastávala. „Tatínek
si něco takového neměl dovolit. Ale i přesto pro mě
zůstává dobrým člověkem, vždy jsem mu mohla věřit. Pracoval a já sama jsem s ním nikdy neměla problém.Smojísestrouužtobylohorší...Stejnějakomaminka často pila a dost lhala. Když mi volala, že ji táta
znásilnil, tak jsem jí to ale věřila a rozhodla se vše ihned nahlásit na policii. A to i přesto, že ona sama s tím
následně nesouhlasila, a dokonce mi slibovala, že už
to víckrát neudělají,“ vypověděla svědkyně, která na
rozdíl od své dlouhodobě nezaměstnané a bezdětné sestry žije normální život a vychovává tři děti.

Byla podle této ženy soulož mezi jejím otcem a
sestrou dobrovolná, či nikoliv? „Myslím, že kdyby chtěla, tak by se sestra otci bez problémů ubránila,“ odpověděla na tuto zásadní otázku svědkyně,
která rovněž naznačila, kde její „ségra“ brala peníze
na alkohol. „Sama se mi svěřila, že někdy prostě stačí
roztáhnout nohy a je to...,“ reagovala na dotaz soudce
svědkyně.

Soudce:
„Upřednostnil pudy
před morálními zásadami“
Soud po zvážení všech důkazů Andreje Hospodyho do vězení neposlal. Uznal jej totiž
vinným pouze z přečinu soulože mezi příbuznými a odsoudil ho na dva roky podmíněně.
„Pro to, aby byl obžalovaný uznán ze znásilnění,
nebylo předloženo dost důkazů. Nicméně fakt,
že poškozená i po této události dál bydlela se
svým otcem a dvěma bratry, svědčí spíše na fakt,
že při aktu nebylo použito extrémního násilí. Na
druhou stranu nepovažujeme za pravděpodobné, že by se dcera otci sama nabídla. On sám se
nepochybně dopustil zvrhlého chování a upřednostnil uspokojení vlastních pudů před určitými
zásadami, na kterých naše společnost stojí. A za
to si trest zaslouží,“ odůvodnil rozhodnutí senátu
jeho předseda Petr Vrtěl.
Jelikož se obě procesní strany na místě vzdaly práva na odvolání, rozsudek už je pravomocný.
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s městskou policií

Pokousaný
do čenichu

Předminulou sobotu 1. srpna
ve večerních hodinách vyjížděli
strážníci do Krasic na oznámení
o pokousání psa jiným psem. Nepříjemné okamžiky totiž zažil dvaapadesátiletý muž venčící svého
pitbulteriéra, kterého měl přivázaného na vodítku, v okolí rybníka,
načež při této večerní procházce
na něj zaútočil německý ovčák.
Ten byl na volno a jeho majitel se
nacházel opodál. Vlčák začal pitbula kousat do hlavy a čenichu.
Během střetu si jej páneček chytil
a společně se jim podařilo psy od
sebe odtrhnout. Majitel německého ovčáka strážníkům uvedl, že si
chtěl svého psa přepnout na delší
vodítko, aby se mohl napít vody,
ale ten se mu při tom vysmekl
a utíkal k druhému psu. Osmašedesátiletý muž je podezřelý z přestupku, jelikož nezabezpečil svého
psa proti volnému pohybu na místě, kde je to vyžadováno. V případě
veterinárního ošetření pitbula mohou být vzniklé náklady uplatněny
během řízení o přestupku u správg
ního orgánu.

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

Údajné brutální napadání na Stražisku soud stále nerozlouskl

Klíčový svědek opět nedorazil, Kima zůstává ve vazbě
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

pro Večerník

Martin
ZAORAL
STRAŽISKO
Devětadvacetiletý
Pavel Kima a o rok starší Vlastimil
Forgáč byli v polovině letošního
února vzati do vazby. Za mříže
se dostali poté, co je expřítelkyně
prvního z nich obvinila z napadení
jejího nového druha s pistolí
a nožem v ruce. Následoval zátah po
zuby ozbrojeného komanda, které
oba muže zadrželo poblíž ubytovny
na Olomoucké ulici v Prostějově. Na
to, co se ve Stražisku skutečně událo,
však existují dva zcela odlišné pohledy. Další stání u Okresního soudu
v Prostějově pokračovalo v úterý...
Při prvním hlavním líčení vypovídali
oba obžalovaní, jejich výpověď byla
v jádru zcela shodná a působila velmi
důvěryhodně. Jejich verzi podporo-

valy i výpovědi dalších svědků. Stali se
tedy oba muži obětí rafinované lhářky,
která dosud jako jediná o celé události
vypovídala tak, jak tvrdí obžaloba? To
v tuto chvíli stále není úplně jisté... Marie M. k soudu sice opakovaně nedorazila a prokazatelně se snažila ovlivňovat
svědky, aby tam také nechodili. Když
tak nakonec učinila, trvala však i nadále
na verzi, že na jejího druha její bývalý
přítel vytáhl nůž a jeho kolega pistoli.
Minulé úterý 4. srpna si soud vyslechl
alespoň jednoho z dalších svědků. „Byl
jsem naveden Marií M., to ona mi řekla,
jak se vše celé odehrálo,“ vypověděl
Zdeněk Suchý. Jak se však ukázalo, tak
na policii bezprostředně po incidentu
vypovídal poněkud jinak. „Oba vešli do
místnosti a slyšel jsem, jak tam šoupou
s nábytkem. Pak jsem je potkal před ubytovnou a ptal se jich, proč se přišli mlátit.
Taky vím, že jeden z našich společných
kamarádů měl pistoli. Ale přímo na
Stražisku jsem u nikoho z nich zbraň
neviděl,“ uvedl již před časem Zdeněk
Suchý, který po dotazech soudce tuto
svoji původní výpověď nakonec potvrdil.

Klíčovým svědkem v celé kauze tak
zůstává zejména přítel Marie M. Ten
však ani po předvolání policií k soudu
opět nedorazil a tak hlavní líčení muselo
být odročeno na říjen. Zásadní otázkou
je, zda i jeho výpověď nebude ovlivněna
milostným poměrem k údajně
poškozené. Každopádně v případě

prokázání křivého svědectví hrozí jemu
i jeho milé trest.
Zatímco tedy rozsudek v úterý nepadl, soud alespoň rozhodl o žádosti
o propuštění z vazby, kterou si podali
oba obžalovaní. Zatímco Vlastimil
Forgáč je volný, tak Zdeněk Kima
nikoliv...

ptali jsme se v ulicích

Straka ve
druhém patře

JSTE PRO VÝSTAVBU
NOVÉHO PARKOVIŠTĚ
U NEMOCNICE?

KRONIKA

Seniorka to má
„za tisíc“

Předminulou sobotu 1. srpna
hodinu před polednem se stala
obětí zloděje šestaosmdesátiletá žena z Prostějova. Neznámý
pachatel ženě odcizil peněženku
přímo z košíku v supermarketu
v Janáčkově ulici, který měla zavěšený na ruce. Zloděj způsobil
seniorce škodu ve výši jednoho
tisíce korun.

HASIČSKÉ ZÁSAHY POD DROBNOHLEDEM

Padesátka výjezdů, navíc ostré varování před požáry
PROSTĚJOV Během uplynulých
čtrnácti dní zasahovali hasiči na
Prostějovsku u více jak pěti desítek
událostí. Požárů řešili pět, asistovali navíc u deseti dopravních nehod
a likvidovali dvaadvacet technických havárií. Vysoké číslo ve statistikách patří také výjezdům k záchraně osob a zvířat - stalo se tak
celkem v osmi případech. O nejzajímavějších událostech si Večerník
po červencové pauze našeho seriálu povídal s Jozefem Novákem (na
snímku), ředitelem Územního odboru Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje v Prostějově.

Poštolka se uèila létat…
Požárníci nebojují jen s ohněm, ale zejména o prázdninách dost často pomáhají osobám, které se ocitnou v nouzi nebo zachraňují zvířata. „Ve čtvrtek třicátého července
po poledni vyjeli na Pernštýnské náměstí v
Prostějově k záchraně poštolky. Když jednotka dorazila na místo, zjistila, že mládě
není zraněné, ale učí se pouze létat. Hasiči
ještě celou situaci prověřili tím, když našli

hnízdo s dalšími mláďaty, a proto nakonec ječmen na stojato. Jakmile jej zlikvidoodchyt údajně zraněné poštolky neproved- vali, majitel na místo poslal podmítací
li,“ usmál se nad kuriozitou Jozef Novák.
stroj, který rozoral okraje pole. Naštěstí se
pracovníkům podařilo z hořícího pole odvézt
Kotì na stromì
veškerou zemědělskou techniku, proto se na
ni plameny nerozšířily,“ popsal Novák.
Dalším zachráněným zvířetem bylo kotě,
Zranìného
které v neděli druhého srpna vylezlo
v Prostějově v ulici Šárka na strom do výšky
naložili do vrtulníku
asi pěti metrů a nemohlo slézt. „Hasiči přijeli
na místo, kotě sundali a předali majiteli, kte- Hned deset zásahů si pak během dekády
rý neskrýval nadšení,“ konstatoval šéf prostě- připsali prostějovští hasiči u dopravních
nehod. „Ze zásahů bych zmínil jednu, která
jovské jednotky.
se odehrála v pondělí 3. srpna v Okružní
Shoøel jeèmen
ulici. Při nehodě se střetl osobní automobil s cyklistou. Hasiči po příjezdu zjistili,
za ètvrt milionu
že zraněný cyklista je v péči zdravotnické
Z pěti požárů, které hasiči v uplynulém ob- záchranné služby, která na místo vyslala
dobí na Prostějovsku likvidovali, byly čtyři vrtulník letecké záchranné služby. Zdrav přírodním prostředí. „Třikrát hořelo na votníkům jsme pomohli zraněného muže
polích v souvislosti se žňovými pracemi, naložit do vrtulníku a po vyšetření nehody
v jednom případě ´chytla´ suchá tráva. uklidili komunikaci,“ prozradil Večerníku
Tři z těchto požárů se obešly beze ško- Jozef Novák. Dlužno dodat smutnou zprády, v jednom případě byla výše spočítá- vu, že zmíněný cyklista po převozu do Fana na čtvrt milionu korun. Šlo o požár kultní nemocnice v Olomouci následkům
pole, který byl oznámen na operační stře- těžkých zranění zemřel.
disko HZS Olomouckého kraje v pátek
31. července přesně sedm minut po půl Prostějovští hasiči apelují v těchto
třetí. Hasiči po příjezdu zjistili, že hoří dnech na maximální opatrnost všech

lidí v souvislosti s nebezpečím požárů v době enormního sucha. V Olomouckém kraji opět platí výstraha před
tímto nebezpečím, která je platná od
pondělí 3. srpna až do odvolání. „Podle
meteorologů nás čeká další tropický týden, kdy teploty budou opravdu vysoké.
Předpokládá se, že na mnoha místech
překročí třicet stupňů Celsia. Hasiči
v našem kraji v posledních dnech vyjíždějí
častěji k požárům trávy, travních porostů,
lesních porostů a hrabanky. Požáry však
hrozí nejen v přírodním prostředí¨, tedy
v lesích, na lukách, na polích a podobně,
ale také ve městech. Zejména v těchto
dnech je důležitá všímavost občanů. Čím
dříve je požár ohlášen, tím méně se rozšíří
a napáchá menší škody,“ vzkazuje veřejnosti ředitel Územního odboru Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje
v Prostějově.
(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 Prostějov
na tel. číslo 974 781 326.

TOMÁŠ MORÁVEK

ONDŘEJ GREGOR

se narodil 18. září 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 29. července
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let, měří mezi 170 až 178
centimetry, má hubenou postavu,
modrozelené oči a hnědé vlasy.

se narodil 22. června 1989 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
21. října 2014. Jeho zdánlivé stáří je
25 let a měří zhruba 190 centimetrů.
Bližší údaje k hledané osobě nejsou
v policejní databázi uvedeny.

NIKOLA HEBELKOVÁ

ROMAN KONFÁL

se narodila 7. října 1997 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 6. dubna
2015. Její zdánlivé stáří je 17 let, měří
mezi 155 až 160 centimetry, má hubenou postavu, zelené oči a blond obarvené rovné vlasy.

se narodil 30. prosince 1972 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
20. února 2015. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 43 do 45 let, měří 185
centimetrů, má hubenou postavu,
hnědé vlasy a nosí bradku.

ANO

MIRKA ZAORALOVÁ
35267ħ-29
„Situace s parkováním je u prostějovské
nemocnice asi nejen podle mého názoru dost špatná. Určitě jsem tak pro
výstavbu nového parkoviště. Sama
z vlastní zkušenosti mohu říci, že jsem
tam několikrát neměla kde zaparkovat.
A dokonce vím, že i zaměstnanci tam
mají problém s parkováním.“

ANO

SIMONA VITÁSKOVÁ
35267ħ-29
„Rozhodně by mělo u nemocnice být
nové parkoviště, protože to stávající
je neustále plné. Když potřebujete
jet akutně do nemocnice a najednou
zjistíte, že není vůbec žádné místo k zaparkování, a jezdíte pořád dokola, tak
je to dost nepříjemné. Obzvlášť, když
máte třeba akutní problém... Takže
nové parkoviště je myslím na místě.“
Ptala se Aneta Křížová

Pondělí 10. srpna 2015
www.vecernikpv.cz
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Na rondel u zámku budou auta YSXäWĚQDXæ]iŐt
„Okolí křižovatky včetně chodníků upravíme
za plného provozu,“ prozradili náměstci

PROSTĚJOV Těžká technika, nákladní auta i bagry. Takový se naskýtá
pohled na probíhající výstavbu kruhové křižovatky jedné z hlavních tepen
města. Ve chvíli, kdy doprava začíná
na objízdných trasách vnitřního okruhu Prostějova houstnout, práce na
Přikrylově náměstí probíhají podle
plánu. A co víc, jak se Večerník exkluzivně dozvěděl, plný provoz bude na
rondelu zahájen nečekaně dřív - a to
už prvního září! Tyto informace nám
potvrdil první náměstek Olomouckého kraje Alois Mačák.
Výstavba rondelu přitom měla původně trvat až do 20. září, ale důležité okolnosti vedou město i hlavního investora
Olomoucký kraj k neobvyklému kroku.
„Děláme všechno pro to, a já stoprocentně doufám, že se tak stane, aby silniční
část kruhové křižovatky na Přikrylově
náměstí byla hotova do konce srpna.
Jakmile se tak stane, tak nejpozději prvního září bychom na rondelu zahájili plný
dopravní provoz. Důvodem je skutečnost, že na začátku září budeme nuceni
uzavřít Plumlovskou ulici kvůli generální rekonstrukci kanalizační sítě. A mít

v jediný moment uzavřené dvě důležité
dopravní tepny města, to by byla katastrofa,“ uvedla pro Večerník Alena Rašková, první náměstkyně primátora, která
je zodpovědná za dopravu v Prostějově.
Znamená to tedy jediné, že rondel u zámku už bude plně využíván, přestože jeho
okolí bude stále rozestavěné. „Ano, úpravy chodníků, obrubníků a veřejné zeleně,
včetně instalace nového veřejného osvětlení, může probíhat i za plného provozu,“
objasnil Zdeněk Fišer, náměstek primátora pro investiční výstavbu.
Oba přední zástupci magistrátu tak Večerníku vlastně odpověděli na otázky, zda
je město připraveno na mnohem větší
dopravní komplikace, jestliže by výstavba rondelu na Přikrylově náměstí měla
skutečně trvat až do 20. září. „Osobně si
to nedovedu představit. Už nyní se na některých objízdných trasách tvoří nebývalé kolony, a to je polovina Prostějovanů na
dovolených. Proto uděláme maximum,
aby rondel u zámku byl skutečně zprovozněn už první školní den,“ řekla Alena
Rašková.
Řidiči prozatím uzavírku Přikrylova
náměstí zvládají poměrně v klidu.

EXKLUZIVNĚ
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Večerník zaznamenal komplikace pouze
ve Sladkovského ulici, a to zejména kvůli
slabé propustnosti křižovatky. „Tvoří se
tady dlouhé kolony aut. Samozřejmě jsme
zkoumali, zda by nešel prodloužit ´zelený´
interval při výjezdu ze Sladkovského s Olomouckou ulicí. Semafory na této křižovat-

ce jsou ale řízeny speciálním počítačem
a jeho přeprogramování by stálo přes dvě
stě tisíc korun, přičemž stejnou částku bychom museli zaplatit za měsíc, když by se
semafory dávaly do původního programu.
To by byla příliš nákladná investice,“ vysvětlila první náměstkyně.

Co se týká konkrétních prací rondelu na Přikrylově náměstí, aktuálně
jsou hotové podkladní vrstvy budoucího křížení, přeložené jsou
i kabelové trasy. Obrysy křižovatky
jsou už patrné a její kruhová podoba
jasně viditelná.

Na rondelu v Krasické SRAZIL CYKLISTKU
PROSTĚJOV Malý a nepřehledný
rondel v Krasické ulici, na který si
řidiči stále nemohou zvyknout, si
minulý týden vybral svoji první daň.
Řidič osobního auta zde srazil starší
cyklistku. Ta naštěstí utrpěla jen lehké zranění.

„Před devátou hodinou ráno v úterý čtvrtého srpna došlo na okružní
křižovatce v Krasické ulici v Prostějově k dopravní nehodě osobního
automobilu s cyklistkou. Šestašedesátiletý řidič osobního automobilu
značky Renault při vyjíždění z kři-

žovatky směrem do ulice Anenské
narazil z dosud přesně nezjištěných
příčin do levého boku jízdního kola.
Osmašedesátiletá cyklistka po nárazu
upadla na komunikaci, kde si podle
přivolaných lékařů způsobila lehké
zranění hlavy,“ informoval František

Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Jak dodal, alkohol byl
u obou řidičů vyloučen dechovými
zkouškami. Okolnosti a příčiny dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření.
(mik)

Majitelka vrahovické ubytovny
››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹
prý UPRCHLÍKY NECHCE Uvolněný radní pro evropské dotace J. Šlambor:

Foto: archiv Večerníku

Naštěstí se z hořícího pole podařilo
odvézt veškerou techniku, na kterou
se tedy plameny nedostaly.

PÁTRÁNÍ po kvartetu hledaných

Anketaaneb

ČERNÁ
Mezi čtvrtkem 30. července
a sobotou 1. srpna vnikl dosud
neznámý pachatel do bytového
domu ve Svatoplukově ulici
v Prostějově. Následně po vypáčení vstupních dveří vnikl
do neobydleného bytu ve druhém patře domu, odkud odcizil tři kusy plynových topidel.
Majitelce bytu svým jednáním
způsobil škodu v předběžně stanovené výši deset tisíc
korun.

Pavel Kima stejně jako Michal Forgáč za sebou mají bohatou trestní minulost. Nad
jejich posledním excesem se však vznáší řada otazníků.
2x foto: Martin Zaoral

netové stránky www.vecernikpv.cz

Poměrně nevšední případ
úvěrového podvodu nyní řeší
prostějovská kriminálka. Ta obvinila čtyřiadvacetiletou ženu
z Olomouce, která si od dvou
úvěrových společností vzala dvě
půjčky v celkové výši přes čtyři
sta tisíc korun. Ale pozor, její
podvod nespočívá v tom, že by
peníze řádně nesplácela, právě
naopak.

401 000
Přestože mladá žena posílá
splátky včas a v pořádku, přece jen je podezřelá z podvodu.
A to proto, že při sjednávání
úvěrů se prokázala falešnými
doklady o jejím zaměstnání
a měsíčních příjmech. I tohle je
bohužel nešvar současné doby,
kdy lidé chtějí dosáhnout na
úvěr za každou cenu...

ROHATEC, PROSTĚJOV Zbytečná ulici ve Vrahovicích. „S místním osadním obyvatelům Vrahovic, u nichž informace
fáma, poplašná zpráva, nebo informa- výborem ve Vrahovicích jsme měli vždy kolem údajné snahy ubytovat uprchlíky
ce vycházející z konkurenčního boje? korektní vztahy a snažíme se mu vychá- mohou vzbuzovat paniku. Proto apeluji
Večerník v minulém vydání přinesl re- zet vstříc. Při scelování pozemků jsme na každého, aby se v budoucnu podobportáž o hrozbě přílivu stovky uprch- například splnili požadavek města vedle ných poplašných zpráv vyvaroval.“
líků do Vrahovic, kam je podle zjištění samotné koupě parcely vybudovat také Večerník v minulém čísle informoval,
zdejšího osadního výboru měli lákat dětské hřiště. To jsme poté bezúplatně že neověřenou informaci o možnosti
majitelé ubytovny. Tuto inforubytovat uprchlíky ve Vrahovicích však
maci měl osadnímu výboru
nepodceňuje ani samotné vedení prosc0LQLVWHUVW
předat provozovatel vedlejší
tějovského magistrátu. Radní
YRYQLWUDQ½
P se písemně dotázali na miniubytovny v Pujmanově ulici MHvWÈQ
HRGSRYÈGÈ
a ředitel společnosti Schola
ORpUHDJXMH sterstvo vnitra, zda opravdu
 byla zaregistrována žádost
servis Pavel Sekanina.
SUYQÉQ½PÈ
VWN\QÈSULP
„Prohlašuji, že záměr ubytovat
o ubytování utečenců s azy½WRUD lem
uprchlíky v ubytovně na ulici
ubytovnou ve Vrahovicích.
Marie Pujmanové číslo 683 nebyl ni„Žádná odpověď nám zatím
kdy projednáván. Tuto informaci jsme městu předali,“ dodala Zita Konupčíko- z ministerstva nepřišla,“ odpověděla
mohli paní zastupitelce Miladě Galářové vá. Jak ještě na závěr svého prohlášení nám v pátek na přímý dotaz Alena Rašposkytnout přímo, kontakty na naši spo- zdůrazňuje, odmítá nařčení, že nájemníci ková, náměstkyně primátora Statutárnílečnost má. Stejnou odpověď' bychom „její“ ubytovny jsou problémoví a terčem ho města Prostějova.
ochotně poskytli také médiím,“ napsala stížností obyvatel Vrahovic. „Naši uby- Vývoj této situace bude Večerník i nav uplynulém týdnu do redakce Večerníku tovnu využívají částečné rodiny a dále dále sledovat. A už dnes vám na straZita Konupčíková, jednatelka společnos- stavební firmy pro své zaměstnance, při- ně 25 přinášíme exkluzivní rozhovor
ti Dům MP Prostějov z Rohatce provo- čemž s provozem nejsou problémy. Uve- s Pavlem Sekaninou, v němž mimo
zující zmíněnou ubytovnu v Pujmanově dená situace mě mrzí především kvůli jiné zdůvodňuje svůj krok... (mik)

HAVÁRIE na křižovatce v Olomoucké ulici
„Osobák“ při odbočování zavadil o kamion
PROSTĚJOV K nepřehledné
situaci, která vyvrcholila lehčí
dopravní nehodou, došlo minulé
pondělí odpoledne na křižovatce
ulic Sladkovského a Olomoucké
v Prostějově. Řidič osobního
auta zřejmě nepočkal, až kamion
odbočí, a zavadil o jeho zadní část.
„V pondělí třetího srpna před čtrnáctou
hodinou jel čtyřiapadesátiletý řidič
nákladního automobilu značky MAN
s návěsem po ulici Sladkovského
v Prostějově. Na křižovatce s Olomouckou ulicí odbočoval doleva
směrem na Držovice. Při odbočování
došlo ke kontaktu zadní části návěsu
s osobním vozidlem značky Opel, které
jelo z ulice Sladkovského rovně do
ulice Barákovy,“ popsal karambol na
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nedávno zrekonstruované křižovatce
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Při nehodě se naštěstí nikdo nezranil, způsobená hmotná škoda na vo-

zidlech byla předběžně odhadnuta
na pětačtyřicet tisíc korun. „Alkohol
byl u obou řidičů vyloučen dechovými
zkouškami. Míra zavinění a příčiny
dopravní nehody jsou předmětem
dalšího šetření,“ dodal Kořínek. (mik)

„VE HŘE PĚT AŽ ŠEST MILIARD KORUN!“
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Jaroslav Šlambor
(na snímku) je ve stávajícím volebním období nově uvolněným radním, přičemž se věnuje
přípravě programu integrovaných teritoriálních investic
a s tím souvisejícím širokým
okruhem dotací. „V zahájeném
programovacímobdobílet2014
až 2020 míří z fondů Evropské
unie do České republiky v přepočtu přes půl bilionu korun.
A jde o to využít je co nejúčelněji,“ poznamenal v exkluzivním
rozhovoru dlouhodobého seriálu Večerníku Jaroslav Šlambor,
zvolený zastupitel za KSČM.
ƔƔ Můžete úvodem připomenout,
co je to vlastně projekt integrovaných teritoriálních investic?
Zní to dost složitě...
„Už se pro něj vžila zkratka ITI spellovaná v angličtině. V rámci nového
programovacího období 2014 až
2020 klade Evropská unie velký důraz
na naplňování takzvané územní dimenze, tedy na potřeby a posilování
konkurenceschopnosti konkrétních
území. V České republice je proto
připraveno sedm ITI oblastí a jednou
z nich je i Olomoucká aglomerace.
Území zahrnuje ´jádrová´ města Olomouc, Prostějov, Přerov a dále dvě
stě třicet obcí, čítá celkem bezmála
čtyřistatřicetosm tisíc obyvatel. ITI
představují nástroj, který podporuje
propojené využívání fondů s cílem zajistit lepší celkové výsledky při stejné
výši použitých veřejných financí.“

ƔƔ Je již známo, o jaký
objem finančních
prostředků se
jedná?
„Musím předeslat,
že celá záležitost
ITI
prodělává
poměrně bouřlivý
vývoj, zejména pak
vyčlenění prostředků
pro jmenovité prioritní oblasti a potažmo
i jednotlivé specifické
cíle. Každé z ministerstev
zaujímá k záležitosti

mínky tvoří atraktivní
prostředí pro život
i podnikání. Zlepšení
mobility je cílem
v oblasti infrastruktury a zahrnuje také rekonstrukce, modernizace a výstavbu silnic
na vybrané regionální
silniční síti nebo cyklistických stezek včetně
doplňující
infras-

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

svůj osobitý postoj, a tak se situace
mění, samozřejmě s náležitým odrazem
do strategie. Výsledek bude znám
v průběhu září tohoto roku, kdy se sejde
řídící výbor ITI Olomoucké aglomerace, který schválí konečné znění, jež
pak bude předloženo ke schválení ministerstvu pro místní rozvoj. Ale abych
odpověděl na vaši otázku. Ve hře je
přibližně pět až šest miliard korun.“
ƔƔ Vy sám předsedáte jedné ze
tří pracovních skupin, které se zabývají přípravou projektů pro celou
aglomeraci. Jakou problematiku
máte přesně na starosti?
„Jedná se o pracovní skupinu pro
prioritní oblast tři, což je rozvoj infrastruktury a zlepšení životního
prostředí. Samo o sobě je to téma
na delší povídání. Alespoň tedy
stručně. Východiskem je úvaha, že
kvalitní infrastruktura a dobré pod-

truktury. Odpady jsou pak ústředním
tématem ITI v oblasti životního
prostředí.“
ƔƔ Nové sedmileté dotační období
evropských fondů bylo zahájeno
a jsou vyhlašovány první výzvy
z operačních programů. Je Prostějov
připraven?
„Určitě. Odbor rozvoje a investic magistrátu zajišťuje přípravu projektových
dokumentací na akce, pro které bychom
v rámci výzev mohli žádat dotace. Již jsme
například projednali přípravu projektu
výstavby komunitního domu pro seniory, rozšíření azylového centra a další.
Nejbližší vyhlášenou akcí bude první
výzva z Operačního programu Životní
prostředí s termínem přijímání žádostí
od poloviny srpna. V oblasti životního
prostředí je aktuálně připravován projektový námět výstavby podzemních
kontejnerů na odpad ve městě.“
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navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Dùm pro seniory
Y2NUXzQÉ"
Prostějov (red) - Za velmi vhodné
místo pro výstavbu domu pro seniory
považují prostějovští radní Okružní
ulici, kde magistrát vlastní zhruba
dva a půl hektaru pozemků. Aktuální územní plán města však výstavbu
tohoto typu objektu ve vytipovaném
místě zatím neumožňuje. Řešení by
měla přinést až první změna územního plánu, s jejímž přijetím se počítá
nejdříve v příštím roce. „V této lokalitě výhledově plánujeme vybudovat
park a již zmíněné komunitní domy
pro seniory. Obecně převládá názor,
že umístění domu nebo i více domů
právě do parku je velmi vhodné. Ovšem kvůli potřebě změny územního
plánu není reálné, aby do termínu vypsání dotační výzvy v roce 2016 bylo
zajištěno stavební povolení. Přitom je
základní součástí žádosti o dotaci,“ vysvětlil radní Jaroslav Šlambor s tím, že
konkrétní jednání teprve proběhnou.

1RYÙZHEPÈVWD
Prostějov (red) - Vedení města investuje do nových internetových
stránek magistrátu. „Nová aplikace
městských stránek prostejov.eu bude
spuštěna první listopadový týden
a mohu všechny ujistit, že bude skutečně úplně nová. Jejich součástí bude
například mapový portál, seznam
všech sportovišť s jejich provozními
řády a další aplikace,“ uvedla Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějova. Jak
dodala, nové webové stránky města
budou v první fázi stát 165 000 korun,
firmě pak bude platit magistrát čtyři
a půl tisíce korun měsíčně za údržbu
webu.

=DSODWÉVWHMQÈ
MDNRYORQL
Prostějov (red) - Poplatky za stánky na třiatřicátých Prostějovských
hanáckých slavnostech zůstávají ve
stejné výši jako v roce minulém. Rozhodla o tom rada města. „Ve dnech
dvanáctého a třináctého září pořádáme opět Hanácké slavnosti. Jejich
součástí bude mimo jiné i umístění
stánků a prodej občerstvení či jiného
sortimentu zboží od vybraných prodejců a řemeslníků, a to na základě
zvacích dopisů,“ prozradila náměstkyně prostějovského primátora Ivana
Hemerková. Tak jako v loňském roce
budou i letos pro prodejce pevně určená místa. „V roce 2012 jsme vybrali
za umístění stánků 94 500 korun,
vloni šlo o 74 100 korun. Důvodem
nižší tržby byla neúčast některých
prodejců pro špatné počasí a omezení dlouhých stánků z důvodu pevně
určených míst pro prodejce,“ doplnila
Hemerková.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

BAGRY SE U NEMOCNICE ZAKOUSLY DO ZELENÉ PLOCHY
Od října bude v provozu nové parkoviště pro 149 vozidel
zjistili jsme
PROSTĚJOV Dlouholetý problém s nedostatkem parkovacích
míst pro pacienty prostějovské
nemocnice se konečně dočkal
konkrétního řešení. Po dvou
letech usilovného jednání se
zástupci Olomouckého kraje,
Statutárního města Prostějova
a Středomoravské nemocniční,
jakožto provozovatele zařízení,
domluvilinavýstavběobrovského
parkoviště. Ta byla zahájena ve
středu 5. srpna a první pacienti
by zde mohli začít parkovat už
začátkem října tohoto roku!

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Jak Večerník informoval již dříve, předpokládaná hodnota veřejné zakázky na
realizaci této zakázky byla podle rozpočtu projektanta stanovena na zhruba
jedenáct milionů korun. „Vysoutěžená
cena činí zhruba šest a půl milionu, další
náklady tvoří cena za zpracování projektové dokumentace, cena za autorský
dozor, technický dozor a koordinátora.
Celkové náklady se tedy navýší o zhruba tři čtvrtě milionu korun,“ vypočítal
veškeré náklady na obří parkoviště

u nemocnice Alois Mačák, prostějovský
radní a první náměstek hejtmana Olomouckého kraje s tím, že výběrovým
řízením se tedy podařilo původně
předpokládanou cenu za stavbu
parkoviště srazit na šedesát procent.
O celkové náklady na výstavbu parkoviště se rovným dílem podělí prostějovský
magistrát, Olomoucký kraj a Středomoravská nemocniční. „Ano, všechny
tři strany se takto korektně dohodly,“
potvrdil první náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Kapacita nového parkoviště bude
149 vozidel, z toho osm pro imobilní
občany. Termín zahájení prací byl podle
smlouvy o dílo s firmou STRABAG
stanoven na 11. srpna, ale jak si všichni
Prostějované mohli povšimnout, začalo se už minulou středu. „Děláme totiž
všechno pro to, aby parkoviště začalo
sloužit pacientům nemocnice co nejdřív.
Původní záměr dokončení byl určen do
třetího října tohoto roku, osobně ale věřím, že tomu bude trochu dříve“ uvedl
optimisticky naladěný Alois Mačák.
Všichni tři výše uvedení investoři si libují,
že tímto konečně bude odstraněn dlouholetý problém s nedostatkem parkovacích míst u prostějovské nemocnice.
„Situace se stáním vozidel uvnitř nebo
v blízkosti areálu nemocnice je dlouhodobě svízelná a vyžaduje zlepšení. Poslední roky byly z pohledu financování
zdravotnictví restriktivní a veškeré prostředky proto šly výhradně na iinvestice,
které přímo souvisely s poskytováním
péče. Jsme proto velmi rádi, že se podařilo nalézt shodu na vícezdrojovém financování a oceňujeme vstřícnost na straně

vedení Olomouckého kraje i města Prostějova,“ sdělil exkluzivně Večerníku Tomáš Želazko, zastupující tiskový mluvčí
Středomoravské nemocniční.
„Poslední tři až čtyři roky jsme byli pod
velkým tlakem, kdy si lidé stěžovali na
skutečnost, že u nemocnice není kde
parkovat. Navíc bylo poukazováno, že
stávající parkoviště je obsazené auty, jejichž majitelé jsou obyvateli sousedního
sídliště Hloučela, nikoliv pacienti. Při
našem průzkumu byl tento fakt potvrzen. Je také pravdou, že když pacienti nemocnice přijeli na vyšetření, často parkovali i na zakázaných místech. Jednali
jsme proto dlouho s krajem i vedením
nemocnice, jak tomuto problému čelit.
Stávající řešení se nám jeví jako ideální, 7åOKPWNQWUVąGFWUG\CéCNQRąKRTCXQXCVPQXÆRCTMQXKwV÷WRTQUV÷LQXUMÆPGOQEPKEG
<JTWDCJGMVCTQX¾VTCXPCV¾RNQEJCVCMWUVWRWLGCUHCNVWEQåXwCMUKVWCEGXMCåFÆO
byť bude zlikvidován zhruba hektar ze- RąÊRCF÷X[åCFWLG8MCåFÆORąÊRCF÷VTKQKPXGUVQTčPGUMTÚX¾URQMQLGPQUV0CUPÊO
lené plochy,“ řekla nám Alena Rašková, EÊEJXGXÚąG\WQFUJQTCMTCLUMÚP¾O÷UVGM#NQKU/Cé¾MwÆHPGOQEPKEG6QO¾w7XÊ\NC
2x foto: Michal Kadlec
první náměstkyně primátora Statutární- P¾O÷UVM[P÷RTQUV÷LQXUMÆJQRTKO¾VQTC#NGPC4CwMQX¾
ho města Prostějova.
Zatímco stavba je tedy už v plném
proudu, všechny tři zúčastněné strany nyní dávají hlavy dohromady
a přemýšlejí, jak zamezit tomu, aby
plochu pro 149 vozidel nezneužívali
opět obyvatelé sídliště k běžnému
parkování. „Parkoviště bude součástí
nemocničního areálu, jeho zneužívání
tudíž nebude možné. Ze zmiňovaného důvodu bude zpoplatněno, o výši
poplatku v tuto chvíli jednáme,“ reagoval mluvčí provozovatele prostějovské
nemocnice Tomáš Želazko. „O této
problematice budu jednat s ředitelem
Středomoravské nemocniční Tomášem
Uvízlem ve středu třináctého srpna.
K určitému zpoplatnění musí dojít, prá- nice plnilo svůj daný účel. Chceme však ní,“ přidal první náměstek hejtmana
vě aby nové parkoviště v areálu nemoc- být vůči našim občanům citliví a vstříc- Olomouckého kraje Alois Mačák.

publicistika

Uprchlík do každé rodiny?
GLOSA VEČERNÍKU

jsou vystaveni mnohem zásadnějším
problémům než my tady u nás.
Kromě toho se navzdory ojedinělým
incidentům většina z uprchlíků
nepochybně chová přece jen o něco
lépe než takoví Visigóti, Vandalové
či Hunové při pádu kdysi pyšné
Západořímské říše. Nicméně s tou pomocí je to v naší společnosti ošemetné.
Mnozí ze zástupců neziskových organizací se totiž už nyní těší na to, jak
budou o nebohé uprchlíky v azylových
centrech pečovat, na což dostanou
tučné dotace z Evropské unie či od státu
a zdůvodní tak svou vlastní existenci.
V tomto případě už ona solidarita není
vůbec nezištná. Pokud tedy někdo
chce uprchlíkům u nás pomáhat,
měl by tak činit za své! Nechť si tedy
nějakou muslimskou rodinu vezme

FEJETON PETRY HEŽOVÉ

NA ZDRAVÍ!

MARTIN ZAORAL
Přístup k muslimským uprchlíkům
mířícím k nám z Evropy a Asie je
v podstatě dvojí. Jasná většina občanů
jejich příliv odmítá. Ti rozumnější
z nich společně s prezidentem
uprchlíkům vzkazují: „Nikdo vás sem
nezval, když už tu jste, chovejte se podle našich pravidel, jinak běžte jinam.”
Ti méně rozumní se pak již budí ze
spánku při představě žen znásilněných
přímo na ulici a mužů, kterým radikálové někde v pšenici uřežou hlavu.
Na druhé straně názorové barikády
pak stojí lidé, kteří uprchlíky vítají
a chtějí jim nabídnout pomoc. Tento
přístup je na první pohled chvályhodný. Nikdo totiž neopouští svůj
domov rád, a pokud tak činí, obvykle
k tomu má pádný důvod. A ten tito
uprchlíci skutečně mají. Ve své vlasti
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k sobě domů, žije s nimi pod jednou
střechou, pomůže jim sehnat práci, zajistí vzdělání a dětí i celkové začlenění
do společnosti. A pokud u nás někdo
z jeho „svěřenců“ spáchá větší škodu,
ať ji sám uhradí a zajistí jejich vyhoštěni
ze země. Jestliže tohle někdo udělá,
pak před ním klobouk dolů.
Jinak je různé focení s cedulkami
s různými hesly jen gestem, které
nestojí velkou námahu a není spojeno s žádnou odpovědností. Jde
pouze o plané moralizování, za nímž
se skrývá jen velká prázdnota.

Tohle prostě pořád nechápu.
Platíme si každý měsíc zdravotní
pojištění, přitom ještě nedávno
jsme klopili za každou návštěvu
lékaře regulační poplatek, za
každý lék vnavíc další doplatek,
a teď ještě budeme platit i za
sádru nebo zubní plombu.
No, to už abychom se pomalu připravovali na chvíli, kdy
budeme dávat navíc k ceně
nákupu i po třiceti korunách
paní prodavačce, která nám
nakrájí a naváží maso. Jako
úplný výsměch těm, kteří každý
měsíc pravidelně platí za zdravotní péči v naší členské zemi

Evropské unie v srdci Evropy,
jsou pak všechny ty lepenkové krabice, do nichž se sbírají
plastová víčka pro nemocné
děti. Jejich rodiče jsou naplno
zaměstnaní, zoufalí a stejně je
jim to houby platné, protože
zdravotní pojišťovny právě tu
léčbu, která by jejich potomkovi pomohla, jak na potvoru
zrovna nehradí. Nebo dobročinné sbírky na lidi umírající
před očima svých blízkých jen
proto, že nejsou peníze na jejich léčbu. Jaká smůla, krčí
zástupci pojišťoven rameny.
Kdo ví, proč s tím opravdu, ale

opravdu při nejlepší vůli nemohou nic dělat...
Ale žádný strach, pro uprchlíky, kteří míří pod ochranu
českého lva a moravské orlice,
se jistě peníze na léčbu najdou
a vyčlení, takže počet lepenkových krabic s víčky nijak nerozšíří. V téhle situaci už nám asi
zbývají jen celkem dvě možnosti. Buď si počkat takových sto
padesát let, kdy se určitě díky
vědeckým objevům zázračně
zbavíme všech nemocí, nebo
se všichni kolektivně vyvineme
v Chucka Norrise. Ten už takové schopnosti totiž má!

'RPRYQËVSU¿YøVHSRGDĆLORVQËæLW]WU¿WXeNXOWXU¿NXrRSURFHQW

„Bez diskoték a přehlídek ´šmejdů´,“ konstatuje šéf V. Průša
PROSTĚJOV Od pololetí loňského roku převzala dohled nad
chodem Společenského domu
Domovní správa v Prostějově. Vedení města si od této transformace
slibovalo jak úsporu nákladů na
provoz „kulturáku“, tak i snížení
každoročních ekonomických ztrát,
které vykazovalo předešlé vedení.
Uběhlo dvanáct měsíců a zdá se, že
Domovní správa skutečně nalezla
ten správný recept, jak ušetřit...
„Pokud jde o ekonomiku Společenského domu, skutečně se podařilo
snížit provozní ztrátu o téměř pětačtyřicet procent, což konkrétně znamená
osmsetpadesátjedna tisíc korun. Náklady jsou nižší o 1,26 milionu korun,“
poskytl Večerníku ty nejdůležitější
hospodářské ukazatele Jiří Pospíšil,
náměstek primátora Statutárního
města Prostějova.
„V prvních měsících jsme se zaměřili
na kontrolu všech zařízení, jejich revizí a dokumentů nutných k provozování. Odstranili jsme několik nedostatků
a lze říci, že k dnešnímu dni je provoz
bezpečný i legitimní. Uzavřeli jsme
nové smlouvy s dodavateli energií
a zrušili neekonomické smlouvy,“ objasnil na vysvětlenou Vladimír Průša,jednatel Domovní správy. Dalším
úkolem bylo sjednocení obchodních

podmínek tak, aby všechny srovnatelné činnosti měly totožné ceny. „Po
několika akcích jsme zrušili pořádání
diskoték, kde se podával alkohol nezletilým, a které byly organizačně nezvládnuté. Sice jsme tímto opatřením
přišli o tržby, ale stojíme si za tím, že
takovéto akce by neměly být ve Společenském domě, jakožto městském
majetku, pořádány. Stejně tak jsme
přistoupili k tomu, že nebudeme pronajímat prostory pro předváděcí akce
takzvaných šmejdů,“ uvedl Průša. „Po
ekonomické stránce se podařilo snížit
provozní ztrátu. Nižší jsou ale i tržby,
a to o čtyřistajedenáct tisíc korun. Snížení tržeb se týká hlavně dlouhodobých pronájmů nebytových prostor
a zmíněné zrušení diskoték,“ konstatoval Jiří Pospíšil. „Podařilo se nám
ale také snížit mzdové náklady, a to
především tím, že část personálu využíváme mimo sezónu v aquaparku,“
doplnil Průša.
Za poslední rok činnosti Společenského domu se zvýšil počet konaných akcí a snížily se náklady při
částečném snížení tržeb. Celkově
má Společenský dům za sebou 166
akcí, z toho 14 plesů, 7 tanečních,
26 koncertů, 41 schůzí a konferencí, 73 prodejních akcí, 3 akce pro
školy a 2 diskotéky.
(mik)
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HOSPODAØENÍ SPOLEÈENSKÉHO DOMU V PROSTÌJOVÌ
Společenský dům s.r.o. v roce 2013 Domovní správa Prostějov od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015
(jednatel Roman Vejmola)
(jednatel Vladimír Průša)
NÁKLADY

Náklady na materiál
Náklady na elektřinu
Náklady na plyn
Náklady na vodu
Služby (právní, účetní, telefon)
Mzdy
Jiné náklady
Náklady celkem:

NÁKLADY

171 000 Kč
387 000 Kč
730 000 Kč
126 000 Kč
732 000 Kč
1 872 000 Kč
372 000 Kč
4 390 000 Kč

VÝNOSY

Krátkodobé pronájmy
Dlouhodobé pronájmy
Služby
Výnosy celkem:

Náklady na materiál
Náklady na elektřinu
Náklady na plyn
Náklady na vodu
Služby (právní, účetní, telefon)
Mzdy
Jiné náklady
Náklady celkem:

224 000 Kč
282 000 Kč
387 000 Kč
108 000 Kč
225 000 Kč
1 439 000 Kč
470 000 Kč
3 135 000 Kč

VÝNOSY

1 630 000 Kč
406 000 Kč
427 000 Kč
2 463 000 Kč

Krátkodobé pronájmy
1 844 000 Kč
Dlouhodobé pronájmy
208 000 Kč
Služby
0 Kč
Výnosy celkem:
2 052 000 Kč
Zdroj: Magistrát města Prostějova

Mlýnský náhon přemostí tři můstky pro pěší. Lidé z okolí ale namítají: CO TA PLEVEL?
PROSTĚJOV Suchou nohou
přes náhon. Mnohdy nepříjemné
přecházení náhonu v Kolářových
sadech po zbytcích mostků
vystřídá chůze po pohodlných
lávkách. Prostějovští radní schválili vypracovat projektovou dokumentaci potřebnou pro vybudování dřevěných mostků.
„Můstky
budou
bezbariérové
a zpřístupní pěším okolí mlýnského náhonu,“ uvedl náměstek
prostějovského primátora Zdeněk
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Fišer s tím, že se zvýší atraktivita celého parku. Úpravy mlýnského náhonu byly v Kolářových
sadech prováděny v loňském roce
i na jaře roku letošního. „Lidé
tady momentálně využívají novou
loučku pro výběh psů, koryto bylo
vyčištěno, upraveno a vydlážděno.
V rozšířeném místě náhonu vzniklo
místo pro vodní ptactvo a celá lokalita slouží k relaxaci. Celkové náklady
činily 2,9 milionu korun,“ připomněl
Zdeněk Fišer.

Večerník ale na tiskové konferenci
rady města zmínil časté stížnosti
obyvatel, kteří bydlí nedaleko
mlýnského náhonu ve Šmeralově
ulici. Jde o to, že po rozsáhlé a nákladné revitalizaci mlýnského náhonu
měly být v prostoru mezi náhonem
a Šmeralovou ulicí vysazeny desítky
stromů a okolí měl zkrášlit o nově
vysazený trávník společně s dětským
hřištěm. Místo toho tady rostou až
metrové plevelné rostliny. „K tomuto záměru jistě dojde, je v plánu.

Nejdříve ale musíme vybudovat
právě ony mostky,“ zareagovala Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějova.
V rozpočtu města na rok 2015 jsou na
výstavbu tří lávek přes mlýnský náhon
vyčleněny finanční prostředky ve výši
šesti set tisíc korun.
(mik)
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HLAS LIDU PETICE SEM, PETICE TAM aneb nějak jsme se rozpeticovali...
HLAS BOŽÍ
Není pìstoun jako pìstoun
Paní Horvátková měla byt, ten byl vybydlen, nastěhovala se do Kostelecké
ulice, tam pro samé konflikty nemůže bydlet a chce další byt. Nyní bydlí
s přítelem, který asi také nepracuje. Má v takzvané pěstounské péči čtyři
děti svého sourozence, na které pobírá vcelku jedenapadesát tisíc korun
měsíčně. Jaká je ta péče, když byl byt, kde bydleli předtím vybydlen, jaká je
ta péče, když i na novém bydlišti není schopna řádně vychovávat svěřené
děti a dělá se tam binec? A co dělá kontrola státu? V tom to vězí. Kdyby
řádně pečovala o děti svého sourozence, byly vychovávány k obrazu většinové společnosti tak, aby byl předpoklad pro bezproblémové začlenění
do života po školní docházce, vyučení nebo studiu, asi by nikdo neřekl ani
slovo. I když rodina se čtyřmi svými dětmi si na takový standard nepřijde.
Doporučuji tedy vícečlenným rodinám následující model: vyměňte si své
ratolesti v rodinách, dělejte jim navzájem pěstouny a stát se postará!
Antonín Sprinz
Proè ty kamínky?
Na dva rondely u sběrného dvora v
okolí svaté Anny si jako řidič začínám pomalu zvykat. Nepochopím
ale, proč okolo spojovací komunikace mezi oběma rondely nechalo
město zřídit krajnice vysypané malými kamínky! Jedno ráno jsem tudy
opět projížděl a některý „srandista“
v noci tyto malé oblázky rozházel
po celé silnici! Myslím si, že kdyby
místo kamínků tady nechalo město
vysázet nějaké keře, udělalo by lépe.
František Langr, Prostějov
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Dìlají si, co chtìjí
Nemám nic proti tomu, že městská
hromadná doprava nyní jezdí po objízdných trasách kvůli stavbě rondelu
na Přikrylově náměstí. Musíme to
nějak vydržet. Ale minulý týden jsem
se dvakrát rozčílila na řidiče linky číslo
čtyři, který nezastavil na náhradní zastávce. Místo na Vápenici měl zastavit
na Újezdě, ale neudělal to, jel prostě
dál, přestože několik z nás cestujících
už bylo připraveno u dveří k vystoupení. Řidič nás „vyhodil“ až na Žeranovské ulici. Myslím si, že každý z řidičů
MHD by měl dodržovat plán náhradních zastávek, který ostatně FTL zveřejnila.
Jana Daňková, Prostějov

Právo petiční je zakotveno
ústavně v čl. 18 Listiny základních práv a svobod, a pak také
pro něj existuje zvláštní zákon
č. 85/1990 Sb. Přiznám se, že
mne to dlouho až tak nezajímalo, ale to jen do doby, kdy se
tato disciplína něco podepisovat rozmohla i v našem statutárním městě. Máme tady teď
petic až hanba, některé jsou
zajímavé jen pro úzký okruh
lidí, i když právě pro tento
okruh velmi důležité, ale„díky“
některým jsme se již dostali až
do celostátního tisku.

A

no, mám na mysli onu „prezidentskou“ petici, tedy
přejmenování Hlaváčkova náměstí na Havlovo. Když jsem o ní slyšel prvně, vyjádřil jsem se k ní na
tomto místě a stále si za tím stojím,
že po našem prezidentovi by se měla
pojmenovat spíše knihovna, divadlo,
kino či jiné zařízení kulturního charakteru, neboť pan prezident prostě
do kruhů uměleckých patřil. A protože ve své době pracoval v pivovaru
a pivko mu cizí nebylo, myslím, že by
se nezlobil, kdyby měl po sobě třeba i
nějakou tu hospůdku pojmenovanou.
On to totiž byl úplně normální člověk.

T

eď tu máme výsledky ankety z webu města a ty
hovoří, že většina hlasujících je
proti přejmenovávání a to většina
drtivá. Škarohlídi tvrdí, že když
lze hlasovat vícekrát, tak jistě se
semkli všichni „antihavlovci“ a
hlasovali proti. S touto konspirační teorií hrubě nesouhlasím, neboť ten poměr je vskutku drtivý a
připomíná celostátní anketu před
začátkem mistrovství světa v hokeji, zda měl Jarda Jágr i nadále hrát
v reprezentaci. Jistě existují softwary hlasovací automaty, ale při
drtivosti poměru to prostě je třeba
brát za bernou minci. Zaráží mne,
že nikomu ze škarohlídů nevadí,
když se objevují na webech ankety o odvolání primátora anebo rady města, či o kde čem protikoaličním a protiradničním,
a i zde lze hlasovat vícekrát. Pak
se ptám, oním klasickým CUI
BONO? Jen tak na okraj. Mám
na inkriminované adrese několik
duší, které mohu nazývat pojmem
kamarád. Nechtějte slyšet, co si
o nápadu s přejmenováním myslí
tito lidé...
cela zásadní poznámka na
závěr. Za propůjčení jména
pana prezidenta se teď vybírá třicet
tisíc korun! Já osobně toto pova-

Z

žuji za nemravné a věřím tomu, že
kdyby do toho mohl pan prezident
co mluvit anebo kdyby ještě žila
jeho manželka Olga, žena skromná
a zásadová, nikdy by s něčím takovým nesouhlasili. Tvrdím zcela
jednoznačně, že nejhorší je, když
se do čela vážené instituce, jakou
tato nadace byla, dostanou zlatokopové a zlatokopky...
teď otázka. Kde sídlila část
6. jízdního pluku za první
republiky a za minulého režimu vojenský útvar 3412 radiolokační? Ano,
správně bylo to v Jezdeckých kasárnách. Tímto předělem se dostávám
k druhé „velké“ petici o zachování této
stavby. Tedy formulujme přesně, za zachování hlavní budovy kasáren, neboť
celý areál byl složen z celkem třinácti
staveb. No, máme tady zase spoustu
protichůdných proudů, dokonce studií architektů a podobně. Názory na
tento objekt nemají ani jednoznačně
vysoký počet zastánců, ale ani odpůrců, takže vcelku zajímavé bude asi to,
jak nakonec rozhodne po prázdninách zastupitelstvo města. Co víme
jistě, že nás zase budou čekat slovní
ekvilibristiky, které zaberou dlouhé
a dlouhé hodiny. Myslím si, že pak již
skoro nebude o čem jednat, neboť dojde k samovolnému rozpadu, což by
bylo asi nejlepší.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

A

S

peticemi se tedy roztrhl pytel
a nepochybně ještě nějaké
přijdou. Je otázka, zda se budou týkat jen místních či lokálních problémů anebo něčeho, co nám tak nějak
hrozí již teď z jihovýchodu. Asi tušíte, na co narážím a osobně se obávám, že toto téma brzy převálcuje
všechna ostatní. Není to sýčkování,
je to fakt.

8
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Děti, pejsci

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

www.vecernikpv.cz

Šimon KULDA
2. 8. 2015 48 cm 3,75 kg
Prostějov

Nela STRAKOVÁ
1. 8. 2015 47 cm 3,25 kg
Brodek u Konice

Liliana ŠÍNOVÁ
3. 8. 2015 51 cm 4,20 kg
Konice

Aneta ZHÁNĚLOVÁ
3. 8. 2015 50 cm 3,30 kg
Vrchoslavice

Terezie FRIEDLOVÁ
4. 8. 2015 51 cm 3,50 kg
Vranovice-Kelčice

Matěj SÁZEL
2. 8. 2015 51 cm 3,00 kg
Hruška

Ondřej ŠTĚTAŘ
2. 8. 2015 50 cm 3,40 kg
Klenovice na Hané

Daniel REŽNÝ
3. 8. 2015 49 cm 3,05 kg
Výšovice

Filip KRATOCHVÍL
4. 8. 2015 48 cm 3,15 kg
Určice

www.vecernikpv.cz

Cipísek cestuje kolem světa
a také z pohádky do pohádky

Filip POTIŠKA
4. 8. 2015 50 cm 3,35 kg
Lutín

Fotografienarozenýchmiminekpořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme,můžetenámzasílat svésnímky
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
k
-Myslíme i na vaši budoucnost!!

HELEN DORON ENGLISH -APD

Letní škola angličtiny:
Velká pětka ze SAFARI

PROSTĚJOV Už osmé prázdniny nabízí Mateřské centrum Cipísek v Prostějově rodičům s dětmi prožít společně
letní týdny s Cipískem. Letošní prázdniny jsou ve znamení pohádek a cestování kolem světa. Téměř padesátka dětí od
dvou do sedmi let se svými rodiči nebo prarodiči si užívá příměstský program plný her, výletů, tvoření, pohybových
aktivit a zážitků.
Rodiče s dětmi v červenci čekala tradiční cesta za panem vodníkem, královský ples, indiánská stezka nebo třeba asijský den.
„Program je připraven vždy tak, aby se aktivně zapojily děti, ale také dospělí. Mají tak vzájemně možnost prožít nové situace,
nové role, něco se o sobě naučit, vyzkoušet si něco nového a taky se pobavit. A to, že řada rodin už prožila s Cipískem všechny
nabízené příměstské tábory a chtějí se zúčastnit i další roky, je pro naše mateřské centrum znamením, že tyto programy mají
smysl a budeme v nich určitě pokračovat,“ uvedla Markéta Skládalová z Mateřského centra Cipísek v Prostějově.
V srpnu je Mateřské centrum Cipísek pro veřejnost uzavřeno a pravidelné programy budou zahájeny zase až v září.
(red)

Dětičky z Mateřského centra Cipísek si o prázdninách zahrály na indiány, ale potkaly se
i s vodníkem.
2x foto: MC Cipísek

PROSTĚJOV Angličtina pro děti se vrátila
z úspěšného lovu velké pětky, který se odehrával
na SAFARI pobytovém táboře na Horní Bečvě.
Africká horka a velké sucho dolehlo i na angličtináře,
takže si zažili kromě lovu divokých šelem, africkou
nilskou horečku, která skolila některé účastníky,
a v urputném zápolení s kanibaly přišel jeden z účastníků o část své horní končetiny (ostatní zbytky dotčené tělesné schránky byly zachráněny!). Angličtináři si kromě výuky angličtiny v praxi prošli peklem
deštných pralesů, džunglí, nástrahami totemového
skanzenu a naučili se něco domorodých písní a tanců. Na pobytový SAFARI tábor navazuje srpnová
letní škola angličtiny v Prostějově (LC Angličtiny
pro děti, Žižkovo nám. 11). Letní škola je ideální
pro všechny, kdo měli strach z nepřekonatelného
stesku po domově na misi v Africe a bude se tedy
odehrávat v domácím prostředí denně v termínu
od 10. do 14. srpna. Výuka angličtiny bude probíhat intenzivně v dopoledním tříhodinovém bloku,
a dále pak zábavně formou her v přírodě, na výletech,
art + craft projektech, soutěžích, hrách, a domorodá
muzika samozřejmě nebude chybět. Program je zajištěn od 8:00 do 16:00 hodin, v ceně je zajištěn oběd
v restauraci Národní dům.Letní škola je pro všechny děti, i když nenavštěvují kurzy Helen Doron
English!
Napište na info@anglictinaprodetiprostejov.cz či
zavolejte na tel. 604 792 446.
(red)

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍČKY!
Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme,
ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 776 189 235 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

HUGO

je kříženec středního vzrůstu ve věku zhruba tři až čtyři
roky. Je milý pes už od pohledu, ale i v povaze je to úžasný pejsek. Miluje lidi a jejich společnost. Svému pánovi
bude věrným a oddaným přítelem. S fenkou se snese
bez problému, na vodítku chodí pěkně, netahá.

VARGO

je krásný mladý kříženec středního vzrůstu ve věku cca dva
roky. Má přátelskou, vyrovnanou povahu, je velký mazel,
zvládá základní povel sedni, lehni. Na vodítku chodí pěkně a netahá. S fenkou se bez problému snese. Jistě bude
skvělým oddaným parťákem.

FIONA

je kříženec německého ovčáka středně velkého vzrůstu,
ve věku cca jeden až dva roky. Jde o velmi milou
a klidnou fenku, která ze začátku potřebuje chvilku, než
někomu začne důvěřovat. Šťastná bude v domečku se
zahrádkou, kde bude moci volně běhat a hlídat.

REX

je tří až čtyřletý představitel plemene německý ovčák.
Je velmi milé a přátelské povahy, pro svého pána bude
oddaným i věrným parťákem. Bez problému se snese
s fenkou, na vodítku chodí pěkně, netahá. Vhodnýý jje
i k dětem.

Pondělí 10. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

region
g
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RYBY V HLOUČELE PLUMLOVSKÁ PŘEHRADA NEZACHRÁNÍ
Z nádrže už nyní odtéká dvojnásobně víc vody, než do ní přitéká...
PROSTĚJOVSKO Je to hodně smutný pohled. Stovky ryb v těchto dnech živoří v osamocených tůních, ve které se proměnila vysychající říčka Hloučela. Podle některých čtenářů je důvodem
i to, že voda je zadržována v plumlovské přehradě. Tak tomu
ovšem dle Povodí Moravy není. Zvýšení odtoku z přehrady by
však ke zlepšení situace na řece prý stejně nevedlo...

Martin Zaoral
Pohled na totálně vysychající
Hloučelu nedá řadě Prostějovanů
spát. „Je to hrozné, něco podobného nepamatuji. Faktem je, že
před pár lety Hloučela vyschla
úplně, ale to v ní nebyly žádné ryby,
protože přehrada byla vypuštěná.
Teď mi přijde, že tam odtok museli
zastavit snad úplně, protože voda

v některých částech řeky vůbec
neteče, ale stojí v tůních,” zatelefonoval do redakce Večerníku Marek
Mlčoch z Prostějova.
Obrátili jsme se tedy na Povodí
Moravy s dotazem, jak je to s aktuálním odtokem z přehrady. „Odtok
z přehrady je nastaven tak, aby i přes
dlouhotrvající sucho umožnil zachování všech funkcí nádrže. Současný
denní pokles vody z nádrže je asi

dva centimetry. Přítok do vodního
díla je v průměru 63 l/s a odtok
je nadlepšován na dvojnásobek,
v průměru cca 128 l/s,“ zareagovala tisková mluvčí Povodí Moravy
Gabriela Tomíčková, která zcela
vyloučila, že by odtok z přehrady byl
jen na chvíli zastaven.
Mohlo by krátkodobé navýšení
odtoku zachránit ryby v přehradě?
„Výrazné navýšení odtoku není
dlouhodoběji udržitelné a krátkodobé navýšení odtoku by mělo
pouze malý efekt,“ uvedla dále
tisková mluvčí, která s ohledem
na předpověď déletrvajícího suchého období vyzvala rybáře, aby
zvážili přepravu ryb a dalších vodních živočichů z Hloučely jinam.

„Ze strany Povodí Moravy bylo
proto odesláno upozornění místzjistili jsme
ním rybářským organizacím, aby
se připravily na případný transfer.
Dále požádáme biologický dozor
o prověření situace,“ napsala v pátek
Gabriela Tomíčková.
Večerník bezprostředně kontaktoval zástupce prostějovských
rybářů s dotazem, jak se s celou
situace popasují. A dobrou zprávou
je, že rybáři s odlovem začnou co
nejdříve. „Pustíme se do toho hned
zítra, nebo v pondělí,“ reagoval na
náš sobotní dotaz Pavel Müller, Koryto Hloučely v Prostějově zcela vysychá a řeka se postupně mění v osamělé tůně.
Foto: Martin Zaoral
jednatel Moravského rybářského Zachránit ryby a další živočichy zřejmě budou muset rybáři.
svazu Prostějov. Výlov vysychající zaměří na úsek mezi občerstvením spodní části Romže u Držovic. Tam
Hloučely bude dle jeho slov probíhat U Abrahámka a mostem v Olo- voda stále je a to i díky spodnímu
na etapy - jako první se rybáři moucké ulici. „Ryby půjdou do pramenu,“ dodal Pavel Müller.

Jedinečný Military fest ve Skřípově nabídne vojenské lahůdky
SKŘÍPOV Ojedinělá akce, kterou
nikde jinde v Olomouckém kraji
nezažijete. Tak to je Military fest.
Ten se letos bude už popáté konat
v areálu bývalé vojenské posádky
ve Skřípově. V sobotu 15. srpna
budou mít možnost tisíce diváků
nahlédnout do vývoje vojenství od
starověku až po současnost. A i tentokrát to bude úchvatná podívaná
s řadou skutečných lahůdek.
Letos bude na Military festu připraveno celkem devět živých ukázek. A jak
už bývá na Skřípově dobrým zvykem,
jedna bude v rychlém sledu následovat
druhou. Vůbec první se krátce po desáté hodině představí římská vojska,
následovat bude středověká bitva a po
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nich vojska bojujících za vlády císaře
Napoleona. „Letos se vůbec poprvé
u nás objeví ukázka vojsk z první světové války,“ upozornil Petr Kučera, předseda pořádajícího Association Military
Fan (AMF) z Konice.
Za obdobím krátce před druhou světovou válkou v tehdejším Československu se ohlédne divadelně pojatá
scénka, následně se představí československá lidová armáda a dále pak
vojenské kluby zaměřené na moderní
armádu. Skuteční čeští vojáci pak ukážou své schopnosti jako předposlední.
„Tradičním vrcholem celé akce bude
závěrečná ukázka bojů z druhé světové
války, do které se zapojí i dva těžké tanky,“ zmínil dále Petr Kučera.

Také doprovodný program bude
více než bohatý. Letos se o něj postarají mimo jiné i příslušníci 153.
ženijního praporu z Olomouce.
„Děti si s nimi budou moci třeba vyzkoušet, jaké to je zakopávat miny,“
vypíchl hlavní organizátor. Kromě
toho budou opět připraveny dobové vojenské tábory od starověku až
po současnost. Velkou pozornost
přítomných bude jistě budit také
replika tanku, kterým disponovala
československá armáda ještě před
vypuknutím druhé světové války.
„Na základě dobové dokumentace
ho doma takříkajíc na koleně vyrobili nadšenci z Bohuňovic,“ zmínil se
Petr Kučera.

Voda v pøehradì je opìt
na jednièce!

Vojáci z několika historických období od starověku až po současnost už leští své zbraně,
aby je v sobotu mohli v plné parádě ukázat na Military festu.
Foto: archiv Večerníku

Chybět samozřejmě nebude bohaté občerstvení. Letošní novinkou
pak bude fakt, že vzdálenější účastníci budou moci přespat v kempu.

„Všechny diváky srdečně zveme,
pokusíme se udělat vše pro to, aby ve
Skřípově opět strávili nezapomenutelný den!“
(mls)

JSEM BOND. JAMES BOND ZE SOBOTÍNA!

SOBOTÍN Svůj filmový vrchol mají
Karlovy Vary, tak proč ne Sobotín?
Letošní, v pořadí už jedenáctý ročník
tábora v Sobotíně opětovně pořádalo
Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově za spolupráce s Divadlem Point
a Městskou knihovnou Prostějov.
Záštitu tradičně převzal první náměstek hejtmana Olomouckého kraje
a prostějovský radní Alois Mačák.
Večerník vám pak přináší nejen přímou reportáž, ale na internetových
stránkách www.vecernikpv.cz najdete
i obsáhlou fotogalerii.
Uplynulý čtvrtek zažil dětský filmový
tábor svůj absolutní vrchol. Do Sobotína
ležícího patnáct kilometrů za Šumperkem se v horkém srpnovém podvečeru
sjížděli příbuzní, přátele i kamarádi více
jak šesti desítek účastníků. Všichni se těšili
nejen na setkání se svými blízkými, které
pár dnů neviděli, ale i na výsledek jejich
snažení. V improvizovaném „letním
kině“ pod hvězdami zářícími na masivy
blízkých Jeseníků se totiž promítala neuvěřitelná patnáctka filmů, která se zrodila
během jedinečného setkání studentů
s nezaměnitelnou i nezapomenutelnou
atmosférou. Letošní téma přitom bylo
velmi atraktivní: FENOMÉN JAMES
BOND! „Série filmových představe-

Další ročník filmového tábora ve znamení agenta
nta 007
ní se mimořádně vydařila a nadšený
aplaus obecenstva byl velkou odměnou
pro všechny malé tvůrce,“ mnul si ruce
spokojeností Aleš Procházka, který je
duchovním otcem celého tábora. Věrný
patron akce Alois Mačák jen přikyvoval.
„Člověk měl v tu chvíli velmi příjemné
pocity. Panovala skutečně nádherná atmosféra a všichni mohli shlédnout úžasná představení!“
Letošního ročníku se zúčastnilo přes šedesát dětí ve věku od deseti do sedmnácti let z celé České republiky. Mnozí z nich
přitom byli na táboře již poněkolikáté.
Odborné vedení poskytli zkušení lektoři
Miroslav Ondra, Magdalena Jansová, Jakub Hyndrich, Pavlína Novotná, Martin
Dědoch či již zmíněný Aleš Procházka.
Sobotínská premiéra filmů proběhla ve
čtvrtek 6. srpna a to od sedmi hodin večer. Více než sto padesát diváků zhlédlo
patnáct filmových projektů, které vznikly
v průběhu tábora. „Každá tvůrčí skupina
musela vytvořit nejprve scénář, dále připravit vše k natáčení a nakonec i sestřihat,“ popsal podmínky, za kterých se malí
filmaři mohli přihlásit do festivalové soutěže, Aleš Procházka.
Z chování všech táborníků bylo už při
přípravách závěrečného večera patrné,
že se tu sešli lidé, kteří si dokážou navzá-

Alois Mačák se chystá převzít papírový dort a táborové tričko. Foto PV Večerník

RYCHLÝ
VEČERNÍK

hlédnu za
jem vyjít vstříc. „Když se ohlédnu
sím stejně
letošním ročníkem, tak musím
jako loni mít jen příjemné pocity.
hybu!
Nemělo to absolutně chybu!
poVšichni vzájemně skvěle spolupracovali a myslím, že se tato
skutečnost výrazně projevilaa i na
kteráje
kvalitě výsledných snímků, která
je
krýval
určitě nadprůměrná,“ neskrýval
ěstské
nadšení současný šéf Městské
éf Diknihovny v Prostějově i šéf
Zatímco na pódiu filmového tábora řádil malý James Bond, první náměstek hejtmana
idenní
vadla Point. Během desetidenní
Olomouckého kraje Alois Mačák s ředitelem Městské knihovny v Prostějově Alešem
akoukli Procházkou přivítali všechny diváky festivalu v Sobotíně.
mise všichni jeho svěřenci nakoukli
Koláž Večerníku
ýh
pod pokličku důležitých filmových
dovedností. Hledali námět, psali scénář, zní: ´Ať je září nebo leden, Sobotín je zařízení Hotel Dolte patří, a přestože
vyráběli dekorace, kostýmy a masky, jenom jeden! Byla to prostě paráda, tomu doba nepřeje, rozhodli jsme se
vybírali hudbu, vytvářeli choreografii, i návštěvnost předčila moje očekává- tady dlouhou tradici dětských táborů
hráli, natáčeli či stříhali. Realizovali při- ní,“ unášel se na vlnách euforie Alois udržet. Jsem pevně přesvědčen, že se
tom krátké snímky dle pravidel různých Mačák. „Jsem velmi rád, že již jedenáct všichni na tomto místě sejdeme opět
filmových žánrů. Vše činili pod vedením roků mohu mít tento filmový tábor pod i za rok,“ uvedl prostějovský radní.
ostřílených lektorů.
svojí záštitou a navíc v krásném místě, Kdo do Sobotína nedorazil, ten si
Sobotín se za deset let své existence o které se starám od roku 1992.“ A jak bude moci letošní filmy vychutnat
stal skutečným pojmem. Nelze se vůbec vznikl nápad pořádat tábor prá- v divadle Point, které sídlí v Olovůbec divit, že organizátoři s napl- vě v Sobotíně? „Jsem také předsedou moucké ulici. Prostějovská premiéněním kapacity rozhodně nemají ZO OS KOVO Železáren Prostějov, ra proběhne na konci září. A pozor,
problém. Většina účastníků se na která působí u deseti firem. A právě této diváky přijde navštívit dokonce sám
filmový tábor totiž pravidelně vrací. odborové organizaci tábor a rekreační James Bond!
(red)
Vše tak nasvědčuje tomu, že tábor má
skvěle našlápnuto i ve druhém desetiletí své existence. „Je to tak rozjeté, že by
byla obrovská škoda toho nechat. Dokud budeme dýchat, tak chceme tuto
akci pořádat,“ usmál se Aleš Procházka.
Podobně je na tom i náměstek hejtmana Olomouckého kraje, který byl uplynulý čtvrtek jako každoročně přítomen.
„Když se řekne Sobotín, vybaví se mi
především skvělá parta lidí, která se tu
každý rok sejde. Za těch už jedenáct
let jsme zde společně prožili tolik neuvěřitelných věcí, které by nás nečekaly
ani na té nejexotičtější dovolené. To
vše jsme shrnuli do našeho hesla, které Zájem o všemožné aktivity byl na filmovém táboře obrovský. Foto PV Večerník

Plumlov (mls) - Poslední červencové pondělí hygienici opět měřili
kvalitu vody v plumlovské přehradě. A přestože v polovině měsíce
nádrž v některých místech začínala
připomínat rozkvétající louku, nyní
se situace zlepšila. Podle hygieniků
je nyní v přehradě nezávadná voda
s nízkou pravděpodobností vzniku
zdravotních problémů při rekreaci.
Tak doufejme, že to tak vydrží minimálně do konce prázdnin. V srpnových parných dnech hygienici
kvalitu vody ještě neměřili.

Rodaèka z Ludmírova
je svìtovou rekordmankou
Ludmírov, Praha (mls) - Gabriela
Grézlová pocházející z Ludmírova
je novou nositelkou světového rekordu v disciplíně zvané statická
apnoe. Jedná se o výdrž pod vodou
na jeden nádech. Na konci letošního července pod vodou bez nadechnutí vydržela neuvěřitelných
8 minut a 33 vteřin. V tomto výkonu nemá rodačka z Ludmírova konkurentku na celém světě!
Večerník se vám bude snažit v některém z příštích čísel zprostředkovat exkluzivní rozhovor.

Cyklobusem až do
Moravského krasu
Prostějovsko (mls) - Prostějov
plánuje novinku, která jistě potěší
všechny příznivce cykloturistiky.
Služby, které nabízí tradiční cyklobus, se totiž rozšíří o nové trasy.
„Kromě cyklobusu, který už několik let jezdí směr Protivanov, připravujeme další linku, která bude
cestující vozit z Prostějova po trase
Plumlov - Drahany - Rozstání - Jedovnice. Kdekoliv na těchto místech je možné připojit se na rozsáhlou síť cyklostezek,“ prozradila
Alena Rašková, první náměstkyně
primátora Statutárního města Prostějova. Stezky v Moravském krasu
jsou, podle jejích slov, nenáročné
a poskytují pohodovou lesní jízdu
bez velkých kopců. Nová linka by
měla lidem sloužit od příštího roku
v době od měsíce května až do září.
V první fázi bude nový cyklobus
jezdit pouze o víkendech.

KDE SE
CO DÌJE?
PIŠTE NA VECERNIK@PV.CZ
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navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
w.vecernikpv.cz
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Vykradl maringotku

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

V zatím přesně neustanovenou
dobu během měsíce července vnikl neznámý pachatel na pozemek
u rekreační chaty v katastru obce
Mostkovice. Poté za použití násilí
vnikl do zde odstavené maringotky
sloužící jako sklad nářadí, z níž odcizil křovinořez, aku vrtačku v plastovém kufříku a sadu nástrčných
klíčů. Celkově tak na odcizených
věcech majiteli způsobil škodu ve
výši dvanáct a půl tisíce korun.

Statisícový lup u Určic

Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý pachatel,
který v noci z úterý 4. na středu
5. srpna vystřihl otvor do drátěného plotu u fotovoltaické elektrárny, která se nachází v katastru obce
Určice. Z místa následně odcizil
172 kusů fotovoltaických panelů.
Tímto jednáním způsobil škodu
kolem 683 000 korun. Pachateli za
tento čin hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

„Muničák“ ve
Víceměřicích

Ve středu 5. srpna kolem jedenácté hodiny dopoledne oznámila na
policii v Němčicích nad Hanou
majitelka domu ve Víceměřicích,
že na zahradě nalezla nějakou
munici. Přivolaný pyrotechnik
na místě ze země vykopal osm
dělostřeleckých min, jeden ruční
granát F1 a pět kilogramů malorážkové munice. Veškerá munice
pochází z období druhé světové
války. Dvě miny musel pyrotechnik zneškodnit na poli mezi Nezamyslicemi a Doloplazy. Ostatní munici převezl k likvidaci.
K ohrožení osob nebo majetku
nedošlo.
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Při NECKYÁDĚ ve Stražisku se POTOPILI ÚPLNĚ VŠICHNI... Jak tohle šofér dokázal? Drama se šťastným koncem
Hasiči čtyři hodiny vyprošťovali koně

Do druhého ročníku se zapojila plovoucí kadibudka i replika koupaliště
lítých bojích totiž ze všech plavidel zbyly jen trosky, jichž se ztroskotaní a zcela
zmáčení námořníci s úsměvem přidržovali. „I v tom vedru jsem dala neckyádě přednost před koupalištěm. A víte
proč? Na koupák můžu vyrazit kdykoliv, ale neckyáda- ta je u nás jenom
jednou do roka,“ shrnula celou akci
odcházející divačka, která si však nepřála být jmenována... Úsměv od ucha
k uchu šířili i samotní organizátoři.
!Vše se povedlo na jedničku,“ shodli se
unisono.

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
STRAŽISKO Ve slavný kanál La Manche se uplynulou sobotu
odpoledne proměnil rybník ve Stražisku. Místo uprchlíků se jej
však snažili překonat „mořeplavci“ na nejrůznějších plavidlech.
Ta se nejprve utkala v plavbě na čas, jednoznačným vrcholem
akce však byla závěrečná exhibice, která dokonale naplnila heslo
„Není důležité vyhrát, ale potopit se!“ Vše pro vás zmonitoroval
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který byl přímo v centru dění.
Stražiské koupaliště, kadibudka i se třemi veterány, sovětská bitevní loď, dvojbob, „výbušné“ necky s registrační značkou a také plovoucí cirkus Berousek.
To byla prapodivná plavidla, která se
v sobotu 8. srpna představila na druhém
ročníku Stražiské neckyády. Jejich zápolení v úporném vedru sledovaly necelé
dvě stovky diváků, které zcela obklopily
Stražiský rybník.
Všichni mořeplavci se nejprve utkali
v boji na čas. Poté následovalo překvapení v podobě ukázky netradičního plavidla, kterým se stal velmi šikovný kůň.
Mnohým divákům se při pohledu na něj
vybavila nedávná událost z nedalekého
Stražiska-Růžova. „Po tom, co před týdnem hasiči vytahovali zapadlého koně z
jímky, jsem se už bál, že ho budou muset
vytahovat od nás z rybníka. Ale nestalo
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BYLI JSME
U TOHO

Vrcholem celé akce byla závěrečná
exhibice, při které na „námořnících“ nezůstala nitka suchá a na rybníku to vypadalo jako po kolizi Titaniku s ledovcem.
Foto: Martin Zaoral

se, kůň svoji plavbu i vylézání z vody
zvládl skvěle,“ komentoval dění na rybníku jeden z diváků.
Po představení vodomilného kopytnatce se už nad rybníkem rozezněla ústřední melodie z filmu Titanic. Ta zvěstovala
skutečné vyvrcholení celé neckyády, kterým je závěrečná exhibice, při níž jednotlivé posádky plavidel mezi sebou svedou
boj jak vystřižený z dobrodružných filmů
o pirátech, kteří přepadávali obchodní
lodě, a po jejich vyloupení je poslaly ke
dnu. Největší mela se strhla, když se do
sebe pustili „soudruzi“ plující pod sovětskou vlajkou a chlápci na plovoucí
kadibudce.
„Doufám, že ty bolševiky potopí co nejrychleji,“ netajil své sympatie přihlížející muž. Nakonec však ve vodě skončili
úplně všichni zúčastnění. Po skutečně

Fotoreportáž

kkdo
do
o see tak
také
ké p
plavil
lavvil naa SStražisku...?
tražžiskku...?

3x foto: Martin Zaoral

Jako speciální plavidlo se představil kůň, kterého do vody Do bojů zasáhlo i plavidlo, jež představovalo jednu Tento odvážný mladý mořeplavec své jinak dosti
navedla manželka jednoho z hlavních organizátorů akce. z dominant Stražiska, kterou je oblíbené koupaliště. nestabilní plavidlo ovládal s neuvěřitelnou bravurou.

Kamion se napíchnul na svodidla!!

PROSTĚJOV, DRŽOVICE Na neuvěřitelných šest hodin uzavřela policie
uplynulý pátek odpoledne rychlostní
komunikaci z Prostějova do Olomouce v úseku u Držovic. Řidič kamionu
tady ze zatím nepochopitelných důvodů nezvládl řízení na komunikaci
svedené do jednoho pruhu a svůj náklaďák doslova napíchnul na svodidla.
Únava? Mikrospánek? Policie příčinu
havárie vyšetřuje.
Celou událost jsme sledovali aktuálně.
„Jednotka profesionálních hasičů z Prostějova, a to včetně zajištění chemickým
kontejnerem, zasahuje u dopravní nehody
nákladního vozidla na rychlostní komunikaci R46 ve směru na Olomouc nedaleko
Prostějova,“ informoval Večerník v pátek
7. srpna krátce po desáté hodině dopolední Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje. „V 10.16 hodin došlo na dálnici
v místě zúžení provozu do jednoho směru
u obce Držovice k dopravní nehodě kamionu. Podle prvotních informací řidič najel
na svodidla, poté se převrátil a zůstal ležet
přes oba jízdní pruhy. Dle zjištění došlo k
lehčímu zranění řidiče. V současné době
je prováděn odklon dopravy přes okolní
komunikace. Opačný směr od Olomouce
je volný,“ přidal téměř současně bleskovou
zprávu František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Během pár minut se však

Na Traktoriádu ve Stínavě ČERNÁ KRONIKA
dorazí i závodníci z Luhačovic
STÍNAVA Rok od roku oblíbenější akci chystají na tuto sobotu
15. srpna ve Stínavě. Konat se zde
bude už devátý ročník Traktoriády,
při níž se loni utkalo asi pětadvacet
závodníků a na jejich zápolení se
přišlo podívat kolem pětistovky
spokojených diváků.
Průjezd stínavským bahnem, slalom v členitém terénu, sprint po poli
a couvání s historickou bričkou, která
původně sloužila k zapřažení za koně.
Tak to je kvarteto disciplín, které nadcházející sobotu dokonale prověří obratnost jezdců i sílu motorů nejrůzněj-

ších malotraktorků. Závodit se i letos
bude ve dvou kategoriích. „V jedné
z nich se mezi sebou utkají klasické
domamonty vytvořené z toho ´co
dům dal´ a v té druhé pak běžné tovární stroje,“ upřesnil za orgranizátory
starosta Stínavy Pavel Bokůvka.
Celá akce odstartuje v 9.00 hodin,
kdy se průvod účastníků vydá z návsi
před obecním úřadem na spanilou
jízdu ve směru na místní hřiště. Loni
zde byla velkou atrakcí možnost svézt
se v tanku, kvůli stížnostem zemědělců na zničené pole se však tato šance
letos nezopakuje. O zpestření progra-

mu se ovšem tentokrát postarají hasiči
z Protivanova, kteří přímo před zraky
diváků budou bojovat s požárem automobilu. Pro děti pak bude připravena
obří skluzavka, kolotoč, trampolína
a možnost svézt se na koni. Pro všechny pak výtečné občerstvení.
Celá sobota ve Stínavě však bude
hlavně o traktorech. „Už nyní se nám
přihlásilo dvaadvacet závodníků
z blízkého i širokého okolí. Určitě se
bude na co dívat. Zajímavostí je, že
k nám dorazí i dva účastníci ze vzdálených Luhačovic,“ uzavřel Pavel Bokůvka.
(mls)

Řidička v Mostkovicích
měla před dvě promile…

Nejednalo se
o munici!

V pátek 7. srpna krátce po půl páté
odpoledne kontrolovali policisté
v Mostkovicích řidičku vozidla Volvo. U devětačtyřicetileté ženy provedli dechovou zkoušku a naměřili
jí přes 2,2 promile alkoholu v dechu.
Na místě jí zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu. Nyní je žena podezřelá ze spáchání přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky, za který jí,
v případě prokázání viny a odsouzení,
hrozí až roční pobyt za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Minulý pátek v odpoledních hodinách přijali policisté z obvodního oddělení v Němčicích nad Hanou oznámení o nálezu kovového předmětu
připomínajícího munici v jednom z
objektů v Tovačově. Na místo přivolaný policejní pyrotechnik zjistil, že se
nejedná o munici, ale o tlakovou náplň u hasicího přístroje, kdy k ohrožení okolí, k žádnému zranění ani ke
škodě na majetku nedošlo.
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Nepozorný šofér BMW si bok RVAČKA
u Podhradského
auta ROZPÁRAL o kamion! rybníka

15073110726

KRONIKA

Pondělí 10. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

DOBROCHOV Rychlostní komunikace mezi Dobrochovem a Brodkem u Prostějova byla
minulé pondělí v noci částečně uzavřena. Důvodem byla havárie dvou vozidel, která vyplývala
z nepozornosti řidiče „bavoráku“. Ten zřejmě při jízdě přehlédl kamion odstavený u krajnice.
„V pondělí třetího srpna krátce po třiadvacáté hodině došlo na rychlostní komunikaci R/46 ve
směru na Vyškov, konkrétně v úseku mezi obcemi Dobrochov a Brodek u Prostějova, k dopravní
nehodě. Šestatřicetiletý cizinec zde při řízení osobního automobilu značky BMW ze zatím přesně
nezjištěných příčin bočně narazil do
odstaveného nákladního automobilu
značky DAF. Řidič nákladního automobilu, dvaapadesátiletý cizinec, zde
vozidlo odstavil v důsledku technické
závady,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Požití alkoholu před jízdou bylo Zatímco kabina nákladního vozidla byla poškozena jen mírně (snímek
u obou řidičů vyloučeno dechovou vlevo), černý „bavorák“ měl po nehodě rozpáraný celý bok.
2x foto: Policie ČR
zkouškou. „Ke zranění osob naštěstí
nedošlo. Hmotná škoda na vozidlech byla předběžně vyčíslena na dvě stě třicet tisíc korun. Okolnosti
a příčiny dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního vyšetřování,“ dodal mluvčí krajské
policie.
(mik)

Večerník uplynulou sobotu navštívil okolí Podhradského rybníka
a snažil se zjistit podrobnosti incidentu. Naše první cesta mířila do
kempu Žralok, tady ale k uvedené
rvačce nedošlo. „Kdepak u nás, tady
se hosté neperou. To bylo naproti
U Sandokana. Bylo tam v ten čtvrtek večer rušno, přijeli i policajti.
Viděli jsme to z dálky, ale prý se tam
poprali nějací Italové,“ sdělil Večerníku pracovník kempu Žralok.
V sobotu po poledni se Večerník
snažil kontaktovat někoho z personálu malého občerstvení na hrázi,
ale provozovna byla bohužel uzavřena. „V případě prokázání viny
a odsouzení hrozí dvěma útočníkům za přečin výtržnictví trest odnětí svobody až na dvě léta,“ doplnil
mluvčí krajské policie.
(mik)
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Ani přítomní policisté nevěřili vlastním očím, jak řidič kamionu mohl na
rychlostní silnici takto selhat.
Foto: HZS Olomouckého kraje

ozval znovu s tím, že nehoda nákladního
vozidla si vyžádala uzavření i jízdního pruhu ve směru od Olomouce. Policisté tak
odkláněli dopravu už u Olšan u Prostějova. „Hasiči po svém příjezdu asistovali při
ošetření zraněného řidiče, který byl poté
předán k následné péči lékařů zdravotnické záchranné služby a převezen k nemocniční péči. Hasiči v následujícím čase
provedli nutná bezpečnostní opatření
a zahájili odčerpávání pohonných hmot
z poškozených nádrží nákladního vozidla.
Rovněž zajistili únik s následným úklidem provozních kapalin na komunikaci,“ popsal po ukončení šestihodinového
zásahu mluvčí krajských hasičů Zdeněk
Hošák. Policie ČR podle něho provedla
odklon dopravy po souběžných vedlejších komunikacích. Vyproštění vozidla
poté zajistila soukromá společnost. „Jednotka hasičů se po dokončení úklidových

prací a přečerpání provozních kapalin do
náhradních sudů se vrátila krátce před třináctou hodinou zpět na svou základnu,“
doplnil Hošák.
Dálnice však zůstala uzavřena ještě další tři a půl hodiny z důvodu složitého
vyšetřování. „Krátce před půl pátou odpoledne byl provoz na rychlostní komunikaci zcela obnoven,“ uzavřel mluvčí
krajské policie František Kořínek.
V neděli dopoledne policie zveřejnila zásadní výsledky šetření nehody. „Policisté
u řidiče kamionu provedli dechovou
zkoušku a naměřili mu 1,7 promile alkoholu v dechu. Na místě mu zadrželi
řidičský průkaz a zakázali další jízdu.
Celková hmotná škoda byla předběžně
vyčíslena na 722 500 korun,“ sdělila Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
(mik)

si vyžádalo speciální techniku
STRAŽISKO- RŮŽOV Hodně zapeklitou situaci museli řešit hasiči předminulou neděli 2. srpna. Do hluboké
jímky mezi obcemi Stražisko-Růžov
a Přemyslovice se totiž propadl kůň!
Záchrana trvala celé čtyři hodiny...
Na místo bezprostředně po ohlášení vyjeli profesionální hasiči z Konice
i dobrovolné jednotky ze Stražiska a Přemyslovic. „Po příjezdu zjistili, že kůň se
propadl přední částí těla do jámy hluboké asi čtyři metry a následně tam sklouzl
celý. Jezdkyně byla v době příjezdu hasičů mimo jámu venku, byla však zraněná,
a proto na místo přijela zdravotnická
záchranná služba,“ popsala situaci Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí HZS
Olomouckého kraje.
Situace na místě byla velmi komplikovaná. Kůň byl v jámě velmi složitě zaklíněn,
a proto hasiči k jeho šetrnému vyproštění

potřebovali na místě speciální techniku.
„Z Olomouce proto vyjel k události technický automobil a z Prostějova dorazil
kontejner, který se používá při závalech.
Hasiči zapažili část výkopu a současně
s tím odčerpávali vodu z jámy. Pomocí
bagru zešikmili jednu stranu jámy, a tím
si připravili prostor pro snazší vyproštění koně. Zvíře se poté podařilo podvázat popruhy a pomocí techniky ho po
téměř čtyřech hodinách hasiči dostali
z jámy ven,“ popsala průběh nešťastné
události Vladimíra Hacsiková.
Velmi náročný zásah však bude mít
s největší pravděpodobností šťastný konec, podle veterináře byl kůň v dobré
kondici, pouze lehce zraněn a proto nemusel být utracen. Večerník se v průběhu uplynulého týdne snažil v místě události vypátrat majitele, avšak neúspěšně.
(mls)

V takové situaci objevili hasiči koně zapadlého v jímce (horní snímek). Po čtyřech
hodinách náročného vyprošťování se už díky jejich práci mohl opět těšit z volného
pohybu.
2x foto: HZS Olomouckého kraje

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

„Titul „město“ žádné výhody nepřináší, občané jsou na něj ale hrdí,“
ý
p
říká o výročí
povýšení
Němčic starostka IVANA DVOŘÁKOVÁ
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Tomáš KALÁB
NĚMČICE NAD HANOU
Němčice nad Hanou letos oslavovaly několik výročí a jedno kulaté
si může připsat i starostka Ivana
Dvořáková - plných deset let ve
funkci. Devětapadesátiletá první
dáma tohoto města je už čtyřicet let šťastně vdaná za manžela
Jana, s nímž má dvě dcery. Rodina
jí dělá radost, se čtyřmi vnučkami
se snaží trávit svůj volný čas, kterého ovšem nemá nazbyt. Vyučená
prodavačka vystudovala Střední
ekonomickou školu, poté pracovala právě za pultem, dále
jako účetní, kulturní pracovnice
Okresního kulturního střediska,
ředitelka Městského kulturního střediska, až byla zvolena do
uvolněné funkce místostarostky,
odkud přešla do křesla .
Kolikáté období jste ve funkci starostky a co považujete za největší
úspěch za tuto dobu?
„Na radnici jsem nastoupila v červnu roku
2001 jako místostarostka. Do funkce starostky jsem byla zvolena v roce 2005, rok
před volbami. Tuto funkci tedy vykonávám už deset let a čtvrté volební období.
Za největší úspěch rozhodně považuji
rozhodnutí města o odkoupení pozemků
po končícím cukrovaru. Dnes již na části
pozemků stojí rodinné domy a byty pro
seniory, další se budou stavět. Na ´velké
ploše´ určené k podnikání, bydlení a rozšíření zeleně, máme nyní první dva podni-

katele, kteří chtějí realizovat své investiční
záměry. Tuto investici považuji za velký
vklad do budoucnosti a věřím, že i další
zastupitelstva budou tento krok hodnotit
pozitivně, načež využijí možnosti nabízených ploch pro rozvoj bydlení a podnikání
ve městě. Za další úspěch považuji využití
období možnosti čerpání evropských dotací a tím posun rozvoje města v podobě
rekonstrukce základní školy, revitalizace
centra města či výstavby víceúčelové haly.“
Sjakýmipředsevzetímijstepřijala
opětovnou kandidaturu do zastupitelstva a poté na úřad starostky?
„Chtěla jsem pokračovat v započaté práci.
Především dokončit opravu jednotlivých
ulic a také rekonstrukci budov v majetku
města. Jako důležitý úkol vidím revitalizaci
našeho hřbitova včetně vybudování přístupového chodníku. Mým snem je vybudovat na ploše po cukrovaru městský park.
Chci také rozšířit komunikaci s občany
a přispět k prohlubování dobrých mezilidských a sousedských vztahů.“
Co Němčice nejvíc trápí v současné době?
„Nezaměstnanost se díky nabídce firem
z okolí značně snížila. Připravujeme další lokality pro výstavbu bydlení a rozvoj
podnikání. Co musíme řešit, je využití
chátrajícího domu bývalých jeslí, opravu
budovy radnice a zahájit realizaci opatření
z komplexní pozemkové úpravy.“
Letos slavíte pětačtyřicáté výročí
povýšení Němčic na město. Můžete stručně zrekapitulovat, co zásadního městský statut Němčicím přinesl?
„Již historicky jsou Němčice nad Hanou
kulturním i obchodním centrem a centrem služeb pro občany jižní části regionu
Prostějovska. Patříme v rámci České republiky k nejmenším městům co do počtu
obyvatel. V současné době nám klesl počet
obyvatel pod dvě tisícovky. I přesto, že zde

Ivana Dvořáková (třetí zleva) při vyhodnocení jedné z kategorií ankety Vesnice roku v rámci Olomouckého kraje.
Foto: archiv MÚ Němčice
již není Úřad práce, Finanční úřad, že nám
ubyly některé pravomoci státní správy,
jsme ale stále největší místem tohoto regionu a s nabídkou služeb i kulturně společenského života plníme funkci centra. Co
se týče výhod, máme asi větší možnosti při
účasti v dotačních programech. Samotný
titul ´město´ však Němčicím žádné výhody nepřináší. Těší mne, že občané jsou

“

materiálně, kdy se stará o provoz stadionu,
tak finančně prostřednictvím grantů vyhlašovaných městem. Nepodporujeme
ale jen fotbalisty. Máme mladé florbalisty,
oddíl krasojízdy, kde je mnoho mladých talentů. Právě grantovými programy dáváme
možnost všem aktivním občanům využít
příležitosti a utužovat své zdraví sportem
ve dvou zařízeních, sokolovně a hale.“

Němčice jsou největším místem regionu
a s nabídkou služeb i kulturně společenského
života plníme funkci přirozeného centra.

na titul hrdi, a pokud někdo, včetně mne,
použije název městečko, nelíbí se jim to. To
je v pořádku.“ (úsměv)
Při červnovém postupu místních
fotbalistů do okresního přeboru
bylo zřetelné nadšení, s jakým se místní
tomuto sportu věnují. Jak podporuje
město „své“ sportovce?
„Ano, našemu fotbalovému klubu se teď
daří. A to jak zásluhou vedení FK, tak díky
skvělým trenérům, výběru zapálených hráčů a v neposlední řadě velké podpoře rodičů mladých sportovců. Mám z této skutečnosti radost. Fotbal podporuje město jak

Co dělá město pro to, aby zde bylo
atraktivní bydlení pro mladé rodiny s dětmi?
„Tuto oblast se nám dlouho nedařilo naplňovat. V této době se situace změnila a až
na jeden pozemek máme lokalitu ´Nad
cukrovarem´ zaplněnou a vyrostou zde
další rodinné domy. Současně připravujeme další lokality pro bydlení - na ´velké
ploše´ po cukrovaru, kde je třeba vybudovat sítě, a v lokalitě za Šafaříkovou ulicí. Zde
musíme provést protipovodňová opatření,
vybudovat infrastrukturu a dopracovat
studii pro výstavbu rodinných domů.“

12

Pondělí 10. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

rozhovor Večerníku

„ÚKOL ZA NIKOHO NENAPÍŠU, ALE VYSVĚTLÍM, JAK NA TO“
Jedenáctiletá Miram Bukvová ovládla celorepublikové kolo matematické soutěže
v rámci exkluzivního
interview
w
pro Večerník
rník
se ptal

Martin

ZAORAL
AL
PROSTĚJOV Najít dnes žákyni
páté třídy, která má ráda matematiku, je podobné jako spatřit
v srpnu bílou vránu. Zázraky se
však občas dějí. A tak jedenáctiletá Miriam Bukvová z základní
školy v Palackého ulici zvítězila
v celorepublikovém kole matematické soutěže Pangea, které se
konalo na půdě Univerzity Karlovy v Praze. Prostějovská vyslankyně dokázala uspět v konkurenci
23 655 žáků! Přesto matematika
není ve škole jejím nejoblíbenějším předmětem. Ptáte se, co má
tedy ještě víc ráda? Nebo jaké to je,
když vás někteří spolužáci považují za „šprtku“? A jak
se s tím bez problémů
vyrovnat? Tak nejen
o těchto tématech se
rozpovídala ve svém
prvním exkluzivním rozhovoru pro
Večerník...
●● Jak jste se do
soutěže Pangea přihlásila?
„Nijak. První koloo
této soutěže psala povinně celá naše třída

a ještě další dvě třídy. Ti nejlepší pak
postoupili do druhého krajského kola
a kdo uspěl, jel do Prahy na finále.“
●● Byla to vaše první zkušenost
s podobnou soutěží?
„Kdepak. Mám už za sebou účast
v několika matematických olympiádách. Tou první byl ve třetí třídě
´Matematický klokan´.“
●● Myslela jste si, že ve finále
Pangey můžete uspět?
„Poté, co jsme odevzdali testy, jsem
věděla, že jsem na tom dobře. Až na
jeden jsem zvládla všech pětadvacet
úkolů. Když se nás paní Maciuchová
zeptala, kdo si myslí, že by to mohl
celé vyhrát, tak jsem se přihlásila. Se
mnou to samé udělala už jen jedna
holka. Docela se mi ulevilo, když
se ukázalo, že jsem se nepřecenila.“
(úsměv)
●● Co bylo na té jediné úloze,
kterou jste nezvládla, tak složitého?
„Jednalo se o číselnou řadu. Zkoušela
jsem počítat různé souvislosti mezi
jednotlivými čísly a vy-

cházelo mi, že výsledek musí být buď
osmička, nebo devítka. Tak jsem tam
raději nic nenapsala. Nakonec se ukázalo, že správně byla osmička...“
●● Předpokládám, že matematika
bude ve škole váš nejoblíbenější
předmět...
„Tak to ne. Sice mě baví, ale nejraději mám výtvarku!“
●● A co vás zrovna na matematice baví?
„Baví mě geometrie a také sčítání
a násobení. Jsem ráda, že nás tento
předmět učila paní ředitelka Přikrylová. Ona je sice hodně náročná, ale
spravedlivá. Ovšem když ví, že na to
máte, tak vám už za jednu chybu dá
dvojku.“
●● Jsou ještě nějaké jiné důvody,
proč vám matematika tak jde?
„Asi to bude i vrozené. Mého tátu
matematika také baví. Už ve škole
jezdil hodně na olympiády a později
vystudoval vysokou školu strojní.
Nyní pracuje jako hlavní inženýr
v DT mostárně.“
●● Jako žáka mě obzvláště na
prvním stupni matematika
také dost bavila. Tehdy jsem si
sám propočítával nějaké úkoly
v učebnici dopředu. Máte to taky
tak?
„Ano. Úplně nejvíc mě baví závěrečné opakování, které je vždy
na konci učebnice. A když třeba
něco nechápu, tak řeknu tátovi
a on mi to vysvětlí.“
●● Jak to probíhá? Má
s vámi tatínek trpělivost?
„Jak kdy. Když mi nějaký příklad
vysvětlí a já ho hned pochopím,
tak hrdě řekne, že jsem po něm.
A když mi to občas musí vysvětlovat opakovaně, řekne, že jsem po
mamce.“ (smích)
●● Určitě jste nadaná. Nenudíte
se někdy ve škole?
„Někdy určitě. Ale třeba v matematice to paní učitelka dělá tak, že
počítá s těmi pomalejšími a ti rychlejší už si dělají úkoly sami dopředu. Navíc pro ty, kterým jde matematika hůř, má paní učitelka
jiné, mírnější známkování.”

●● Nevnímáte to jako nespravedlnost?
„Já ani ne. Ale přijde mi, že někteří
toho spíš zneužívají. Někdy se ani
úkol nepokusí udělat a řeknou, že
to prostě nechápou. Paní učitelka
na to pak reaguje tak, že se měli zeptat třeba už během písemky, aby
jim to vysvětlila...“
●● Neberou vás ve škole jako
„šprtku”?
„To jo. (úsměv) Někdy za mnou
spolužák přijde a řekne: ty jsi takový šprt, napiš mi domácí úkol. A
já mu odpovím, že mu žádný úkol
psát nebudu, že si ho měl napsat
doma. Ale že pokud chce, tak mu
vysvětlím, jak na to, aby to zvládl
sám.“

●● Tak to je úplně skvělý přístup. A nechávají si to od vás
ostatní problematiku vysvětlit?
„Někteří ano, ale u jiných mi to přijde jako marná snaha...“
●● Vzpomínáte si na to, když
jste šla do první třídy? Co jste
tehdy od školy očekávala?
„Těšila jsem se. Myslela jsem, že by
mě mohla bavit výtvarná výchova
a čeština. Jenom jsem si myslela, že
bude hrozně těžké, abych se naučila číst. Ale nakonec to šlo úplně
samo. A teď mě čtení hodně baví.“
●● Opisuje od vás tvoje sousedka při písemkách?
„To není tak jednoduché. Učitelé
dobře vědí, že pro každého je vždy nejlepší něco opsat, takže vždycky to roz-

●● A co paní učitelka, když načapá někoho, jak si hraje s mobilem o vyučování?
„Vždy ho odvede k tabuli a zeptá
se, co se probírá. A to člověk, který si na mobilu hrál, samozřejmě
netuší, protože vůbec nevnímal.
A pak mu paní učitelka pohrozí,
nebo mu dá rovnou poznámku.“
●● V dnešní společnosti obecně mizí schopnost soustředit se
na jednu věc delší dobu. Vy tím
rozhodně netrpíte. Čím to je?
„Nevím. Pravdou je, že třeba na mobilu skoro žádné hry nemám. Rodiče mi je nikdy úplně nezakazovali,
ale mohla jsem je hrát jenom někdy.
Třeba, když jsem měla všechny úkoly splněné. Spíše mi ale hodně četli.

„Když mi táta nějaký příklad vysv
ětlí
jednou a já to hned pochopím, ta
k hrdě
řekne, že jsem po něm. Ale když
mi to musí
vysvětlovat opakovaně, jsem prý
po mamce...“
dělí na skupin
skupiny A a B. Ale i kdyby to šlo,
tak by asi stej
stejně neopisovala.“ (úsměv)
●● Je vůbe
vůbec něco, co vám ve škole nejde?
„Nějak zvlá
zvlášť mi nejde tělocvik. Jinak mám samé
sa jedničky.“
●● Když vás
v člověk poslouchá,
zdá se, že js
jste úplně vzorná. Dokážete ve šk
škole vůbec zlobit?
„Ani většinou
většino ne, snad je o přestávce,
ale i to se chystám
ch
na další hodinu.
Ovšem pozo
pozoruji dost často, že většina spolužáků během vyučování třeba hraje hry na mobilu. Odlesk displeje se jim vždy odráží ve tvářích.
Oblíbeno
Oblíbenou zábavou také je házet
po sobě ppsaníčka. Jedna holka od
nás ze třídy
tří takto posílá milostná
psaníčka, která často přistanou na
naší lavic
lavici. My je pak vezmeme,
dáme do kapsy, a pak je o přestávc vyhod
ce
vyhodíme do koše...“

Na televizi jsem se mohla dívat,
ale jenom v určitý čas a po určitou
dobu. Telka tak u nás rozhodně neustále neběžela jako zvuková kulisa.“
●● Máte ve třídě nějaké kamarády?
„Určitě jo. Jsem ráda, že jsem měla
hodně chytrých spolužáků. Řada z nás
nyní odchází na víceleté gymnázium.
Jde třeba o dvě holky, které jsou fakt
hodně chytré. A celá naše třída se už
od začátku musela naučit tolerovat, že
nad ostatními někdo v něčem vyniká.”
●● Po prázdninách začnete chodit na cyrilometodějské gymnázium. Jak to vidíte do budoucna,
chcete se víc věnovat výtvarnému
umění nebo matematice?
„Zatím nevím. Nejsem ještě úplně vyhraněná. Ale asi by nejlepší
byla nějaká výtvarná matematika.“
(úsměv)

vizitka
MIRIAM BUKVOVÁ

Ocenění pro nejlepší mladou matematičku v ČR předala
prostějovské žákyni herečka Hana Maciuchová.
Foto: www.pangea-edu.cz

✓ narodila se 19. února 2004 v Brně a žije v Prostějově
✓ čtyři roky chodila do základní školy v Čechovicích,
do pátého ročníku pak na ZŠ a MŠ na třídě Palackého
✓ má osmiletou sestru Isabelu. Kromě matematiky
jjii ještě bbaví kreslení, keramika a hra na flétnu
✓ jejím nejoblíbenějším místem jsou Velké Losiny, na kterých oceňuje
krásné prostředí a přírodu, kde se cítí jako v pohádce
ň
uje krá
zajímavost: je velkou čtenářkou, o prázdninách má rozečteno
✓ zajím
hned nněkolik knih například historický román Rosamunda od Bertrice Small
S

Prodej písků, štěrků
a okrasných oblázků
+autodoprava
Jana Maštalířová

Kojetínská 4221/15,
Prostějov

Otevírací doba:
Po-Pá 7:00-17:00
So 7:00-12:00

15012210020

15012210019

15080610748

(bývalé stavebniny
STAVOMAT)
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Prostějov

a zájmové kroužky

& HOBBY

KUTIL: Z AMATÉRA

PROFESIONÁLEM

15080410736

15080610742

15080610745

15080510740

Na svoje dětství v paneláku mám nezapomenutelné vzpomínky. Bydleli
jsme totiž přímo pod sousedem, pro
něhož práce se dřevem byla celoživotním koníčkem. Klobouk dolů, co
s tímto přírodním materiálem dovedl. Jenže chtělo to trochu příhodnější
podmínky. Domek či kůlna by byly
optimální, ne tak panelák a byt 2+1.
Kromě toho, že jsme tu a tam ve společných prostorách narazili na připravený
materiál, poslouchali jsme nepočítaně
dnů zvukovou kulisu všední truhlářské poetiky. Výsledkem byl u souseda
dobrý pocit z vylepšování svého bytu
směrem k útulnému dřevěnému srubu,
u nás leckdy poněkud pocuchané nervy
z věčného koncertu kutilského nářadí.
Šlo samozřejmě o poněkud výjimečný
případ, většina kutilů našla své zázemí na oblíbených chatách a chalupách, které si lidé v dobách reálného
socialismu pořizovali také za tímto
účelem. Po troše dobrodružství v podobě shánění potřebného materiálu
v průběhu pracovního týdne se pak
mohli o víkendu plně realizovat. Při
návštěvě dnešních hobby marketů by
asi museli zaplakat nad úrovní materiálu i nástrojů, s nimiž tehdy převáděli své představy ve skutečnost.
Jestli má někdo v současné době dojem, že víc hobby marketů už se v naší
republice neuživí, nechť si vzpomene
právě na rčení, že jsme národem kutilů. Jen účel a vybavení se poněkud
změnily. Dřív byli šikovní mužové nuceni chopit se pilky, hoblíku, šroubováku a kdoví čeho ještě, aby domácnost vybavili tím, co manželky našly
v zahraničních časopisech a u nás
pochopitelně nebylo vůbec k dostání.
Dnes si lidé mohou koupit cokoli, ale
kutí si vlastně už jen tak pro radost.
S trochou nadsázky tedy dřív vytvářeli kutilové v amatérských podmínkách profesionální výrobky, dnes
v profesionálních podmínkách amatérské alternativy profi výtvorů. Jinak
se toho ale s českými zlatými ručičkami zas tak mnoho nezměnilo...

Hobby naší doby je téměř vše, na co si lze vzpomenout. Hlavním trendem je totiž po tvrdé práci na
chvíli „vypnout“ a věnovat se některému ze svých
zájmů. Ty samozřejmě mohou být užitečné, tvůrčí,
nebo lze naopak zcela neproduktivně prosedět hodiny u počítače či různých herních konzolí. Záleží jen
na nás. Ale ať už nás baví cokoli, máme při přiměřeném množství financí širokou plejádu možností, jak
být co nejlépe vybaven. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
se v rámci pravidelného seriálu tématických stran zaměřil právě na zájmovou činnost a hobby...
Texty připravil: Tomáš Kaláb

15072410707

POZNÁMKA
VEČERNÍKU
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STŘELCI - 21.11. až 20.12. Budete v
šoku, neboť člověk, se kterým se dlouhodobě stýkáte, vás požádá o ruku.
Cožpak o to, na vdávání či ženitbu
máte nejvyšší čas, ale dokážete říci ano?
Bude to těžké rozhodování, nic vám
totiž nechybí.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Potrápí vás potomci, kteří se během
prázdnin jaksi odnaučili poslušnosti.
Budete muset přitvrdit, ale v žádném
případě proboha nepoužívejte násilí.
Dobře mířené slovo nebo čin jsou lepší
než nějaká ta facka.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Pokud
vás ještě čeká dovolená, vybírejte
pečlivě z mnoha nabídek. Nemusíte
za každou cenu do zahraničí k moři,
když nejlépe je v českých luzích a hájích. Zároveň tak ušetříte peníze, které
můžete investovat do rodiny.
RYBY - 19.2. až 19.3. Ač se to v těchto
horkých dnech zdá nemožné, onemocníte angínou. Neměli jste v poslední době jíst tolik zmrzliny! Nenadálá
nemoc notně pokazí vaši náladu, ale ti,
co budou pečovat o vaše uzdravení, vás
rozveselí.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: PRACÍ PRÁŠEK
K
Ariel Moutain
Spring 15tbl

155,00

199,00
(23tbl)

159,90

149,00

99,90

-

Persil Duo Caps
Regullar 15tbl

179,00

-

119,90

149,00

184,90

299,00
(30 tbl)

Persil Expert
50 dávek

309,00
(40 dávek)

-

439,00

299,00

199,90

299,00
(40 dávek)

Ariel Moutain
Spring 50 dávek

289,00
(40 dávek)

199,00
(35 dávek)

429,00

226,00

249,90

279,00
(35 dávek)

Bonux Magnolia
3v1 4 dávky

-

-

26,90

23,90

19,90

-

Ariel Moutain
Spring gel 50dávek

289,00
(40 dávek)

-

419,90

226,00

249,90

-

Persil Expert gel
Regular 50 dávek

-

-

439,00

299,00

439,90

299,00
(40 dávek)

Naše
RESUMÉ

Dnes lze už jen vzpomínat na ono bájné praní našich prababiček v potoku, či
babiček na valše. Naopak plejáda a kvalita elektronických spotřebičů už mnohokrát umožňuje jen prčku zapnout a jít si klidně na oběd... A tak není divu,
že reklamy na sílu prostředků ke praní na nás útočí doslova ze všech stran. Pro
nejlevnější tablety od Arielu, Bonux Magnolii a Persil expert se vyplatí zajet do
Teska, Persil Duo Caps nabízí nejvýhodněji Billa, Ariel Moutain Spring a Persil expert gelový pak shodně Kaufland.
Hlavně, aby bílá bílou byla!
Průzkum proveden ve středu 5. srpna 2015

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 24. 8. 2015 od 7:30 do 13:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Prostějov, Krasice, Čechovice, Domamyslice s ulicemi: Ovocná, Višňová, Jabloňová, Průchodní, Luční,
Zahradní, Slunečná, Třešňová mimo
č. 57, Na Blatech od č. 2 po č. 20 a č.
3 a 9, ul. K Rybníku od č. 22 po č. 2 +
č. 5, 7, 9, ulice Čechovická od č. 2 po
č. 40 a č. 33, část ulice Západní od č.
2 a 3 po č. 68 a hostinec "Pod Kaštany", celá ul. J. V. Myslbeka, dále část
ulice Plumlovská od č. 180 po č. 190
a 173, 175 vč. stavebnin, autobazaru
a č. 919 A.
Obec: Mostkovice
Dne: 24. 8. 2015 od 7:30 do
13:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Mostkovice s ulicemi:
Prostějovská od ČS PHM po č.
221 a občerstevní U Čápa, Kukov, Za vodou, Severní vč. vodárny, Za sokolovnou, U hřiště, Na

paloučku, Slunečná, Nová, Malá,
Podskalí, Jižní, Slepá, U Pomníku, Uličky od ul. Podskalí po č.
116 a 121, vč. podnikatelských
subjektů, ČS PHM Mostkovice,
fa. Redam spol. s. r. o. převaděče
Vodafone Czech, Domamyslice: ul.
Olšová, Akátová, Lísková, část ul.
Šeříkova s č. 16, 18, 19. Odběratelské TS Domamyslice Drůbežárna
+ TS Mostkovice Vega.
Obec: Výšovice
Dne: 24. 8. 2015 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce,
jednostranně od č. 91 po č. 80
(budova obecního úřadu - část napájená z venkovní sítě), vč. kostela.
Obec: Horní Štěpánov
Dne: 25. 8. 2015 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce ve
směru od č. 191, 193 a 21 po konec
obce směr Žleb.
Obec: Čelechovice, Studenec,
Smržice
Dne: 26. 8. 2015 od 7:30 do 14:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Čelechovice vč. podnikatelských
subjektů, mimo ul. směr Stařechovice a ul. s č. 283, 68, 125 a 225.

Studenec vč. podnikatelských subjektů, část obce Smržice s ulicemi:
Podhájí, Mlýnská, směr Kostelec,
U Kocandy, J. Kotka od č. 283
směrem k sokolovně jednostranně
dále oboustranně celá, Koupelky
oboustranně po fa. Makovec vč.,
Kobližnice jednostranně od č. 473
po č. 487, od ul. Koupelky sm. Litovel celá, vč. všech podnikatelských
subjektů v uvedených ulicích.
Obec: Prostějov
Dne: 27. 8. 2015 od 7:30 do 13:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Prostějov, ulice Pod Kosířem jednostranně od č. 71 po č. 57 a dále
č. 58, 58 a 56. Ulice Sportovní od
č. 39 po č. 44, 45 a dále od č. 7 po
č. 15 (vč. bistra a WC u Hloučely).
Obec: Repechy
Dne: 27. 8. 2015 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Repechy (vč. penzionu Lada).
Obec: Horní Štěpánov
Dne: 28. 8. 2015 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
ve směru od č. 191, 193 a 21 po konec obce směr Žleb.
E.ON Prostějov

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 10. DO 16. 8. 2015
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Je možné pozorovat zajímavé útvary
ve fotosféře i chromosféře (skvrny, protuberance, filamenty…) Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. V pozorovatelně probíhají
stavební práce a proto nabízíme pozorování pouze přenosnými dalekohledy. Večer je možné sledovat asi 16° nad obzorem planetu Saturn opásanou krásnými prstenci. Měsíc je v období novu a proto neruší pozorování velmi vzdálených
vesmírných objektů. Vstupné 20 Kč.
PERSEIDY: Maximum meteorického roje nastává ve čtvrtek, nicméně aktivní je tento roj v průběhu celého týdne.
Nejvíce meteorů bývá viditelných ve druhé polovině noci.
Výstavu Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku všech pozorování.

CHCETE VYHRÁT LÍSTEK NA...
GULÁŠ ROCK FEST?

O

ARM

ZAD

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner agentury HIT TRADE, pro vás v rámci
nového projektu „MILUJEME
VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na
zbrusu nový nářez GULÁŠ ROCK
FEST. Ten se koná na pláži plumlovské přehrady U Vrbiček již TUTO
SOBOTU15.SRPNA.V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta
do Společenského domu v Prostějově.
Díky Večerníku jste měli opět šanci být
u toho ZADARMO!
Soutěž probíhala od pondělí 3. do pátku 7. srpna. Jestliže jste právě v tomto
časovém úseku odpověděli správně na
položenou otázku, měli jste šanci těšit z
lístku ZADARMO.
Do slosovacího osudí byli zařazeni ti,
kdo správně věděli, že

VSTUPENKA NA PREMIÉROVÝ
GULÁŠ ROCK FEST STOJÍ
POUHOU STOKORUNU
Štěstí se usmálo na tyto výherce:
Hana Andresčová, Vřesovice 1 *
Magdaléna Otáhalová, Bedihošť 412
* Nikola Marková, Brněnská 36, Prostějov * Veronika Lusková, Prostějov
* Libuše Dvořáková, A.Slavíčka 14,
Prostějov * Josef Nemeth, Wolkerova
26, Prostějov
Vstupenky jsou připraveny k vyzvednutí přímo v redakci, a to od
úterý 11. srpna.

15040310352

LVI - 22.7. až 21.8. Na pracovišti
může dojít k menším rozepřím, které
se však dají zvládnout bez toho, že by
museli zasahovat nadřízení. Příčinou
kolegiálních rozporů budete nejčastěji vy. Špatnou náladu raději nechte
doma, v práci se více usmívejte.
PANNY - 22.8. až 21.9. Kamarádi
vás vyzvou na sportovní souboj. Budete chvíli váhat, neboť pohybovat
se vám v těchto vedrech moc nechce.
Hozenou rukavici ale zvedněte, přece
nebudete pořád sedět doma. Přijdete
na to, že fyzicky na to pořád máte.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Okolo vás to
vře, tento týden není rozhodně vhodný k tomu, abyste odpočívali. Pokud
jenom trochu zaváháte, konkurence
vás smete z povrchu zemského. Buďte ve střehu, hlavně je potřeba odolat
lidem, kteří vás chtějí zničit.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Marně v
těchto dnech budete hledat zábavu,
takže váš znuděný obličej nakazí i celé
okolí. Bavit vás nebude dokonce ani
kamarád, který si doteď vždy našel
nějakou záminku, jak vás rozesmát.
Raději ani nevycházejte na ulici.

BERANI - 20.3. až 18.4. Zbytečně
se dostáváte do stresových situací,
necháváte všechno na poslední chvíli. Přitom máte dostatek času, abyste
se na ty nejdůležitější momenty týdne připravili. Bohužel, i nyní budete
spoléhat na štěstí či náhodu.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Do cesty vám
vstoupí člověk, jehož jednání bude
pro vás znamenat velkou komplikaci.
Ten dotyčný totiž ví o vaší minulosti
víc, než je vám milé. Snažte se ho nepustit ke slovu. Pokud se tak stane,
najděte si vhodné výmluvy.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Máte
docela štěstí v tom, že po vašem boku
se i v těchto dnech najde někdo, kdo
vás vytáhne z maléru. Potíže nastanou
aktuálně v zaměstnání, kde v poslední
době práci šidíte. Vzpamatujte se, hrozí vám vyhazov!
RACI - 20.6. až 21.7. Potkáte v těchto
dnech spoustu zajímavých lidí, ale jen
někteří se vám budou hodit do vašich
plánů. Najdou se i jedinci, díky kterým
se dá naprosto jednoduše zbohatnout
a ani k tomu nebudete muset nijak
zvlášť přiložit ruku k dílu.

15080670744

Copak děti, ty mají stále ještě plnou hlavu prázdnin. Jenomže rodiče už
jemně mrazí v zádech při pomyšlení na blížící se nový školní rok. A tak
není divu, že v Prostějově stále více lidí bude vyhledávat papírnictví a obchody se školními potřebami.

15080710750

?
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nabídka realit a nemovitostí, soukromá řádková inzerce a vzpomínky

REALITY

Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti na
hrob můžeme dát, chvíli postát a
s láskou na Tebe vzpomínat.

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prostějov
Ing.MarieVymazalová,774421818
aktuálně NABÍZÍ:
*BYT2,5+1sídl.Svobody1.200.000Kč
* RD Otaslavice
960.000 Kč
* RD Skalka,po rek. 1.410.000 Kč
* RD novost., Plumlov 3.960.000 Kč
* Chatka Vrahovice 390.000 Kč
* Chata Ptení
670.000 Kč
* Chata Plumlov.přehr. 1.650.000 Kč
* Stav.pozem. 9.518 m2 Brodek u Pv
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
*BYT3+1,Kralice n/H 1.300.000Kč
RD 5+1, Určice
850.000 Kč
RD 2+6, Brodek u Pv 1.890.000 Kč
RD3+kk,novostavbaBrodek u Konice
3.300.000 Kč
RD 2+1, Brodek u K. 330.000 Kč
RD 6+kk, Mohelnice 5.100.000 Kč
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Pro naše klienty hledáme

BYTY, DOMY, POZEMKY

Žít je tak složité a umřít prosté..
Dne 13. srpna 2015
uplyne 10 roků, kdy nás opustila
paní Anna ZAPLETALOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel a dcery s rodinami.

&KFHWHGREĜHDU\FKOHSURGDW
Vaši nemovitost?

Dne 13. srpna 2015
si připomeneme 10. výročí od
úmrtí našeho syna
Radka ROZEHNALA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají rodiče.

Dny plynou jak tiché
řeky proud, jen bolest v srdci
trvá a nedá zapomenout.

Dne 15. srpna 2015
by se dožila 100 let moje babička
paní Anežka ZAVADILOVÁ
ze Střechovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi,
vnuk Roman s rodinou.

3URGiYDMtFtPQDEt]tPHNRPSOHWQt
servis zdarma!

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:

* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty, zahrady a pozemky
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ
Prodám dům 4+kk v Hrochově – garáž,
zahrádka, terasa, balkon, plyn, ústřední
topení, krbová kamna, zajímavá dispozice interiéru, možnost okamžitého
nastěhování. Tel.: 733 544 989
Hledám pronájem 2+1 nebo 3+1
v Pv od 1.9. RK ne. Tel.: 777 163 656
Koupím dům na prostějovsku i s možností úprav. 773 545 092
Nabízím pronájem reklamního místa,
Barákova ul. 727 875 306
Pronajmu garáž ve středu města,
Plumlovská ul. cena dohodou,
tel.: 606 889 508
Prodám cihlový byt v os. vl. 2+1
v Němčicích nad Hanou. Cena
550 tis. Kč. Tel.: 702 591 949
Nabízím pronájem bytu 1+1 s balkonem, 41 m2, 2.NP, v klidné lokalitě, v blízkosti centra a hlavního
nádraží. Nájem 5 500 Kč za měsíc
+ inkaso. Info na tel. 602 585 875

SLUŽBY
Provádíme dokonalé stroj. čištění
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC, sed. souprav a koberců. M. Revay,
tel.: 604 439 302, 582 382 325,
výkopové, terénní práce.
www. revay.cz
Stříhání a úprava psů, Plumlovská
Malířské a natěračské práce i s úklidem.
68, Prostějov. Tel.:774 942 100
Tel.: 799 797 657
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov. Provádíme pokládku zámkové dlažby, žulové kostky a další, komplexní
podlahy. Domamyslická 104, PV.
pokládka vč. zemních prací za super
www.stolarstvijancik.cz,
ceny. Tel.: 723 522 369
Tel.: 604 820 358
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Provádíme zděné, betonové, drátěné ploty – vysoká kvalita materiálů
i montáže, tel.: 723 522 369

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

Provádíme odvodnění domů, pozemků, demolice. Tel.: 775 638 046

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Palírna Otaslavice oznamuje, že
přijímá objednávky na zpracování
ovoce.
Kontakt: 582 370 058, 777
340 485. Více informací naleznete
na www.palirnaotaslavice.cz

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

BLAHOPŘÁNÍ

Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
v hotovosti. 774 409 430
Pron. cihl. byt 2+1+balk.ul. Máchova
PV 70m2 po rek. vl. kot. a měř. Náj.
7 000Kč + inkaso. Tel.: 604 820 358
Pronajmu byt 2 + kk 60m2, obec
Přemyslovce, cena 5 500 + inkaso.
Tel.: 603 837 210

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Dne 14. srpna 2015
vzpomeneme druhé výročí od
úmrtí
pana Aloise SMOLKA
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Dne 12. srpna 2015
si připomeneme
1. smutné výročí od úmrtí
pana Františka ČERNÉHO
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Jana a dcery Jana a Jitka.

Dny plynou jak tiché řeky
proud, jen bolest v srdci trvá
a nedá zapomenout.

na zesnulé
novì
v barevném
provedení
pouze

Bohatství a krása je málo, časem
zaniká a mizí. Kde upřímnost však
panuje a láska čistá, ryzí, kde srdce
srdci rozumí a duši sílu dává, jen tam
se život společný kvetoucím rájem stává.
Dne 20. srpna 2015
oslaví DIAMANTOVOU
svatbu manželé
Marie a Bohumil JANEČKOVI
z Čech pod Kosířem.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky
a spokojenosti do dalších společných
let přeje vnučka Martina s rodinou.

za

Dne 6. srpna 2015
to bylo 10 let, kdy nás navždy
opustila
paní Marie FLÁDROVÁ
z Otínovsi.
S láskou v srdci vzpomínají
dcera Eva s manželem,
vnoučata Sylva, Radka
a Zbyněk s rodinami.

Jen vzpomínky nám zůstaly,
na roky kdysi šťastné,
jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboké a krásné.

Prodám Volkswagen Polo r.v. 2000,
999 ccm, cena 39 000 Kč, dobrý stav,
tel.: 775 195 020

Pronajmu byt 1+kk, blízko centra,
kontakt pro zájemce: 728 760 914

Koupím chatu v okolí PV, nebo zahradu na přehradě. 792 284 168

Dny plynou jak tiché
řeky proud, jen bolest
v srdci trvá a nedá zapomenout.

Dne 8. srpna 2015
jsme vzpomínali 1. výročí od úmrtí
pana Tomáše WEISSERA.
Za tichou vzpomínku
děkuje maminka a bratr
Radim s rodinou.

AUTO MOTO

Hledáme ke koupi větší byt 3+1, nejlépe po rekonstrukci 774 409 430

Hledáme chatu ke koupi, v okolí
Prostějova! 774 101 818

Dnes, tj. 10. srpna 2015
si připomínáme 1. výročí od úmrtí
pana Ivana ROSŮLKA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka
Hana s rodinou a děti Irena
a Ivan s rodinami.
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Hned dekáda
pozůstalých s láskou
vzpomínají v dnešním
čísle Večerníku.

tel.: 582 333 433 * mob. 608 960 042

e-mail: inzerce
inzerce@
@vecernikpv.cz

Dne 14. srpna 2015
si připomeneme 5. výročí úmrtí
pana Vladimíra KRATOCHVÍLA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka, dcera
a syn s rodinami.

Dne 14 srpna 2015
si připomeneme 7. výročí úmrtí
naší drahé maminky,
paní Marie POSPÍŠILOVÉ.
Vzpomínky na Tebe, maminko,
krásné máme, které si po celý
život uchováme. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi, dcery
Marie a Vlasta s rodinou.

Vydal se na cestu, kterou jde každý
sám, jen dveře vzpomínek
zanechal dokořán.

smuteèní oznámení
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Koupím byt 2+1 nebo 3+1. Hotovost z prodeje domu. 792 273 285
Pronajmu garáž, ul. Zahradní, volná
od konce srpna. Tel.: 602 546 175

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

Petr Maceček 1954
Prostějov
Božena Šmídová 1932
Kostelec na Hané
Dušan Unatényi 1966
Ivaň
Věra Štullerová 1928
Prostějov
Božena Nakládalová 1922 Skalka

Miroslav Knirsch 1941 Prostějov David Burian 1980
Vyškov
Božena Selingerová 1925 Zdětín Antonín Formánek 1947 Vyškov
Josefa Burdová 1934
Rozstání
Marie Benešová 1938 Hradčany
Anna Matulová 1933 Vrahovice
Jaroslav Šperka 1955
Vyškov

Dne 6. srpna 2015
jsme vzpomínali 12. výročí úmrtí
mého milovaného druha
pana Aloise MRÁČKA
z Obědkovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
a úctou stále vzpomínají družka
Ludmila se synem Jaroslavem,
Čestmír, vnučka Verunka, rodina
Drábkova, rodina Černá.

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

Pronajmu pohostinství a byty na
Stražisku, tel.: 602 745 131

Nejsou již mezi námi

Marie Manasová 1930 Prostějov

Poslední rozlouèení

Středa 12. srpna 2015
Miloš Kubalčík 1927 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov

Pohřební stužba A.S.A. TS
15012920079

Prodám monolitickou betonovou
garáž PREFA. Nutný převoz na
vlastní pozemek. Převoz zajišťuje kupující na vlastní náklady.
Současné umístění – Prostějov, cena
20 000 Kč, tel. 776 146 286, e-mail:
garazPVprodej@seznam.cz

Jaroslav Vilém Rychlík 1926
Prostějov

Poslední rozlouèení

Pondělí 10. srpna 2015
Vladimír Kravák 1940 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov

Dnes, tj. 10. srpna 2015
si připomínáme 4. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan Oldřich MACHAČ.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Pondělí 10. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

soukromá řádková inzerce a nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Hledám elektrikáře, tel.: 774 989 007

Hledám řidiče ŘP skupiny C,
jízdy po ČR, tel.: 605 248 001

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

Přijmu řidiče MKD sk. C, E, provoNa doplnění našeho týmu v Prostějově zujeme skříňová vozidla, destinace
hledáme obchodníky do realitní kan- západní Evropa, 45 - 50 000 Kč. Tel.:
celáře a&a reeals. Požadujeme komu- 777 990 022
nikativnost, samostatnost. Životopisy
zasílejte na e-mail: jiri.andel@aareals.cz Přijmu automechanika pro osobní, nákladní servis, pneuservis
Přijmeme kuchaře/-ku, podmínka pra- v Pv. Tel.: 777 797 260
xe na minutky i hotovky, plný úvazek,
životopis zasílejte na emailovou adresu: Přijmeme prodavače/ku do autoinfo@bowlingpalace.cz, nebo na tel.: servisu v Prostějově. Nástup možný
728 634 274
ihned. Znalost účetního programu
Pohoda a praxe v oboru výhodou.
Přijmeme automechanika do auto- Strukturovaný životopis zasílejte na
Přijmu řidiče sklápěcího vozidla, servisu v Prostějově. Nástup možný email lukas@pneufloryk.cz.
praxe nutná. Tel.: 732 215 683
ihned. Pro info. volejte 777 870 729.
Avalon Music Bar přijme brigádně
Salon Beauty přijme kosmetičku, tel.: Hledám zedníky, obkladače možnost servírku do nočního podniku s dis777 196 767
i na OSVČ – spěchá. Tel.: 774 062 253 kotékou. Tel.: 777 757 280

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Manipulační dělníci
Přípravář/-ka materiálu
Automechanici, motoráři
Řidič/-ka nákl.
automobilu do 12 tun
Řidiči odtahové služby
Řidič/-ka
Obsluha autom. myčky
Zámečníci, svářeči
Švadleny, šičky konfekce
Obsluha lisu
Servis. technici elektro / plyn
Stavební truhláři
Stříhači textilu
Manipulační dělníci
Skladníci
Kontrolor měření a metrolog
Obchodní zást. zahr. tech.
Trenér/ - ka fitness
Zubní lékař/ - ka

Společnost
SLADOVNY SOUFFLET ČR, a. s.,
100 % dceřiná společnost
francouzské skupiny SOUFFLET
největšího výrobce
sladu na světě,

-

-

Provozní elektroúdržbář
-

vyučen v oboru
platný svářečský průkaz pro základní
oprávnění
dobrý zdravotní stav
řidičský průkaz B (C)
Nabízíme:
trvalý pracovní poměr v uvedené profesi
základní plat 100,- Kč/hod + příplatky
+osobní ohodnocení
třináctý a čtrnáctý plat
příspěvek zaměstnavatele na penzijní
připojištění popř. životní pojištění
po zapracování možnost i zahraničních
montáží s velmi zajímavým výdělkem.

FINANCE

-

od 14 000 Kč
od 13 000 Kč
90 Kč/ hod.
16 000 Kč

dvousměnný
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný

základní
středníodborné
střední odborné
základní

Alika, Klenovice na Hané
MürdterDvořák,OlšanyuPv
Forte, Mostkovice
Jarmila Hubálová, Kostelec

18 000 Kč
12 000 Kč
od 70 Kč/ hod.
od 14 000 Kč
od 12 000 Kč
od 70 Kč/ hod
od 10 000 Kč
90 Kč/ hod
od 13 000 Kč
od 10 000 Kč
75 Kč/ hod
od 13 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
25 000 Kč

nepřetržitý
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný
pružný
jednosměnný

základní
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
základní
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
vysokoškolské

D. Ondrušová, Mostkvice
Grand lahůdky, Vrbátky
HANAKOV, Pv
M.B.S., Pv
Cíl,Olomoucká Pv
Žolíková práce ,PV
VTK.CZ, PV
Střechy -Krepl
Cíl style,PV
NATURE PV
SEMOS CZ,Hluchov
WISCONSIN, PV
WISCONSIN, PV
CONFIT, PV
MUDr. David Kotrys

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Požadavky:
znalost práce v CAD
znalost anglického jazyka

VYUŽIJTE LETNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Nabízíme:
trvalý pracovní poměr v uvedené profesi
základní plat dle osobní dohody
třináctý a čtrnáctý plat
příspěvek zaměstnavatele na penzijní
připojištění popř. životní pojištění
po zapracování možnost i zahraničních
montáží s velmi zajímavým výdělkem.

Nová rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Prodavači potravin
Večerka „U babinky“

67 Kč/ hod

dvousměnný

střední odborné

Firma
Květoslava Linetová, PV

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir
a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.

Trvalé pracoviště v Prostějově, montážní práce
v závodech společnosti mimo Prostějov .

Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov
KONTAKTNÍ TELEFON: 950 154 317, p. Kovaříková

Nástup 1. 9. 2015, nebo po dohodě.
Profesní životopisy zasílejte na e-mailovou
adresu: frantisek.cetkovsky@slad.cz
Tel. 602 729 594, SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.,
Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov

Firma

Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov
KONTAKTNÍ TELEFON: 950 154 317, p. Kovaříková

Technický pracovník – konstruktér

Požadavky:
vyučen v oboru soustružník, frézař
platný svářečský průkaz pro základní
oprávnění + oprávnění svařování
metodou TIG výhodou
dobrý zdravotní stav
řidičský průkaz B (C)

Kvalifikace

15073110727

-

Provoz

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir
a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.

hledá kandidáty na pozice
Univerzální obráběč kovů

Plat (Kè)

KOUPÍM

PRODÁM

Galerie umění Prostějov (bývalá G.
Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní 49, tel.:
608 805 775, J. Skácel.

Peníze pro všechny ihned při pod- Prodej bukového palivového dříví.
pisu! Zvýhodněné podmínky, žád- Cena 600 Kč/prms. + 15% DPH.
né poplatky. Volejte: 775 02 12 12 Dopravazajištěna.PilaK+LDoloplazy
u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101
Půjčka 5.000 Kč – 2 mil. Kč, možnost Prodejna Ivka Plumlovská ul. 21 nabísloučení nevýhodných úvěrů. Tel.: zí velký výběr zdravotní a ortopedické
777 965 734 Pracuji pro více věřitelů obuvi i na velmi problémové nohy. Otevřeno i v sobotu. Tel.: 731 412 028

Odkoupím a v hotovosti ihned
proplatím starožitnosti umělecké a
sběratelské předměty, staré knihy,
pohlednice, mince, medaile, obrazy, zbraně, uniformy, vyznamenání,
hodiny, fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek z chromových trubek i
barevného umakartu, lustry, lampy,
kamna, porcelán, keramiku, sklo,
věci ze stříbra, šperky, staré hračky,
veterány a věci na ně a další. Přijedu, rychle a solidní jednání. Tel.:
605 138 473

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
dříví – krácené. Cena 550 Kč/prms.
Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493
nebo 605 405 953

15012320037

Hospodářské družstvo Určice opět
zahajuje prodej jablek a přijímá objednávky na prodej švestek. Prodej
probíhá na farmě v Dětkovicích. Prodejní doba je od pondělí do pátku 7:3011:15hod. a 12:00-15:00 hod. Info na
tel.: 582 357 132, www.hdurcice.cz

15072210701

Firma HANAKOV, spol. s.r.o.
přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka k obsluze automatické průmyslové myčky a evidence dílů, 2 (3) směnný provoz.
Nabízíme zázemí stabilní společnosti,
závodní stravování, mzda 70-90 Kč/
hod. Požadujeme dobrou pracovní morálku, pečlivost, spolehlivost,
bezúhonnost, dobrou fyzickou kondici, základní znalosti práce na PC
(práce se čtečkou).
Životopisy zasílejte na mail: hanakov@hanakov.cz. Informace na tel.:
582 302 341, pan Buriánek

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

!PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypotéky,
zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů = vaše
výhoda, konzult. zdarma 739 066 462,
603 317 378

15070820677

Rychlá půjčka 5 - 20.000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

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

15012320038

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
v PÁTEK 14. srpna v 10.00 hodin

15080310731
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soutěže
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
I v srpnu vám v rámci projektu "MILUJEME VEČERNÍK" přinášíme inovovanou podobu oddechové strany, při které můžete
báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky,
najdete i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku
toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to tradičně do ČTVRTKU 13. SRPNA 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde je k vidění objekt na uvedeném snímku?

správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 31/2015:

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Roh Šafaříkova a Rejskova
Jiřina CHURÁ, Chválkovice 238
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ na sortiment zboží z prodejny
PODLAH JOSEFA NĚMEČKA v hodnotě 400 Kč.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

Petr Janda
Alena VYMLÁTILOVÁ, M. Pujmanové 10, Pv
Výherce získává: Prostřednictvím Večerníku obdrží výherce
ČTYŘI VSTUPENKY v celkové hodnotě 400 Kč.
správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

KVALITNÍ PONOŽKY Petra VYROUBALOVÁ, sidl. Svobody 5/12 Pv
Výherce získává: Dnes můžete zápolit o POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na sortiment prodejny PONOŽKY OD MARUŠKY.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

4,2,5,8
Lenka SZABÓ, Mlýnská 38, Pv
Výherce získává: UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY v hodnotě 400 Kč
od TK PLUS.
správně:

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

15071660688

Největšívýběr školníchpotřebvTasamu RadkaROZEHNALOVÁ,Moskovice461
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na nákup sortimentu
zboží od PAPÍRNICTVÍ, HRAČKY, SPORT - ŽIŽKOVO NÁM. 19, PV.
Dnes můžete zápolit o VSTUP do DINOPARKU pro Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat
DVA DOSPĚLÉ a JEDNO DÍTĚ v celkové hodnotě 430 Kč. v redakci Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Dnes můžete zápolit o POUKAZ v hodnotě
400 Kč na sortiment prodejny
ESO PARFUMERIE.

AGFA, DIOXIM, DOHNAT, FALZUM, FARA, FÁRO, FETY, FLOX, JARA, KOBRY,
KUPA, MRAKY, OBDAT, OPTIKA, ORBITA, POROTY, RENA, RYTO, SHÍH, SLUCH,
SOVY, SPICH, SPORTY, STÍN, TEFLON, TCHYNĚ, ÚPON, ZAMÉST

15062610638

15012860074

ESO BIŽUTERIE A PARFUMERIE TO JE .....

Výherce získá POUKAZ v hodnotě
400 Kč na sortiment zboží od FT OIL.

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

15071660680

Kdo je na fotografii?
Tentokrát jsme zabrousili
do SPORTU a graficky lehce poupravili
novou členku první světové desítky
tenisového žebříčku WTA...

15062360620

Výherce získá SLEVOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na zboží
od Zdravotnických potřeb VELEBOVÁ

Prostřednictvím Večerníku obdrží výherce POUKAZ
na SLEVU v hodnotě 400 Kč od firmy OBUV GARA.
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zveme vás...

TIPVečerníku

GULÁŠ ROCK FEST
KDY: SOBOTA 15. SRPNA, 15:00 HODIN
KDE: PLÁŽ U VRBIÈEK, PLUMLOVSKÁ PØEHRADA
i známé prostějovské skupiny Quercus a Plus. Prostě každý hudební přívrženec si najde to svoje. K tomu bude zajištěn doslova
festival gulášů. Návštěvníci si budou moct zakoupit klasický hovězí či vepřový, ale také bramborový, zvěřinový, maďarský a řadu
dalších. Od patnácti do sedmnácti hodin uspořádáme soutěž pro
všechny příchozí, ten nejlepší guláš následně vybere porota.
Připraven je také bohatý doprovodný program včetně možnosti jízdy na koních, hasičských ukázek, skákacích hradů pro
děti i seskoků parašutistů prostějovské Dukly,“ láká fajnšmekry
majitel pořádající agentury HIT TRADE.
Pokud tedy přemýšlíte, kam s celou rodinou v sobotu vyrazíte, určitě si nenechte ujít tuto jedinečnou záležitost. PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto exkluzivní mediální partner,
u toho chybět nebude. Děti do deseti let mají vstup zdarma,
dospělí zaplatí zmíněnou stovku. Ale jestli jste měli štěstí
a lístek vyhráli, o tom se můžete přesvědčit na straně 16.

15070210655

Naprostou novinku do svého harmonogramu zařadila prostějovská agentura HIT TRADE. A tentokrát se jistě bude
jednat o akci s úspěchem zaručeným už dopředu. Vždyť co
jiného přitáhne téměř každého Čecha než výborné jídlo,
skvělá muzika a atrakce, při kterých se zabaví i děti? Právě těmito atributy se má vyznačovat premiérový GULÁŠ
ROCK FEST, jehož první ročník se uskuteční už tuto sobotu
15. srpna na pláži U Vrbiček plumlovské přehrady.
„Tato akce navazuje na všechny dosavadní Pivní festivaly a podobné události, při nichž se skloubí hudba, jídlo i pití. Chceme
ovšem současně přinést něco ojedinělého,“ vzkazuje za organizátory Petr Zlámal. „Český národ je všeobecně známý svým
vřelým vztahem k pivu a klasickým tuzemským jídlům, mezi
něž guláš nepochybně patří, což byl právě onen důvod vzájemného propojení,“ objasnil zrod akce.
Program byl sestaven tak, aby se bavila celá rodina. Na své si přijdou dospělí i děti. „K tomu jsme navíc stanovili lidový vstup za
obyčejnou českou stokorunu,“ uvádí Zlámal další důvod, proč
sobotní akci navštívit. Startuje se v 15:00 hodin a končit by se
mělo zhruba o půlnoci. „Vystupovat bude necelá desítka kapel
všech možných žánrů od rocku přes folk, blues, pop až po country. Představí se například Katapult, AC/DC, Smokie revival

FOTBAL:
Pozvánky na všechny zápasy najdete na
stranách 24 a 25, vybrané šlágry pak na
straně 17.

LEDNÍ HOKEJ:

Nabídka pro všechny provozovny, restaurace!
Prodej svých gulášů na akci s vlastní reklamou podniku.
Volejte 777 301 936 (Radek Kocourek)
Upozorňujeme, že do 14:00 hodin je

Úterý 11. srpna:
18.00: LHK Jestřábi Prostějov – SK Horácká Slavia Třebíč (3. přípravné utkání,
zimní stadion v Prostějově).
Pátek 14. srpna:
18.00: LHK Jestřábi Prostějov – HC
ZUBR Přerov (4. přípravné utkání, zimní
stadion v Prostějově).

PLÁŽ U VRBIČEK UZAVŘENA

www.
vecernikpv.cz

FILMOVÉ, DIVADELNÍ
OKÉNKO A VÝSTAVY
aneb, co se kde děje…

Kino METRO 70

TIP

k obrazovce

BOHOVÉ MUSÍ
BÝT ŠÍLENÍ
Komedie USA (1980)
Režie: J. Uys
Hrají: M. Weyers, S. Prinslooová, N!xau,
L. Verset
Křovácký lovec Xi se vydává na dlouhou cestu, aby vrátil bohům dar, láhev
coca-coly, která spadla z nebes (z leta-

NEDĚLE
16.8.2015
20:15 HODIN

dla) Místo užitku přináší lidem z buše
jen neshody a hádky, a tak se jí musí za
každou cenu zbavit a bohům ji vrátit.
Mezitím se úspěšná novinářka Kate rozhodla změnit práci, chce se stát učitelkou
v misijní škole. V Africe se seznamuje
i s nesmělým mikrobiologem Andrewem,
který se do ní okamžitě zamiluje. Ale je tu
taky banda neúspěšných atentátníků na

útěku, kteří zajmou děti z misijní školy i s
Kate jako rukojmí, aby jim umožnili přejít
hranice. Osudy těchto lidí se protnou v nečekaných situacích... Osobitý typ humoru,
postavený na znalostech specifik afrického
prostředí skloubený s klasickou dobrodružnou komedií, společenskou satirou
a některými postupy němých grotesek, si
získal velký divácký ohlas.

Školní 1, Prostějov
pondělí 10. srpna
18:30 Kobry a užovky
české drama
21:00 Vykolejená
americká komedie
úterý 11.srpna
18:30 Amy
art film
21:00 Vykolejená
středa 12. srpna
18:30 Domácí péče
česká komedie
21:00 Vykolejená
čtvrtek 13. srpna
nehrajeme
pátek 14. srpna
18:30 Barbie rock Royals
americká anim. pohádka
21:00 Fantastická čtyřka
akční scifi
sobota 15. srpna
18:30 Barbie rock Royals
21:00 Fantastická čtyřka
neděle 16.srpna
18:30 Barbie rock Royals
21:00 Fantastická čtyřka

CO, KDY, KDE aneb informace, akce, události a pøednášky z vašeho okolí…
Centrum pro rodinu Prostìjov o.s.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM MATKY MARKÉTY – setkávání
rodičů s dětmi. Každé pondělí od 9:00 do
12:00 hodin. Nabízí rodičovské inspirace,
přednášky, hernu pro děti a tvůrčí a pohybové činnosti.
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU – kroužek
pro předškoláky, zaměřený na rozvoj jemné
a hrubé motoriky, na grafomotoriku, logopedii, rozvoj slovní zásoby a komunikačních schopností. Probíhá každou středu od
17:00 do 18:30 hodin.
ABY MALÉ BYLO VELKÉ – každý
čtvrtek od 16:30 do 17:30 hodin. Kroužek
rozvíjející základní etické hodnoty a postoje
a předávání víry v rodině pro děti od 3 do 6
let a jejich rodiče.
Informace a přihlášky na tel.: 731 626 126,
nebo na mail: cprpv@seznam.cz
MC Cipísek
V srpnu neprobíhá program pro veřejnost.
Zápis do programů podzimního cyklu září
- prosinec. Informace o programech, volných místech v jednotlivých skupinách a dalších aktivitách MC Cipísek získáte v srpnu
e-mailem: mcprostejov@centrum.cz nebo
www.facebook.com/cipisekprostejov

Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
zájezd pro seniory a další zájemce z řad
veřejnosti - Exkurze do Brodku u Konice
a Skřípova. V úterý 18. srpna od 8:00 do
16:00 hodin - odjezd vlastním autobusem
v 8:00 z Joštova nám. Hlaste se na tel.:
582 338 278, 603 298 039 nebo na iris@iris.cz

SEMTAMNÍK
úterý 11. srpna - Výšlap na Velký Kosíř
s vyhlídkou z nové rozhledny. Odjezd z Pv
busem od Alberta v 8:45 hodin ze stan.č.1
do Čech pod Kosířem, vycházkovým
tempem asi hodina cesty na Kosíř a na rozhlednu, cesta zpět, oběd v restauraci Mánes. Vstupné na rozhlednu 30 Kč. Odjezd
z Čech ve 13:15, nebo ve 14:07 hodin.
čtvrtek 13. srpna - 9:00 do 12:00 hodin.
Pletení z pedigu v klubovně SONS.
RÙZNÉ…
Kulturní výbor OÚ Seloutky pořádá v sobotu 15. srpna 2015 od 20:30 hodin
TRADIČNÍ HODOVOU ZÁBAVU na
hřišti, při nepříznivém počasí na sále OÚ.
Hraje hudební skupina NOVIOS, vstupné
60,- Kč. Čekají na Vás dobroty z udírny
a lákavé občerstvení. Program NEDĚLNÍHO HODOVÉHO ODPOLEDNE začíná v 15:00 hodin na hřišti. Od
16.00 hodin vystoupení TANEČNÍHO
KROUŽKU ZUZANA. Hudba, skákací
hrad, malování na obličej. Občerstvení zajištěno.

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
Do 6. září 2015 je Mozaika z důvodu
prázdninové pauzy uzavřena.
Mìstská knihovna Prostìjov
Skálovo nám.6, Prostějov
Design kolem nás - Výstava trvá do 31. srpna.
Výstava tištěné grafiky a designu studentů
Střední školy designu a módy, oboru multimédia v Galerii na půdě knihovny.
SPORTCENTRUM – DDM
Vápenice 9 , Prostějov
DOMEČEK ve dvoře vpravo
KOLOBĚŽKY PRO SENIORY v úterý 11. srpna – od 15:00 do 17:00 hodin.
Sraz u dopravního hřiště za místním nádražím. Zapůjčení koloběžky si předem rezerTRADIČNÍ VÝSTAVA BONSAJÍ
vujte na telefonním čísle 774 293 029 nebo Od soboty 15. srpna, 9:00 do neděle 16.
na e-mailu: koktejlpv@email.cz. Startovné srpna, 16:00 hodin. Výstava se koná ve
30 Kč, akce se koná za příznivého počasí.
Slatinicích v atriu lázeňských budov.

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY
PRO MALÉ I VĚTŠÍ
Informačním centru mládeže,
Komenského 17, Prostějov.
Během prázdnin je v ICM připravena herna
pro milovníky deskových her – přijít můžete
každý všední den od 10:00 do 16:00 hodin.
Výlet pro seniory do HANÁCKÉHO
SKANZENU se koná ve čtvrtek 13. srpna 2015.
Podrobnější informace a přihlášky na:
www.lemon-baucis.cz, tel. čísle 728 337 983.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov
I v roce 2015 vám nabízíme možnost využít služeb našeho zařízení. Kromě odborného sociálního poradenství, Vám také
nabízíme zajištění baterií do sluchadel a
drobného příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí). Tel. 775 549 777.
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. Bližší informace v kanceláři č.
106 nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773

Letní KINO
Mostkovice
středa 12.srpna
21:30 Ghoul
horor
pátek 14. srpna
20:30 Hodinový manžel
česká komedie
sobota 15. srpna
Z provozních důvodů se nehraje
neděle16. srpna
20:30 Oggy a škodíci
animovaná komedie

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Nám. T.G.Masaryka 2
16. července – 30. srpna
– Rodinná loutková divadla
Výstava mapující výrobu loutek a loutkových divadel.
17. července – 30. srpna
– Jan Jankůj – nejenom sklář
Výstava výtvarníka, který je spíše znám
jako sklář, ale zde se představí i jako
designer skla, ilustrátor, rytec a portrétista do skla i leštěného kamene.
17. července – 30. srpna 2015
– Milan Oboda
– Můj čas běží mezi stromy
Výstava dřevořezbáře, jehož inspirací
je příroda – především koně, ale i hudba a náboženství.

Knihovna pro děti, Vápenice 9
středa 12. srpna 2015
12:00 - 13:30 Den šikulů, výroba
dárečků, upomínkových předmětů
ŠPALÍÈEK
a dalších drobností
Uprkova 18, Prostějov
nám.TGM
čtvrtek 13. srpna 2015
Stavebnice MERKUR - od 11. června
12:00 Pizza kvíz
do 30. srpna, výstavu zapůjčil Jiří Mládek
18:00 Pantock
slovenská revívalová kapela, hity 80tých let
www.vecernikpv.cz
20:00 Elán kontraband

akce v regionu...
Veterány pojedou Z lázní do lázní

Hanácký auto- moto-veterán klub Prostějov pořádá již jedenáctý ročník Rallye historických vozidel Z LÁZNÍ DO
LÁZNÍ. Akce se uskuteční v neděli 16. srpna, start je naplánovaný do lázní Skalka
v 10.00 hodin. Veteráni pojedou přes Čechy pod Kosířem, kde od 10.30 hodin
bude probíhat výstava historických vozidel v zámeckém parku. Do cíle v lázních
Slatinice by měly automobily dorazit mezi 12.00 až 13.30 hodin. Následně proběhne vyhlášení soutěže elegance a předání cen rallye. Připravena bude dobová
živá hudba, lázeňský jarmark a zábava pro děti.

V Plumlově uspořádají premiérový triatlon

Nadcházející sobotu 15. srpna v 11.00 hodin odstartuje v plumlovském kempu
Žralok historicky první triatlon Plumlovman. Na trati čeká závodníky postupně
250 metrů plavání v Podhradském rybníce, 11,5 km na kole kolem plumlovské
přehrady a závěrečný běh o délce 3,6 km. Přihlášku lze podat i na místě po skončení registrace v 10.30 hodin.

Ve Ptení chystají Mysliveckou noc

Myslivecká countr noc ve Ptení se bude
konat tuto sobotu 15. srpna od 18.00 hodin ve venkovním areálu za sokolovnou.
Připraven bude zvěřinový guláš, pochoutky z udírny či opékání špekáčků. Hrát
bude kapela Country Ex z Olomouce.

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
Sobota 15. 8. 16.30 - 18.30

Ve Služíně se sejdou u pomníku

Vzpomínkové posezení k výročí odhalení spolkového pomníku se bude
konat v sobotu 15. srpna ve Služíně.
Pořádá místní spolek Hanáci.
www.vecernikpv.cz

KDE SE CO DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY NA AKCE NÁM VOLEJTE,
PIŠTE 582 333 433 , 608 960 042, VECERNIK@PV.CZ

MIILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

NOVINKA VE
VEČERNÍKU!

SPORT

KULTURA

15021610151

®

Pondělí 10. sr pna 2 0 1 5

SPOLEČNOST

Číslo 32•Ročník 19
Naleznete
uvnitř

ŠOK PRO FANOUŠKY:

Šimboch ani Radek Meidl POLICISTÉ
v Prostějově NEBUDOU! SE ČINILI

●● V Praze sbírali ocenění, na prostějovských kurtech zápolili s raketou
strana 25

NOVINKA
Rozjeli jsme
fotbalovou tipovaèku

SKVĚLÝ START
ESKÁČKA

V LETNÍCH VEDRECH
PØEKVAPIL SLUŠNÝ
ZÁJEM ÈTENÁØÙ,
PRVNÍ CENY
NAŠLY MAJITELE
strana

JEDNOU
VĚTOU
●● Souboj dvou odchovanců
prostějovského fotbalu - znojemského útočníka Libora Žondry
s karvinským obráncem Pavlem
Dreksou - skončil nerozhodně
a v souboji druhého kola druhé
ligy se zrodila remíza 1:1.

Foto: koláž Večerníku

TŘINEC, PROSTĚJOV Velmi nečekaná zpráva dorazila v polovině uplynulého týdne z prostějovského hokejového klubu. Loňská jednička Juraj
Šimboch, jehož Jestřábi před několika měsíci ohlásili jako brankáře číslo
jedna i pro nadcházející sezonu, opustil zdejší prvoligový oddíl a na podnět třineckých Ocelářů, jejímž je kmenovým hráčem, zamířil do druholigového Frýdku-Místku. Alespoň tedy
prozatím... Do stejného působiště byl navíc poslán také odchovanec prostějovského hokeje Radek Meidl, jenž
rovněž doufal, že bude moci pokračovat na Hané. V případě obou jmenovaných se zdá být odchod definitivní.
Jestřábům se ale podařilo zareagovat velice rychle a posilou se stal velezkušený Luboš Horčička, jehož působení Večerník avizoval již v květnu. Ostatně stejně jako odchod Radka Meidla...
(jim)

zjistili jsme
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VÍCE NEJEN K TÉTO AKTUALITĚ, ALE I DALŠÍ HOKEJOVÉ NOVINKY
A REPORTÁŽE Z PRVNÍCH PŘÁTELÁKŮ NAJDETE NA STRANĚ 35

bylo přímo veselo...

Prostějovský cyklista Marek Šipoš drží také po šestém závodě
ČP FORCE Cupu fialový dres
pro nejlepšího nováčka, v pořadí
týmů je stáj SKC TUFO Prostějov i nadále třetí.

● kultura ● sport
● spoleènost na
www.vecernikpv.cz

●● Exkluzivní rozhovor s šéfem
TK PLUS Miroslavem Černoškem
strana 39

Není nutno, aby "RGéčko" podeváté

Prostějovská tenistka Karolína
Plíšková se stala třetí Češkou
v elitní světové desítce. Ne náhodou patří celé trio do stáje manažera Miroslav Černoška.
Více čtěte na straně 39

RG a ZŠ města Prostějova požádala
radu o schválení přijetí dotace od
společnosti Women for Women,
která poskytla dar pětapadesáti tisíc
korun v rámci svého projektu obědy pro děti se sociálním znevýhodněním. Stalo se tak již podruhé.

➢

„DO HOKEJE
NEVSTUPUJI!“

zveme na šlágr Večerníku - FLORBAL

●● Obrovské horko, které sužuje
celou Evropu, přineslo do Prostějova takřka čtyřicítky. Nejvíce
naměřili 36,2°C uplynulý pátek
7. srpna ve 14:49 hodin.

Jestli jste vyhráli vstupenku na
premiérový GULÁŠ ROCK
FEST, se dozvíte na straně 16
dnešního vydání.

●● Fotbalisté Prostějova zdolali
v domácí premiéře MSFL nebezpečný Hulín
strana 32

O hudební doprovod besedy s autory výstavy „Veselé prázdniny-kreslený humor a grafika“, která momentálně probíhá na
plumlovském zámku, se postaraly členky pěveckého sboru Plumlováček. Posluchačům nabídly známé skladby pánů Svěráka
a Uhlíře.
Foto: Petra Hežová

čtěte na straně
boje na zelených trávnících aneb
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PROSTĚJOV Tradiční florbalový turnaj, který každoročně zpestří letní přípravu
všem florbalistům nejen na
Prostějovsku, má na programu již devátý díl. Také
letos se turnaj koná v areálu
ZŠ a RG města Prostějov ve
Studentské ulici a to již tuto sobotu 15. srpna od 8:00 hodin.
Své florbalové umění budou na hřišti předvádět zejména místní, ale oblíbený
podnik se každoročně neobejde bez týmů, jejichž sídlem
prostějovský region není. Takřka tradičně klání navštěvuje
Rousínov, který je přihlášen i letos, svoji účast ohlásily i různé výběry Olomouckého kraje.
Samotnou hlavní část ozdobí individuální soutěž pod specifickým názvem PENALTY SHOT SHOW, které se může účastnit
každý hráč, ale i třeba divák. Technické dovednosti tedy budou
k vidění po semifinálových duelech, jehož start předpokládá
pořadatel mezi šestnáctou a sedmnáctou hodinou.
Sportovní akce vypukne v areálu ZŠ a RG města Prostějova
boji v základních skupinách, následovat bude play-off.
Přihlášky do turnaje přijímá pořadatel do středy 12. srpna.
Poté dojde k rozlosování, které najdete i na našich stránkách www.vecernikpv.cz. PROSTĚJOVSKÝ Večerník je totiž
opět exkluzivním mediálním partnerem klání.
(red)

Bližší informace se dozvíte také na
facebookových stránkách akce
www.facebook.com/pages/RG-Playmakers-Cup
/227532514030344nebonatel.777887913(p.Fojt).

KAM ZA F

➢

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 2. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „A“ – 2. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 2. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 2. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 2. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ

SOKOL KONICE

TJ SOKOL PLUMLOV

TJ FC KOSTELEC NA HANÉ

TJ SOKOL PROTIVANOV

TJ SOKOL LÁZNĚ VELKÉ LOSINY

TJ SOKOL TROUBELICE

TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ

TJ HANÁ NEZAMYSLICE

SK JESENEC-DZBEL

SOBOTA 15.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

NEDĚLE 16. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

SOBOTA 15. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

NEDĚLE 16. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

NEDĚLE 16. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově
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sport
kultura v Prostějově a okolí...

netové stránky www.vecernikpv.cz

Týmové MS
do 14 let: Na prostĨjovských
kurtech kral ovali Korejci a Rusky
VÝSLEDKY
Sportovní
sumáø
* výsledky * statistiky * tabulky

1. kolo - MSFL

1.SK
Prostějov
SK Spartak
Hulín

2
1

1. kolo - Přebor Olomouckého KFS

FK Slavoj
Kojetín
FC
Kralice na Hané

Poločas: 2:0
Diváků: 310.

Branky: 3. Kroupa z penalty, 26. Koudelka - 73. Ondřejka
Rozhodčí: Cieslar - Duda, Kaloč. Žluté karty: Rus, Nekuda, Krejčíř, Krofroň Zavadil, Číhal.
Kofroň - Krejčíř, Sus, Rus, Pančochář - Machálek (68.
Langer), Fládr, Petržela, Koudelka (90. Machynek) - Nekuda
(60. Sečkář), Kroupa.
Trenér: František Jura

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Chytil - Krhut, Číhal (46. Vojtěšek), Zavadil, Vyskočil - Šrom
(84. Hrdlička), Laciga, Ondřejka, Dvořáček (66. Labuda), Zlámal - Pospíšil.
Trenér: Jindřich Lehkoživ

SESTAVA
DenHULÍNA:
1:

„Oba týmy předváděly na začátek
sezóny velice slušný fotbal.“
Trenér Pro
Prostějova
ostějovaa Fran
František
ntišek
k JU
JURA
URA
A
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Den 2:
DALŠÍ VÝSLEDKY 1. KOLA

SESTAVA
KRALIC:

17:00
14:30
16:30
16:30
16:30
16:30
10:15
10:30

Hulín – Břeclav
1. HFK Olomouc – Kroměříž
Vítkovice – Uničov
Hlučín – 1. SK PROSTĚJOV
Třebíč – Vyškov
Líšeň – Mohelnice
1. FC Slovácko „B“ - Otrokovice
Zlín „B“ – Velké Meziříčí

:
:
:
:
:
:
:
:

V SOBOTU ČEKÁ „ESKÁČKO“ TĚŽKÝ ZÁPAS V HLUČÍNĚ
PROSTĚJOV Další z velice obtížných
soupeřů čeká na prostějovské fotbalisty
o tomto víkendu. Přestože s Hlučínem
mají výbornou bilanci a v posledních
dvou ročnících nepřenechali slezskému
týmu ani bod!
Trenér Milan Valachovič ve své první sezóně u týmu přivedl Hlučín k velice solidnímu
šestému místu. Problémem Hlučína v minulém ročníku byla střelba, méně branek
vsítil z první desítky týmů pouze Zábřeh.
Na počátku letní přípravy se mu hlásil velice široký kádr, takže ambiciózní kouč měl
z čeho vybírat. Tomu taky odpovídala přímo smršť přípravných utkání. První čtveřici
sice Hlučín prohrál, ovšem s obtížnými soupeři. Generálka na pohár, v jehož druhém
kole narazí na sousední Opavu, a ligu se Valachovičovým svěřencům vydařila.
Právě z Opavy přišel do branky Hampel, až
z dalekého Sao Paula záložník Luis Guilherme. Významnými posilami jsou bezpochyby
útočník Dominik Kraut, disponující prvoli-

govými zkušenostmi z Příbrami, byť většinou
hrál druhou ligu v Ústí nad Labem a Zlíně,
a záložník Pavel Bolina z pražské Slavie.
Kraut byl konečně i výraznou postavou
i úvodního zápasu Hlučína na půdě nováčka soutěže v Otrokovicích. Nejprve
zvýšil vedení svého týmu na 2:0, vzápětí
však po zkratu odešel do sprch a oslabené hosty dostihlo nováčkovské nadšení,
když Otrokovice otočily na konečných
3:2. V dresu Hlučína nastoupili Bartoš –
Heiník, Mac, Hudeczek, Dostál – Ondrušík, Galvas (62. Ivan), Sasín (73. Hanus),
Štefek (79. Bolina) – Kraut, Badalyan.
„V Hlučíně očekáváme klasicky velice těžké utkání, soupeř je tradičně velmi dobře
motivovaný, technicky vyspělý, vždy složí
velmi dobrý tým. My ale budeme hrát
z poctivého bloku zodpovědně na brejky.
První zápas jsme zvládli, do Hlučína pojedem s otevřeným hledím a popereme se o
body,“ říká k druhému vystoupení svých
svěřenců trenér František Jura.
(tok)

„Soupeř nás překvapil. Čekali jsme, že bude
hrát ofenzivně, na míči jsme ale byli my.“
trenér Kr
Kralic
ralic IVO
IV
VO GOTTWALD
GO
OTT
TWA
ALD
D
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Den 4:
Den 3:

TJ Sokol
Určice
Hněvotín

4

SESTAVA
URČIC:

Kostelka - Zelina, T. Lakomý, Cetkovský, Zacpal - Plajner, Zabloudil (57. Bokůvka), Surala (90. Hýbl), Hochman - Trajer (77.
Halouzka), Zapletal (92. Dreksler). Trenér: Evžen Kučera.

SESTAVA
HNĚVOTÍN:

Hněvotín: Andrýsek - Dokoupil, Láner (49. Schinneck), Šulc,
J. Lakomý - Benýšek, Kryl, Čech, D. Lošťák - Novotný, Pagáč.
Trenér: Ivo Lošťák.

“Velmi důležitý výsledek. Naposledy
jsme tu v šatně křičeli před deseti
měsíci po výhře s Hranicemi.”
trenér Určic Evžen
n KUČERA
KU
UČER
RA
strana 30

Fotoreportáž

DALŠÍ VÝSLEDKY 1. KOLA

1

SESTAVA
PORUBY:

1. kolo: TJ Štěpánov - Bělkovice 1:2 (1:0), Moravský
Beroun - Rapotín 2:5 (2:1), Černovír - Maletín 5:3
(4:2), Haňovice - Česká Ves 4:0 (2:0), Loštice - Dubicko 4:0 (3:0), Bohuňovice - Konice 3:2 (1:0), Troubelice - Hlubočky 5:5 (3:3).

1. kolo: Kojetín B - Přerov B 3:1 (2:1), Újezdec - Horní
Moštěnice 3:0 (2:0), Dub n.Moravou - Kostelec 4:1
(2:1), Nezamyslice - Čekyně 2:2 (1:2), Troubky - Ústí
B 7:3 (5:1), FK Nemilany - Vrchoslavice 1:2 (0:2), Pivín
- Tovačov 1:3 (1:1).

KRÁL SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:

FGP STUDIO
1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:

1. kolo: Klenovice - Lipník n. B. 1:2 (1:1), SK Lipova Opatovice 3:2 (3:1), Brodek u Přerova - Čechovice 0:0
(0:0), Bělotín - Náměšť n. H. 2:0 (1:0), Lutín - Slatinice
6:1 (4:1),Mostkovice - Beňov 3:3 (3:2), Všechovice Plumlov 2:2 (1:0).

1. kolo: Jesenec - Nové Sady B 3:1 (1:1), Babice
- Velká Bystřice 1:3 (0:2), Otinoves - Zvole 1:0 (0:0),
Protivanov - Slavonín 0:3 (0:1), Hvozd - Postřelmov
0:2 (0:0), Doloplazy - Libina 2:1 (1:0), Leština - Paseka
6:5 (2:3)

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

Sportovní Ćeditel éTS Jaroslav Balaš:

ZÁPAS „Pořádáníšampionátujeprohráčevelkávýhra“
e vátí

PØEBOR OFS PROSTÌJOV
- SPORTIKA II. TØÍDA:

1. kolo: Přemyslovice - Skalka 0:0, Brodek u PV Čechovice B 2:1 (1:0), Horní Štěpánov - Držovice 3:1,
Němčice - Zdětín 3:1 (0:0), Vrahovice - Haná Prostějov
0:2, Otaslavice - Určice B 1:5 (0:1), Sokol Olšany Smržice odloženo

STANFORD, PROSTĚJOV Nevídaným způsobem oslavuje tenistka reprezentující TK Agrofert
Prostějov Karolína Plíšková svůj
postup mezi světovou desítku. Po
herní pauze se na kurty vrátila ve
Stanfordu. Nasazená čtyřka při svém
postupu
do finále
Den
5: neztratila ani set a
v noci na dnešek hrála o svůj druhý
titul v sezoně. Letos už vyhrála v Praze, v Sydney, Dubaji a Birminghamu
byla ve finále.
„První servis jsem ztratila až v semifinále. Cítím se dobře a snad svou hrou
ukazuji, že do světové desítky opravdu
patřím. Ve Stanfordu jsem ukázala kvalitní formu, snad to vydrží během dalších
turnajů a hlavně na US Open,“ uvedla
Plíšková.
Kromě této tenistky zasáhli do hry na
turnajích nejvyšší kategorie další dva
zástupci hanáckého klubu. Tereza Smitková vypadla hned na začátku podniku ve Washingtonu, Jiří Veselý neuspěl
v Kitzbühelu. Sedmý nasazený hráč

turnaje podlehl Nicolasi Almagrovi ze
Španělska, i když vedl 7:6 a 5:2. Pak ale
herně odpadl a do konce střetnutí uhrál
pouze čtyři hry. Během posledních tří
turnajů získal jediné vítězství. Smitková
nestačila na třetí nasazenou Švýcarku
Belindu Bencicovou. Minimálně jedno
kolo uhrála naposledy na Roland Garros.
Na challengeru v Liberci uhrál slušné
čtvrtfinále Adam Pavlásek. Po dvou
úspěšných zápasech nestačil až na
třetího nasazeného Moldavana Albota. „V krátké době jsem už se stejným
hráčem prohrál podruhé. Příště to už
snad vyjde,“ řekl Pavlásek.
Až ve finále se zastavila úspěšná cesta Barbory Krejčíkové na plzeňském
podniku ITF. V rozhodujícím utkání
Den s6:Andreou Hlaváčkovou
o titul prohrála
ve třech setech. Trofej však získala ve
čtyřhře se Švédkou Rebeccou Petersonovou. „Začátek finálového duelu
vyšel parádně, od druhého setu měla
ale soupeřka více sil,“ uznala Krejčíková.
(lv)

a, mezi chlapci se nejlépe daąilo výb÷ru Korei.

a v evropském derby přetlačila Italky.
Po dvouhrách bylo skóre vyrovnané,
o vítězkách rozhodla čtyřhra a ta byla
v jasné režii Polek. Snadnější měly cestu za titulem Rusky v duelu proti Spojeným státům, když vyhrály oba singly.
Za rozhodnutého stavu se Američanky dočkaly alespoň malého úspěchu,
když vyhrály debla.
Severoamerické derby určilo majitele
bronzových medailí. Kanaďané neměli nárok. S Američany sice v některých
pasážích drželi krok, přesto v celém
střetnutí nedokázali nakonec získat
ani set.
Korejci v posledním utkání potvrdili
pozici nasazených jedniček. Španěl
Gimeno Valero sice i ve finále udržel
svoji neporazitelnost, v dalších zápasech už ale dominovali tenisté s Asie
a zaslouženě získali titul.

jaké bylo tenisové mistrovství m
mládeže...?
lád
deže...?

KAM NA KRAJSKÝ PŘEBOR - 2. KOLO:
sobota 15.8.
sobota 15.8.
sobota 15.8.
neděle 16.8.
neděle 16.8.
neděle 16.8.
neděle 16.8.
neděle 16.8.

16:30
16:30
16:30
10:00
16:30
16:30
16:30
16:30

:
:

Chválkovice - Šternberk
Kralice - Velké Losiny
Hněvotín - Kojetín
HFK Olomouc B - Dolany
Mohelnice B - Litovel
Medlov - Ústí
Želatovice - Jeseník
Sulko Zábřeh - Určice

LHK Jestřábi
Prostějov

5

ACLEAN4YOU
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:

Šternberk - HFK Olomouc B 3:3 (1:1), Dolany - Želatovice 4:0 (1:0), Jeseník - Medlov
5:2 (3:1), Ústí - Litovel 0:0 (0:0), Sulko Zábřeh - Mohelnice B 0:2 (0:2), Velké Losiny Chválkovice 4:0 (2:0).

:
:
:
:
:
:

2. Přátelské utkání

Branky a nahrávky: 5. Augustin (Stejskal), 14. Kajaba (Stejskal), 19. Stejskal (Kajaba, Augustin), 39. Kuchta (Malý, Kaluža), 57. Malý (Kajaba) – 11. Seidler (Balner,
Puškár). Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Diváci: 105

Branky: 6. Zelina, 35. a 76. Trajer, 80. Zapletal - 56. Novotný, 59. Benýšek.
Rozhodčí: Štětka - Pospíšil, Grečmal. ŽK: 12. Zelina, 16. Surala, 48. Zacpal,
62. Trajer, 88. Kostelka - 38. Novotný. Rohy: 3:5.

4
(1:0 - 2:0 - 1:1)

(3:1 - 1:0 - 1:0)

HC RT Torax
Poruba

Poločas: 2:0

2

ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:

Texty: Ladislav Valný. Foto: Josef Popelka a TK PLUS/Radek Váňa

Plíšková slaví postup
mezi elitu ve Stanfordu

1. kolo - Přebor Olomouckého KFS

1. Přátelské utkání

LHK Jestřábi
Prostějov

2

Miler – Dočkal, Hlačík, Martinka – Troneček, Neoral,
Nečas, Šatný, Dostál (82. Procházka) – Kováč, Lehký (62.
Císař).
Trenér: Ivo Gottwald.

KAM NA MSFL - 2. KOLO:
pátek 14.8.
sobota 15.8.
sobota 15.8.
sobota 15.8.
sobota 15.8.
sobota 15.8.
neděle 16.8.
neděle 16.8.

Poločas: 0:0

Branky: 55. Ferko,88. Drápal – 47. Nečas, 63. Neoral
Rozhodčí: Zelík – Kašpar, Motal

FC

MSK Břeclav – FC Vítkovice 0:2 (0:1). Branky: 22. Dvořák, 58. Musiol. Diváci: 165 * FK Mohelnice – MFK Vyškov 2:2 (0:0). Branky: 2. Kopa, 64. Pinkava – 32. Urbančok, 47. Němeček.
Diváci: 350 * SK HS Kroměříž – FC Fastav Zlín B 2:0 (1:0). Branky: 21. Jeleček, 46. Žák. Diváci: Neuvedeno * 1.FC Slovácko B – HFK Třebíč 1:1 (1:1). Branky: 10. Tesař – 45+1. Kelbler.
Diváci: Neuvedeno * SK Uničov – 1. HFK Olomouc 2:0 (2:0). Branky: 21. Krč, 43. Koutek.
Diváci: Neuvedeno * FC Velké Meziříčí – SK Líšeň 2:0 (1:0). Branky: 4. Durajka, 79. Demeter.
Diváci: 425 * FC Viktoria Otrokovice – FC Hlučín 3:2 (1:2). Branky: 45. Silný, 53. Elšík, 55.
Juráň – 25. Galvas, 29. Kraut. Diváci: 215.

2

KRAJSKÝCH A OKRESNÍCH
FOTBALOVÝCH SOUTÌŽÍ

HC

1

Rozhodčí: Kika
– Nazad, Doležel.

Branky a nahrávky: 9. Čuřík (Šlahař, V. Meidl), 30. Šlahař (Čuřík), 37. Malý (V.
Meidl), 57. Kajaba (Čuřík) – 58. Klimša (Káňa, Sluštík). Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1.
V oslabení: 0:1.

Vydržel (30. Neužil) – Vokurka, Sobotka, Malý, Kaluža,
Skřivánek, Jedlička – Rod, Novák, Ceslík – Kuchta,
Kuncek, Medek – Kajaba, Augustin, Stejskal – Peštuka,
Zezula.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Gleich (30. Šrámek) – Slavík, Vajda, Puškár, Buček,
Báca, Pobuta, Franěk, Galík, Chaloupka, Zachar, Gelnar, Seidler, Vrána, Balner, Vaněk, Sysala, Sedlář.
Trenér: Tomáš Sršeň.

SESTAVA
FRÝDKU
MÍSTKU:

Neužil (30. Vydržel) – Sobotka, Vokurka, Kaluža, Malý,
Skřivánek, Jedlička, Liška – Čuřík, V. Meidl, Šlahař –
Luňák, Venkrbec, Česlík – Kajaba, Kuncek, Augustin
– Kuchta, Zezula.
Trenér: Kamil Přecechtěl.
Šimboch – Dresler, Krutil, Deutsch, Kulhánek, Mravec,
Samiec – R. Meidl, Káňa, Šechný – Piecha, Franek,
Klimša – Blahuta, Kovařčík, Schwarz – Slovák, Sluštík,
Sonnek. Trenéři: Jiří Juřík a Marek Malík.

„Nějaká nervozita už mě nesvazuje
„Jsem spokojen s výkonem útočníků,
a první zápas jsem si užil.“
čtyři góly na zápas je poměrně slušné.“
nový kouč Jestřábů Kamil PŘECECHTĚL Trenér LHK Jestřábi Kamil PŘECECHTĚL
strana 35
strana 35

Plzeň, ITF, ženy:

Washington, ženy, 1. kolo:

1. kolo: Krejčíková (2) – Kvatsabiová (Gruzie) 6:3, 4:6, 6:3, 2. kolo:
Krejčíková – Klaffnerová (Rak.)
7:5, 6:2, čtvrtfinále: Krejčíková
– Vajdová (Slov.) 6:3, 6:1, semifinále: Krejčíková – Pantůčková 6:2,
6:4, finále: Krejčíková – Hlaváčková 6:2, 2:6, 3:6.

Smitková - Bencicová (3-Švýc.)
5:7,4:6.

÷ v úmorných vedrech trošku energie,
v÷r zbytek sil vytanéit na diskotéce.

Kitzbühl, muži, 1. kolo:
Veselý (7) - Almagro (Šp.) 7:6, 5:7,
4:6.

Stanford, ženy,:

FOTOGALERIE

2. kolo: Kar. Plíšková (4) - Date-

Liberec, challenger, muži: ová-Krummová (Jap.) 7:5, 6:2,

1. kolo: Pavlásek (7) - Gigounon
(Belg.) 7:5, 4:6, 6:3, 2. kolo: Pavlásek - Mertl 7:6, 6:2, čtvrtfinále:
Pavlásek - Albot (3-Mold.) 1:6, 1:6.

čtvrtfinále: Kar. Plíšková - Tomljanovičová (Chorv.) 6:2, 6:4, semifinále Kar. Plíšková - Lepchenková
(USA) 6:2, 7:5.

TOMÁŠ ULLMANN POSÍLIL HORNÍ ŠTĚPÁNOV
HORNÍ ŠTĚPÁNOV Celkem tři
nové tvářemohlběhemletníhoobdobí přivítat trenér Horního Štěpánova
Patrik Müller. Novou gólmanskou
jedničkou se stal Jan Hochman přicházející na hostování z Lažánek, stejně tak je tomu i v případě kmenového
hráče Lipůvky Vojtěcha Mitvalského
a nové působiště našel i mladší z fotbalové rodiny Ullmannů Tomáš. V jeho
případě se jedná o zapůjčení z Konice.
Odešel nám Jan Matuška, jemuž skončilo hostování z Adamova, a již dříve také
Cupal, tak je to asi nastejno. Hlavně jsme
ale chtěli rozšířit kádr, protože jsme na
zápasy jezdili jen v jedenácti lidech. Ma-

nagement to dojednal, a když se nikdo
nezraní, tak by to mělo být dobré,“ pochvaluje si někdejší dlouholetý obránce.
Osu mužstva tvoří i nadále zkušení Klimeš, Němec, Deutsch, Navrátil a vstup
do sezony zažili oni i jejich spoluhráči
vítězný, když na úvod zdolali Štěpánovští
hostující Držovice v poměru 3:1.
„V první půli jsme trefili tyčku, břevno, ale
také soupeř měl gólovky. Pak jsem dvakrát
vystřídal, dostali jsme branku na 0:1, ale
Klimeš s Ščudlou skóre otočili a v závěru
Žondra důrazem a sledováním míče přidal třetí gól. Opticky to bylo vyrovnané
a do šedesáté minuty nevypadalo, že bychom měli zvítězit,“ popisoval.
(jim)

NA WWW.VECERNIKPV.CZ
V ZÁKLADNÍCH SKUPINÁCH
èesko 2:1
Han/Park - Lehečka/Paulson 7:5, 7:5

- èesko 3:0
k 6:4, 6:2, Cerundolo - Forejtek 6:4, 6:2, Cerundolo/

Egypt 3:0
6:2, Forejtek/Lehečka - Aboutaleb/Elderwy 7:5, 6:2

Indie 2:1
7:5, Šebestová/Šišková- Amineniová/Jainová 6:2, 6:3

Egypt 3:0
ledová 6:1, 6:2, Šebestová/Šišková - Omaraová/

Itálie 1:2
tová 5:7, 6:1, 3:6, Nikolovová/Šišková - Bezzová/Ros-

Pondělí 10. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

Exkluzivní rozhovor s Miroslavem éernoškem:

„Realit ohledně centra je příznivá!“
Hlavní porci letošní sezóny má
za sebou prostějovská marketingová společnost TK PLUS. A její
šéf Miroslav Černošek může být
se stěžejními událostmi spokojen. Snad jediné vrásky na čele
mu udělal Wimbledon, ale ono
každý rok nelze být na trávě prorokem. Z atletické Zlaté tretry,
tenisového vrcholu UniCredit
Czech Open a v neposlední řadě
i z právě skončeného World Junior
Tennis Final však úspěšný manažer pocity spokojenosti neskrýval. V exkluzivním rozhovoru pro
Večerník došlo i na tolik propírané Národní sportovní centrum či
svatbu Tomáše Berdycha a nový
kontrakt Jakuba Voráčka v NHL...

že v této věkové kategorii je mistrovství
prakticky jedinou možností porovnat výkonnost hráčů s těmi nejlepšími. Naši tenisté vesměs startují pouze
v Evropě a na asijské nebo americké soupeře nenarazí. Současně takové zápasy
jsou velkou zkušeností. Kluci a děvčata
narazí na odlišné herní styly a to je rozhodně zajímavé srovnání,“ tvrdí Balaš.
Na právě skončený šampionát pohlíží
z českého pohledu pozitivně, i když především dívky tajně toužily po medaili
a chlapci si přáli získat postavení v horní polovině startovního pole. „U holek
rozhodl jeden zápas. S Itálií to prostě
nevyšlo, to se stává. Ale z takového záNÍ
pasu se dá poučit. I porážka vás může EXKLUZIVNÍ
posunout a věřím, že tohle bude ten rozhovor
případ. Klukům nakonec horní popro Večerník
lovina tabulky unikla o jediné místo.
Vzhledem k tomu, že startovali díky Petr
pořadatelské kartě, to ale není špat- KOZÁK
ný výkon. Třeba v posledním zápase
porazili šesté nasazené Chorvaty a to ƔƔ Marketingová společnost TK
je přece úspěch,“ uzavírá hodnocení PLUS má za sebou nejklíčovější období
svého roku. Jak jste spokojen s letošBalaš.
ním UniCredit Czech Open a Zlatou
tretrou? Naplnily tyto podniky vaše
očekávání?
„Je pravdou, že právě UniCredit Czech
Open a Zlatá tretra jsou nejdůležitějšími
projekty TK PLUS. A to ze tří důvodů Medailové ambice se českému „První porážku neberu tragicky. Ru- prestižních, mediálně nejsledovatelnějších
dívčímu týmu nepodařilo naplnit. munky mají skvělé hráčky a měly smů- a ekonomicky rozhodujících pro život
Z bojů o nejvyšší příčky mladé na- lu, že na mistrovství Evropy i světa společnosti. Tretra naprosto splnila očekáděje vyřadila Itálie. Zklamání z po- narazily na Rusky. Jinak je to špičkový vání. Mítink měl skvělou účast, sledoval jej
tým. Je vidět, že tenis je v Rumunsku vyprodaný stadion, dorazila spousta VIP
rážky se promítlo také do zápasů na vzestupu. Druhá ztráta přece jen osobností. Bohužel také už poněkolikáté
o konečné umístnění.„Osmé mís- mrzí. Nový Zéland jsme měli porazit. přišla nepřízeň počasí, které úroveň všech
to není úplně špatné, ale přece Zakončit mistrovství výhrou by bylo výkonů bezesporu srazilo. Ale i přesto je
jen jsme čekali, že to bude lepší,“ lepší.“
k poslednímu červenci tento mítink popřiznal v rozhovoru po skončení ƔƔ Hráčky dostaly možnost zahrát řád v čele všech světových podniků IAAF
turnaje nehrající kapitán družstva si proti mimoevropským soupeř- Challenge! Co se týče UniCredit Czech
kám. Může jim to pomoci v další Open, tenisový turnaj také přinesl přesně
Lubomír Štych.
ƔƔ Po slibném začátku přišla série kariéře?
to, co se čekalo. Jirka Veselý byl ve finále,
tří porážek. Jak moc se na týmu „Především měly možnost zjistit, že které nakonec ovládl, z čehož máme popodepsala porážka s Itálií, která je dobrý tenis se hraje všude na světě chopitelně velkou radost. Po celý týden
poslala do skupiny hrající pouze - v Indii i na Novém Zélandu. A že jsme si mohli užívat velkou přízeň diváků,
o 5. až 8. místo?
konkurence je opravdu velká. Z toho- která nás nesmírně potěšila. Vše vyšper„To se prostě stává. Jedno utkání to pohledu je tohle srovnání hodně kovala skvělá účast osobností. Uzavřeno,
vám nevyjde a je po nadějích na vel- důležité a může hráčkám prospět.“
sečteno - maximální spokojenost!“
ký úspěch. Kdyby skončilo opačně, ƔƔ Jaká je budoucnost hráček, kte- ƔƔ Až nečekaně žhavým tématem se
stal projekt výstavby Národního sporvšechno by bylo jiné, ale to se nestalo. ré se představily v českém týmu?
Po porážce bylo v týmu cítit zklamání To se uvidí časem. Teď uzavřely jednu tovního centra, který jste musel obhaa to se přičetlo k velkému horku a úna- kapitolu a na ni se pokusí navázat na jovat před prostějovským zastupitelvě. I proto jsme poslední dva zápasy turnajích do šestnácti let. Bude záležet stvem. Na jednom z místních serverů
na jejich přístupu. I na tomto mistrov- se objevila myšlenka, že vláda možná
nezvládli.“
ƔƔ Jak moc vás osobně mrzí dvě ství si mohly ověřit, že bez nasazení neposkytne potřebné prostředky. Jaká
ztráty ve skupině o konečné pořadí? v tréninku a poctivé práce to nepůjde.“ je aktuální situace?
„Nechci se opakovat, ale slovo, které nejvýstižněji postihuje situaci s Národním
sportovním centrem je absurdistán v podání části opozičních zastupitelů. Už bylo
k tomu hodně řečeno a napsáno, ale příběh
mistrovství světa družstev do 14 let v tenisu 2015
v podání speciálně pana zastupitele Matyáška a některých dalších je skoro neuvěřiCHLAPCI
DÍVKY
telný. Ta nepřejícnost, vymýšlení si blokujících návrhů, které jsou přitom velice, velice
1. Korea
1. Rusko
nekonstruktivní. To je prostě až zarážející...“
2. Špan÷lsko
ƔƔ A co lze v nejbližší době očekávat?
2. USA
„Realita je velice příznivá. O Národních
3. Kanada
3. Polsko
sportovních centrech hovořil ministr
financí vlády České republiky Andrej
4. USA
4. Itálie
Babiš a dával právě náš společný projekt
5. Argentina
5. Rumunsko
kraje, města a občanských sdružení za
příklad... Aktuální situace je taková, že
6. Tchaj-wan
6. Japonsko
spolek ´Prostějov olympijský´ byl už
zapsán do Obchodního registru a začíná
7. Brazílie
7. Nový Zéland
činit kroky k přípravě po stránce pro8. Austrálie
8. èesko
jekční a stavební. A já předpokládám, že
někdy ve druhé polovině srpna budou
9. èesko
9. Kanada
jednání s novou ministryní pro sport,
10. Chorvatsko
kde už půjde o aktuální témata - financo10. Indie
vání, účast státu a Českého olympijské11. èína
11. èína
ho výboru. Už v minulém týdnu jsem
absolvoval jednání se dvěma náměstky
12. Maroko
12. Paraguay
na Ministerstvu mládeže, školství a tělo13. Francie
výchovy, kteří mají v kompetenci sport,
13. Maòarsko
tedy doktorem Hulínským a inženýrem
14. Polsko
14. Kolumbie
Šulcem a Prostějov je na tom společně
s Račicemi a Novým Městem na Mo15. Venezuela
15. Maroko
ravě jasně nejlépe. Na pevno se s naším
16. Egypt
16. Egypt
centrem počítá, a to už pro rok 2016.
Takovýto závěr vyslechl i prostějovský
V minulosti seděl Jaroslav Balaš v průběhu mistrovství světa družstev do 14
let i na lavičce u kurtu v pozici nehrajícího kapitána a podílel se na zisku
cenných kovů pro české barvy. Letošní ročník finálového turnaje sledoval
v pozici sportovního ředitele Českého
tenisového svazu. Během mistrovství
tak absolvoval řadu schůzek se zástupci Mezinárodní tenisové federace ITF,
přesto stačil sledovat většinu zápasů
domácích družstev. „Výkony nebyly
vvůbec špatné, oba výběry si zaslouží
p
pochvalu. Pět zápasů v pěti dnech a navvíc ve velkém horku je vážně obrovská
p
porce. Zvládli to slušně,“ komentuje
vvystoupení českých talentů Balaš.
Zkušený tenisový odborník současně
opět připomenul výhodu pořádání
světové přehlídky v Prostějově. Díky
tomu mají české výběry garantovaný start v rozhodující fázi mistrovství,
i když třeba neprojdou kontinentální
kvalifikací. To se letos stalo chlapeckému výběru. „Je to hodně důležité hned
z několika důvodů. Především jde o to,

„Škoda posledního zápasu...,“
litoval Štych, nehrající kapitán dívek
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zastupitel a první místopředseda hnutí
ANO 2011 Jaroslav Faltýnek
ƔƔ Situace v prostějovském zastupitelstvu se vyhrocuje, jednání jsou neplodná. Jaký z toho máte dojem?
„Už jsem naznačil, jak vnímám práci zastupitelstva, jak hodnotím některé opoziční
zastupitele... Víte, pro mě je nepochopitelné a znovu použiji ten výraz až absurdní, že
lidé, kteří za sebou nemají žádné kroky ve
prospěch města, s mírnou nadsázkou řečeno skoro nic v životě nedokázali, si dovolí
navrhnout odvolání primátora, člověka,
který je pravým opakem. Více jak dvacet
let nastavuje svojí tvář a nese odpovědnost
za financování města. Pro mě promiňte
a otevřeně - jsou to zlí lidé, toužící po moci!
A tu si ani jeden z nich vůbec nezaslouží.
Mnoho občanů města, ale nejen oni mi
dávají najevo, že podpora těchto ´rádoby
zastupitelů´ při volbách byla omylem...“
ƔƔ Pojďme zpět ke sportu. Jednou
z každoročně očekávaných akcí byl
i Wimbledon, který tentokrát nebyl pro
český, potažmo prostějovský tenis až
tolik úspěšný. Jak byste počínání svých
oveček okomentoval?
„Ano, Wimbledon nedopadl pro ´prostějovské ovečky´ moc dobře. Tenis je
v posuzování s mnoha jinými sporty silně
globálním sportem, mediálně, ekonomicky i divácky velice sledovaným. A hráči
i hráčky jdou s kůží na trh skoro každý týden! Samotné Grand Slamy jsou v tomto
směru ještě o to více výjimečné. Bohužel
Petra Kvitová jak dobře začala, tak rychle
skončila. Na Lucce Šafářové podle mne
byla vidět únava, zatím nemá zkušenosti
z tolika úspěšných podniků. A konkrétně
debl ji vyčerpává více, než jsme si schopni
uvědomit... Tereza Smitková není v poslední době příliš úspěšná, projde kolo
jedno, dvě a dost. Tomáš Berdych určitě
očekával, že bude dál, porážku se Simonem jsem nečekal, stejně jako prohru Jirku
Veselého s Wardem! Ale před holkama
a klukama je teď velice prestižní a důležitá
- kanadsko-americká série. Turnaje Montreal, Toronto, Cincinnati a vrchol při US
OPEN rozhodnou o konečném výsledku

“

ostatní je čirá spekulace. Ostatně Třinec,
který Radka koupil, má s tímto hráčem své
plány, které já mohu jen velmi těžko ovlivnit. Je to jejich hokejová strategie, pro níž
mají své důvody.“
ƔƔ Jednou z letních významných akcí
vaší společnosti byl i koncert na olomouckém Horním náměstí. Jaký jste
z něj měl dojem?
„Krásná hudba je něco co mě i mojí ženu
Petru oslovilo. Myslím si, že je to úžasná
záležitost a velice silná divácká účast na
OPEN AIR koncertu na olomouckém
náměstí, ale i v nepřejícím dešti u prostějovské radnice to plně a výrazně potvrzují.
Koncert se mi a nejen mě moc líbil, uchvátil mě. A společná dueta byla vskutku překrásná.“
ƔƔ Co tedy nyní chystáte v oblasti kultury?
„Kultura je něco co naplňuje mysl a rozvíjí osobnost mnoha lidem. A my u toho
chceme být a budeme i dalších letech.
Pomalu se blíží osmý ročník APLAUSU.
Je to naše společné dílo, společný projekt s Městským divadlem v Prostějově.
A upřímně jsem u toho rád, letošní ročník
je již do detailu nachystán. Uvidíte, že budete potěšeni krásou divadelního umění
i osobnostmi českého divadla, které za
vámi přijedou. Pomalu už také chystáme

„Hokej podporuji, ale dělat komplexně
ho nechceme. Nejsme tady v regionu
sami, je zde spousta úspěšných firem,
jenž se mohou do dění aktivně zapojit.“

letošní sezóny. Věřím, že budeme úspěšnější, než tomu bylo v Londýně. To je třeba
si přiznat.“
ƔƔ. Hokejový klub se na svých stránkách pyšní partnerstvím se společností
TK PLUS a mezi veřejností se rázem
rozjely „zaručené“ informace o tom, že
vstupujete do LHK Jestřábi Prostějov.
Můžete tyto zprávy potvrdit, případně
objasnit, jak se situace má?
„Téma já a TK PLUS versus hokej je ´neverending story´, trvající téměř dvacet roků!
Jak to tedy vypadá... Nadále platí a platit
bude, že prioritními sporty naší společnosti jsou jednoznačně tenis, volejbal a atletika.
Marketingově podporujeme především
basketbal a fotbal, ale i další sporty, přičemž
není jich málo. A konkrétně lední hokej
měl vždy naši určitou podporu, ať si povídalo cokoliv. Já říkám záměrně vždy, neboť
už za éry pánů Koláře, Bartoška či Tomigy,
vždy jsem hokej podporoval. Ale nikdy se
nejednalo o výrazné finanční částky, aby
bylo zcela jasno. Snažím se jen prezentovat,
že TK PLUS i já osobně vnímám hokej
jako silně prostějovský sport a nechceme
stát mimo. Dohodl jsem se proto s panem
Luňákem na určité smlouvě, která má
i motivační část z pohledu postupu týmu
mužů v play off. Ale to je vše, hokej, stejně
jako kupříkladu fotbal, dělat komplexně
nechceme. Nejsme tady v regionu sami, je
zde spousta úspěšných firem, jenž se mohou zapojit.“
ƔƔ Další spekulace hovoří o tom, že za
vším stojí vztah Petry Kvitové a Radka
Meidla. A proto vy budete podporovat
Jestřáby...
„Příběh Petry a Radka je výhradně jejich
soukromou záležitostí. Je to sympatická
dvojice a budu moc rád, když oba budou
sportovně i osobně šťastní. Ale to je vše,

anketu kulturních počinů Olomouckého
kraje na rok 2016. Takový je život, pořád
něco končí, přichází, něco nového začíná...“
ƔƔ Když se vrátíme zpět na tenisové
dvorce, v uplynulém týdnu proběhlo
v Prostějově už posedmnácté mistrovství světa tenisových družstev do
čtrnácti let. Jak jste byl spokojen s jeho
průběhem?
„Spokojenost je maximální! Pořadateli
této prestižní světové tenisové události
jsme byli již posedmnácté a posedmnácté
od nás odjížděli všichni bez jakýchkoliv
výhrad. Poděkování proto patří celému
týmu kolem ředitelky mojí ženy Petry
a také Statutárnímu městu Prostějov
aOlomouckémukraji.Porok2016sestímto podnikem v Prostějově znovu počítá.“
ƔƔ Závěrem dvě sportovní otázky
z mimo hracích ploch. Měl jste tu
možnost být účastníkem svatby
Tomáše Berdycha. Jaký to byl zážitek?
„Svatba Tomáše byla jeho privátní akcí, ale
měli jsme se ženou možnost být přítomni
slavnostnímu obřadu. Krásná nevěsta,
charismatický ženich prostě vše bylo, jak
mělo být. Moc jim gratulujeme.“
ƔƔJedenzvašichklientůJakubVoráček
se dočkal životního milníku, když
podepsal lukrativní smlouvu, kterou se
zařadil hned za Jaromíra Jágra, dalšího
z vašich blízkých sportovců. To ukazuje
na hodně dobrou ruku...
„Ano, musím se přiznat, že společně se
svým týmem máme dar na kvalitní rozhodnutí koho zastupovat a s kým být
marketingově spojen. To se netýká jen
Kuby, ale také uplynulého týdnu. Proč? Tři,
promiňte mi ten neskromný výraz, ´moje´
hráčky jsou od dnešního dne v TOP 10
žebříčku WTA. Je to jeden z mých sportovních milníků a jsem na to hrdý.“

Pondělí 10. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

výsledkový servis, soutěž

VÍTĚZOVÉ ŠAMPIONÁTU NEPROHRÁLI ANI JEDEN

Dívky ČR dohrály na osmé příčce, chlapci skončili de

Dvaatřicet nejlepších družstev planety se ve dvou kategoriích představilo na tenisovém mistrovství světa do 14 let. Nadějní hráči svedli
celou řadu vyrovnaných bitev. Pouze dva celky prošly turnajem bez
porážky a nakonec slavily zisk zlatých medailí. Ve velké konkurenci
usilovaly o co nejlepší umístění také české týmy, které sice dle očekávání nebojovaly přímo o medaile, ale do první světové desítky se
vešly. PROSTĚJOVSKY Večerník byl od pondělí do soboty u toho!
Den 1:

tìsná prohra chlapcù
s pozdìjšími mistry

Těsnými výsledky 2:1 vstoupily do
mistrovství světa družstev do 14 let
domácí výběry. Dívky si poradily
s Indií, chlapci po vyrovnaném průběhu nestačili na Koreu. Dívky České
republiky nastupovaly v roli mírných
favoritek, přesto se na očekávané vítězství nadřely. Anna Sisková totiž
prohrála svůj duel s Shivani Amineniovou 4:6, 4:6. Napínavé bylo rovněž
střetnutí Ivany Šebestové s Mahak
Jainiovou. Domácí hráčka zvládla obě
koncovky a vyhrála 6:4, 7:5. V deblu
už dvojice Sisková, Šebestová žádné drama nepřipustila a po výsledku
6:2, 6:3 si do tabulky připsala první
úspěch.
Koreu, nejvýše nasazený tým v kategorii chlapců, pořádně potrápil
domácí výběr. Jonáš Forejtek dokázal porazit Minjong Parka 6:4, 6:4,
a i když Andrew Paulson podlehl hladce Seonyong Hanovi 2:6, 0:6, rozhodovala o celkovém vítězi až závěrečná
čtyřhra. Korejci nasadili do utkání své
singlisty, domácí nehrající kapitán dal

důvěru páru Lehečka, Paulson, který
získal na mistrovství Evropy v Plzni
titul. Vyrovnanou bitvu v obou setech
rozhodla jedenáctá hra, v níž Češi ztratili svůj servis a díky tomu celé utkání
ztratili.
Další favorité nezaváhali. Rusky porazily hladce Rumunsko, Američanky
přes menší problémy zdolaly Nový
Zéland a Španělé rozmetli Austrálii.
Den 2:

èeské dívky vyhrály
i podruhé

Neporazitelnost na domácích kurtech
udržely i po druhém utkání mladé tenistky reprezentující Českou republiku na mistrovství světa družstev do 14
let. Po Indii porazily Egypt a zůstaly
v boji o medaile. Chlapecký tým naopak opět neuspěl a prohrál s Argentinou. O vítězi bylo rozhodnuto už
po dvouhrách. Jonáš Forejtek podlehl
Thiago Tirantemu 4:6, 2:6 a neuspěl
ani Jiří Lehečka, jehož soupeř Lavallen
Alejo vyhrál 6:2, 7:6. V deblu pak dvojice Forejtek - Paulson prohrála s párem Tirante - Cerundolo 3:6, 3:6.
Dívky vyzvaly Egypt, který dodatečně
nahradil družstvo Burundi, a napros-

to bez potíží potvrdily své kvality.
V průběhu celého zápasu ztratily pouze sedm gamů. Anna Sisková přejela
Halu Khaledovou 6:1, 6:2 a Vanesa
Nikolovová podobně rychle vyprovodila z kurtu Noor Omaraovou 6:0,
6:2. Jednoznačný průběh měla také
závěrečná čtyřhra, v níž pár Sisková Šebestová přehrál dvojici Khaledová
- Elghazoulyová 6:0, 6:2.
Američanky vyhrály bez boje, protože zdravotně zdecimované Maďarky
nemohly nastoupit. Korejci, Španělé
a Rusky svým soupeřům nedovolili
ani bod a potvrdili své velké medailové ambice.
Den 3:

první výhra
chlapcù ÈR

S první porážkou se na mistrovství
světa družstev do 14 let musely vyrovnat dívky České republiky. S Itálií prohrály 1:2 a ve skupině obsadily druhé
místo. Chlapci se naopak dočkali premiérového úspěchu a po vítězství nad
Egyptem 3:0 postoupili do skupiny
hrající o 9. až 12. místo.
V klíčovém duelu Ivana Šebestová své
utkání s Elisabettou Cocciarettovou
prohrála 5:7, 6:1, 3:6, následně Vanesa Nikolovová podlehla Federice Rossiové 6:7, 3:6 a bodoval až pár Anna
Sisková - Vanesa Nikolovová, který
přetlačil dvojici Rossiová - Bezzzová
4:6, 6:2, 6:2.
Chlapecký tým proti Egyptu neztratil
ani set Andrew Paulson porazil Belala
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Aboutaleba 6:4, 6:2, Jonáš Forejtek
přehrál Hassana Badrana 6:3, 6:4
a dvojice Jonáš Forejtek - Jiří Lehečka
si poradila s párem Badran - Elderwy
7:5, 6:2.
Závěrečné zápasy ve skupinách rozhodly o složení semifinálových dvojic.
Mezi čtyři nejlepší týmy postoupily
dívky Polska, Itálie, Ruska a Spojených států, mezi chlapci se z prvního
místa a postupu radovala Korea, Kanada, Spojené státy a Španělsko.
Den 4:

Fotoreportáž

TENNIS FINAL 2015

Devítka:

Dívky


Skupina A

Body

X

Rusko
Čína
Rumunsko
Kolumbie


0:3
0:3
0:3

3:0

X

3:0
1:2

3:0
0:3

X

0:3

3:0
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3:0

X

Skupina C

3
1
2
0



1.
2.
3.
4.

Body

X
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Polsko
Maroko
Kanada

2:1
0:3
0:3

1:2

X

0:3
0:3

3:0
3:0

X

0:3

3:0
3:0
0:3

X

2
3
0
1

Skupina B

Česko
Itálie
Indie
Egypt


X

2:1
1:2
0:3

X

0:3
0:3

2:1
3:0

X

0:3

3:0
3:0
3:0

X

Skupina D

USA
Paraguay
Nový Zéland
Maďarsko

2.
1.
4.
3.

Body

1:2

2
3
1
0

2.
1.
3.
4.

Body

X

0:3
1:2
0:3

3:0

X

2:1
0:3

2:1
1:2

X

0:3

3:0
3:0
3:0

X

3
1
2
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Chlapci


Skupina A

Body

X

Korea
Argentina
Česko
Egypt


3:0

X

0:3
1:2
0:3

0:3
0:3

X

3:0

2:1
3:0

X

0:3

3:0
3:0
3:0

X

Skupina C

3
2
1
0



1.
2.
3.
4.

Body

USA
Tchaj-wan
Polsko
Maroko

do finále favorité,
Èeši pøemohli Èínu

Nesmírně napínavý zápas odehráli
mladí tenisté České republiky proti
Číně, když o svém vítězství 2:1 rozhodli až v tie-breaku třetí sady závěrečné čtyřhry. Díky tomu si vybojovali
možnost hrát o konečné deváté místo.
Mladé české tenistky po porážce s Itálií podlehly Rumunsku 0:3.
Utkání chlapeckého týmu bylo po singlech vyrovnané. Jonáš Forejtek porazil Xiao Fei Wanga 6:1, 6:3 a Andrew
Paulson prohrál Chaokete Buyunem
3:6, 2:6. Rozhodující bod získala dvojice Jiří Lehečka - Andrew Paulson.
Pár Buyun - Wang přetlačily české naděje po výsledku 6:7, 6:3, 7:6.
Dívky si proti Rumunkám vybraly
špatný den. Anna Sisková nestačila na Carmen Roxanu Manuovou
a prohrála 4:6, 2:6. Neuspěla ani Vanesa Nikolovová. S Oanou Smarandou
Corneanuovou uhrála jedinou hru
a podlehla 0:6, 1:6. V deblu Sisková
s Ivanou Šebestovou prohrály 4:6, 2:6
s duem Corneanuová -Velceaová.
Především se ale hrály všechny semifinálové duely. Korea si hladce poradila
s nadějnými tenisty Kanady, Španělé zase přehráli USA, když o výhře
rozhodli už po singlech. K žádnému
překvapení nedošlo v kategorii dívek.

Dramatická
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Skupina B

Brazílie
Kanada
Čína
Francie

Body

X
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Skupina D

Španělsko
Chorvatsko
Austrálie
Venezuela
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X
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2
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Vyřazovací boje World Junior Tennis Final 2015
O 13. až 16. místo:
Egypt - Francie 0:3
Polsko - Venezuela 2:1

O 7. místo:
Brazílie - Austrálie 2:1

O 5. místo:

15. místo:

Argentina - Tchaj-wan 2:0

Egypt - Venezuela 0:2

Na nejvyšším stupýnku vystoupaly hráéky Rusk

Italky na Rusky nestačily a bez ztráty na Valentinu Ivanovou a prohrála 4:6,
zápasu postoupily také Američanky, 6:4, 5:7. Anna Sisková v duelu s Holly Stewardovou srovnala krok, když
které si poradily s Polkami.
vyhrála 6:4, 6:2, poslední slovo ale
kluci dohráli na vítìzné
měly soupeřky. V deblu se představily
Den 5:
vlnì, holky v útlumu
všechny hráčky ze dvouher a vítězství
Poslední zápasy absolvovaly domácí patřilo Novému Zélandu v poměru
výběry. Chlapci porazili šesté nasaze- 6:4, 6:2.
né Chorvaty 2:1 a dívky České repub- Medailoví kandidáti měli volný den,
liky prohrály stejným poměrem s No- hrálo se však o další pořadí. Kvalitní
vým Zélandem. Výběr kluků přitom výkony potvrdily především Rumunvyhrál třetí utkání v řadě. Jiří Lehečka ky. Po výhře nad Japonskem skončily
porazil Mile Matiče 6:2, 6:2, Jonáš Fo- celkově páté. Stejnou příčku obsadili
rejtek prohrál s Stupaném Madzarem také Argentinci.
3:6, 1:6 a devátý celek mistrovství
zlato do Asie
určila čtyřhra. Pár Lehečka, Paulson Den 6:
a Ruska...
opět prokázal bojovného ducha a zvíZávěrečný den šampionátu rozhotězil 6:1, 6:7, 7:6.
Dívky dohrály šampionát v útlumu, doval o držitelích medailí. V katecož se potvrdilo také proti Novému gorii dívek polská sestava potvrdila,
Zélandu. Ivana Šebestová nestačila že měla k dispozici kvalitní ročník

Semifinále:

O 13. místo:
Francie - Polsko 3:0

O 9. až 12. místo:
Česko - Čína 2:1 (Forejtek - Wang
6:1, 6:3, Paulson - Buyun 3:6, 2:6,
Lehečka/Paulson - Buyun/Wang
6:7, 6:3, 7:6)
Maroko - Chorvatsko 0:3

O 11. místo:

O 3. místo:

Čína - Maroko 2:1

O 9. místo:
Česko - Chorvatsko 2:1 (Lehečka - Matič 6:2, 6:2, Forejtek
- Madzar 3:6, 1:6, Lehečka/
Paulson - Ajdukovič/Madzar
6:1, 6:7, 7:6

O 5. až 8. místo:
Argentina - Brazílie 3:0
Tchaj-wan - Austrálie 2:1

Korea - Kanada 3:0 (Park Marquis 5:1, 6:4, Han - Vukovič
6:1, 6:4, Han/Yoon - Lagaev/
Marquis 6:3, 6:1)
USA - Španělsko 1:2 (Nakashima - Gimeno Valero 2:6, 2:6, Neff
- Alvarez Varona 7:6, 1:6, 2:6, Nakashima - Gimeno Valero 7:6, 1:6,
2:6, Nakashima/Nanda - Gimeno Valero/Vives Marcos 6:1, 6:3)
Kanada - USA 3:0 (Lagaev - Nakashima 3:6, 2:6, Vukovič - Neff
4:6, 1:6, Marquis/Vukovič Nanda/Neff 5:7, 4:6)

Finále:
Korea - Španělsko 2:1 (Park Gimeno Valero 4:6, 3:6, Han
- Alvarez Varona 6:2, 6:3, Han/
Park - Alvarez Varona/Vives
Marcos 6:4, 6:3)

O 13. až 16. místo:
Kolumbie - Egypt 2:1
Maroko - Maďarsko 1:2

15. místo:
Egypt - Maroko 1:2

O 13. místo:
Kolumbie - Maďarsko 1:2

O 9. až 12. místo:
Čína - Indie 1:2
Kanada - Paraguay 3:0

O 11. místo:
Čína - Paraguay 3:0

O 9. místo:
Indie - Kanada 1:2

O 5. až 8. místo:
Rumunsko - Česko 3:0 (Corneanuová - Nikolovová 6:0, 6:1, Manuová
- Šišková 6:4, 6:2, Corneanuová/Velceaová - Šebestová/Šišková 6:4, 6:2),
Japonsko - Nový Zéland 3:0

O 7. místo:
Česko - Nový Zéland 2:1 (Šišková

- Stewartová 6:4, 6:0, Šebestová Ivanovová 4:6, 6:4, 5:7, Šebestová/
Šišková - Ivanovová/Stewartová
4:6, 2:6)

O 5. místo:
Rumunsko - Japonsko 2:1

Semifinále:
Rusko - Itálie 3:0 (Kovalová - Rossiová 6:4, 6:4, Potapová - Cocciarettová
6:4, 4:6, 6:0, Kovalová/Pachikalevová - Bezzová/Cocciarettová 6:1, 6:0)
Polsko - USA 0:3 (Rogozinská
- Anisimová 1:6, 0:6, Swiateková Monallyová 2:6, 3:6, Chwalinská/
Rogozinská - Monallyová/Blacková
2:5 skreč).

O 3. místo:
Itálie - Polsko 1:2 (Rossiová - Rogozinská 6:1, 6:0, Cocciarettová - Swiateková 2:6, 6:7, Cocciarettová/Rossiová - Chwalinská/Swiateková 3:6, 2:6)

Finále:
Rusko - USA 2:1 (Kovalová - Monallyová 6:2, 6:4, Potapová - Blacková
3:6, 6:4, 6:4, Kovalová/Pachkalevová
- Anisimová/Monallyová 5:7, 2:6).

Výsledky zástupcù SKC TUFO Prostìjov pøi
Mistrovství Èeské republiky mládeže 2015 na dráze:
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mládeže...?
Sprint:
Junioři: 3. Martin Šmída, 4. Jiří Šána, 12. Vilém Bajer. Ženy a juniorky: 8. Kristýna Mráčková. Kadeti: 4. Jakub
Šťastný, 9. Milan Kabrhel. Žáci: 5. Lukáš Kolařík. Kadetky a žákyně: 2. Natálie Valuchová, 4. Anna Bohatá, 6.
Tereza Dosedělová.

Sprint družstev:
Junioři: 1. Matyáš Strupek, Martin Šmída, Jiří Šána, 2. Václav Kočařík, Martin Kubeš, Michal Brázda (Mapei Merida Kaňkovský). Ženy a juniorky: 4. Kristýna Mráčková, Eva Planičková. Kadeti: 2. Tomáš Bárta, Jakub Šťastný, Jan Cink (Mapei
Merida Kaňkovský), 5. Milan Kabrhel, Jakub Bernát, Vojtěch Kmínek (Mapei Merida Kaňkovský). Kadetky a žákyně: 1.
Ema Cetkovská, Natálie Valuchová, 4. Tereza Dosedělová, Anna Bohatá.
èeská d÷véata se i pąes menší zdravotní problémy Primátor Statutárního m÷sta Prost÷jova Miroslav Kdo m÷l ješt÷
umístila v první desítce.
Pišċák pąedává medaile výb÷ru Špan÷lska.
mohl si na zá

1 km:

KONEÈNÉ POØADÍ

Junioři: 1. Václav Kočařík, 2. Jiří Šána, 9. Matyáš Strupek, 11. Martin Šmída, 15. Martin Kubeš, 17. Vilém Bajer,
18. Ondřej Línek.

500 m:
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„Úspěch s Egyptem kluky nakopl!“
Dvě porážky a pak tři vítězství přinesl konečný rezultát v podobě
devátého místa. Chlapecký tým
na mistrovství světa družstev do
14 let výborně využil pořadatelskou volnou kartu a s vystoupením svých svěřenců mohl být
nehrající kapitán Jiří Kulich spokojený. „Odvedli jsme dobrou práci.
Jsme v první desítce a to rozhodně není špatné,“ komentoval vystoupení týmu Kulich.
ƔƔ Na začátku mistrovství jste prohráli
s Koreou a Argentinou. Nebyla v těchto
zápasech šance na úspěch?
„Šance jsou vždy... (úsměv) Současně je
třeba uznat, že oba týmy měly ve svém
středu jasnou jedničku, která byla o kousek
lepší než ostatní hráči. To nám chybělo.
Z tohoto důvodu bylo třetí místo ve skupině asi spravedlivé.“

ƔƔ Všechno zlomilo vítězné utkání
s Egyptem. Neměl jste obavy, že první
fázi turnaje zakončíte bez úspěchu?
„První porážky mohly kluky zviklat, ale to
se naštěstí nestalo. Řekl bych, že se ukázala
síla týmu. Šli do toho a dokázali se dostat
na vítěznou vlnu. Vítězství nad Egyptem
hráče nakopla.“
ƔƔ To se ukázalo v posledních dvou
zápasech. V každém o výhře rozhodili
ve zkrácené hře třetího setu závěrečné
čtyřhry...
„Celé zápasy dokázal tým odehrát
s vysokým standardem. Bez nějaké
velké křeče. V hlavě to měli kluci nastavené dobře, nepřipustili si žádnou
nervozitu a věřili ve své síly. To bylo
z pohledu výsledku klíčové.“
ƔƔ Ve čtyřech zápasech z pěti jste nastoupili proti mimoevropským soupeřům. Jak se vám to líbilo?
„Přesně to jsme si přáli. V této kategorii prakticky neexistuje možnost nara-

zit na jiné než evropské soupeře. Pro
hráče je to velká a cenná zkušenost.
Zahráli si proti jiným tenistům, vyzkoušeli si trošku odlišné herní styly.
Z tohoto pohledu je skvělé, že se mohli na
mistrovství světa představit.“
VÝSLEDKY ÈESKÝCH TÝMÙ V
Korea - è
Park - Forejtek 4:6, 4:6, Han - Paulson 6:2, 6:0, H

Argentina Lingua Lavallen - Lehečka 6:2, 7:6, Tirante - Forejtek
Tirante - Forejtek/Paulson 6:3, 6:3.

èesko - E
Forejtek - Badran 6:3, 6:4, Paulson - Aboutaleb 6:4, 6

èesko Šišková - Amineniová 4:6, 4:6, Šebestová - Jainová 6:4,

èesko - E
Nikolovová - Omaraová 6:0, 6:2, Šišková - Khal
Khaledová 6:0, 6:2.

èesko - I
Nikolovová - Rossiová 6:7, 3:6, Šebestová - Cocciarett
siová 4:6, 6:2, 6:3

Ženy a juniorky: 8. Kristýna Mráčková. Kadeti: 3. Jakub Šťastný, 6. Tomáš Bárta. Žáci: 5. Lukáš Kolařík. Kadetky a žákyně: 4. Natálie Valuchová, 5. Ema Cetkovská, 9. Anna Bohatá.
Stíhací závod:
Junioři: 2. Matyáš Strupek, 3. Václav Kočařík, 6. Jiří Šána. Juniorky: 4. Eva Planičková. Kadeti: 6. Milan Kabrhel, 7.
Tomáš Bárta, 15. Jakub Bernát. Žáci: 2. Lukáš Kolařík. Kadetky a žákyně: 2. Natálie Valuchová, 5. Ema Cetkovská, 7.
Anna Bohatá, 8. Tereza Dosedělová.
Stíhačka družstev:
Junioři: 1. Jakub Křikava (Plzeň), Matyáš Strupek, Martin Šmída, Václav Kočařík, 4. Jan Šimek (Příbram), Vilém
Bajer, Ondřej Línek, Martin Kubeš. Ženy a juniorky: 3. Veronika Kotalová (Uničov), Zuzana Kuchařová (Favorit Brno), Kristýna Mráčková, Eva Planičková. Kadeti: 2. Tomáš Bárta, Milan Kabrhel, Jan Cink (Mapei Merida
Kaňkovský), 4. Jiří Luxík (Ostrov), Karel Kuba, Matěj Tvrz (oba Příbram), Jakub Bernát. Žáci: 2. Adam Křenek,
Vojtěch Kadlec (oba Favorit Brno), Lukáš Kolařík, Adam Hofmeister (Plzeň). Kadetky a žákyně: 1. Barbora
Džerengová (Dukla Praha), Ema Cetkovská, Natálie Valuchová, Hana Heřmanovská (Uničov), 2. Tereza Dosedělová, Anna Bohatá, Veronika Jandová (Favorit Brno).

Premiéra pro
Svobodníka!
Premiérové soutěžní kolo naší
fotbalové tipovačky - DEVÍTKA VEČERNÍKU, nepostrádalo dramatičnost. Hned dvanáct tipérů z celkového počtu
pětačtyřiceti, se vměstnalo do
pouhého dvoubodového rozdílu. Vítězství získal František
Svobodník s jedenácti body,
dalších pět expertů zaostalo
o jeden a půltucet odborníků
o dva body zpět!
Vítězný recept Františka Svobodníka se zakládal na remíze a dvojkách. Chycená plichta Přemyslovic
se Skalkou a dvojky v duelech číslo
sedm a osm daly dohromady sedm
bodů, k nimž pak přibyly jedničky v tkáních 1, 4, 5 a 6. František
Svobodník se tak může těšit na
odměnu v podobě multipacku výběrových piv.
Jak jste tipovali? Drtivá většina
výsledků vás nezaskočila. Největší
tutovkou se ukázaly domácí výhry Němčic, Horního Štěpánova
a eskáčka. Největším překvapením
pro vás byla venkovní výhra určické rezervy.
Výsledky: 1. 1.SK Prostějov Hulín 2:1 (38 správných tipů),
2. Určice - Hněvotín 4:2 (17), 3.
Přemyslovice - Skalka 0:0 (19),
4. Brodek u Pv - Čechovice B 2:1
(26), 5. H. Štěpánov - Držovice
3:1 (39), 6. Němčice - Zdětín 3:1
(41), 7. Vrahovice - Haná Prostějov 0:2 (28), 8. Otaslavice - Určice
B 1:5 (6), 9. Olšany - Smržice - nehodnoceno, odloženo na 26.8.
Pořadí 1. kola: 1. František
Svobodník, 11 bodů. 2.-6. Lubomír Klus, Oldřich Lošťák, Eva
Halousková, Petra Halousková
a Kamil Kohoutek, všichni 10.
7.-12. Radovan Vičar, Miroslav
Slezák, Antonín Daněček, Eduard
Drtil, Zbyněk Lošťák a Jaromír
Přecechtěl, všichni 9. 13.-16. Josef Sklenář, Jakub Jamrich, Lukáš
Antl a David Gryglák, všichni 8.
17. Metoděj Hloušek, 7. 18.-26.
Lenka Karásková, František Sedlák, Roman Prokeš, Tomáš Frňka,
Rudolf Trefený, Josef Soldán, Dušan Vrána, Jitka Vlachová a Radek Motal, všichni 6. 27.-36. Jan
Vysloužil, Jan Kolařík, Bohumil
Hála, Jiří Kroupa, Oldřich Trávníček, Michal Petržela, Alois Krátký, Antonín Hlavinka, Petr Musil
a Ladislav Šťastný, všichni 5. 37.41. Roman Ryba, Josef Trubka,
Libor Nakládal, David Blahák
a Jaroslav Karásek, všichni 4. 42.45. Josef Németh, Petr Müller,
Ladislav Pírek a Miloslav Brázda,
všichni 3 body.

ZŮSTAŇ
S NÁMI
na stejné vlně

2. kolo
PROSTĚJOV Velmi dobrá zpráva pro všechny fotbalové nadšence, kteří
jsou zároveň pravidelnými čtenáři Večerníku. Jak víte již z minulého vydání,
se startem nové sezóny 2015-2016 a její podzimní části pro vás PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil tipovací soutěž zaměřenou především na fotbal
výkonnostní úrovně. Nově tak každé vydání nejčtenějšího regionálního
periodika budete mít možnost, zapojit se soutěžně-zábavnou formou do
aktuálního dění na zelených trávnících! V našem sázkařském listu můžete
tipovat devět Večerníkem vybraných utkání zástupců Prostějovska v mistrovských soutěžích od MSFL až po čtvrtou třídu OFS Prostějov. Ti nejúspěšnější se pak mohou těšit na zajímavé ceny od řady partnerů z nejrůznějšího spektra, a to jak v každém kole, tak hlavně i po konečném zúčtování.
Čekají na vás například suvenýry, upomínkové předměty, permanentky
na zápasy 1.SK Prostějov, ale také k fotbalu patřící pivo a další propriety.
Podzimní vítěz se pak může těšit mimo jiného na mobilní telefon a pro celkového mistra je připraveno zatím utajené překvapení... Chceme znát toho
největšího odborníka na „pralesní“ fotbal, takže, neváhejte a s chutí do toho!

JAK NA TO?
Systém FOTBALOVÉ DEVÍTKY VEČERNÍKU je velice jednoduchý. Každé
pondělí najdete ve sportovní části PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku předtištěný
tiket s nabídkou devíti vybraných zápasů. Jediným vaším úkolem ho bude vyplnit
a doručit na adresu redakce - Olomoucká 10, Prostějov. Jiná možnost tipování,
než formou vyplnění originálního předtištěného tiketu, neexistuje!

JAK SE BODUJE?
Vybraných devět utkání se tipuje jednoduchým způsobem - 1 (výhra domácích),
0 (remíza), 2 (výhra hostů). Bodové ohodnocení přesných tipů pak bude následující: správně odhadnutá výhra domácích - 1 = 1 bod, správně odhadnutá remíza - 0
= 3 body, správně odhadnutá výhra hostů - 2 = 2 body. V případě bodové rovnosti
více tipujících, bude o vítězi jednotlivého kola rozhodovat vyšší počet trefených
remíz, případně dvojek - výher hostů.

JAK SE HODNOTÍ?
Dle výše popsaného bodovacího systému pak bude v každém klání vyhodnocen nejúspěšnější tipující - vítěz daného kola s největším počtem bodů. Získané
body se pak budou započítávat do celkového pořadí, které bude vyhodnoceno
po skončení podzimní části regionálních fotbalových soutěží. Ti nejúspěšnější
experti se mohou těšit na hodnotné odměny od partnerů naší soutěže.

O CO SE HRAJE?
Vítěz prvního kola se může těšit například na multipack výběrových piv od
jednoho z partnerů naší soutěže PIVOVARU ČERNÁ HORA nebo na permanentní vstupenku na domácí mistrovská utkání 1.SK PROSTĚJOV. Druhý
a třetí v pořadí pak obdrží PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
a nejrůznější upomínkové předměty.

TIPOVACÍ KUPÓN

FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 2. KOLO:
TIP

1

0

2



Týmové MS do 14 let: Na prostĨjovských kurtech kral ovaliWORLD
Korejci
a Rusky
JUNIOR
Výsledkový servis
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1. Hlučín - 1.SK Prostějov
2. Plumlov – Klenovice n.H.
3. Kostelec n.H. - Nezamyslice
4. Protivanov - Jesenec
5. Skalka - Smržice
6. Zdětín - Vrahovice
7. Určice „B“ – Olšany u Pv



navštivte stále více oblíbenější inter

wjtf

8. Čechovice „B“ - Horní Štěpánov

9. Přemyslovice - Brodek u Pv

Scratch:
Junioři: 1. Václav Kočařík, 8. Jiří Šána, 9. Martin Šmída, 13. Ondřej Línek, 14. Matyáš Strupek, 18. Martin Kubeš, Vilém
Bajer nedokončil. Ženy a juniorky: 5. Kristýna Mráčková, 6. Eva Planičková. Kadeti: 2. Tomáš Bárta, 8. Milan Kabrhel,
18. Jakub Bernát, Jakub Šťastný nedokončil. Žáci: 3. Lukáš Kolařík. Kadetky a žákyně: 1. Natálie Valuchová, 3. Ema
Cetkovská, 6. Anna Bohatá, Tereza Dosedělová nedokončila.

Keirin:
Junioři: 3. Martin Šmída, 4. Václav Kočařík, 8. Ondřej Línek. Juniorky: 4. Kristýna Mráčková. Kadeti: 3. Tomáš Bárta, 7.
Jakub Šťastný. Žáci: 2. Lukáš Kolařík. Kadetky a žákyně: 5. Tereza Dosedělová, 7. Anna Bohatá.

Bodovací závod:
Junioři: 3. Tomáš Strupek, 5. Václav Kočařík, 10. Ondřej Línek, 15. Martin Šmída, Vilém Bajer a Martin Kubeš
nedokončili. Juniorky: 2. Eva Planičková, 4. Kristýna Mráčková. Kadeti: 5. Tomáš Bárta, Jakub Šťastný a Milan
Kabrhel nedokončili. Žáci: 2. Lukáš Kolařík. Kadetky a žákyně: 3. Ema Cetkovská, 6. Natálie Valuchová, 9.
Anna Bohatá, 10. Tereza Dosedělová.

Jméno a příjmení

SURFUJ
NA

www.vecernikpv.cz

Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon
Vyplněný kupón zašlete poštou nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608
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Pondělí 10. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

kultura v Prostějově a okolí...

KRESLÍŘI BARTÁK, HRUBÝ A JOHANUS

BESEDOVALI S MILOVNÍKY UMĚNÍ
PLUMLOV Pobesedovat s výtvarnickými legendami Miroslavem
Bartákem, Janem Hrubým a Václavem Johanusem přišly v pátek
v podvečer na plumlovský zámek na tři desítky milovníků umění.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto exkluzivní mediální partner výstavy, u toho pochopitelně nemohl chybět.
seb a grafik sdružených pod názvem
„VESELÉ PRÁZDNINy“ dorazila
do prostor zámku i trojice autorů hupro Večerník
morných obrázků - Miroslav Barták,
Jan Hrubý a Václav Johanus. VyslechPetra
nout si zajímavosti z jejich pestrého
HĚŽOVÁ
života výtvarníků a karikaturistů přišlo na tři desítky milovníků umění
Páteční podvečer se nesl jednoznačně z blízka i daleka a neodradily je od
ve znamení umění. V rámci probíha- toho ani vskutku tropické páteční
jící prodejní výstavy drobných kre- teploty. „Z toho, že se specializujeme

Exkluzivní reportáž

na humorné obrázky beze slov, jasně
vyplývá, že na to povídání moc nejsme. Jak říká moje manželka, jestli
chcete vědět něco o humoristech,
museli byste vidět manžela, když se
sejde s kolegou, to jen koukají na sebe
a mlčí,“ rozesmál účastníky akce Miroslav Barták, který přítomné překvapil svým původním povoláním - lodní inženýr.
Jan Hrubý je naproti tomu znám jako
římskokatolický jáhen. Trojice umělců se shodla na tom, že manželky
a partnerky jsou zpravidla jejich prvními cenzory a upřímnými kritiky.
„Nejvyšší ocenění je mnohdy, když
manželka řekne ‚to je dobrý‘ nebo ně-

Ani tropická vedra neodradila milovníky umění od účasti na jedinečném setkání s vystavujícími autory. Foto: Petra Hežová

kdy i ‚tomu nerozumím‘,“ přiznali vý- ce umění, nenechte si ujít možnost humor a grafika“, která probíhá v protvarníci, kteří v průběhu odpoledne návštěvy prodejní výstavy obrazů s storách galerie Zámku Plumlov ještě
zavzpomínali na své umělecké začát- názvem „Veselé prázdniny-kreslený do 30. srpna.
ky, potíže v dobách normalizace i na
kreslířské kolegy Stanislava Holého,
Vladimíra Jiránka a další, jejichž kresby můžete taktéž vidět na aktuální výstavě pořádané na Plumlově Galerií
Knížecí dvůr z Hluboké nad Vltavou.
O příjemnou atmosféru unikátního
odpoledního setkání se kromě uznávaných výtvarníků postaraly členky
pěveckého sboru Plumlováček pod
vedením Gábiny Jančíkové a společně tak připravily zdejším milovníkům umění příjemné zakončení dne. Trojice výtvarnických legend dorazila na besedu se zdejšími milovníky umění na
Foto: Petra Hežová
Pokud se i vy počítáte mezi přízniv- Zámku Plumlov v dobré náladě.

ZŮSTAŇ
S NÁMI
na stejné vlně
SURFUJ
NA

www.vecernikpv.cz

Ještě jedno hlédnutí za Keltskou nocí 2015: Festival letos lámal REKORDY
PLUMLOV Největší přehlídka
keltské muziky s mezinárodní
účastí v České republice Keltská
noc je za námi. Letošní čtrnáctý ročník lze považovat za jeden
z nejúspěšnějších v historii festivalu a naprosto nejúspěšnější
v počtu návštěvníků. V programu
se objevilo také několik zajímavých novinek. Za uplynulou akcí
se PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
který byl jejím exkluzivním mediálním partnerem, ohlédl společně
s hlavním organizátorem a duší
celého projektu „Starým Vikingem“ Tomášem Somrem.

Pavla Vašková

Letošní ročník festivalu přinesl nabitý program plný špičkové české, slovenské i zahraniční „keltské“ muziky
a několik vynikajících zahraničních
kapel. Novinkou festivalu bylo například vystoupení vídeňské skupiny CELTICA PIPES ROCK, které
v divácích zanechalo nezapomenutelný dojem. Poslední červencový
víkend probíhal i bohatý a pečlivě zvolený doprovodný program.
Podle nadšených diváckých ohlasů
se jednalo o nejlíp zvolený program
v celé historii akce.
„Čtrnáctý ročník svátku všech Keltů a
spřátelených Vikingů, Slovanů, Ger-

mánů i Franků je za námi a my můžeme bilancovat a hodnotit. S radostí
však oznamuji všem, že Keltská noc
2015 se velmi vydařila a zařadila se po
všech stránkách mezi nejskvělejší ročníky, o čemž svědčí jak návštěvnost,
která převýšila předchozí ročníky,
tak i nadšené reakce všech návštěvníků, kteří hodnotí letošní skladbu
programu jako nejlepší v historii,“
neskrýval spokojenost Tomáš Somr.
„Organizační tým chce tímto poděkovat všem, kteří se festivalu jakkoliv
zúčastnili! Díky všem partnerům a
sponzorům za jejich podporu, díky
všem účinkujícím (muzikantům,
tanečníkům, zvukařům, keltskému
táboru i bojovníkům) za špičkové
výkony a profesionální přístup, díky
veškerému personálu a pomocníkům na všech postech za obětavou
práci. Zvláštní poděkování chceme
vyjádřit zastupitelům Olomouckého
kraje za jejich podporu Keltské noci,
jmenovitě hejtmanu Olomouckého
kraje Jiřímu Rozbořilovi a prvnímu
náměstkovi hejtmana Aloisi Mačákovi, který navíc převzal nad plumlovskou akcí osobní záštitu. Za podporu
chceme velmi poděkovat i zastupitelům Statutárního města Prostějova
a města Plumlova. Velký dík patří
také skvělému publiku, které letos,
stejně jako v předešlých letech vy-

tvořilo skvělou a nezapomenutelnou
atmosféru. Děkujeme bezpečnostní
agentuře Valhalla Group za perfektní
zabezpečení letošního ročníku našeho festivalu. V neposlední řadě pak
Prostějovskému Večerníku za vynikající prezentaci festivalu, všem pracovníkům kempu Žralok za jejich pomoc
při organizaci, stánkařům za prvotřídní nabídku jak v oblasti cateringu, tak
i v oblasti uměleckých a dárkových
předmětů či stylového oblečení. Za
mne a celý organizační tým chci ujistit, že toto všechno je pro nás velký závazek a uděláme vše pro to, aby naše
Keltská noc neztratila svou osobitost

Fotoreportáž

Mnozí návštěvníci alespoň
na dva dny také stali Kelty.

i keltský půvab, aby stylovost a žánrová vyhraněnost byla vždy zachována
a kvalita programu měla i nadále prvotřídní úroveň,“ vzkázal nejen do
kulturní obce prostějovského regionu
jeden z hlavních organitárorů.
„Každý ročník Keltské noci mne
přesvědčuje o tom, že festival má
stále vzestupnou kvalitu a to jak po
stránce programové, tak i organizační. Keltská noc je známá nejen v
celé České republice, ale i za hranicemi. Jezdí sem lidé z Dánska, Polska,
Rakouska i jiných zemí,“ vyzdvihuje
dále kvality akce Tomáš Somr a dodává, že za vším ovšem stojí obrov-

ské úsilí celého týmu lidí. „Někdy
má člověk slabé chvilky a určité
pochybnosti o smyslu věcí, protože
za tím vším stojí nepředstavitelná
spousta práce, osobních kontaktů,
kompletní know-how tvořených po
mnoho let. Na druhou stranu je fajn,
když se potom můžeme ohlédnout
za těmi čtrnácti lety a vidíme, že se
vybudovalo něco velkého, co už si
svým způsobem žije svůj život a přináší lidem radost. To i mě naplňuje
hrdostí a vidím, že dělat hezké věci
má v životě smysl.“
Příští rok bude Keltská noc slavit
patnácté výročí a Tomáš Somr

jaká bylla kelttskká nooc 2015....

už plánuje, čím by ta „patnáctka“
mohla být přelomová. Vyjádřil své
přání, aby se festival posunul zase
o kousek dál.
„Jedna z věcí by mohla být i ta, že
se chystáme Keltskou noc rozšířit
z dvoudenního na třídenní festival.
Bude jistě probíhat ještě mnoho
debat jak vše připravit, ale doufám,
že se to podaří a Keltská noc bude
i nadále stabilní kulturní akcí prostějovského regionu,“ naznačil Somr
a dodal ještě předběžný termín
příštího ročníku: 22. - 23. července
2016.
Ať tedy žije Keltská noc 2016!

4x foto: Pavla Vašková

Zpěvačka skupiny Happy to meet Jednou ze senzací letošního festivalu bylo vystou- Některá vystoupení přinesla pořádný rockový
hraje na keltský buben bodhrán pení vídeňské kapely CELTICA PIPES ROCK. nářez. Důkazem byla i skupina VINTAGE WINE.
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společnost

Nastěhuje se do Vrahovic stovka Asiatů či Afričanů?
„Informaci o uprchlících bych rozhodněě nepodceňoval,
nepodceňoval,“ řříká
íká Pavel Sekanina

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Když v minulém
vydání Večerník otiskl reportáž o údajné nabídce soukromých provozovatelů ubytovny
v Pujmanově ulici veVrahovicích
poskytnout svoji kapacitu stovce uprchlíků z Asie či Afriky, nebylo v tu chvíli zřejmé, odkud
tato zpráva pochází. Následně
kontaktoval redakci Pavel
Sekanina, ředitel společnosti
Schola servis, která spravuje
sousední ubytovací zařízení.
A přiznal, že o možném umístění
azylantů do vrahovického sousedství informoval zdejší městskou zastupitelku a předsedkyni tamního osadního výboru
právě on sám! Podstatný důvod
k exkluzivnímu interview...
●● Jak dalece věříte zprávám, že
ubytovna v Pujmanově ulici číslo
683 nabídla stovku míst pro azylanty
z řad uprchlíků?
„Byl bych osobně rád, kdyby to byla
pouze nepravdivá fáma, ale tato informace mi byla sdělena dvěma neformálními zdroji. S ohledem na skutečnost,
že se jedná o zařízení, které bezprostředně sousedí s ubytovnou ve správě
naší společnosti Schola servis a s nímž
máme bohužel většinou jen negativní
zkušenosti, tedy hlavně s jednáním jeho
klientů, tak bych tuto zprávu rozhodně
nepodceňoval.“
●● Takže jestli tomu dobře rozumím, právě z tohoto důvodu jste tuto
informaci poskytl Osadnímu výboru ve Vrahovicích...
„Ano, je to tak. Dne prvního července
jsem na veřejném jednání vrahovického osadního výboru, kam jsem byl

pozván, tuto informaci předal s tím, že
není ověřená. Ale s ohledem na už stávající klientelu a složení nájemníků na
všech ubytovnách jsem to považoval
za vhodné. Jsem toho názoru, že kdyby
se nastěhovalo sto uprchlíků s azylem
právě sem, neprospělo by to nejenom
Vrahovicím, ale i celému Prostějovu!“
●● Nutné je ale zmínit, že pozván
jste byl kvůli stížnostem zdejších občanů na klienty právě vaší ubytovny.
Je to tak?
„Ano, proč bych to zapíral. Celý problém jsme si doufám vysvětlili a věřím,
že moje argumenty byly pochopeny
tak, jak být jen měly. Lidé z Vrahovic si
stěžovali na chování především romských klientů naší ubytovny, kteří tvoří
přibližně třetinu klientů. Ubytoven je
na ulici ovšem víc. Musím ale říct, že
provozní řád našeho zařízení je nastaven dost přísně, a jestliže dochází k nějakému porušení nebo konfliktu, s takovými klienty se loučíme a ukončujeme
jejich nájemní smlouvy. Zároveň jsem
navrhoval, aby stejné postupy zavedly
i ostatní ubytovny v ulici Marie Pujmanové...“
●● Není důvod nevěřit tomu, že na
vlastní ubytovně si dokážete zřídit
pořádek. Ale vrahovičtí občané si
stěžují na chování vašich klientů venku na ulicích, na dětských hřištích či
na jiných veřejných prostranstvích.
„Rozumím tomuto problému, a co si
budeme nalhávat, taková je i skutečnost.
Slyšel jsem dokonce, že někteří naši klienti blokují dětská či sportovní hřiště,
vysedávají před prodejnami potravin
s alkoholickými nápoji, jsou hluční,
tropí nepořádek a podobně. Nechci,
aby to z mé strany vyznělo alibisticky,
ale veškeré venkovní problémy by měla
razantně řešit městská či státní policie.“
●● A vy si skutečně umíte na ubytovně s nepřizpůsobivými klienty pořádek udělat?
„V samotném objektu ano, na každém
patře je kamerový systém se záznamem. Pak tu máme službu recepce čtyřiadvacet hodin denně, každého klienta
pouštíme dovnitř individuálně až po
identifikaci. Máme prostě svůj řád a veš-

keré problémy jsme schopni
operativně řešit. Z tohoto
pohledu musím smeknout
před personálem ubytovny. Dlužno podotknout,
že další část naší ubytovny
také slouží jako hotelový
dům, který využívají zaměstnanci

ddv
ojnásobné až trojnásobdvojnásobné
né než u nás v zařízení
Schola servisu. Naopak
podmínky, ve kterých
tam žijí klienti, jsou až
bizarní. Ano, v těchto případech může být ubytovna
značně zisková. Ale když
se tomuto zařízení
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POLICISTÉ NEHONÍ JENOM
PACHATELE, ALE I TENISOVÝ
MÍČEK NA KURTECH
PROSTĚJOV Sportovní klub policie Moravan Prostějov, který je
členem Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky
UNITOP ČR, má ve svých řadách
jak policisty a jejich rodinné příslušníky, tak i ostatní zájemce, kteří chtějí své volnočasové aktivity
zaměřit na sport.
Že policisté Územního odboru Policie ČR v Prostějově umějí honit
kromě pachatelů i tenisový míček po
kurtu, dokazuje tradice tenisových
turnajů pořádaných Sportovním
klubem policie Moravan Prostějov
v Tenisovém areálu Dušana Běhala
na Kostelecké ulici. V sobotu 8. srpna
se právě zde konal už sedmý ročník,

v němž se utkalo v tenisovém klání
čtrnáct policistů z několika oddělení
prostějovského územního odboru.
„I když horké počasí turnaji příliš nepomáhalo, přesto se vydařil a policisté
si tak mohli ve volnu po náročné službě
zasportovat a společně se poté pobavit,“ usmál se Večerníku Pavel Hlaváč,
předseda SKP Moravan Prostějov.
Turnaj sužovaný silným vedrem nakonec ovládl a první místo obsadil
Pavel Karásek před Ladislavem Tobolou, na třetím místě pak skončil
Martin Skokánek.
Tenisový turnaj policistů se konal za
podpory Statutárního města Prostějova a společnosti MUBEA-HZP
v Prostějově.
(mik)

Ředitel společnosti Schola servis Pavel Sekanina otevřeně přiznává, že informaci
o údajné možnosti ubytování stovky uprchlíků předal Osadnímu výboru ve Vrahovicích právě on.
Foto: Michal Kadlec

firem majících zde zakázky, sportovci
a podobně.“
●● Nevadí vám, že ubytovny podobného typu jsou vrahovickým občanům trnem v oku?
„Je třeba si uvědomit, že v okamžiku,
kdy část sociálně slabých občanů, která
naše zařízení využívá, nebude mít možnost tohoto pro ně dostupného ubytování, bude, lidově řečeno, vypuštěna na
ulici a stanou se z nich běžní bezdomovci se vším, co to doprovází! A v tom případě by byla celá situace pro Prostějov,
a Vrahovice obzvláště, mnohem horší.“
●● Na veřejnosti panuje názor, že
provozovat ubytovnu je dneska obrovský kšeft. Je to pravda?
„Jak kde! Dostával jsem informace
o ubytovnách ze severní Moravy nebo
Přerova, kde platby za ubytování jsou

věnuje to, co má, tedy včetně služeb,
zaplacení personálu, vybavení nezbytným zařízením zajišťujícím bezpečnost
provozu, zaplacení plynu, elektřiny,
vody a odpadu, tak mi řekněte, jak se
v našem případě můžeme nějak „pakovat“ penězi. Za veškeré tyto služby, které
jsem jmenoval, platí u nás klient 4 800
korun, u rodinných příslušníků a dětí se
to výrazně snižuje.“
●● Vraťme se poslední otázkou
vlastně na začátek. Pokud by sousední ubytovna skutečně přijala stovku
uprchlíků z Asie či Afriky, co by to
podle vás znamenalo pro Vrahovice?
„Nechci, aby to vyznělo xenofobně, ale
s ohledem na prostředí a složení klientely v sousední soukromé ubytovně,
možná i u nás, bych z tohoto měl velké
obavy...“

Trojice nejlepších policistů ze sobotního tenisového turnaje obdržela hodnotné
ceny.
Foto: Policie ČR

I přes obrovské vedro se turnaje na tenisových kurtech u velodromu zúčastnilo
čtrnáct policistů
Foto: Policie ČR

Policejní prezident udělil medaile za záchranu života

MEZI OCENĚNÝMI BYLI ČTYŘI PROSTĚJOVANÉ!
PRAHA, PROSTĚJOV Jak Večerník
už v předminulém vydání avizoval,
konala se v Praze ve středu 29. července velká sláva. Policejní prezident
generál Tomáš Tuhý vyznamenal
pětici českých policistů medailemi
Za statečnost při záchraně lidských životů. A hned čtyři strážci zákona byli
z Prostějova!

Michal Kadlec
Prostějovští okrskáři - praporčík
Michal Mrázek a praporčík Dalibor Peterka - v červnu letošního
roku bez ohledu na ohrožení vlastního života vynesli zraněného muže
z hořícího domu ve Smržicích. Muži
následně poskytli první pomoc
a přivolali rychlou záchrannou službu. Další prostějovští policisté z dopravního inspektorátu - praporčík
Jan Dobeš a nadstrážmistr Martin
Jeneš - v květnu letošního roku zachránili život ženy, která havarovala
se svým vozem mezi Bohuslavicemi
a Krakovcem. Vlivem nárazu vozidla do stromu utrpěla mnohočetná
zranění včetně deformování končetin. Auto začalo okamžitě hořet
a tak policisté řidičku rychle přemístili do bezpečného prostoru a poskytli jí první pomoc. Svým včasným
a profesionálním jednáním zachránili
ženě život. „Ocenění policisté přitom
riskovali svůj vlastní, a tímto jednoznačně naplnili motto ´Pomáhat
a chránit´,“ komentoval při slavnostní

chvíli nejen tyto skutky policejní prezident České republiky Tomáš Tuhý.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník přinesl
na začátku června svým čtenářům rozhovor s Martinem Jenešem, jedním
ze dvou dopravních policistů, kteří
v poslední možné chvíli vytáhli zraněnou řidičku z hořícího auta. V předminulém čísle nám poskytl exkluzivní
interview praporčík Michal Mrázek
a Večerníku se podařilo vyzpovídat
krátce i jeho kolegu, který společně
s ním vytáhl muže z hořícího domu ve
Smržicích. Dalibor Peterka se skromně „bránil“, že už vlastně není ani co
dodávat... „Všechno už řekl můj parťák.
Ve chvíli, kdy jsme dorazili k hořícímu
domu, nebylo vůbec o čem přemýšlet.
Kromě plamenů a dýmu jsme u dveří
spatřili krev zraněného člověka, který
potřeboval okamžitou pomoc. Možná
až o něco později jsme si teprve uvědomili, že hrozilo i nějaké nebezpečí
nám. Ale udělali bychom to znovu
a určitě mluvím i za Michala Mrázka,“ pronesl exkluzivně pro Večerník
Dalibor Peterka. Jak dodal, v Praze si
to všichni Prostějované náležitě užili.
„S policejním prezidentem jsem se
osobně potkal vůbec poprvé v životě,
byl to pro mě obrovský zážitek,“ svěřil
se Dalibor Peterka.
„Své“ policisty doprovázel na policejní prezídium do Prahy i Pavel Novák,
vedoucí Územního odboru Policie
ČR Prostějov, který je na ocenění navrhl. „Jsem velmi rád, že pan policejní

prezident přistoupil k ocenění našich
policistů a současně mne velmi těší
forma, kterou zvolil. Obdržet medaili Za statečnost, navíc přímo z rukou
policejního prezidenta, je velká pocta
a pro všechny oceněné jistě i nezapomenutelný zážitek. Výjimečné činy si
zaslouží tento druh ocenění, což ostatně
zdůraznil i sám generál Tuhý. Klukům
z obvodního oddělení Prostějov 2, tedy
Michalu Mrázkovi a Daliboru Peterkovi, bude jejich neohroženost připomínat i věcný dar - hodinky s věnováním
obdrželi z rukou krajského ředitele plukovníka Krejčiříka. Samozřejmě jsme
nezapomněli ani na dopraváky, ti bezprostředně po svém činu obdrželi od
krajského ředitele kázeňské odměny,“
řekl Večerníku Pavel Novák.
Je na místě připomenout, že se jedná v tomto roce již o třetí případ,
kdy prostějovští policisté zachránili
lidský život. V únoru totiž policisté
obvodního oddělení Prostějov 2, praporčík Luděk Pana a nadpraporčík
František Nesvadbík, zachránili život
seniora, který doma upadl a dva dny
bez pomoci zůstal ležet. „Kolegové po
upozornění spoluobčanů, že senior
už nějakou dobu nevychází z bydliště, do domu vnikli, podchlazeného
a dehydrovaného seniora našli, poskytli mu první pomoc, zabalili jej
do dek a následně zajistili i přesun do
zdravotnického zařízení. I oni byli
za svůj čin vyznamenáni a kázeňsky
oceněni,“ připomenul Novák.

Policejní
P
Po
lilc prezident, generál Tomáš Tuhý společně se čtyřmi prostějovskými policisty,
kt
teřří byli vyznamenáni za záchranu lidského života. Zachránci obdrželi medaili Za stakteří
te
tečnost
ečn
čnoo a hodnotné hodinky.
3x foto: Policie ČR

Dalibor Peterka z obvodního oddělení Prostějov 2 se Večerníku
svěřil, že u hořícího domu ve
Smržicích nebylo vůbec o čem
přemýšlet... Foto: Michal Kadlec
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servis pro ženy

PRO NÌŽNÉ
POLOVIÈKY...

ODDECHOVÝ ÈAS

Slunce a některé léky nejdou dohromady!

původní zpravodajství
ství z Prostějova
pro Večerník Aneta
ta KŘÍŽOVÁ

Milé čtenářky a milí čtenáři,,
těší mě, že jste si i v těchto
hto
letních parných dnech
h
našli chvíli času na oblíbený Servis pro ženy
a nejen pro ně. Srdečně vás
po červencové pauze všechny
vítám, pohodlně se usaďte,
aďte, přibližte si
sklenku vody a třeba i menší
nší zákusek a pojďme se společně podívat naa to, co
jsem si
pro
cojsem
sipro
vás opět připravila. Nejprve
rve si společně
zacvičíme, poté si vysvětlíme,
íme, že některé
léky a slunění nejdou dohromady,
hromady, v neposlední řadě pak odhalíme
íme naši čtvrtou finalistku Proměn a nechybí
echybí ani další
chutný recept.
Příjemné a ničím nerušené
čtení vám přeje vaše Aneta Křížová

Motto na tento týden:

„Když se jedny dveře štěstí zavřou, jiné se

otevřou. Ale často se příliš dlouho díváme
na zavřené dveře a nevšimneme si těch,
které jsou pro nás nově otevřené. Helen Keller

“

Ú
Úplně
všichni bychom měli před
sl
slunečním zářením chránit svoji pok
kožku. Nejlepší ochranou je oděv,
d
dále důkladné i pravidelné používvání opalovacího krému, pokrývka
h
hlavy, kvalitní sluneční brýle a zapom
menout nesmíme ani na dostatek
p
pitného režimu.
V parných letních dnech bychom měli
zv
zvýšenou opatrnost věnovat kojenccům. Ve věku alespoň do půl roku by
se na slunci neměli vůbec vyskytovat.
D
Děti do 3 let jen s nejvyšší opatrností,
ppo omezenou dobu a ošetřené opalovvacím krémem s kvalitním UV filtrem.
R
Rodiče, kteří berou malé děti k moři či
nna koupaliště, by měli toto rozhodnutí
ddůkladně zvážit.
Je třeba říci, že vliv slunečních paprsků
se nemusí vždy projevit okamžitě. Pozor by měly dát i těhotné ženy. Intenzivní slunění totiž může vést k poklesu
hladiny kyseliny listové, jejíž dostatečné
množství v těle během těhotenství je velice důležité. Ženy v jiném stavu by tedy
měly usoudit, zda je nutné mít bronzovou pokožku. Výše zmíněné platí i pro
jedince se světlou pletí, kožními chorobami či poruchami pigmentace.
Opatrnost je na místě také u osob po
transplantacích nebo s autoimunitními nemocemi, případně při užívání
některých léků, které mohou reago-

Foto: internet

vat při pobytu na slunci. Některé léky
mohou totiž vést k fototoxické reakci.
Velkou obezřetnost je třeba věnovat
například při užívání antibiotik. Slunce
může způsobit citlivost kůže, následně
lze dojít k různým fototoxickým reakcím, ale také vyvolává únavu a slabost.
To se však netýká jen antibiotik, ale
i běžných medikamentů proti bolesti,
horečce včetně některých typů antidepresiv, léků na vysoký tlak a cholesterol.
Někdy může stát za zvýšenou citlivostí
pokožky i kombinace několika preparátů zároveň, nejen samotný lék.
Mezi základní pravidla ochrany před
slunečným zářením tedy patří oděv,
pokrývka hlavy, kvalitní sluneční brýle s vysokým UV filtrem, pitný režim
a opalovací krém s ochranným faktorem minimálně SPF 15. Opalovacím

krémem se musíme namazat alespoň
dvacet minut před začátkem slunění. Používáme krémy s co nejvyššími faktory
a v dostatečném množství. To znamená
čtyři polévkové lžíce na tělo, jedna plná
kávová lžička na obličej. Při jeho nanášení nešetříme! Nesmíme zapomenout
na ošetření nosu, uší, nártů, prstů
u nohou, dekoltu a mnozí i pěšinky
ve vlasech, ale také na kožní záhyby
a nesrovnalosti na těle. Důležité je
buďto řádně namazat, nebo i přikrýt
mateřská znaménka, některé jizvy,
pihy, okolí očí a rty. Na tato místa
používáme výrobky s co nejvyšším
ochranným faktorem. Pamatujte, že
ultrafialové paprsky mohou proniknout i sklem, což tedy znamená, že
se můžete spálit například i při řízení
automobilu…

CVIČENÍ

PRO TĚLO
I DUŠI - 11. DÍL

V dnešním, jubilejním desátém
okénku se budeme společně věnovat
různým harmonizačním, relaxačním,
ale i posilujícím či rehabilitačním
a kompenzačním cvičením. V letních
horkých dnech bychom se neměli
přetěžovat, ale ani zapomínat na
pravidelný pohyb. Kromě častých
procházek nezapomínejte i na lehké
cvičení či protahování. Dnes se tedy
zaměříme na oblast uvolnění kyčlí
a na posílení zádových svalů. K tomu,
abychom předešli bolestem zad,
blokádám a dalším nešvarům, je
potřeba právě pravidelný pohyb.
Pokud však již k nějakému narušení
v oblasti zad a páteře dojde, je potřeba
se problematické partii pravidelně
věnovat. Pojďme tedy na to…

1.

Nejdříve se položíme na podložkuasnádechempokrčímekolena
i ruce (viz. foto). Nyní se od břicha
začneme pomalu nadechovat. Dech
postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra otevírají
do široka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.

ČTVRTÁ PROMĚNA IMAGE JE TADY! Odhalujeme další finalistku - Danu Labounkovou 2.
Večerník pokračuje ve svém projektu
letošního roku s názvem PROMĚNY.
Naším cílem je změna vašeho vzhledu.
Chceme vám pomoci vypadat tak, jak si
představujete. Doposud jste měli možnost (stále ještě máte) nám zasílat vaše
aktuální fotografie s informacemi o vás.
Z mnoha desítek přihlášených jsme vybrali do užšího výběru i tentokrát pět
finalistek, z nichž ale mohla šanci dostat
jen jedna. Dnes se tak poprvé setkáte s finalistkou naší čtvrté PROMĚNY, kterou
se stala paní Dana Labounková...
„V těchto dnech čeká paní Labounkovou velká
proměna. Stejně jako při našich předchozích
dílech dlouhodobého seriálu bude této dáme
k dispozici celý profesionální tým. Paní Daně
Labounkové je dvaapadesát let, bydlí v Prostějově a je pracovnicí Českého statistického úřadu Olomouc, pracoviště Prostějov. Jak se sama
svěřila, chce vypadat mladistvě, nikoliv jako

stará ženská,“ představila čtvrtou finalistku
Aneta Křížová, patronka projektu PROMĚNY IMAGE a redaktorka Večerníku.
„Jsem hrozně ráda, že jsem byla vybrána, vůbec jsem s tím nepočítala. O takových proměnách jsem vždy snila. Věděla jsem, že změny
probíhají v Praze včetně různých televizních
pořadů, tak jsem si už říkala, že se tam přihlásím. Ale hned jak jsem si ve Večerníku přečetla, že tento projekt bude i zde, okamžitě jsem
vám napsala,.“ prozradila s úsměvem Dana
Labounková. A co od změny image očekává?
„Ráda bych vypadala mladistvě. Mám dva
dospělé syny a chci vedle nich působit mladě
a tak, aby se za mě nemuseli stydět. Zároveň
potřebuji zvýšit sebevědomí, dobře reprezentovat náš úřad a také zjistit, jaký styl oblečení,
líčení a vůbec vizáže se ke mně hodí. Jsem
zvědavá, jak budu po proměně vypadat. Přiznám se, že mám trošku obavy, jak všechno
dopadne, ale věřím, že to bude změna k lepší-

MANDALY OD
NAŠICH ČTENÁŘEK

Před pár měsíci vás Večernice prostřednictvím této strany seznámila
s mandalami. Zároveň naše čtenáře vyzvala, pokud tvoříte mandaly, abyste
nám své výtvory zaslali, a my je následně na této straně s potěšením uveřejnili. Dnes se tak dostáváme k druhému kolu uveřejnění vašich mandal.
V článku o mandalách jsme si pověděli, že existují různé způsoby a metody,
jenž nám pomohou zpracovat emoce, najít vnitřní rovnováhu, získat energii či
třeba navázat kontakt s vyššími bytostmi světla. Mandaly, nádherné ornamenty
s ohromnou silou, jsou právě jedním z nich. Své o tom ví devítiletá Adélka Simeonová, která mandaly kreslí již několikátým rokem. Vytváří je sama podle své
vlastní představivosti a pocitů. Mandaly maluje vždy při nějaké pozitivní emoční
situaci. Vnímá je jako uvolnění. Nejvíce je kreslí, když je šťastná a chce si toto štěstí udržet. Kromě mandal Adélka ještě ráda kreslí víly a anděly.

Foto: archiv Adélka Simeonová

PRACUJETE S MANDALAMI?
KRESLÍTE MANDALY?
Pokud ano, budeme rádi, když nám váš výtvor i s popisem zašlete na
e-mailovou adresu vecernik@pv.cz či svoji mandalu zanesete přímo
do naší redakce. Vaše mandaly budeme postupně na této straně zveřejňovat. Těšíme se na spolupráci.

R

Foto: archiv D. Labounkové

mu a mladšímu vzhledu. I když ono asi není
problém udělat z mladé a štíhlé dlouhovlásky
krásku, ale z padesátnice šik holku bude trošku
složitější,“ smála se čtvrtá finalistka PROMĚN
Večerníku. „Zároveň se ale hrozně těším.“
„Jako první čeká paní Labounkovou změna šatníku. Naším cílem bude čtenářce dodat jiskru
a eleganci. Také její šatník doplnit veselejšími
barvami a vhodnými střihy. Obdobně to bude
vypadat i v kadeřnickém a kosmetickém salónu.
Závěrem se pak paní Dana promění v modelku
a zapózuje před profesionálním fotografem.
I tentokrát se můžete tedy těšit na bohatou reportáž, fotky a také video,“ vysvětlila redaktorka Servisu pro ženy Aneta Křížová, která bude
opět celý projekt pečlivě monitorovat.
Uvidíte, jak paní Dana vypadala těsně před proměnou a po ní. Také jste zvědaví, jak se změní
naše další čtenářka? A splní to její očekávání?
Jak to všechno dopadne, to se dozvíte již brzy na
stránkách PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

3.

V tomto cviku se pomalu položíme na břicho a opřeme si čelo
o zem (viz. foto). Nyní se opět od břicha
začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde
máme pocit, že se žebra otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.

váss
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Nyní s nádechem položíme
kolena na jednu stranu tak, aby
byly nohy maximálně rozkročené,
a koleno je tedy položeno dovnitř (viz.
foto). V této pozici vydržíme a volně
dýcháme. Vnímáme, jak se celé tělo
včetně kyčlí uvolňuje. Setrváme v ní
tak dlouho, dokud je nám to příjemné.
S nádechem se pak pomalu vrátíme do
výchozí polohy. Tento cvik je vhodné
provádět pomaleji třikrát za sebou na
každou stranu. Při tomto cviku dochází
k protažení stehenních svalů, kyčelního
kloubu, zároveň se zvětšuje rozsah kyčelních kloubů. Efektivně tedy dochází
k uvolnění křížokyčelního skloubení
a také protažení trupu.

.ęGHC
ȴHʓ ͟ʢɤ
ɼȵʑȳɏ
ʎʅʘʢɤ ʘʢʦʠLȪɏ
SɼOɼʕʢʅȩΔ
Pʝʅʘɨ
ɗΆLϑʘɨ ʠUˇϷʘɤ
Gɛ ȼH͒ʖYɈ
ɺȵHʤ̃ɭɓ PʋQɮʙΞ
KʝϴNΈ ˑɼNɼOˇGɈ

4.
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hrníčkové recepty,
y který je právě k dispozici na stáncích tisku.

Nyní s nádechem zvedneme
ruce do vzpažení a držíme je
nad zemí (viz. foto). Tahem se snažíme dostat lokty co nejblíže k tělu.
Předloktí se snažíme držet vodorovně se zemí. Následně vracíme ruce
zpátky do vzpažení. Dáváme pozor,
abychom se neprohýbali v bedrech,
stejně tak hlavu ze země nezvedáme
a ani ji nezakláníme. Při cvičení nezapomínáme na pravidelné dýchání.
Cvik je účinný na posílení zádových
svalů, dále také prsních svalů a zpevnění ramenních kloubů. Kromě toho
také přispívá ke správnému držení
těla. Cvik cvičíme dvacetkrát za sebou, a to pokud možno každý den či
dvakrát denně. Je jednoduchý, ale velice účinný. Jestliže je ve vašich silách
cvičit jednou, je to lepší než nic.
Závěrem si za odměnu zatleskáme
a budu se na vás těšit zase příště.

Pondělí 10.srpna 2015
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TREFA D

ČERNÉHO

ORLY POSÍLÍ
AMERICKÝ PIVOT
ROSEBORO
Ladislav VALNÝ
PROSTĚJOV Zahraniční posilu na post pivota získali basketbalisté Ariete Prostějov.
Jak se Večerník exkluzivně
dozvedel, barvy úřadujících
vítězů Českého poháru bude v příští sezoně hájit Brett
Roseboro, třiadvacetiletý rodák
s Quakertownu v Pensylvánii.

zjistili jsme

Jednání jsou u konce, máme Američana. Tato spokojenost
nost zavl
zavládla
ládla v řadách klubu, který
k
patří v novodobé historii k tuzemské špičce. „Jsme rádi,
di, že hledání pivota je za námi.. Brett
m. Ostat
tně Prostějov nebude jeho první
má dobré reference a věříme, že bude platným hráčem.
Ostatně
oňském roce se o jeho angažování snažily Levice, ale kvůli
evropské angažmá, naposledy působil ve Finsku. V loňském
ete Prost
tějov Petr Fridrich.
financím to nevyšlo,“ prozradil generální manažer Ariete
Prostějov
Nový člen orlí letky měří 208 centimetrů a váží 109 kilogramů.
logramůů. „Pod košem podával v posledním roce kvalitní výkony, kromě toho umí zakončit i z delší vzdálenosti,“ přidal
dal na je
jeho
eho adresu Fridrich, podle něhož Brett Roseboro dorazí
do Prostějova 27. srpna a okamžitě se zapojí do tréninku.
ku.
Kromě shánění potřebné posily pod koš vedení klubu pracuje také na zajištění odpovídajícího množství přípravných
ěří Orli síly
síly 18. září v domácím prostředí proti slovenským Kozápasů. Kromě dříve avizovaného turnaje ve Zlíně změří
šicím. O tři dny později přivítají Opavu a ve Slezsku se v rámci odvety představí 1. října.„Kromě toho jsme domluveni
také na utkání s ECE Bulls Kapfenberg, který v minulé
lé sezon
sezoně
ně hrál semifinále rakouské ligy. Zápas se bude hrát na
půdě soupeře 12. září a v současnosti jednáme také o odvetě v Prostějově,“ dodal Fridrich.

TŘI ČERNOŠKOVY TENISTKY ČADA STÁLE JEDNÁ NA KUBĚ O POSILÁCH!
JSOU VE SVĚTOVÉ DESÍTCE EXKLUZIVNĚ
PRAHA, PROSTĚJOV Poprvé
v historii má český tenis ve světové desítce hned trojí zastoupení.
V ženském žebříčku WTA se do
elitní společnosti čerstvě dostala
Karolína Plíšková, která tak doplnila
v Top Ten Petru Kvitovou a Lucii Šafářovou. Plíšková je osmou českou
tenistkou v historii, které se průnik
mezi absolutní elitu podařil. Tento
fakt oslavila jaksepatří – triumfem na
turnaji v americkém Standfordu!
„Je to unikátní záležitost. Něco výjimečného, co se jen málokteré zemi
podaří. Jsme hrdí, že se jedná hráčky,

které patří do prostějovského tenisového klubu,“ řekl sportovní manažer
Miroslav Černošek, který všechny tři
špičkové hráčky zastupuje minimálně
na území České republiky.
Sama Plíšková byla rychlým postupem do desítky překvapená, současně
přiznala, že umístnění v Top Ten nepatřilo mezi její tenisové sny. „Vím, že
není jednoduché být mezi nejlepšími.
Sny, že budu světovou jedničkou, mě
nikdy netrápily. Těší mě každý posun na
žebříčku. Vnímám to tak, že když budu
hrát dobře, výsledky přijdou,“ míní třiadvacetiletá tenistka. Další tuzemská do-

mácí hvězda si uvědomuje, že může své
postavení na žebříčku WTA ještě vylepšit. Potřebuje ale k tomu dosáhnout
na grandslamech na opravdu kvalitní
výsledky. Dosavadním maximem Plíškové je třetí kolo.
České tenistky prožívají parádní sezonu, což potvrzuje sezónní žebříček. Na
jeho základě hráčky bojují o postup na
závěrečný Turnaj mistryň v Singapuru.
A všechny tři domácí naděje jsou zatím
mezi postupovou osmičkou. „Do konce
roku zbývá deset turnajů a hodně věcí se
může změnit. Ale o šanci na postup se
chci poprat,“ plánuje Plíšková.
(lv)

EX

HAVANA, PROSTĚJOV Už skoro
týden pobývá hlavní trenér žen VK
AGEL Prostějov Miroslav Čada na
Kubě, kde vede jednání o příchodu
dvou mladých hráčských posil do
hanáckého klubu. Podle exkluzivních informací by složitá rokování
měla skončit kýženým podpisem
smluv právě během dneška!
Čada odletěl do Havany již v úterý
4. srpna a čerstvě započatou přípravu
svých svěřenek nechal na asistentovi
kouče Ľubomíru Petrášovi, kondič-

ním trenérovi Janu Neužilovi i dalších
členech realizačního týmu. Tahle samotná skutečnost svědčí o důležitosti
jeho středoamerické mise, která má
prostějovským volejbalistkám zařídit
výrazné vyztužení kádru o dvě sice
mladé, ale herně už vynikající plejerky.
Jde o teprve patnáctiletý megatalent
Melissu Vargas a její dvacetiletou parťačku Sulian Matienzo, v obou případech smečařky zářící v kubánském
reprezentačním družstvu během
nedávno skončené World Grand Prix
2015. Dle původních plánů měly být
v tuto chvíli již Agelkami, leč jednání se
protáhla a oficiální oznámení o jejich angažování ještě muselo počkat.
Snad tedy vše nakonec dobře dopadne, o čemž vás bude Večerník podrobně informovat příště.
(son)

Interliga nebude, boxeři se vracejí do extraligy
PROSTĚJOV Velké změny nastaly
během letního období v boxerském
oddíle BC DTJ Prostějov. Dotkly se jak soutěže, do níž v sezoně
2015/2016 družstvo zasáhne, tak i samotného složení sestavy. Podle aktuálního stavu to tak vypadá na souboje
čistě s českými a moravskými soupeři,
ale také na mnohem napěchovanější
kalendář se zápasy průměrně jednou
za tři týdny.
„Interliga po roce skončila, přihlášeni
jsme totiž byli pouze my, Praha a Nitra.
Dubnica má stále závazky vůči nám,
Poláci avizovali, že jim chybí peníze a ne-

SONDA
JIŘÍHO

MOŽNÉHO

úspěšná byla snaha přesvědčit německý
Chemnitz, rakouské i další slovenské kluby. V Maďarsku mají svou soutěž Boxing
One. Přihlásili jsme se tak do extraligy,
která má tentokrát hned sedm členů,“
podělil se s Večerníkem o uplynulém víkendu o velkou novinku Petr Novotný,
předseda a hlavní kouč BC DTJ Prostějov.
Do nejvyšší domácí soutěže se vedle celku z Hané přihlásily rovněž Znojmo, Třeboň, Děčín, Česká Kamenice, Big Board
Praha a Ústí nad Labem, fanoušci se tak
mohou těšit na atraktivní souboje s dalšími republikovými baštami. „Interliga

bohužel ztratila někdejší dlouhodobou
koncepci a byly tam různé problémy.
Věřím ale, že si diváci přijdou na své. Jsme
tradiční baštou, kde málokdo vyhrává
a i letos budeme mít nejvyšší ambice.
Očekávám ale urputné boje, zejména
s Prahou a Ústím to bude náročné,“ odhaduje Novotný. Právě zařazení Znojma
a koneckonců i Třeboně do stejné soutěže znamená, že se Prostějov bude muset
obejít bez hostování některých borců.
Týká se to především tria stabilních tváří jako jsou Hamo Aperjan, Vladimír
Lengál a Tomáš Bezvoda. „Nastal boj o
boxery a je to pro nás oslabení, Hamo na
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konci sezony znovu našel formu. Ostatní jsou sice reprezentanti a právě boxují
na mistrovství Evropy, předváděli však
nevyrovnané výkony a třeba Láďa prohrál s juniorem Korbelem,“ přemítal lodivod o síle oslabení. Náhrada přichází
z Ostravy, která bude mezi elitou chybět. „Robert Bilík je sice stále zraněn,
měl by u nás ale pokračovat Filip Barák,
na zkoušku přišli Marek a Tomáš Vaněčkovi, je tu i Kuba Bambuch. Navíc
máme domácí tváře Šerbana, Ivachova,
Andrýska a další alternativy. Někteří
jsou sice mladí, ale naše představa je taková, že se rozboxují a pomůže jim to,“

nastínil Petr Novotný. Zatím nevyřešenou otázkou je start nového ročníku,
o tom teprve svazové orgány rozhodnou. „STK se teprve sejde, následně
dojde k přelosování a stanovení termínového kalendáře. Doufám, že většina
celků sezonu dokončí, nyní to vypadá na docela dost boxu. Dvanáct kol,
k tomu ještě republikový šampionát na
konci listopadu ve Znojmě a pak mistrovství světa. Bude to poměrně nabité,“
připravuje se Petr Novotný na náročný
harmonogram a za pokračující podporu poděkoval prostějovské radnici
a Olomouckému kraji.
(jim)

LETOS JE TO KVANTITA I KVALITA

NA DRUHOU LIGU SE KRÁSNĚ DÍVÁ

(R)EVOLUCE ZAČÍNÁ, JE TU BOD NULA

Náročnou zápasovou přípravu z hlediska počtu
střetnutí i jednotlivých soupeřů zvolilo pro letošní
rok vedení Jestřábů. K tolika předsezónním
soubojům nenastoupili prostějovští hokejisté
dlouhou řadu let a také výčet názvů svědčí o tom,
že by to mělo hráče poměrně výrazně prověřit.
Na začátek se jednalo o souboje s druholigovými výběry, kdy Poruba tradičně patří k tomu
nejlepšímu a Frýdek-Místek se netají plány
stát se od příštího roku prvoligovým kolegou.
Nyní přicházejí atraktivní celky z druhé nejvyšší
domácí soutěže. Budou tu tak tradiční derby se
Šumperkem a Havířovem a k tomu i prověrka
od kvalitní Třebíče. Tím nejzajímavějším a
nejlákavějším pro diváky by pak měl být souboj
proti zahraničnímu mužstvu v podání slovenské
Skalice. Znovu po letech se tak na Hané ukáže
trenér Martin Stloukal a zdá se, že společně s
ním by se mohl vrátit i Marek Indra, takže tento
duel bude mít o další level větší náboj. A pak tu
už bude září a na vše plynule naváží bitvy o body.

V první lize sice není z regionálního pohledu
komu fandit, když pomineme návrat nedaleké
Sigmy a narození Tomáše Hořavy ve zdejším regionu. Zato o patro níž je to pro místního patriota
mnohem zajímavější. A zatím také radostnější.
Třinec i s Pavlem Hlochem v základní sestavě má
po dvou kolech již čtyři body a velice aktivní skóre
5:1, naprosto stejnou bilancí se může pochlubit
rovněž Znojmo Libora Žondry a bodově se jim
rovná mimo jiné i Opava Tomáše Machálka, byť
ten zatím na svou letošní šanci teprve čeká. Do
soutěže již vstoupil rovněž Pavel Dreksa v dresu
Karviné a pomohl ustrážit právě znojemský útok,
takže se zrodila bezbranková remíza, před týdnem
se podařilo Vlašimi koučované Vlastimilem
Petrželou remizovat s Českými Budějovicemi,
které touží po okamžitém návratu zpět do první
ligy. Je to sice teprve úvod soutěže, ale právě ten
bývá důležité zachytit, aby se mužstvo dostalo
do pohody. Zatím to tak vypadá na boj o nejvyšší
příčky.

Poprvé bez papírových zápisů o utkání proběhl uplynulý fotbalový víkend. Do praxe se tak podařilo
převést jednu přelomovou myšlenku, kdy vzniká
pouze elektronická podoba dostupná odkudkoliv, kde je možné připojit se k internetu. Již v létě
si funkcionáři jednotlivých oddílů vyzkoušeli
vyřizování transferů přes počítač bez nutnosti cestovat na registrační úsek a vystát si tamější frontu,
nyní je od nejvyšších až po ty nejnižší soutěže
další velká změna. Jako velké pozitivum hned na
úvod hodnotím možnost prohlédnout si statistiky
z jakéhokoliv utkání, vše je k dispozici prakticky
okamžitě po závěrečném hvizdu. Při první návštěvě
sice podoba stránek a samotné proklikávání se jednotlivými položkami působí poněkud složitě, je
to ale asi jen o zvyku. Nejzásadnější nyní je, aby se
podařilo co nejvíce eliminovat chybovost, protože
člověk je omylný a občas se třeba z nepozornosti
může branka či karta objevit u nesprávného hráče.
To je ale otázkou právě návyku a první kola mohou
být trochu nepřesná.

Foto: internet

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Obyvatelé Prostějovska mají jedinečnou možnost vidět v tomto týdnu nejlepší české silniční cyklisty v
akci, již v pátek totiž povede severní
částí okresu jedna z etap letošního
ročníku Czech Cycling Tour.
DEBAKL
Na pomezí první a druhé poloviny
startovní listiny skončily oba české
výběry na letošním tenisovém mistrovství světa družstev do 14 let, jimž
se tak nepodařilo proniknout do bojů
o medaile.
ČÍSLO VEČERNÍKU

37,6

To není nejvyšší naměřená teplota za uplynulý týden, ale věkový průměr základní jedenáctky
Hané Prostějov, s níž tento oddíl
nastoupil v sobotu proti Vrahovicím. A zkušená skvadra se dočkala tří bodů.
VÝROK VEČERNÍKU
„ŠLY ŘEČI O PŘESTÁRLÉ
OBRANĚ. ONA ALE
BYLA SAKRAMENTSKY
ZKUŠENÁ!“

Juraj Šulc, trenér Kostelce na Hané,
svérázným způsobem pochválil
zadáky Dubu nad Moravo
KOMETA VEČERNÍKU

KAMIL
PŘECECHTĚL
Hlavní jestřábí trenér
prožil úspěšný comeomeback na prostějovskou
skou
lavičku, jeho svěřenci
řenci
úspěšně zvládli úvodní
vodní
dva přípravné duelyy
a proti druholigovým soupeřům si
připsali přesvědčivá vítězství.

28

Pondělí 10. srpna 2015
rn
nik
i pv.cz
www.vecernikpv.cz

fotbal

F

TBALOVÁ R

přímé reporty
zpravodajství
asy
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

KOSTELEC INKASOVAL NA ÚVOD TVRDOU FACKU V DUBU Jediný kostelecký

střelec Ivo Grepl:

Tříbranková porážka byla ještě milosrdným rezultátem...

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
PORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
DUB NAD MORAVOU Děravá obrana a nezkušenost!
Ambiciózní Kostelec na Hané
se v úvodu sezóny představil na
hřišti loňského účastníka I.A třídy
Olomouckého KFS, a jednalo se
o skok do tvrdé reality. Domácí
soubor převyšoval naivně hrajícího hosty po všech stránkách
a hlavně v prvním poločase
mohli být Kostelečtí rádi, že ztrácejí pouze jediný gól. Vedle dvou
rychle vstřelených branek totiž
hráči Dubu zahodili několik dalších „loženek“, navíc inkasovali
z jediné přímé střely na vlastní
bránu. Po změně stran se sice
poměr sil opticky srovnal, ale
byli to opět přímočařeji hrající
domácí, kteří vstřelili další dva
góly a zaslouženě si připsali první
podzimní výhru. Kostelci tak nezbývá, než rychle zapomenout
a připravit se na nedělní domácí premiéru s Nezamyslicemi...
Večerník byl jejich prvnímu nevydařenému střetnutí uplynulou
sobotu přítomen naživo.
Stav před výkopem
Obě mužstva nastupovala do utkání
s velkým očekáváním. Domácí tým se po
pádu do nižší soutěže chtěl rehabilitovat
dobrým výkonem. Pod vedením zkušeného trenéra Pavla Korala nastoupily
všechny tradiční opory, doplněné navíc
o místní naděje. Kostelečtí naopak dávali
sobotní sestavu hodně obtížně dokupy.
Vedle absentujícího kouče Ivo Vykopala
(pracovní zaneprázdnění) chyběly z různých důvodů i stabilní opory jako Langr,

Baláš, Chytil nebo nadějný Božek. Kádr
tak byl doplněn dorostenci a veteránem
Alešem Horákem. Koučinku se pak chopil mládežnický trenér Juraj Šulc.

O
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„Rozhodla síla ve vzduchu...“

klikni na

pv.cz
www.vecernik

DUB NAD MORAVOU Jednookým mezi slepými se musel
po zpackaném vystoupení
v Dubu cítit kostelecký záložník Ivo Grepl (na snímku). Jako
jeden z nejzkušenějších plejerů hostující sestavy rozehrával
většinu standardek a byl také
jediným střelcem svého týmu,
když parádně levačkou zatočil
míč přes zeď do sítě. Po jednoznačné porážce ho však vydařená trefa ani moc netěšila, což
bylo v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník zřetelné...

Vývoj zápasu
Lepší start si nemohli plejeři Dubu snad
ani přát! Po deseti minutách vedli dvoubrankovým rozdílem a na nezkušený
výběr Kostelce padly očividná beznaděj
a frustrace. Sokol zatlačil soupeře do hluboké defenzívy a do šestnáctky se snášel
jeden nebezpečný míč za druhým. Dub
svůj dobrý výkon dokázal podpořit i časnou střelbou a hostující brankář Lukáš
Menšík si přes dvě obdržené branky pořádně zachytal. Kostelec se nadechl až po
Greplově krásně kopnutém přímáku, ale
rozjetý domácí tým si taktovku vzít nenechal. Krátce po přestávce přidal třetí zásah
a při střelecké nemohoucnosti Kostelce
se nemusel o vítězství vůbec strachovat.
Svůj vynikající individuální výkon korunoval deset minut před koncem nádhernou trefou Josef Šálek, vyhlášený dubský
kanonýr.

Marný boj! V hon na Šálka (č. 7), se změnilo utkání Dubu s Kostelcem. Domácího
kapitána se snaží zastavit Muzikant (vpravo) a Zatloukal. Foto: Zdeněk Vysloužil

však hasil Móri faulem a sám atakovaný
hráč přidal třetí zásah - 3:1. Domácí se
viditelně uklidnili a přenechali střed pole
soupeři. Povedenou kombinaci však
zakončil mladičký Skalník jen střelou do
rukavic Oháňky. Lužnému pak chyběly
ke skórování centimetry a následně po
nabití Preislerem pálil z ložené pozice těsně vedle Grepl... Jak se dávají branky, pak
předvedli domácí. Došlík rozehrál z rohu
hřiště volný kop proti noze Šálkovi a ten
po pár krocích vypustil projektil přímo
do šibenice - 4:1. Tečku za utkáním pak
Zásadní okamžiky
udělala akce Hrubana, jenž se proháčkoval po levé straně, nabil do šestnáctky
Prakticky z první útočné akce šli domácí Greplovi, ale ten pálil nad!
do vedení, když měl v šestnáctce osamoOsobnost utkání
cený Hegr na zpracování centru Ladislava
Navrátila spoustu času - 1:0. Další okno
ve středu kostelecké obrany pak využil Jednoznačným králem zápasu byl domáPřecechtěl, jenž se po samostatném úni- cí Josef Šálek. S jeho technikou a rychlostí
ku prosadil střelou podél gólmana - 2:0. měla kostelecká obrana obrovskou kopu
Následující bombu Ladislava Navrátila práce. Na jeho průniky byla radost se dípak Lukáš Menšík jen vyrazil, gólová do- vat. Přestože se v první půli neprosadil,
rážka však přišla z odmávaného ofsajdu. nenechal se otrávit a po změně stran se
Četné kostelecké fans rozjásal až Ivo Gre- odměnil dvěma trefami, přičemž ta drupl, jenž svou levačkou poslal míč z volné- há byla přímo výstavní!
ho kopu přímo k tyči - 2:1.
Zajímavost duelu
Do poločasu však mohli domácí svůj
náskok ještě navýšit. Šálek však své dvě
obrovské šance nezužitkoval, když ho Domácí standardky! Přestože je všichni
opakovaně vychytal Lukáš Menšík. soupeři dobře znají, těžko se s nimi vyNaděje na možný obrat pak vzaly za své pořádávají. Neoddiskutovatelným ruhned po startu druhého dějství. Obří šan- kopisem dubské ofenzívy, zvláště v doci Hegra ještě dokázal zpacifikovat Synek mácím prostředí, jsou pověstné dlouhé
odkopem na roh. Následný průnik Šálka auty. Jejich autorem je Lubomír Vaňák,

TJ Sokol Dub nad Moravou

jenž posílá míče od postranní čáry až
do malého čtverce, tam jde do soubojů
hřmotný Honza Došlík, za kterým zpravidla číhá připravený Pepa Šálek. Navzdory tomu, že z těchto akcí tentokrát
domácí branku nevytěžili, kostelecká Zdeněk Vysloužil
obrana si s tímto stylem absolutně ne- ●● V čem byla největší chyba, že
odjíždíte s prázdnou?
dokázala poradit!
„První poločas byl z naší strany hrozAtmosféra střetnutí
ný! Nehráli jsme vůbec, co jsme
chtěli. Přistoupili jsme na jejich hru,
Přes rekordní vedra, která v současnos- jen se nakopávalo a byl to samý souti sužují celou republiku, si do hlediště boj. Druhá půlka už byla lepší, snažili
útulného stadionku našla cestu téměř jsme se hrát po zemi, ale dostali další
stovka diváků. Mezi většinou místních góly. Padly po našich strašných chyfotbalových patriotů0 se neztratila ani bách. Chyběl nám důraz, navíc jsme
více než desítka Kosteleckých, kteří byli vlastní šance neproměnili.“
zvědaví na omlazené sestavy obou týmů. ●● Bylo poznat, že soupeř hrál něMnohem spokojeněji odcházeli Dubští, kolik let vyšší soutěž?
hostující příznivci pak měli hodně o čem „Myslím, že ani tolik ne. Spíše jim
vyhovovalo malé hřiště, byli doma.
diskutovat...

Foto: Zdeněk Vysloužil

Házeli dlouhé auty až do brány, výborně rozehrávali standardky. Ve
vzduchu byli hrozně silní, v tom
bych viděl hlavní rozdíly.“
●● Byl jste jediným střelcem
Kostelce, ale mohl jste dát i další
branky. Byly to však jediné šance
vašeho mužstva...
„Nevím, čím to bylo. (pokrčí rameny) Ve druhé půlce jsme hráli lépe,
ale nedostáváme se do zakončení.
Chybí nám finálka, nápad, nějaké
prostrčení.“
●● Čekal jste po vydařené přípravě něco podobného?
„Vůbec! Počítal jsem, že tu uhrajeme
minimálně bod. Bohužel...“

Pozápasové hodnocení trenérů
Pavel KORAL - TJ Sokol Dub nad Moravou:
„Se třemi body jsem spokojený, mrzí mě trochu, že za
stavu dva nula, jsme trochu přestali hrát. Pasivita se
nám nevyplatila, v jiných zápasech by nás to mohlo
mrzet. Myslím si, že o naší výhře rozhodly osobnosti
a hlavně standardní situace. Myslel jsem, že nás Kostelec prověří více, ale asi se projevilo obrovské horko.
Naším cílem je se rvát o postup, vykročili jsme dobře.“
(úsměv)

4 :1

Juraj ŠULC - TJ FC Kostelec na Hané:
„Jednoduchá věc: domácí byli ve všem lepší, důraznější,
u všech míčů byli dřív. Po deseti minutách bylo skóre 0:2,
podařilo se nám sice snížit a do druhé půle jsme šli se snahou
změnit hru. Dostali jsme však rychle třetí gól... Před zápasem
se vedly řeči o přestárlé defenzívě Dubu, opak byl ale pravdou, ona byla obrovsky zkušená! Hodnotil bych pozitivně
mladičkého Hrubana. Příští domácí zápas bychom měli být
kompletní a jednoznačným cílem budou tři body!“

TJ FC Kostelec na Hané

1. kolo Clean4you I.B třída, skupina A
Hronek

Doseděl

Móri
Synek

Pavel

Juraj

KORAL

ŠULC

Lad. Navrátil
Horák
Lužný

Šálek

Oháňka

T. Menšík
L. Menšík

Rychlý
Vaňák

Preisler

Hegr

Muzikant

Chocholáč

Došlík
Zatloukal

P. Hrabal

Grepl

Přecechtěl

Branky: 3. Hegr, 9. Přecechtěl, 51. pen. a 81. Šálek
Střely na branku:
Rohové kopy:

10
7

Střely mimo branku:

Žluté karty: 36. Došlík, 45. Hronek, 57. P. Hrabal

DUB N. M.

4 :1

KOSTELEC

Branky: 19. Grepl

( 2 :1)

8

Střely na branku:
Rozhodčí: Šmíd - Molík, Milek
Střídání: 52. D. Hrabal za Hronka,

74. Coufal za Hegra, 78. Hradil za Vaňáka, 81. Pazdera za Došlíka, 86. Matoušek za Doseděla

Diváků: 80

Rohové kopy:

3
5

Střely mimo branku:

Žluté karty: 41. Synek, 51. Móri, 59. Muzikant
Střídání: 46. Skalník za Horáka, 69. Hruban za Muzikanta, 78. Kopka za Zatloukala

4
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přímé reporty
zpravodajství
asy
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

Posila Hané Petr Ohlídal:

VRAHOVICE PŘIPRAVILY HANÉ OBĚ BRANKY „V klidu jsem si zahrál fotbal“
Domácí nebyli schopni ani z vyložených pozic trefit bránu, hosté byli přesnější

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
VRAHOVICE Osm týdnů trvající přestávka v nižších fotbalových soutěžích je definitivně
pryč a o víkendu se i v okresních
patrech začalo opět hrát o mistrovské body. Hned na úvod došlo na atraktivní městské derby,
když vrahovický Sokol přivítal
na svém hřišti Hanou Prostějov.
Utkaly se tak pátý se druhým
celkem uplynulého ročníku
a stejně jako před rokem se i nyní radovali hosté. Zatímco minule se tak stalo až na pokutové kopy, nyní zásluhou tref Radovana
Světlíka s Davidem Strouhalem
hned po skončení řádné hrací
doby.
Stav před výkopem
Oba celky vsadily na podobný model
letní přípravy, tedy strávit tuto krátkou
roční fázi bez klasických přáteláků.
Došlo také na drobné změny v kádru,
když Vrahovice opustil Jan Dvořák
mířící do Plumlova a na lavičku se
po několika letech vrátil Jan Řezníček, jenž nahradil Pavla Zapletala. To
v Hané zůstal i nadále hrajícím koučem Martin Kolář, mimo hru je však
vinou zaměstnání Jan Mašík a již
tak zkušený kádr ještě doplnili Petr
Ohlídal s Romanem Petrželou. První
z této dvojice naskočil již proti Vrahovicím, druhý zatím v sestavě chyběl.

Vývoj zápasu
Domácí začali nadějně a zpočátku
byli nebezpečnější. Sami však následně nabídli hostujícím hráčům
možnost jít do vedení a vzápětí to

mohlo být již 0:2. Oba poločasy nabídly přes enormní vedro pohledné
akce a spoustu nebezpečných situací
před oběma brankami, scénář byl ve
všech případech obdobný. Domácí
měli obrovské problémy správně
zamířit a téměř vše létalo tu více, tu
méně mimo tři tyče, takže Zbyněk
Lošťák mohl zůstávat relativně v klidu. To na druhé straně si naopak David Pokorný vydatně zachytal, mířil
na něj hned dvouciferný počet pokusů. A dva z nich skončily za jeho zády,
podruhé se tak stalo i s jeho přispěním pětadvacet minut před koncem.

VRAHOVICE Po celkem
čtyřech letech strávených v lipovském dresu, kdy „na stará
kolena“ okusil kvalitu I. B a posléze I. A třídy Olomouckého
KFS, se v létě rozhodl Petr
Ohlídal (na snímku) pro další přesun. Dvaačtyřicetiletý
bek zamával krajské kopané
a odešel na hostování do Hané
Prostějov, v jejímž dresu bude
nyní poznávat taje okresního
přeboru.

O
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Hosté (ve světlejším) dokázali být přesnější, ohrožovali bránu soupeře častěji
a odměnou jim byly i dva míče ve vrahovické síti.
Foto: Jiří Možný

Zásadní okamžiky

Jiří Možný

Foto: Jiří Možný

i když my máme podstatně větší věkový průměr. Ale jak je vidět, zvládli
jsme to líp.“
●● Pomáhali aspoň občerstvovací
přestávky?
„Nápomocno to bylo. Domluvili jsme
si je s rozhodčím a on s tím souhlasil,
takže jsme se dvakrát během poločasu
osvěžili, ale stejně moc vám to nepomůže. V tomto počasí ne.“
●● Co se týče hry dozadu, viděl jste
v ní rezervy?
„Z mého pohledu jsme je do žádné
vyložené šance nepustili. Všechno, co
měli, tak byly střely kolem šestnáctky,
k tomu navíc vůbec netrefovali bránu.“
●● Lze už nyní něco soudit o tom,
jaká by to mohla být soutěž?
„To vůbec netuším. Pro mě to byl první zápas v okresním přeboru, pouze
jsem slyšel, že Vrahovice by měly patřit
k tomu lepšímu. Uvidím dál.“

●● Máte za sebou premiéru v okrestyči, ani Kučera tváří v tvář gólma- sebou i zbývající Jiří Zbožínek, Mar- ním přeboru, jak jste s ní spokojen?
Ještě v úvodních dvaceti minutách novi uprostřed malého vápna.
„Utkání hodnotím dobře, splnilo se
tin Kolář, Jaroslav Tesař.
otálel zkušený Martin Procházka s odpřesně to, proč jsem tady. V klidu jsem si
Osobnost utkání
Atmosféra střetnutí
kopem a po jeho přihrávce na střed
zahrál fotbal bez nějakých emocí a tlaku.“
obrany se míče chopil Světlík, robust(úsměv)
ní útočník Hané se tak zadarmo ocitl Ačkoliv dosáhl Radovan Světlík Velké vedro a teploty vysoko nad třicet ●● Je to velký rozdíl oproti I. A třídě?
sám před gólmanem a po zemi neza- v dubnu tohoto roku již jednačtyřiceti stupňů lákaly spíše k návštěvě nedale- „Je to hodně velký rozdíl. V I. A třídě hraváhal - 0:1. Chvíli po něm se po další let, i v tomto pokročilém věku dokáže kého koupaliště, i tak si cestu do ocho- je hodně mladých kluků kolem dvaceti
Procházkově chybě ocitl v gólovce stále prohánět soupeřovy obránce zů našla přibližně stovka příznivců, let, kteří mají obrovskou kvalitu. Tady
Strouhal, kličkou na střed si položil a být trvalou hrozbou pro brankáře. kteří se snažili své hráče podporovat jsou taky mladí kluci, ale nemají takové
domácího beka, ale brankář míč vyra- Prokázal to i proti Vrahovicím, kdy a dávali hlasitě najevo nesouhlas s někte- zkušenosti.“
zil. Následně domácí Jodl po roho- v první půli pohotově využil hrubky rými verdikty arbitrů, především s po- ●● Takže takové klidnější utkání pro
vém kopu v jasné pozici přepálil, tech- domácí defenzivy a otevřel skóre. suzováním faulů a rozdělením žlutých vás?
nickým pokusem neuspěl ani Poté se dostal ještě do dalších tuto- karet. Přímo na hřišti ale emoce neplá- „Samozřejmě. Pro mě v mém věku je to
Studený. Na druhé straně se Světlík vých příležitostí, při nichž mu chybě- ly a hrálo se sice v poměrně vysokém již klidnější. (smích) Jsem ale spokojen, já
vyhnul ofsajdu, po kličce gólmanovi lo jen málo, aby náskok ještě navýšil. tempu, ale bez žádných nežádoucích jsem si zahrál dobře.“
výstřelků. Všichni byli hlavně rádi, že do- ●● A jak se hrálo v tak velkém vedru?
však neuspěl, Krupičkův gól hlavou
Zajímavost duelu
kázali máknout a v náročných podmín- „No, počasí určitě fotbalové nebypak pro ofsajd neplatil.
lo. Pro obě strany to ale bylo stejné,
kách utkání odběhat až do konce.
Již ve druhé půli šel Světlík na gólmana a opět neuspěl, domácí ka- S trochou nadsázky by šlo sobotní
pitán Kratochvíl pak z pár metrů duel nazvat soubojem generací. Vraa s dostatkem času poslal míč vedle, hovický dres totiž od první minuty
když se gólman jen mohl ptát, kam obléklo hned sedm hráčů narozeto půjde. Následovaly další gólovky ných v devadesátých letech, další
Hané - nejprve křižná střela k tyči, dva takoví střídali. A jediným třicátpoté se Pokorný zaskvěl i při nahráv- níkem v základu byl Procházka. To
Jan ŘEZNÍČEK - TJ Sokol Vrahovice:
Martin KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
ce zprava na malé vápno a skokem na druhé straně byl nejmladším třia- „Na to, že jsme za sebou neměli žádný ostrý přípravný zápas „Vzhledem k tomu, že to byl náš první zápas, tak jsem spovytěsnil na roh i koníčka po centru třicetiletý Strouhal a naopak kapitán proti těžkému soupeři, tak jsme hráli dobře a jsem spokojen. kojen s výkonem i výsledkem. Celkově to mělo úroveň na
zprava. Druhý gól přinesla až stan- Ivan Jančiar prožívá již svůj dvaapa- Samozřejmě s předvedenou hrou, s výsledkem už ne. Při okres, měli jsme vcelku dost vyložených šancí. I soupeře
dardka a ne zcela jistý zákrok do- desátý rok. Jejich věkový průměr prvním gólu jsme namazali soupeři před bránu a u druhého jsme do něčeho pustili, ale myslím si, že jsme toho měli víc
mácího brankáře, který přetavil ve tak činil neuvěřitelných 37,6 roku gólman šel daleko z brány, nechytil míč, ale pouze ho boxo- a zaslouženě jsme vyhráli. Na to vedro bylo nasazení dobré,
druhou branku Strouhal - 0:2. Na a podobné to bylo i na lavce, kde již val. Máme úzký kádr, takže to bude složitější, byl bych ale rád, budeme hrát, co nám soupeř a zdraví dovolí. Pokud se bukdybychom se pohybovali nahoře. Když budeme hrát do deme scházet, tak myslím, že opět budeme hrát ve vyšších
druhé straně neuspěli Vrahovičtí oslavili čtyřicátiny Pavel Ociepka
pátého místa, budu maximálně spokojen.“
patrech a mohli bychom bojovat o první místo.“
ani hlavičkou z pár kroků na zadní s Petrem Hlávkou a třicítku mají za

Pozápasové hodnocení trenérů

0 :2

TJ Sokol Vrahovice

TJ Haná Prostějov

1. kolo Sportika II. třídy – Přeboru OFS Prostějov
Michalec

Marek

Strouhal
Jančiar

Jan

Martin

ŘEZNÍČEK

KOLÁŘ

Bukovec
Ohlídal
Pokorný

Světlík

Studený

Krupička
Lošťák

Jodl
Zatloukal

Procházka
Kučera

Kaprál

Čermák

Kratochvíl
M. Trnavský

Doležel

P. Trnavský

Prucek

Branky: -

VRAHOVICE

0 :2

HANÁ PV

Branky: 18. Světlík, 65. Strouhal

( 0 : 1)

Střely na branku:
Rohové kopy:

3
4

Střely mimo branku:

11

Střely na branku:
Rozhodčí: Procházka – Němec, Bašný

Diváků: 95

Rohové kopy:

11
5

Střely mimo branku:

Žluté karty: 41. Jodl, 65. Kratochvíl, 66. Marek

Žluté karty: 40. M. Trnavský

Střídání: 65. Farný za Michalce, 75. Němec za Jodla, 81. Hájek za Kučeru

Střídání: 46. Zbožínek za Kaprála, 83. Tesař za Strouhala, 88. Ociepka za Světlíka

8
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navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz

Fotbal

DODramatickou
URČICpřestřelku
SE VRÁTILA
VÍTĚZNÁ
FOTBALOVÁ
RADOST
s Hněvotínem rozhodl Michal Trajer!
4
2

URČ
HNĚ

URČICE Šťastné a důležité body!
Obrovská úleva a šťastné úsměvy,
se zračily po závěrečném hvizdu ve
tvářích všech určických hráčů i činovníků. Nově poskládaný tým, se
vrátil po dvouročním divizním intermezzu do krajského přeboru vítězně! Premiérová výhra se nerodila
vůbec lehce, kvalitní soupeř z Hněvotína však promrhal šanci na obrat
a díky vlastní herní nekázni odjížděl
s prázdnou. „Připravili jsme se o jasnou výhru. Hráči si na hřišti dělali,
co chtěli, nedrželi se taktiky,“ pokyvoval smutně hlavou hostující kouč
Ivo Lošťák. „Pro náš nový tým je
každá výhra nesmírně cenná. Stálo
při nás i štěstíčko,“ podotkl určický
lodivod Evžen Kučera.
Domácí vstoupil do utkání velmi dobře. Hned z úvodní šance šel do vedení.

´
´
zapasove
´ˇ
menicko

MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
2. kolo: Hlučín – 1.SK Prostějov (sobota 15.8., 16.30, rozhodčí: Tomanec – Mikula, Hanák).
SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
2. kolo, neděle 16. srpna, 16.30: Kralice na Hané – Velké Losiny (sobota 15.8.,
16.30), Zábřeh – Určice.
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
2. kolo, neděle 16. srpna, 16.30: Konice – Troubelice.
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
2. kolo, neděle 16. srpna, 16.30:
Plumlov – Klenovice na Hané (sobota
15.8., 16.30), Slatinice – Mostkovice,
Čechovice – Bělotín, Lipová – Brodek u
Přerova.

Hochman poslal volný kop od pravého
rohového praporku do mlýnice v malém čtverci a důrazný Zelina protlačil
míč do sítě - 1:0.
Vedení Určické povzbudilo a mohli
svůj náskok navýšit opět ze standardní
situace. Exekuce dalšího přímáku se
chopil opět Hochman, jeho zdí tečovaná střela málem zapadla pod horní
tyč, kde jen s vypětím všech sil vyškrábl
brankář Andrýsek.
Domácí Sokol se ale přece jen radoval.
Deset minut před koncem poločasu se
Trajer prosmýkl okolo obránce a prostřelil gólmana - 2:0.
Až tento nepříznivý vývoj probral mírně favorizované hosty z nedbalek. Po
tečované střele Davida Lošťáka se míč
zastavil o horní tyč. Následně se ocitl
za obranou Novotný, ale jeho lob přes
vybíhajícího Kostelku byl vysoký. V nastaveném čase pak pálil z hloubi šestnáctky nebezpečně Pagáč, ale Kostelka
byl na místě!
Co se Hněvotínským nezdařilo v závěru první, povedlo se zkraje druhé

půle. K obratu zavelelo ikonické duo
Kryl - Novotný. První jmenovaný utekl
po pravé straně, dal nezištně pod sebe
a Novotný pálil do prázdné - 2:1. Za
necelé tři minuty pak bylo srovnáno!
Novotný vyslal kolmicí do úniku Benýška, jenž utekl Zacpalovi a prostřelil
Kostelku - 2:2.
Na domácí tým padla deka a v daný
moment by na něj nevsadil nikdo z přihlížejících ani pěťák. Dvacet minut
před koncem však spálil doslova tisíciprocentní šanci Novotný, když přestřelil z malého čtverce…
Platilo pak otřepané nedáš dostaneš.
Po sporném souboji Trajera s Šulcem
v rohu hřiště, kopali domácí standardku.
Hochman přetáhl až na druhou stranu
velkého čtverce, Zelina vrátil na tyč a pohotový Trajer dopíchl míč do sítě - 3:2.
O čtyři minuty později si pak pohrál
Patrik Zapletal s obráncem, stylem
pojď sem, kam jdeš a završil dílo zkázy
hostujícího celku - 4:2!
Očividná úleva se zračila ve tváři domácího kouče. „Ze zápasu jsem měl

velké obavy, protože Hněvotín na jaře
prakticky neprohrál a patří k nejlepším
týmům soutěže. Vyhrálo se a jsem za to
samozřejmě rád,“ smál se na celé kolo
Evžen Kučera a vážněji pokračoval:
„Potvrdilo se, že dvoubrankové vedení je ošidné. Uklidnili jsme se až moc.
Soupeř nás v první čtvrthodině druhého poločasu přehrával, kupili jsme chybu za chybou. Nehráli jsme jednoduše
a pustili soupeře do tlaku. Vyrovnali
a mohli dát i další góly. Kdyby své tutovky proměnili, bylo asi po zápase.“
Ve zcela opačném rozpoložení byl
kormidelník poražených. „Dvacet
minut na hřišti nefungovalo z naší
strany vůbec nic. Dostali jsme dva
laciné góly, ale mohli jsme to ještě do
poločasu otočit. Druhou půli jsme
začali úplně jinak, vyrovnali, ale místo
abychom soupeře dorazili, dostaneme
třetí gól…,“ soukal ze sebe Ivo Lošťák
a dodal: „Byl to nervózní zápas, z naší
strany zpackaný. Vrátili jsme se zpátky,
mohli skóre otočit… Po podle mého
názoru otočené standardce jsme in-
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kasovali rozhodující gól. Víc jsme
mluvili, než se soustředili na hru. Jednoznačně jsme tu dnes body ztratili!“
Určický tým si tak po delší době mohl
v šatně zakřičet vítězný chorál. Nadstandardní náladu měl i navrátivší se
kouč Kučera. „Velmi důležitý výsledek.
Naposledy jsme tu v šatně křičeli před
deseti měsíci po výhře s Hranicemi.
Byla to těžká zkouška, poznal jsem, co
nás celou sezónu čeká!“
V dalším kole zajíždějí Určice na hřiště loni třetiligového Zábřeha. „Vů-

bec nevím, co od toho mám čekat.
Nevím výsledek jejich zápasu, ani
sestavu. Někdo říká, že mají výrazně
omlazený a nezkušený tým. Další hlasy zase varují, že by mohli hrát nahoře. Opravdu si nedovedu představit,
jak se bude soutěž vyvíjet,“ uzavírá
Evžen Kučera.
Určický výběr se v Zábřehu představí
v neděli 16.8. od 16:30 hodin. Další
domácí zápas čeká na Určice v neděli
23. Srpna, kdy opět od 16:30 hodin
hostí rezervu Mohelnice.
(zv)

Kraličtí přivezli bod ze silného Kojetína
KOJ
KRH

2
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KOJETÍN, PROSTĚJOV Úspěšný
začátek. Do nedalekého Kojetína
odcestovali hráči Kralic s cílem urvat nějaký bod, byť si uvědomovali, že kvalita by měla být na straně

soupeře, jenž i díky domácímu prostředí byl favoritem duelu. Hosté
tak vsadili na defenzivnější taktiku,
přesto se hned dvakrát dostali do
vedení a nakonec si odvezli cennou
remízu.
„Je to sice takové smůlovatější, když
jsme druhý gól dostali až v závěru, je
to ale asi spravedlivé. V první půli jsme
byli lepší a ve druhé jsme sice vedli,
domácí nás ale zatlačili a zasloužili si

vyrovnat,“ bilancoval kouč Kralic Ivo
Gottwald.
Také tento zápas se odehrával ve velkém horku a možná i proto se Kojetínští směrem dopředu šetřili. „Zvolili
jsme defenzivní taktiku, paradoxně se
ale oni zatáhli a my jsme měli více ze
hry a míč na svých kopačkách. Tím
nás soupeř překvapil, čekali jsme, že
právě on bude ofenzivní a opak byl
pravdou. Vypořádali jsme se s tím ale

velice dobře a vyhovovalo nám to, nechali nás tvořit,“ popisoval.
Teprve až vedoucí branky s podpisy Nečase a Neorala přiměly domácí k větší
aktivitě. „Pak to otevřeli a měli více ze hry,
prostě museli. Do brejků jsme se moc
nedostávali, síly na to nebyly, takže jsme
volili spíše postupný útok,“ přibližoval.
A ve výsledku byl spokojen i proto, že
mu chyběli gólman Krejčí i obránce
Škoda a Dostál hrál pod antibiotiky.

„Za týden to nebude o moc lepší, sice
už bude Škoda, ale odjede Neoral. Od
třetího kola už snad bude všechno
v pořádku,“ zadoufal Ivo Gottwald.
Dalším soupeřem Kralických bude
v sobotu od půl páté Sokol z Velkých
Losin, pro domácí půjde o premiérový mač na vlastním hřišti. Hosté začali
vysokou výhrou 4:0 nad Chválkovicemi a navazují tak na poslední ročník,
v němž obsadili třetí pozici.
(jim)

Mostkovičanky vypadly v poháru až po penaltách

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:
2. kolo: Třinec – 1.SK Prostějov (sobota
15.8., 14.30, Mojžíš – MS KFS, MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U17:
2. kolo: Hlučín – 1.SK Prostějov (sobota
15.8., 10.15, Zelník – MS KFS, MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - starší:
2. kolo: Val Meziříčí - Čechovice (neděle
16.8., 10.15, Kozubík – Zl KFS, Zl KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - mladší:
2. kolo: Valašské Meziříčí - Čechovice
(neděle 16.8., 12.30, Zl KFS – Kozubík,
Zl KFS).
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
2. kolo: Chválkovice – Konice (sobota
15.8., 14.00), Určice – Mohelnice (sobota 15.8., 9.30), Opatovice – Kostelec na
Hané (sobota 15.8., 16.30).

Pivín přivedl Valtra a myslí na špici

1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
2. kolo, neděle 16. srpna, 16.30: Čekyně – Pivín (sobota 15.8., 16.30), Vrchoslavice – Kojetín „B“, Kostelec na Hané
– Nezamyslice.
1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
2. kolo, neděle 16. srpna, 16.30: Zvole
– Hvozd (sobota 15.8., 16.30), Protivanov – Jesenec, Velká Bystřice – Otinoves.

PØEBOR OFS PROSTÌJOV SPORTIKA II. TØÍDA:
2. kolo, sobota 15. srpna, 16.30:
Skalka – Smržice (hřiště Klenovice na
Hané), Určice „B“ - Olšany, Haná Prostějov - Otaslavice, Zdětín – Vrahovice
(neděle 16.8., 16.30), Držovice - Němčice, Čechovice „B“ - Horní Štěpánov, Přemyslovice - Brodek u Prostějova (neděle
16.8., 16.30)
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce
na vaši návštěvu!
(jim)

PIVÍN Pomyslným černým koněm
„A“ skupiny I. B třídy by se v nové sezoně mohl stát pivínský Sokol. Proč?
Protože se mu podařilo udržet tvůrce
hry Jaroslava Svozila mladšího, novou
hvězdnou akvizicí se stal Pavel Valtr
z Kralic zdaleka to není jediný příchod.
„Nebudu se za nic schovávat. Jestli
nebudeme do pátého místa, tak je to
moje chyba. Máme dostatečnou kvalitu dopředu i dozadu a mělo by se to
projevit,“ postavil se k tomu čelem
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TJ Sokol Mostkovice
SK Líšeò
2:3 po penaltách (1:1)
Hráčky Mostkovic (v zeleném) byly silnější na míči a vytvořily si množství šancí, z vítězství se ale nakonec radovat nemohly. Foto: Jiří Možný

na 1:0 Barča Karafiátová, na vyrovnání
krátce před poločasem odpověděla po
přestávce Domesová, jíž se podařilo
proměnit penaltu po faulu brankářky
na svou osobu. Ovšem Líšeň vzápětí
opět srovnala pak už remízu ukopala.
Mostkovičanky měly ještě kupu příležitostí a nespočet náznaků ke vstřelení
rozhodující branky, ovšem střídající

trenér „A“-mužstva Jaroslav Svozil
starší.
A za pravdu mu dávají i výkony a výsledky v přípravě, když jeho tým zdolal Velký
Týnec 5:4, stejným poměrem podlehl
Kralicím, poté zdolal Brodek u Prostějova 7:1 a s Klenovicemi se rozešel 2:2.
„S přístupem i výsledky jsem spokojen, stále ale dostáváme hodně branek.
Na druhou stranu jich také hodně dáváme,“ pousmál se.
Hlavní posilou je beze sporu Pavel

Holubová nejprve napálila břevno
a krátce poté i tyčku, Domesové se nepodařilo proměnit sólo. Ani Soares míč
do brány neprotlačila a dalším příležitostem zabránila včasnými výběhy daleko z
brány gólmanka Weidenhöferová.
Došlo tak na penalty. V nich první dvě
mostkovické hráčky selhaly, své spoluhráčky ale ve hře udržely výborným

Valtr, jenž tvořil hru v Kralicích. „Pavla znám už od žáčků, s Jardou hrával
v LeRKu. Věřím, že to spolu prokombinují a také rozmělní pozornost soupeře,“ těší se na pohledné duely.
Po zranění se navíc vrací hlavičkář využitelný v ofenzivě i defenzivě Stanislav
Filka, k návratu se podařilo přemluvit
i Jiřího Vláčilíka a základní sestavu přišli
zkvalitnit Tomáš Krč s Michalem Barnetem. „Tomáš sice laboruje se zraněním,
má natažené vazy v kotníku, ale do týdne

skokem k tyči Mikešová a pak i soupeřky
přestřelily. Po třetí sérii to tak bylo 1:1, do
vedení se ale domácí tým nedostal. Proti
bylo břevno a tento brejk již Líšeň využila.
„Holky to už nezvládly po psychické
stránce. Věděly, že měly rozhodnout
v normální hrací době a nemělo na ně
vůbec dojít. Už to bylo víceméně v hlavách,“ je přesvědčen Karafiát.

by měl být v pořádku. Počítám s ním na
místo běhavého krajního záložníka. To
Michal je naším odchovancem a prošel
si dorostem 1. SK Prostějov, dokonce
byl loni na testech v Opavě. Je mladý
a má svou kvalitu,“ představil Svozil další
pivínské nováčky.
Mezi ztráty naopak patří hostování Martince ve Vrchoslavicích a také vynucený
návrat útočníka Špačka zpět do Dobromilic. „Jsem zklamaný z jejich přístupu.
Nechtějí ho pustit za žádnou cenu a vadí

I.A třída skupina A

BOHUŇOVICE, PROSTĚJOV Výrazně obměněný konický kádr nedokázal na první
pokus od pádu z krajského přeboru uzmout
body a ze hřiště bohuňovického Sokola se
vrátil s prázdnou. Hosté poprvé inkasovali
těsně před pauzou, poté ještě dostali další dvě branky, pak se jim
ale podařilo korigovat a v závěru nebyli daleko od remízy.
TJ Sokol Bohuòovice
Sokol Konice
3:2 (1:0)

Branky: 43., 58. a 76. Fryčák –
79. F. Drešr, 82. Antl. Rozhodčí:
Bartůněk – J. Dorušák, Vojtek. Sestava Konice: Machač – Burget, Rus
(72. P. Sedláček), Bílý, F. Drešr – Vogl,
Řehák, Kořenovský, T. Sedláček,
Gottwald (46. Blaha) – Antl. Trenér:
Radek Řehák.
Hodnocení trenéra Konice
Radka Řeháka:
„Od první minuty jsme byli lepší na
míči, měli jsme náznaky, nedokázali

jsme je ale využít. Soupeř se ale do
hry dostal až po půlhodině, když
jsme ho chybou vyslali do brejku na
brankáře, ten to ale vyřešil. Druhou
šanci už ale využili a dvě minuty před
pauzou šli do vedení. To bylo asi rozhodující. Do druhé půle jsme opět
vstoupili lépe, nedorozumění obrany a brankáře však Blaha nevyužil.
Poté se hrálo mezi šestnáctkami a
ze standardky jsme dostali na 2:0.
Dobývali jsme, přišel ale brejk tři na
jednoho a 3:0. Zvedli jsme se, tlačili
jsme, bleskově jsme snížili na 3:2,
víc už jsme ale nestihli. Soupeř si to
pohlídal.“
(jim)

●● více informací
●● více ohlasů
●● více fotografií, videí
najdete nás také na www.vecernikpv.cz

Branky: 22. B. Karafiátová, 68. Domesová z penalty – 40. Šebelová, 69. Čeketová, rozhodující penalta Vavrušková.
Rozhodčí: Němec – Kvapil, Spurný.
Sestava Mostkovic: Mikešová – Kraváková, Koudelková, Hasová, Vaverková – Haluzová, B. Karafiátová, Jančíková, Soares, Chytilová – Domesová.
Střídaly: Holubová, Hejcmanová,
Borovcová, Ošťádalová, Ptačníková.
Trenér: Jaroslav Karafiát.
(jim)

mi, když se mladším hráčům brání, aby šli
hrát o dvě třídy výš. On byl u nás spokojen, má výbornou tréninkovou morálku,
tady se trénuje v patnácti šestnácti lidech
a také dával góly. Stále se o něj budeme
snažit,“ nevzdává se zkušený lodivod.
Samotné Dobromilice situaci komentovat nechtěly a svůj postoj nechtěly vysvětlit. „K hostování pana Špačka se vyjadřovat nebudeme, je to interní záležitost FC
Dobromilice,“ sdělil textovou zprávou
sekretář oddílu Drahoslav Žondra. (jim)

Lipová
Plumlov
Mostkovice

I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Poprvé po mnoha letech
zasáhlo hned pět celků z Prostějovska
Klenovice
do „B“ skupiny I. A třídy. Třemi body se do
sezony podařilo vstoupit pouze lipovským fotbalistům, ti díky třem standardkám zdolali Opatovice. Alespoň remízu se podařilo získat
triu Čechovice, Plumlov, Mostkovice, naopak zcela naprázdno vyšly Klenovice. Ty sice po pádu z krajského přeboru nad Lipníkem
vedly, poté ale dvakrát inkasovaly a doma prohrály. V tomto kalendářním roce tak ještě nezískaly ani bod.
Čechovice

se vyvarovat individuálních chyb, nesmíme tolik panikařit. Lipník se s horkem vyrovnal lépe, my jsme od pětasedmdesáté
Branky: 31. Rozehnal – 35. Lošťák, 47. minuty šlapali vodu.“
Kovařík. Rozhodčí: Oulehla – Sigmund,
SK Lipová
Frais. Sestava Klenovic: Polák – Frys, LišFKM Opatovice-Všechovice
ka, Frýbort, Losman – Vitásek, Rozehnal,
3:2 (3:1)
Všianský, Smékal (83. Sigmund) – Borovský, Přikryl (70. R. Cetkovský). Trenér: Branky: 6. Spáčil, 16. Vybíhal, 36. Petržela
– 12. Klvaňa, 54. Janásek. Rozhodčí: StraVladimír Horák.
ka – Jílek, Lepka. Sestava Lipové: Vybíhal
Hodnocení trenéra Klenovic
– Barák, Macourek, Spáčil, Žilka – Jamrich
Vladimíra Horáka:
(65. Barták), Takáč, Vybíhal, Novák – Liš„S první půlí jsem mohl být spokojen. ka, Petržela (46. Z. Koudelka). Hrající treSoupeře jsme přehrávali, vytvořili jsme nér: Pavel Růžička.
si hned několik gólových příležitostí i
Hodnocení hrajícího trenéra Lipové
spoustu standardních situací, jenže jsme
Pavla Růžičky:
dali jen jednu branku. Borovský šel sám na
brankáře a nedal, prosadil se až Rozehnal. „Od počátku se to pro nás vyvíjelo dobře.
Domácí v závěru po chybě u lajny střelou Brzy jsme dali gól, pak jsme sice po chybě
z dálky srovnali a druhý poločas ovlivnila inkasovali, ale podařilo se nám dát další
naše chyba v obraně. Po brzké brance na dvě branky. Byl to sice velice těžký zápas
1:2 jsme se již do hry nedostali, hráli jsme proti kvalitnímu soupeři s výborným útozbrkle, špatně jsme drželi míč vepředu, jen kem, ale díky standardním situacím jsme
jsme nakopávali na Borovského, který se to zvládli, všechny tři góly jsme totiž dali
sice snažil, měl to ale hodně těžké. Krajní hlavou. Za stavu 3:1 jsme ještě do poločasu
záložníci nechodili do náběhů a musíme mohli přidat čtvrtou branku a rozhodnout,
TJ Sokol Klenovice na Hané
FK Spartak Lipník nad Beèvou
1:2 (1:1)

místo toho jsme pak sami inkasovali a ke
konci jsme opět byli zbytečně nervózní.
Pět minut před koncem nás podržel Radek Vybíhal a už jsme to udrželi. Ve druhé
půli už se nám ale tolik nedařilo.“
FK Brodek u Pøerova
TJ Sokol Èechovice
0:0

Rozhodčí: Molík – Januš, Pivoňka. Sestava Čechovic: D. Klimeš – A. Pospíšil,
Vlach, Šmíd, Ján – Pytela, M. Klimeš, Drmola – R. Klimeš (80. Klváček) – Jáhl (85.
Chmelík), Nejedlý (60. Jančík). Trenér:
Jaroslav Klimeš.
Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Klimeše:
„Jednoznačná bodová ztráta! Šli jsme
šestkrát sami na branku a nedali nic! S výjimkou první dvacetiminutovky, jsme byli
lepším týmem. Soupeř má mladé, snaživé
hráče, ale kvalita byla na naší straně. Útočníci si nemají co vyčítat, každý měl dvě
tutovky, ale neprosadil se nikdo. Chtěli
jsme moc vyhrát, bohužel jsme to zpackali
sami.“
TJ Sokol Mostkovice
FC Beòov
3:3 (3:2)

Branky Mostkovic: Šlézar 2, Hatle. Rozhodčí: Vrána – Koláček, Majer. Sestava
Mostkovic: Lukáš – Všetička, Milar,
Chmelař, R. Hanák – Šlambor, Hatle, Šlézar, Musil (88. Kapounek) – Kamenov ml.
(75. Bureš), Dadák (70. M. Vojtíšek). Trenér: Jiří Kamenov st.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„V úmorném vedru jsme přivítali běhavého a fyzicky nadupaného soupeře,
ze kterého jsme měli zdravý respekt.
Vzhledem k našemu posílení jsem však

věřil v dobrý výsledek. Podařilo se nám
vstřelit rychlý gól po krásné ráně Šlézara. Zbytečně nás však uklidnil, soupeř
kontroval rychlým protiútokem. Následně jsme však z převahy vytěžili další
dvě branky, srazil nás však nešťastný
kontaktní gól do šatny. Zkraje druhé
půle jsme mohli přidat čtvrtý zlomový
zásah, postupně nám však docházely
síly. Soupeř vrhl všechny síly do útoku,
hrál na tři hroty a důrazem nás zatlačil.
Pět minut před koncem pak vyrovnal.
Pro nás je to poučení, že se fotbal hraje
devadesát minut a ne šedesát. Máme
široký kádr, příště dostanou šanci další
hráči.“
TJ Tatran Všechovice
TJ Sokol Plumlov
2:2 (1:0)

Branky Plumlova: Hladký, Dvořák.
Rozhodčí: Knop – Oulehla, Sigmund.
Sestava Plumlova: Simandl – Kutný (46.
Křupka), Olejník, Kocourek, J. Kiška (46.
Gryglák) – Varga (57. Ostratický), Ševcůj,
Fabiánek, Klváček (85. Kovařík) – Hladký,
Dvořák. Trenér: Petr Kiška.
Hodnocení trenéra Plumlova
Petra Kišky:
„V první půli hráli prim domácí. Měli
tak tři, čtyři loženky, ale neproměnili je.
Gól jsme inkasovali z rohu. Druhá půle
odstartovala smolným vlastencem Vargy, ale soupeři postupně docházely síly.
V poslední půlhodině jsme byli jasně
lepší, měli spoustu šancí a zaslouženě
vyrovnali. S přihlédnutím k přípravě,
kdy jsme dostávali spousty gólů, je pro
nás bod dobrým výsledkem. Jednalo se
o týmový výkon, za který byli hráči odměněni. Teď nás čekají Klenovice a rádi
bychom zvítězili. Každý zápas je však
jiný…“
(jim, zv)

Pivín na úvod neuspěl, Vrchoslavice ano
II.B třída skupina A

I tak to pro něj byla dobrá zkušenost, přiKostelec na Hané
PROSTĚJOVSKO Pouze čtyři celky má od
hlášení do poháru nelituje. „Já osobně
jsem byl hned pro, je to přípravný zápas
Pivín nové sezony Prostějov v „A“ skupině I. B
navíc. Tak jsem to bral, doplněk přípratřídy. A na úvod tohoto ročníku zaznameNezamyslice
vy. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, měli
Vrchoslavice naly hodně různorodé výsledky. Nejlépe se
jsme na to, bohužel. Další přáteláky jsou
vedlo Vrchoslavicím, ty dokázaly přivést plv jednání, generálku sehrajeme 30. srpna
ný bodový zisk z půdy nemilanského nováčka.
s Kotvrdovicemi,“ představil současně
Jeden bod přidaly Nezamyslice vracející se po roce v okresních
další program.
A zmínil také jednu perličku, jeho soutěžích, naopak Pivín i Kostelec na Hané musely strávit výsledhráčky mohly postoupit bez boje. kově poměrně výrazné porážky. Pivínští neuspěli doma proti
„Vyšli jsme vstříc Líšni. Mělo se hrát Tovačovu, Kostelec prohrál na hřišti Dubu nad Moravou.
v deset ráno u nás, ale soupeřky byly
Lakomý - 53. Červenka. Sestava Nezana soustředění. Vracely se v poledne
TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol Èekynì
myslic: Soldát – Machálek, Král, Mich.
a vyhráli bychom kontumačně, tak
2:2 (1:2)
Lakomý, R. Fialka (46. Dostálík) – M.
jsme hledali řešení, aby se zápas odehrál. Za to chci poděkovat FC Koste- Branky: 28. Mir. Lakomý, 86. Musil – 3. Přikryl (66. J. Přikryl), Horák, Mariánek
lec, že nám umožnili odehrát to tady Navrátil, 21. Juránek. Rozhodčí: Mal- (71. Frgál), Musil – Mir. Lakomý, Máj.
čánek – Sedláček, Valouch. ČK: 49. Mir. Trenér: Vlastimil Michlíček.
na jejich hrací ploše,“ sdělil.

KOSTELEC NA HANÉ Drama se
smutným koncem sehrály v neděli
odpoledne fotbalistky Mostkovic
proti soupeři z Líšně. Tým Jaroslava
Karafiáta netradičně zvolil za své domácí prostředí travnatý pažit v Kostelci na Hané a utkal se v předkole
domácího ženského poháru o to,
kdo se stane soupeřem Nových Sadů
v další fázi soutěže. V devadesáti
minutách skončil duel nerozhodně
a penaltový rozstřel poslal dál jihomoravského soupeře.
„Myslím si, že jsme neodehráli vůbec
špatný zápas. Po celou dobu jsme si
vytvářeli šance, několikrát jsme šli sami
na brankářku, trefili jsme čtyři břevna
a jednu tyčku, dneska při nás štěstí nestálo,“ smutně krčil rameny trenér poražených.
To jeho kolega z hostující lavičky Pavel
Kúkol mohl jásat. „Jsem spokojen, pět
holek stálo poprvé na velkém hřišti.
Právě ony šly na penalty a popraly se
s tím statečně. Na dnešní utkání jsme
přijeli jen s holkami, které začínají
s fotbalem, brali jsme to jako přípravné
utkání. Holky ukázaly, že jsou odolné
a že z nich fotbalově třeba něco bude,“
usmíval se, zatímco jeho svěřenkyně
začínaly slavit.
Chybělo ale jen málo, aby radostné pocity zavládly na opačné straně. Nejprve
po krásné přihrávce Soares změnila stav
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Konice výrazně ztrácela, Vyhrála jen Lipová, Klenovice opět padly
nakonec se dotáhla
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Ve velmi dobrém světle se představil určický odchovanec Patrik Zapletal (v modrém), jenž
potvrdil své střelecké předpoklady krásnou čtvrtou brankou.
Foto: Zdeněk Vysloužil
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Hodnocení trenéra Nezamyslic
Vlastimila Michlíčka:
„Bylo tam pár chybiček, ale hodnotím
to pozitivně. Trvalo nám dvacet minut, než si kluci zvykli na vyšší soutěž,
zaostávali jsme rychlostně i kombinačně a prohrávali jsme 0:2, pak jsme
se s tím vyrovnali a zlepšili jsme hru.
Šance jsme ale neproměňovali a nakonec jsme získali jen bod za remízu 2:2.
V první půli byli hosté lepší, takže je to
možná spravedlivé. Na soupeře platila
nátlaková kombinační hra, i po hloupém vyloučení Mirka Lakomého jsme
je zatlačili a vyplynula z toho i červená
karta na druhé straně, takže oba celky dohrávaly v deseti. V bráně musel
naskočit pětačtyřicetiletý Víťa Soldát,
protože Tomáš Buriánek je zraněný
a mladíky nemáme, mladý Arnošt Matoušek se měl stát jedničkou, ale skončil s fotbalem.“

TJ Sokol v Pivínì
TJ Sokol Tovaèov
1:3 (1:1)

Branky: 16. Filka – 17. Zatloukal,
59. Smrčka, 90. Střelec. Rozhodčí:
Kulička – Odstrčil, Lasovský. Sestava
Pivína: V. Svozil – M. Sedlák, Vláčilík, Spálovský – R. Švéda, J. Svozil ml.,
Valtr, Vrba (75. Žondra) – Barnet,
Filka (70. P. Sedlák), Šišma. Trenér:
Jaroslav Svozil st.
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„První půlhodinu jsme hráli v kvalitním tempu a po hezké brance jsme
se dostali do vedení. Než jsme se ale
doradovali, tak jsme hostům po chybě na levé straně umožnili vyrovnat.
Brankář jim poté chytil dvě tři hodně
těžké střely a dál se k tomu nechci moc
vyjadřovat. Už loni jsem se ptal, proč

zápasy s přerovskými týmy pískají
přerovští rozhodčí a jsem z toho opět
znechucen. Druhý gól jsme dostali
z výrazného ofsajdu a třetí ze správně
nařízené penalty, sami jsme ale měli
kopat dvě. Kluci už byli nervózní
a soupeři stačilo jen odkopávat. Musí
se s tím lépe vyrovnat, s takovým kádrem bychom měli vyhrát i nad čtrnácti
hráči.“

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Dušana Václavíčka:
„S výkonem jsem úplně spokojen
nebyl, zaostávali jsme fyzicky. Je ale
pravdou, že nám v létě dost kluků
odešlo a pro hodně hráčů to byla
premiéra. Kolektiv jsme omladili
a obstáli jsme, po prvním kole bych
ale nedělal žádné větší závěry. Kluci
jsou draví a pomohl nám gólman,
jenž vychytal dvě gólovky. My jsme
FK Nemilany
dvě šance dali a další dvě ne, poTJ Sokol Vrchoslavice
sledních dvacet minut jsme museli
1:2 (0:2)
dohrát v oslabení, fauly mi ale na
Branky: 87. Marek – 4. P. Horák ml., žluté karty nepřišly. Musel jsem tak
23. Chvojka. Rozhodčí: Petr – Žvá- stáhnout jednoho útočníka a posílit
tora, Janáček. ČK: 70. Jiříček. Sesta- defenzivu.“
va Vrchoslavic: Loučka – Trávníček,
TJ Sokol Dub nad Moravou
Kaňkovský, Jiříček, Martinec – P.
TJ FC Kostelec na Hané
Horák ml., Hradil, Holub, Chvojka –
4:1 (2:1)
Šimek (67. Menšík), Konupka (84.
(jim)
Olšanský). Trenér: Dušan Václavíček. Více na straně 28

Jesenec i Otinoves začaly na jedničku
Hvozd
Jesenec

I.B třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Přesně poloviční úspěšnost zaznamenalo kvarteto regionálních celOtinoves
ků v prvním kole„B“ skupiny I. B třídy. Sobota
byla stoprocentní, když se Jesenci podařilo
vyzrát na rezervu Nových Sadů, stejně tak se
díky lepší druhé půlce vedlo Otinovsi proti
Zvoli. Naopak neděle už úspěšná nebyla, když Hvozd ani Protivanov
nedokázaly doma skórovat a shodně svým soupeřům podlehly.
Protivanov

SK Protivanov
TJ Sokol Slavonín
0:3 (0:1)

Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:

Branky: 8. Semjon, 54. Hammer, 56.
Bialek. Rozhodčí: Mílek – Zemánek,
Přikryl. Sestava Protivanova: M. Piták – Vybíhal, Dvořák (84. J. Piták), M.
Bílek (75. Hruban), M. Sedlák – Kropáč, M. Pospíšil, Nejedlý (46. Milar), Z.
Pospíšil (46. D. Sedlák) – F. Pospíšil, R.
Sedlák (63. T. Pospíšil). Trenér: Josef
Pospíšil.

„Hodnotí se mi to špatně. Soupeř byl
lepší a dovolili jsme mu hrubými chybami, které do mužského fotbalu nepatří,
hned třikrát skórovat. Zpočátku jsme
měli dvě šance, které jsme mohli využít,
poté ale přišel špatný přístup naší obrany
na dva útočníky a nedůsledností jsme je
pustili do vedení. Ve druhé půli došlo
k faulu před vápnem, výhodu hosté

nevyužili, pak je ale rozhodčí nechal rozehrát a střela přes zeď skončila s tečí v
bráně. Na třetí gól jsme soupeři namazali
a nám tam nepadalo nic, tak se zrodil jednoznačný výsledek. Šance byly, dokázali
jsme je vykombinovat, ale Fana Pospíšil
poslal hlavičku přesně do brankáře. Oni
byli fyzicky lepší a pak už to byl vabank.“

poločasu jsme se opět dopustili nekoncentrovanosti, kdy jsme měli míč
jednoduše zahrát do autu, jenže jsme
přemýšleli co s ním, soupeř nám ho
vypíchl a dal branku. A na 0:2 to byla
vlastní branka. Hrubými chybami
jsme jim umožnili zvítězit. Je škoda,
že před pauzou Vojta Bílý těsně minul branku, mohli jsme jít do vedení.
FC Hvozd
Prohru jsme si zavinili sami, dá se
TJ Postøelmov
říct, že ani jeden tým se do vylože0:2 (0:0)
ných šancí nedostával. Na některých
Branky: 47. Janků, 67. Antl vlastní. se možná podepsal sobotní LitovelRozhodčí: Šteier – Vedral, Halenka. ský otvírák…“
Sestava Hvozdu: Koutný – Antl, FiaSK Jesenec-Dzbel
la, Mlýnský, Pírek (76. K. Procházka)
FK Nové Sady „B“
– P. Muzikant (86. Kubica), Z. Poles,
3:1 (1:1)
Vánský, Křeček (63. Krása), V. Bílý – D.
Grulich (69. Szekulics). Trenér: Rudolf Branky: 22. Navrátil, 47. D. Čížek, 57.
J. Tichý – 40. Horák. Rozhodčí: ChláŠvehla.
dek – Kylar, Hubený. Sestava Jesence:
Hodnocení trenéra Hvozdu
Kýr – Žouželka (70. Zajíček), Ullmann,
Rudolfa Švehly:
Motl (67. Kořenovský), Horák – Buri„Soupeř byl dobře připraven a v prv- an, D. Čížek (80. Továrek), P. Tichý, Koní půli malinko lepší, gólovky si ale nečný – J. Tichý (85. Klicpera), Navrátil.
nevypracoval. Na počátku druhého Trenér: Petr Tichý st.

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:
„Panovalo velké vedro, ale hrálo se ve
vysokém tempu. Výkon byl excelentní
a také sestava se nám sešla, fotbal se
musel divákům líbit. První poločas byl
ještě vyrovnaný, na branky skončil 1:1
a na gólovky to bylo 3:3, ve druhé půli
už hosté odpadli a naopak já jsem mohl
využít čtyř lidí na střídání. Byli jsme
nebezpečnější a využili jsme to na dva
góly, soupeř už měl jen jednu možnost.
Máme dobrý tým a dobrou partu, kluci
se navíc díky střídáním nemusí šetřit,
žádné velké cíle si ale nedáváme. Druhá
sezona ve vyšší soutěži bývá považována za nejtěžší, chtěli bychom se tedy
pohybovat uprostřed tabulky a bavit se
fotbalem.“

Kohout – Matocha, Mako, Zavadil,
Lizna (86. Doležel) – Urban, Zapletal.
Trenér: Tomáš Hrdlovič.

Hodnocení trenéra Otinovsi
Tomáše Hrdloviče:
„Jsou to pro nás cenné body, s fotbalem to
ale nemělo nic společného. Vždy se patnáct minut hrálo, pak následovala krátká
přestávka. Svaz by se měl nad tímto zamyslet a přehodnotit to, mohlo se to odehrát
později. Věděli jsme, že soupeř má dobré
mužstvo, loni byl jedno chvíli úplně na
špici soutěže. A po prvních dvaceti minutách to klidně mohlo být 0:3, dvakrát nás
zachránila tyčka. Ustáli jsme to ale herně
a pak jsme se jim vyrovnali herně i šancemi. Bojovali jsme a po poločase to bylo
0:0, přestože jsme to moc otvírali a pouštěli je do brejků, pak jsme trochu změnili
TJ Otinoves
hru a přitvrdili, soupeř začal diskutovat
SK Zvole
s rozhodčími i diváky a doplatil na to.
1:0 (0:0)
Vedle branky na 1:0 ještě šli Mako s AndBranka: 60. Zapletal. Rozhodčí: Voj- rýskem sami s brankářem, ale i vzhledem
tek – Dorušák, Milar. Sestava Otinov- k nerovnému terénu a senu na hřišti kvůli
si: Piňos – Andrýsek, Doseděl, Janeček, zákazu zalévat to nedotáhli.“
(jim)

32

Pondělí 10. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

fotbal

HRÁČ

SKVĚLÝ START DO SEZÓNY A PREMIÉROVÝ TRIUMF

PODLE

VEČERNÍKU
KAREL KROUPA
K

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb

pohledem Karla Kroupy
„Pro sezónu je vstup týmu do ní nesmírně důležitý, první zápas podle toho
bývá docela nervózní. Myslím si, že náš vstup byl dobrý, i když ne výborný.
Vyskytovaly se pasáže, kdy jsme předváděli dobrou hru, byla škoda, že jsme
nepřidali třetí gól. Je ale nutné přiznat, že i soupeř si vypracoval zajímavé
šance, kdy nás podržel gólman. V útoku se mi tentokrát dýchalo trochu líp,
tohle mužstvo bylo určitě lepší v záloze a útoku než v defenzivě. Počasí bylo
hodně náročné, stejné podmínky panovaly samozřejmě na obě strany. Důležité ale bylo, že horko bylo už celý předcházející týden, takže si organismus
stačí přivyknout. Trénovali jsme v těchto podmínkách, takže jsme byli připraveni. Mnohem horší je teplotní šok třeba o deset stupňů. Byť se obecně
říká, že faulovaný hráč by neměl nastupovat na penaltu, je na individuálním
posouzení každého, jak se po zákroku cítí. Už mockrát jsem po faulu kopal
penaltu, na teorie moc nedám.“
Karel Kroupa
útočník 1.SK Prostějov

Nekuda musel støídat
Prostějov (tok) – Pro mnohé bylo
překvapení, že utkání nedohrál
útočník Petr Nekuda a střídal už
po hodině hry. Šlo bohužel o vynucený tah, protože snížení tahu na
branku soupeře bylo patrné. „Petr
má bohužel zdravotní indispozici,
se kterou nastupoval už do utkání.
Doufáme, že jsme střídání stihli
včas, aby se to ještě nezhoršilo,“
vysvětlil po utkání trenér František
Jura.

Pøenosy z MSFL
na TVcom.cz
●● (tok) – Morava se konečProstějov
ně vyrovnala Čechám a zapojila se do
projektu FAČR a TVcom.cz, který
přináší přímé přenosy z (nejen) fotbalových soutěží. Potřebné vybavení si
kluby převzaly koncem května, v Prostějově se začalo vysílat s novým ročníkem. Utkání s Hulínem tedy mohli
sledovat nejen ti v hledišti stadionu,
ale třeba u vody či na chatě.

exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

V novém
no
ročníku jako by dostal novou
chuť do hry. Přestoupil do třetiligového
Prostějova, což pro hráče jeho kvalit není
Prost
určitě jednoduché. Je to ovšem důkaz
urč
toho, že týmu věří a chce se s ním
poprat o co nejlepší výsledek. Ne
náh
náhodou také obdržel místo indisponovaného Hirsche
H
kapitánskou pásku. Jak může
pomoct nový parťák v útoku, dokázal Kroupa už během
přípravy. Také v sobo
sobotu byl v útoku výborný, nejen proto,
že zařídil důležitý první
pr gól. V hulínské obraně si našel
svůj prostor a jeho kvality
kva ocenil i soupeřův trenér. Jen aby
to elitnímu střelci dlouho
dlou vydrželo!

RYCHLÝ
VEČERNÍK

„Hlavní jsou tři body,“ popřál kabině eskáčka Alois Mačák

Tomáš
KALÁB
PROSTĚJOV Uff! Vstup do jakékoliv soutěže je vždy nesmírně důležitý z psychologického
hlediska a určuje rozpoložení
týmu do dalších bojů. Zvlášť
když na prostějovské fotbalisty čekají další nároční soupeři - Hlučín venku a rezerva
Slovácka doma. Toho si byl vědom například i první náměstek hejtmana Olomouckého
kraje a prostějovský radní Alois
Mačák, který se v průběhu premiéry nového soutěžního ročníku objevil na stadionu a po
vítězném klání popřál k vítězství fotbalistům i realizačnímu
týmu 1.SK Prostějov.
Jakkoliv se dala letní příprava považovat za vydařenou, optimální podmínky pro první zápas vytvořeny
rozhodně nebyly. S vedrem, které lá-

kalo jedině tak k vodě, se o uplynulém
víkendu musely vypořádat všechny
týmy napříč soutěžemi. Na úrovni
hry ve druhém poločase úvodního
utkání MSFL 2015/2016 se přece
jen počasí podepsalo.
Podle těchto okolností také trenér
František Jura skládal základní sestavu. Pozice gólmana byla vcelku jasná,
byť to nezasvěcenému divákovi tak
nemuselo připadat. Tomáš Bureš většinu přípravných utkání absentoval,
takže mezi tři tyče se vcelku logicky
postavil Zdeněk Kofroň. Ten chytl od
jara solidní formu, a jak to tak bývá,
s každým dalším zákrokem a dalším
odchytaným zápasem sebevědomí
logicky roste. V sobotu Kofroň svůj
tým podržel. Čelil třem tutovým šancím, které s potřebnou dávkou štěstí
vyřešil.
Problém nastal ale v obraně, která
je z personálního hlediska nejméně saturovaná. Vzhledem k potížím
s kolenem, jež si přivodila na jednom
z tréninků, nebyla k dispozici stálice
zadních řad a kapitán týmu Martin
Hirsch. K stabilní dvojici stoperů
tedy přibyl na pravé straně Krejčíř a
vlevo nastoupil „přeškolený“ záložník
Pančochář. Záloha postrádala svou
obvyklou postavu Lukáše Zelenky,

Tradiční exekutor Karel Kroupa (mimo záběr) právě střílí hulínskému
brankáři Chytilovi první branku. Penaltu kontroluje Nekuda (číslo 10).
Foto: Tomáš Kaláb
který nebyl zdravotně v pořádku.
Vedle Fládra tedy dostal ve středu
záložní řady příležitost Petržela,
který v létě skutečně „válí“. Od pohárového utkání v Hodoníně chytl
slušnou „fazónu“ a na trávníku se
vedle zkušenějších borců rozhodně
neztratí. Jedině útok tak nastoupil v
očekávaném složení Kroupa na hrotu, Nekuda pod ním.
Hulín rozhodně nezůstal nic dlužen
své pověsti nevyzpytatelného týmu
se silnou středovou řadou. Směrem
dozadu byly zřetelné rozpaky, kterých naštěstí „eskáčko“ dokázalo využít. Při kvalitní ofenzivě a zpevnění
zadních řad bude Spartak těžkým

soupeřem pro všechny celky aspirující na čelo tabulky. „Hulín splnil to,
co jsme od něj očekávali,“ přiznal po
zápase také trenér Jura. „Hráči jako
Dvořáček, Laciga nebo Ondřejka
nesmí dostat příliš prostoru a my
jsme jim ho v některých fázích utkání dali. Hráli po zemi, kombinovali,
ale jakmile jsme zavřeli obranu, už se
před branku těžko dostávali,“ ocenil
kvalitu soupeře prostějovský kormidelník.
Ovšem i domácí ještě musí ladit
některé herní situace. Jak se jim to
podaří, bude jasné už tuto sobotu
v Hlučíně, kde je výkop plánován
opět na půl pátou odpoledne.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Proti Hulínu rozhodla první půlhodina
1.SK Pv
SK Hul

2:1

PROSTĚJOV Vše podstatné vměstnáno do necelé půlhodinky. To, co
se stalo, i to, co proměněno nebylo.
To je stručná charakteristika prvního domácího představení fotbalistů
1. SK Prostějov v ročníku 2015/2016.
A lepší vstup si ani přát nemohli.
Vždyť kdo by nechtěl po dvou minutách vést a záhy vedení navýšit?!
Pomalu se scházející diváci se ještě ani
nestačili usadit na vyhřátých sedačkách,
když se Kroupa zkušeně uvolňoval
v šestnáctce a Zavadil prostě něco dělat
musel. Za svoji snahu ovšem obdržel
od sudího žlutou kartu a Kroupa si už
mohl pomalu rovnat míč na značce pokutového kopu. Přestože mladý gólman
Chytil uhodl stranu, čest svému jménu
naštěstí pro domácí neudělal – 1:0.
Jenže... Na ukazateli skóre se ještě nestačila zohlednit změna a už mohlo dojít
k další. Bývalý útočník Zábřehu Pospíšil
se zjevil sám před Kofroněm, stačil ho
ještě přehodit, ovšem tak nedůrazně, že

dobíhající Krejčíř míč před brankovou
čarou uklidil do bezpečí. A o další čtyři
minuty později se po pravé straně prosmýkl kolem lajny Krhut a Šromovu
důraznou hlavičku našel Kofroň jako
zázrakem ve své náruči. Najít si v bráně
správné místo prostě musí gólman umět!
Po tomto spartakovském školení se dostali opět ke slovu domácí. Petržela našel
dobře Koudelku, který zleva vybídl ke
skluzu Nekudu, ten ovšem na balón nedosáhl. Po Petrželově výzvě mířil o pět
minut později Nekuda nad branku. V závěru první dvacetiminutovky zatrnulo
domácím potřetí. Přízemní centr zleva
totiž prošel napříč šestnáctkou až k úplně
volnému Lacigovi na zadní tyči, proti němuž dobře vystartoval Kofroň a odvrátil
na roh. Že Koudelka umí stále parádně
zatáhnout míč po levé straně, dokázal
v 26. minutě. A jelikož cesta k brance byla
stále volná, podél Chytila poslal míč podruhé do hulínské branky - 2:0. „Cítím
se fajn, zatím mi to jde, tak jen aby mi to
vydrželo,“ usmíval se po zápase „Koudy“
s reminiscencí na nepříliš vydařené jaro.
Deset minut před přestávkou zpracoval Kroupa míč ukázkově pro Nekudu,
Chytil ale tentokrát definitivní rozuzlení

Pozápasové hodnocení trenérù
František JURA
- 1.SK Prostìjov:
„Spokojen jsem samozřejmě s výsledkem a hrou především v prvním poločase. Po rychlém gólu jsme přece jen trochu
přenechali soupeři iniciativu, Lacigovi a Ondřejkovi jsme
nechávali příliš prostoru, což se nemuselo vyplatit. Šance
byly rozdělené rovnoměrně na obou stranách, neproměnili
naštěstí jak hosté, tak ale ani my. Koudelkův gól byl určitě
parádní, třetí branka, která by zápas definitivně zlomila, nepřišla. První poločas oba týmy předváděly na začátek sezóny
a vzhledem ke klimatickým podmínkám velice slušný fotbal.
Po přestávce tempo celkem logicky opadlo, gól jsme nepřidali, naopak jeden dost nešťastně dostali, což předznamenalo
konec utkání. Takticky jsme jej ale zvládli, takže Třebíč na jaře
je - doufám – zapomenuta.“
zápasu odmítl. Úspěšný nebyl ani Fládr,
jehož střela mířila pouze do boční sítě.
S dvoubrakovým vedením v kapse zahájili domácí druhý poločas trochu bohorovněji. Osm minut po změně stran
si aktivní hosté vypracovali několik
standardních příležitostí. Po napříč rozehraném přímém kopu vypálil Krhut,
Kofroň míč vyrazil na roh. Na druhé

Jindøich LEHKOŽIV
- SK Spartak Hulín:
„Chtěli jsme se primárně vyvarovat
chyb, které jsme předváděli v zadních
řadách v přípravě, bohužel hned v úvodu po první individuální chybě našeho stopera jsme prohrávali. I při další situaci propadl druhý stoper a přečíslení
skončilo druhou brankou. Navíc oba vyfasovali žlutou
kartu v zápase, kde máme bránit Kroupu s Nekudou.
Přesto jsme se po první brance mohli vrátit zpátky do zápasu, protože jsme měli tři stoprocentní šance, které jsme
ovšem neproměnili. Za to jsme byli potrestáni druhou
brankou, zbytek první půle byl vyrovnaný, ve druhém poločase domácí kontrolovali hru. Přestože jsme zápas ještě
zdramatizovali, na víc jsme už neměli a domácí zaslouženě o gól vyhráli.“

straně Koudelka posunul balón vystřídavšímu Langerovi, jeho technický pokus těsně minul spojnici tyče a břevna.
Vzápětí uhodilo na druhé straně. Labuda vyslal zpoza šestnáctky nenápadnou
střelu, trefil ovšem spoluhráče Ondřejku tak nešťastně, že míč nabral směr
do protilehlé strany, než kam směřoval
Kofroň... - 2:1.

Nečekaný kontaktní gól hosty povzbudil, na víc už ale neměli. Naopak
Koudelka předvedl ještě individuální
akci zakončenou střelou do brankáře,
Fládrův přímý kop se těsně nevešel do
prostoru ohraničeného třemi tyčemi.
Prostějov taktickým výkonem vedení
udržel a tři body tak zůstávají doma.
(tok)

„Na konci zápasu jsem myslel na Třebíč,“ přiznal po zápase brankář Kofroň
PROSTĚJOV Zdá se, že tento
kalendářní rok je Zdeňkovi
pro Večerník
Kofroňovi příznivě nakloněn.
Tomáš KALÁB
Začátkem června se mu narodila dcera Nela, odchytal většinu zápasů v prostějovské brance a v novém ročníku se opět postavil mezi tři tyče. O dobrém
gólmanovi svědčí, když dokáže chytnout i něco navíc. A jemu
se to pomalu začíná dařit. I o tom bylo pozápasové interview
exkluzivně pro Večerník.
exkluzivní rozhovor
ovor

pro vás pøipravuje:
●● více informací
●● více ohlasů
●● více fotografií, videí

1.SK
PROSTÌJOV

●● Počítal jste s tím, že naskočíte do
prvního zápasu?
„Ano, protože Tomáš Bureš nechodil
na tréninky, takže jsem čekal na příležitost...“

●●... a chopil jste se jí!
„Po vítězném zápase jsou pocity
samozřejmě parádní. Jsem rád, že
jsem mohl týmu pomoci, soupeř
měl v prvním poločase několik šancí.

V tom druhém to ale kluci fantasticky
odmakali. Už od přípravy se mi myslím
docela daří a cítím se v dobré kondici, tak
doufám, že příležitosti ještě dostanu.“
●● Ten obdržený gól byl hodně
smolný, jak k němu vůbec došlo?
„Střela Labudy původně směřovala
k levé tyčce, Ondřejka se ve vápně otáčel, takže ho balón trefil do paty a nabral
směr k pravé tyčce. Reagoval jsem samozřejmě na původní směr a pak už nešlo dělat nic, než sledovat dráhu míče.“
●● Která z těch soupeřových šancí
byla nejtěžší?
„Když jde proti vám útočník, nezbývá,
než se roztáhnout a doufat, že vás trefí.

Hlavička šla naštěstí přímo doprostřed
branky. Při té standrardní situaci jsem
tušil, že by mohli zkusit netradičně rozehrát a střelu jsem pěkně viděl.“
●● Zdál se vám nakonec Hulín na
začátek jako přijatelný soupeř?
„Řekl bych, že soutěž se teď dost
zkvalitnila, Vítkovice nebo Mohelnice určitě nebudou jednoduší soupeři.
Navíc teď jedeme do Hlučína, čeká
nás Slovácko B, takže Hulín byl možná relativně ten méně nepříjemný. Po
tom snížení na 2:1 jsem si nemohl
nevzpomenout na zápas s Třebíčí, ale
naštěstí jsme to dotáhli do vítězného
konce.“

Foto: Josef Popelka
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Závody dračích lodí Plumlovský drak 2015 se blíží...

UŽ JE VIDEOPOZVÁNKA A TAKÉ SE BUDE LÉTAT BALÓNEM!
PROSTĚJOV Jak jsme před časem
již informovali, v plném proudu jsou
přípravy na další ročník populárních
závodů dračích lodí pod názvem
Česká spořitelna PLUMLOVSKÝ
DRAK 2015, který proběhne v sobotu 5. září od 9.00 hodin s centrem
na pláži U vrbiček. Exkluzivním
mediálním partnerem akce je právě
PROSTĚJOVSKÝ Večerník - nejčtenější regionální periodikum.
Pořadatelé celý podnik pojmou coby
festival soutěžení dračích lodí v rámci
Dne Plumlovské přehrady s tím, že
srdečně vítáni jsou jak aktivní zájemci
o účast, tak diváci na břehu. Program
odstartuje už v pátek 4. září tréninkovými jízdami mezi 13.00 a 19.00 hod,
hlavní program pak přijde na řadu
během sobotního dne od výše zmíněných 9.00 do 17.00 hodin.
Dračí lodě budou zápolit na dvou
různých tratích: sprinterské (200
metrů) a vytrvalecké (1000 metrů). V 13.00 hodin se uskuteční
vložené závody dětských posádek
včetně mládeže z dětských domovů, slavnostní vyhlášení výsledků
s předáním pohárů i medailí se
chystá na 18.00 hodin. Vše poté
vyvrcholí večer hudební Dragon
párty od 19.00, na níž zahrají kapely Kontakt, Dejsi, Katapult Revival a PV Rock´n´roll Classic.

K tomu bude připraven bohatý doprovodný program pro celou rodinu: skákací hrad, půjčovna šlapadel
a lodí, ježdění na koních pod taktovkou Helios jízdárny Mostkovice,
ukázky hasičského zásahu i práce
zdravotních záchranářů se sanitkou. Čerstvě se pak povedlo zařídit
rovněž některé lákavé novinky: bezplatné vyšetření očí ve stánku Oční
kliniky Gemini a možnost proletět
se horkovzdušným balónem se
společností HaBalon! „Účastníci
či návštěvníci Plumlovského draka
mají jedinečnou příležitost poznat
vzduchoplavbu na vlastní kůži.
Čeká je nejen prohlédnutí balonové
techniky, ale za příznivého počasí
i krátký let do výšky okolo třiceti
metrů. K nahlédnutí bude obal balonu, se kterým si lze udělat fotku na
památku. Pro zájemce připravíme
i koš s hořákem, kde si každý může
vyzkoušet zatopit. Pokud vyjde počasí, uskuteční se též samotné lety
do zmíněné třicetimetrové výšky.
A opravdové zvídavce určitě potěší
možnost vyzkoušet, kolik váží koš,
plynové láhve, hořák nebo samotný
balon a poskytnutí informací, proč
je balon lehčí než vzduch, z čeho se
skládá a jak to vlastně celé funguje,“
sdělili Večerníku zástupci HaBalonu
s tím, že tahle atrakce bude na pláži

U vrbiček k dispozici 5. září od 14.00
do 19.00 hodin.
Moderátorem celé akce Česká spořitelna Plumlovský drak 2015 se stane
známý Petr Zakopal, vstupné činí
20 korun na sobotní závody (9.00
až 18.00 hodin) a 100 Kč na Dragon párty (18.00 až 24.00 hodin).
Na páteční tréninky se můžete přijít
podívat zdarma, všechno bez jakéhokoliv poplatku budou mít děti do
12 let. Přihlášky a propozice najdete
na internetové adrese www.dracilode-plumlov.cz, další informace
poskytnou organizátoři prostřednictvím e-mailové adresy info@dracilode-plumlov.cz či telefonního čísla
773 145 150. Sestavte svůj tým
a přijďte si zapádlovat na dračí
lodi! Nebo aspoň zafanděte ze
břehu v roli diváka.
„Každý tým tvoří jednadvacet lidí:
dvakrát deset pádlujících na obou
stranách lodi plus jeden bubeník.
Kormidelníky dodáme my. Pokud dá
někdo dohromady méně lidí, může
být posádka i ne tolik početná, ovšem
víc závodníků samozřejmě vyvine
vyšší rychlost. Pro úplné začátečníky je připravena kategorie Fun, jejíž
součástí je naučení jízdy v dračí lodi
během pátku 4. září. Posádku mohou vytvořit třeba kamarádi, přátelé,
rodinní příslušníci, spolupracovníci

z firem, spoluhráči z různých sportovních klubů či družstev a podobně,“
uvedl Petr Zakopal, hlavní pořadatel
Plumlovského draka.
Současně informoval o tom, že nevšední klání už má svůj facebookový profil https://www.facebook.
com/events/1608290036117513/
a speciální video pozvánku můžete
zhlédnout prostřednictvím Youtube na adrese https://www.youtube.
com/watch?v=5R5uNvSd2mE&fe
ature=youtu.be.
„Snažíme se dělat maximum, abychom na akci Česká spořitelna
Plumlovský drak 2015 přilákali co
nejvíc aktivních účastníků i diváků
z řad příznivců dobré zábavy. Jsem
přesvědčen, že dorazit 4. a 5. září
k Plumlovské přehradě bude rozhodně stát za to, všechny lidi opravdu srdečně zveme. Přijďte se parádně pobavit,“ zdůraznil Zakopal.
Organizace se ujaly společnosti Zaki-sport.cz, Česká spořitelna, Stavebniny FPM Plumlov s.r.o. a Torrsen Sports s.r.o. Akce se koná pod
záštitou hejtmana Olomouckého
kraje Jiřího Rozbořila a Statutárního města Prostějov i města Plumlov
a obce Mostkovice.
Čtěte Večerník, i nadále vám budeme přinášet i další podrobnější
informace!
(son)

Domácí cyklistická esa Dráhoví cyklisté přivezli z republiky jednatřicet medailí
projedou Prostějovskem

PROSTĚJOV Lubomír König,
Jan Bárta, Zdeněk Štybař či Petr
Vakoč nechybí na startu největšího domácího cyklistického závodu Czech Cycling Tour. Klání O
pohár hejtmana Olomouckého
kraje se uskuteční od čtvrtku 13.
do neděle 16. srpna a také v letošním roce vede jedna z jeho etap
severní částí prostějovského regionu. Konkrétně páteční druhý díl.
A na startu bude i jeden zástupce
SKC TUFO Prostějov, konkrétně
Tomáš Koudela v barvách české
reprezentace.
Po úvodní týmové časovce kolem
Uničova čeká poslední den tohoto
pracovního týdne na jezdce z celkem třiadvaceti stájí porce 178 kilometrů, nejprve rovinatých, posléze
kopcovitých. Při cestě z Olomouce
se kolem tři čtvrtě na dvě objeví ve

Vrbátkách, odkud přes Vrahovice,
Držovice a Smržice zamíří ke Slatinicím.
Po krátkém návratu do olomouckého regionu se peloton vyškrábe přes
Laškov a Novou Dědinu na okraj
Konice, kde odbočí na Přemyslovice
a přes Hluchov sjede až do Běleckého Mlýna. Následovat bude stoupání přes Zdětín, Ptení, Suchdol až do
Brodku u Konice, odkud se vydají
sjezdem pod konické vlakové nádraží a dále směrem na Jesenec a Dzbel,
kde definitivně opustí hranice okresu a přes Bouzov, Javoříčko a Lukou
si to namíří do Uničova. Tam bude
cíl.
Třetí etapa z Mohelnice do Šternberku zavede cyklisty do Jeseníků a vše
zakončí 145 kilometrů z Olomouce
do Dolan, kde letošní ročník v neděli
vyvrcholí.
(jim)

PRAHA, PROSTĚJOV V polovině
července se na oválu v Praze-Třebešíně uskutečnilo domácí mistrovství
republiky v dráhové cyklistice mládeže. Prostějovští zástupci se na vrchol sezóny připravili na výbornou,
většinu z nich mistráky zastihly ve
výborné formě a projevilo se to i na
dosažených výsledcích. Z pražské
dráhy Na Třebešíně přivezli sedm
zlatých, čtrnáct stříbrných a deset
bronzových medailí, úroda lepší než
ta v loňském roce v Plzni i nad očekávání trenéra Martina Cetkovského.
Mezi žáky naplnil ambice talentovaný
Lukáš Kolařík, který v individuálních
závodech vybojoval tři stříbra. A to ve stíhacím závodě na dva kilometry, bodovacím závodě a keirinu. Svou medailovou
sbírku doplnil i o bronz ze scratche a dále
byl ve stíhacím závodě družstev členem
týmu, který obsadil druhé místo.
V kadetech se o medailový zisk pro prostějovské barvy zasadili Tomáš Bárta a
Jakub Šťastný. Druhý jmenovaný prokázal své rychlostní dispozice, a ačkoliv
se jedná o nováčka, který se pro dráhovou cyklistiku rozhodl teprve nedávno,
získal bronzovou medaili v pevné pě-

tistovce a společně s týmovým kolegou
Tomášem Bártou a olomouckým Cinkem přidal stříbro v týmovém sprintu.
Bárta se kromě zmíněného týmového
sprintu zaskvěl i druhým místem ve
scratchi, třetím místem v keirinu a ve
stíhacím závodě družstev se společně
s prostějovským Milanem Kabrhelem,
kyjovským Kostihou a olomouckým
Cinkem umístil na druhém místě.
Zkrátka nepřišla ani prostějovská děvčata. Ve společné kategorii žákyň a
kadetek se nejvíce dařilo Natálii Valuchové, která první stříbro získala už ve
sprintu, následovalo zlato z týmového
sprintu, které vybojovala společně s
Emou Cetkovskou, dále obsadila druhé
místo ve stíhacím závodě na dva kilometry, a k tomu se stala mistryní republiky ve scratchi.
Emě Cetkovské se na mistrácích nepodařilo zcela potkat s formou, i tak však
nezůstala bez medaile. Mimo titulu
mistryně republiky, který získala společně s Valuchovou v týmovém sprintu, získala ještě bronzy v bodovacím
závodě a ve scratchi.
V juniorkách rozšířila bohatou sbírku
SKC TUFO Prostějov Eva Planičková

druhým místem v bodovacím závodě a
společně s Kristýnou Mráčkovou ještě
třetí pozicí ve stíhacím závodě družstev,
kde je na kvarteto doplnily Kuchařová z
Favoritu Brno a Kotalová z TJ Uničov.
Nejvíce se očekávalo od juniorů a ti
vkládané naděje naplnili. Ačkoliv byla
žluto-modrá sestava oslabena o Daniela Chytila, který v čase republikového
šampionátu startoval na mistrovství
Evropy v Aténách, i tak Prostějováci
ukázali vysokou kvalitu a také výsledky.
Martin Šmída hned na úvod mistrovství vybojoval bronz ve sprintu, stejný
kov pak bral i v keirinu. V týmovém
sprintu z toho společně s týmovými kolegy Matyášem Strupkem a Jiřím Šánou
byl kov nejcennější, stejně tak se urodilo
ve stíhacím závodě družstev, tentokrát
však v kvartetu s parťáky Strupkou a
Václavem Kočaříkem, které doplnil plzeňský Křikava.
Václav Kočařík snad nejvíce ze všech
překonal očekávání, když zvítězil v pevném kilometru, scratchi a v již zmíně-

ných družstvech. Společně s dalším členem SKC TUFO Martinem Kubešem
a olomouckým Brázdou pak ještě získal
druhé místo v týmovém sprintu.
Jiří Šána obsadil druhé místo v pevném kilometru, zlatou medaili si na
krk pověsil po týmovém sprintu. Matyáš Strupek bral zlato v obou zmíněných týmových disciplínách, k tomu
také vybojoval výborné třetí místo v
bodovacím závodě a druhé ve stíhacím závodě na tři kilometry.
Dobré výkony předvedli i další prostějovští závodníci. Ačkoliv třeba nedosáhli
na kýžené pódium, pro mnohé z nich to
bylo první mistrovství, mnohdy i jedny
z prvních dráhových závodů. O to jsou
jejich výkony cennější. Za všechny lze
jmenovat kadetky Terezu Dosedělovou
a Annu Bohatou, jež obsadily druhé
místo ve stíhacím závodě družstev.
Za dlouhodobou podporu děkují
cyklisté statutárnímu městu Prostějov,
Olomouckému kraji i všem dalším
partnerům.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS DRÁHOVÉ CYKLISTIKY
MLÁDEŽE NALEZNETE NA STRANĚ 23!
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rozhovor Večerníku

JAN NEUŽIL: „VEDLE KOUČE ČADY STOJÍM JAKO PRCEK!“
Nový kondiční trenér prostějovských volejbalistek si váží důvěry
špičkového klubu. Současně povede starší žáky 1.SK Prostějov
v rámci exkluzivního
zivního
interview
se ptal

Marek
SONNEVEND
PROSTĚJOV K jediné změně
došlo během letošního léta v realizačním týmu ženského družstva
VK Prostějov. Byla vynucená, když
těhotnou kondiční trenérku Michaelu Jelínkovou nahradil mladý
a čerstvě vystudovaný odborník
na danou oblast Jan Neužil. Že
by však jeho angažování byl pro
volejbalové Agelky riskem? To
s velkou pravděpodobností nehrozí. Šternberský rodák trávící celý
dosavadní život v Olomouci se sice
zatím pohyboval jen do fotbalu, ale
v hlavě to má viditelně srovnané a
svému oboru dobře rozumí. Navíc
i nadále zůstane u své dosavadní
lásky, působit totiž bude i u 1.SK
Prostějov, a to jako trenér mládeže.
Ostatně výše uvedené posuďte
sami v následujícím exkluzivním
rozhovoru pro Večerník, k němuž
došlo těsně před startem přípravy
prostějovských volejbalistek na novou sezónu 2015-2016.
●● Jak jste se vlastně ke kondičnímu trenérství dostal?
„Byl to můj obor na vysoké škole,
kterou jsem teď nedávno dostudoval. Odmalička jsem hrával fotbal
a chodil na Základní školu Heyrovského do sportovní třídy s tímto
zaměřením, prošel jsem mládežnickou akademií Sigmy Olomouc.
Později jsem přestoupil do 1.HFK
Olomouc, jenže nepodařilo se
mi dostat do áčka a bylo jasné, že
žádnou pronikavou fotbalovou
kariéru neudělám. Radši jsem tak
intenzivně studoval a z Obchodní
akademie Olomouc po maturitě pokračoval na Fakultě tělesné
kultury Univerzity Palackého.
Současně mě už jako dost mladého chytilo trénování, proto jsem v
Holici začal vést žáky. A z toho se
postupně vyvinula i specializace na
kondiční trenérství, neboť tenhle
obor mě hodně zaujal. Uplynulý
rok jsem tedy strávil ve Španělsku
coby fotbalový kouč žákovského
výběru U12 tamního klubu Arucas
i specialista na fyzičku u většiny
mládežnických týmů tohoto oddílu. Zároveň se mi povedlo úspěšně
dokončit studium na Univerzitě Palackého a po návratu domů
jsem přemýšlel, co dál. No a přišly
hned dvě velmi zajímavé nabídky
- z fotbalového 1.SK Prostějov
i z volejbalového VK AGEL Prostějov...“ (úsměv)
●● Ještě před nástupem do těchto dvou klubů jste však měl poměrně nabité léto, že?
„Ano, je to tak. Jsem totiž součástí
projektu Coerver Coaching, což je
tréninková metoda zaměřená na
nejmladší věkové kategorie rozvíjejí individuální herní dovednosti
jako přihrávka, střelba, technika
práce s míčem, hra jeden na jednoho a podobně. Celý tento program
vznikl v Anglii, momentálně běží
i v České republice. Absolvoval
jsem speciální kurzy a s vedoucím
celého projektu pro Česko a Slovensko Tomášem Klečkou absolvoval teď během léta dva týdenní
tréninkové kempy, první v Trnavě a
druhý v Zastávce u Brna. Hned po
návratu jsem se pak už zapojil do
práce v 1.SK Prostějov, kde mám
od nové sezóny na starost žákovský
výběr U14.“

●● Jak vůbec došlo ke kontaktu
s „vékáčkem“?
„Na UP Olomouc jsem se potkal s
šéftrenérem mládeže 1.SK Prostějov Radimem Weisserem, který mi
jednak dal zmíněnou nabídku vést
fotbalové starší žáky tohoto klubu
a současně mi řekl, že u prostějovských volejbalistek se uvolnilo
místo kondičního trenéra po Míše
Jelínkové, jež odešla na mateřskou
kontaktoval jsem
dovolenou. Zkontaktoval
tedy hlavního kouče VK Miroslanil mu svou vizi a
va Čadu, nastínil
on mi řekl o svéé představě, co vše
sta na fyzičku v toby měl specialista
mhle oddílu splňovat. Nakonec
uvili na spolupráci
jsme se domluvili
a od té doby všechno probíráme
i dolaďujeme tak, aby to dobře
d bych řekl, že si
fungovalo. Rád
ůsobit v nejlepším
takové šance působit
volejbalovém klubu České republiky nesmírně vážím, beru ji jako
zvu a doufám, že
obrovskou výzvu
mu. Rozhodně pro
důvěru nezklamu.
imum.“
to udělám maximum.“
●● Máte už konkrétní předstau vypadat úvodní
vu, jak budou
y?
týdny přípravy?
nil, že s panem
„Už jsem zmínil,
laďujeme spoČadou vše vylaďujeme
me se minulé
lečně. Proto jsme
pondělí před začátkem zaéninku sešli
hajovacího tréninku
a definitivně naa základě počtu
áček i dalších
přítomných hráček
gram ustanovili.
okolností program
hl úvodní týden
Obecně proběhl
přípravy spíš v takovém rozjížděcím tempu, neboť holky byly
po dovolených a navíc jsme se
ně poznat. Na tomuseli vzájemně
bdobí jsem prohle startovací období
en lehčí posilovto naplánoval jen
hybový systém
nu, aby se pohybový
al na pozdější
děvčat nachystal
větší zátěž.“
●● Připadá mi, že na českém území se až v posledíná kondičních letech začíná
ní přikládat
nímu trénování
am odpovípatřičný význam
tem z vydající zvyklostem
ničí. Souspělého zahraničí.
hlasíte?
„Určitě. Je naprosto
ndiční trezřejmé, že kondiční
nérství skýtá pro všechen indiviny sporty nejen
duální, ale i kolektivní
do budoucna ohromný
prostor ke zlepšování,
okonalovározvíjení a zdokonalování. Nejen podlee mého náost výrazně
zoru může dost
dnotlivce i
rozdělovat jednotlivce
šné a neútýmy na úspěšné
spěšné. Klíčovýý je přitom
sob práce
konkrétní způsob
na fyzičce, neboť dostupné teorie je v souousta, ale
časnosti už spousta,
ávně do
převést ji správně
ozhodně
praxe není rozhodně
samozřejmost. Možího rozností kondičního
víjení lidského
o těla je
a, ovšem
strašná spousta,
hopit za
musí se vše uchopit
dobrý konec a brát
komplexně, přičemž
ast není
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trenérské profese.
počíI v tomhle spočíva
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a vzrušení
z do jisté
míry neprobádaného
území.“

„Za klíčový prvek považuji
komunikaci a zpětnou vazbu.
Není správné direktivně určovat
vše, co se v přípravě bude dělat...“

Foto: vkprostejov.cz
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s rozvíjením fyzické kondice
hráčky i bavil. Věřím, že se mají
na co těšit.“
●● Nakolik je možné a vhodné
pracovat se svěřenci nebo svěřenkami individuálně?
„V kondičním trenérství je právě tohle docela časté. A zvlášť
pokud se jedná o týmový sport
jako volejbal, kde existují hodně
rozdílné herní posty od nahrávky přes blok a smeč až po libero,
je individuální přístup nanejvýš
vhodný. Však už jsme se o tom
bavili s panem Čadou, který má
v daném ohledu mnoho zkušeností. Do určité míry bude fyzická příprava samozřejmě společná, hlavně ta obecná v prvotní
fázi. Od začátku třetího týdne se
však začneme víc specializovat
právě podle jednotlivých postů,
současně je také důležité, kdy
a v jakém stavu se ta která hráčka
do přípravy zapojí.“
●● Jak velký prostor dáváte vzájemné komunikaci neboli zpětné
vazbě?
„Skutečně velký, neboť právě tohle považuji za naprosto
klíčový prvek. Od trenéra není
správné direktivně určovat vše,
co se v přípravě bude dělat,
aniž by vnímal názory a pocity
svých svěřenců nebo svěřenek.
Z mého pohledu je naopak vzájemná komunikace nesmírně důležitá zvlášť za situace, že budu
u VK Prostějov nový a společně se
pokusíme najít nejvhodnější cestu,
aby se povedlo holky po kondiční stránce výborně nachystat.
V praxi si to představuji tak, že po
konzultaci s realizačním týmem
v čele s panem Čadou sestavíme
trénink, hráčky jej absolvují včetně možných průběžných úprav
a na základě získaných dílčích poznatků pojedeme dál. Podstatné
je, aby děvčata správně pracovala
a přitom je to bavilo třeba až natolik, že se navzdory vysoké náročnosti budou hned těšit na příští
trénink.“ (s úsměvem)
●● Dá se vypíchnout, co je v kondičním trenérství ze všeho nejdůležitější?

„To je složitá otázka. Pokud vezmu konkrétně volejbalistky VK
AGEL, za klíčové považuju nachystat je po fyzické stránce tak,
aby plnohodnotně zvládly celou
náročnou sezónu ve všech absolvovaných soutěžích. Volejbal je
obecně dost specifický sport v tom
ohledu, že není tolik náročný na
vytrvalost. Místo toho je velice
dynamický s důležitostí na odrazovou sílu a rychlost nohou, obratnostní flexibilitu i koordinaci
celého těla. Právě v tomto směru
tudíž budeme kondiční přípravu
směřovat, rozhodně nemůže nikdo
očekávat dvouhodinové výběhy
do terénu a podobně. Současně mi
hlavní trenér zdůrazňoval důležitost prevence různých zdravotních
problémů, kterým se přirozenou
cestou celkového zpevňování těla
budeme snažit předcházet. To vše
při výše zmíněné vzájemné komunikaci se samotnými hráčkami,
na což se osobně těším i vzhledem k tomu, že mohu uplatnit
svou jazykovou znalost angličtiny i španělštiny. V tomto směru mě potěší, když při domluvě
s holkama z ciziny jakkoliv pomůžu.“
●● Poprvé v trenérské kariéře
míříte na úplně nejvyšší kvalitativní úroveň mezi dospělé. Necítíte určitou nervozitu, trému či
přímo obavy?
„Musím přiznat, že nějaká nervozita nebo tréma tady je. (se smíchem)
Volejbalistky Prostějova jsou nejen
suverénně nejlepší v České republice, ale patří i do širší klubové špičky
v Evropě, takže mě čeká práce ve
skutečném top oddílu. Už to samo
o sobě je hodně zavazující, neboť
budu mít na starost opravdu vynikající hráčky s řadou významných
úspěchů na kontě. Navíc při prvním setkání s panem Čadou mě
vyloženě zaskočilo, jak je vysoký,
protože v televizních přenosech až
tak nevypadal. A já najednou vedle
něho stojím jako prcek. (usmívá se)
Tohle pochopitelně říkám spíš pro
odlehčení, ale každopádně nervózní zpočátku asi budu. Na druhou
stranu jsem stihl trochu poznat jak
hlavního kouče, tak některé další
členy realizačního týmu i sportovního manažera Petera Gogu.
No a připadlo mi, že vesměs jde
o pozitivní dobré lidi a zároveň naprosté profesionály, kteří dokážou
špičkově pracovat bez zbytečného
stresování, což by mi rozhodně
mělo jako nováčkovi pomoct. Věřím, že do party VK AGEL rychle
zapadnu, důvěru ve mně vloženou
nezklamu a dokážu navázat na
vynikající práci mé předchůdkyně
Michaely Jelínkové, která nasadila
laťku kondičního trenérství v klubu
hodně vysoko. Snad to i se mnou
bude klapat stejně dobře.“

vizitka

JAN NEUŽIL
✓ narodil se 5. srpna 1987 ve Šternberku, žije v Olomouci, je
svobodný
✓ vystudoval Základní školu Heyrovského, Obchodní akademii a Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého - vše
v Olomouci, na vysoké škole obor ekonomika a tělesná výchova se zaměřením
na kondiční trenérství
✓ od dětství až donedávna aktivně hrával fotbal, prošel mládežnickou akademií Sigmy Olomouc, poté působil v 1.HFK Olomouc, jeden rok ve Španělsku
a naposledy v Dubu nad Moravou
✓ několik let trénoval fotbalové žáky v 1.HFK Olomouc a uplynulou sezónu
strávil ve španělském klubu Arucas coby kouč a kondiční trenér mládeže
✓ nyní se stal kondičním trenérem A-týmu volejbalistek VK AGEL Prostějov
a koučem fotbalových žáků 1.SK Prostějov U14
✓ zajímavosti: rád se podívá na dobrý film (hlavně komedie), poslouchá hudbu, občas čte, stará se o svého psa a rád jí, aniž by uměl vařit
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Šok pro fanoušky: Šimboch ani Radek Meidl v Prostějově nebudou
➢ ze strany 21
Juraj Šimboch odchytal v uplynulé
sezoně za Jestřáby celkem pětačtyřicet utkání a stal se miláčkem prostějovského publika, také on sám
byl na Hané velice spokojen a chtěl
tu pokračovat. Práva na něj ovšem
vlastní extraligový Třinec, jenž nenašel s protistranou společnou řeč.
Vyústilo to tak v přesun třiadvacetiletého odchovance Nitry na pomezí Moravy a Slezska.
„Událo se to ze dne na den. Byli jsme

domluveni s Třincem, že Juraj tu bude
působit celou sezonu, všechno se
k tomu skládalo. Pořídili jsme i trenéra
gólmanů, stalo se ale to, že Třinci draftovali Svobodu, takže byli v nejistotě.
Mají velká očekávání od Frýdku-Místku a chtějí, aby postoupil do první ligy.
Smlouva pak byla ve finále postavená
tak, že bychom Juraje platili, ale Třinec
by nám ho mohl kdykoliv vzít, což pro
nás bylo riziko,“ vysvětlil náhlé stěhování mladého gólmana sportovní ředitel
Jestřábů Jiří Vykoukal.
Za takových podmínek nehodlal prostějovský klub riskovat. „Nejsme naivní

a věděli jsme, že by ho přesunuli do
Frýdku-Místku v momentě, kdy by se
blížilo šestadvacet zápasů. Rozumíme
jejich ambicím, nechtěli jsme na to ale
přistoupit a šli jsme do ještě většího
risku, že jsme s Třincem nepodepsali
a začali jsme řešit pozici gólmanské
jedničky,“ dodal.
Zaskočen byl i samotný muž v masce.
„Takový je hokejový život. Kde budu
stát, o tom rozhodují manažeři klubů.
Akceptoval jsem rozhodnutí Třince
a přidělení k Frýdku-Místku,“ smutně
klopil oči někdejší slovenský mládežnický reprezentant.

Připojil se tak k přípravě v Třinci, kde
stále bydlí. „Do Frýdku to mám kousek.
Příprava na extraligu je v plném proudu
a tam místo není, takže nás hráče, kteří
jsme se nevešli do týmu, poslali na farmu,“ popsal svůj nenadálý přesun.
Na konci uplynulého pracovního týdne
tak do Prostějova přijel už coby host.
„Prostějov jsem si velmi oblíbil, i dnešní
zápas byl hodně emotivní. Odchází se
mi těžko a věřím, že se sem budu moci
vracet. Oblíbil jsem si město i lidi, budu
sem rád jezdit,“ vzkázal.
Možná ještě smutnější z nepokračování na Hané byl jeho kolega z frýdecké

sestavy Radek Meidl. I on patří Třinci
a také v jeho případě se oddíly nedohodly.
„Ještě nevím, jak to přesně bude, snad
se v příštích dnech rozhodne. Zatím si
mě Třinec stáhl a poslal na farmu, třeba
se to ale ještě doladí. Jsem Prostějovan
a počítal jsem s tím, že budu moci v Prostějově i nadále hrát, to by bylo úplně
super,“ nezastíral vytáhlý forvard, jenž se
v uplynulé sezoně vrátil z Polska.
V pátek tak brázdil led ve světlém dresu
soupeře a na led se dostával nejen při
vyrovnaném počtu hráčů, ale také při
oslabení a přesilovkách. „Byla to pří-

prava, takže nic vyhecovaného. Jsem
tam krátce a kluky ještě moc neznám,
trenéři mě ale využívají hodně a jsem
rád za každou radu. Mají přijít další kluci
z Třince a bojovat o postup, tým se tak
ještě zkvalitní,“ těší se na vydařenou sezonu i v případě, že bude muset zůstat
ve druhé lize.
A tak to nejspíš i dopadne, jeho prostějovský odchod se totiž jeví jako stoprocentní. „Je to definitivní. Nový brankář
vezme nějakou finanční zátěž, tak jsme
na to museli reagovat a museli jsme
něco uvolnit,“ nabídl jednoduché vysvětlení Jiří Vykoukal.

Jestřábi začali vítězně, zdolali Porubu CETKOVSKÝ
LHK PV
HC POR
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PROSTĚJOV Stejně jako před
rokem se při prvním přípravném
utkání Jestřábů ukázal na prostějovském zimním stadionu kouč Tomáš
Sršeň. Zatímco tehdy stanul na lavičce
domácích, tentokrát přijel v roli soupeře s dvojnásobným semifinalistou
východní skupiny druhé ligy Porubou. V roli trenéra prostějovského
„áčka“ si naopak odbyl obnovenou
premiéru Kamil Přecechtěl a byl to
vítězný comeback, nově se rodící jestřábí parta přesvědčivě zvítězila.
Pro oba týmy se ve čtvrtek uplynulého
týdne jednalo o první ostrou zkoušku
na ledě, žádná velká oťukávaná se však
neodehrávala a příchozí diváci se mohli

kochat svižnou hrou z obou stran okořeněnou spoustou střel i přesilových
her. Došlo i na jednu strkanici před
hostující bránou, při níž uplatnil své
fyzické předpoklady Daniel Sobotka.
Jeho dva metry byly znát, až to nevydržel gólman soupeře Michal Gleich
a výsledkem byly čtyři trestné minuty
pro oba. V tu dobu už Jestřábi vedli 3:1.
A lví podíl na tom mělo trio Kajaba, Augustin, Stejskal, které bylo k neudržení.
Hned po pár minutách se bekhendem
prosadil prostřední z nich, na brzké
Seidlerovo srovnání odpověděli Kajaba úspěšnou akcí jeden na jednoho s
následným zakončením do šibenice i
Stejskal dorážkami přes ležícího brankáře. A šancí bylo daleko víc. Při vyloučení hostujícího Sysaly z toho bylo
dvouminutové obléhání hostující svatyně, stejně tak hrozili i hosté při dvou
zbytečných faulech Malého. Se všemi
pokusy Poruby si už ale Vydržel poradil.

Při přerušení pár sekund před polovinou duelu došlo k výměně obou mužů s
maskou a místo v jestřábím brankovišti
zaujal místo Lukáše Vydržela dvacetiletý odchovanec Sparty Jakub Neužil, na
straně soupeře dostal šanci Radek Šrámek. A puky už létaly jen za jeho záda.
Po Peštukově průniku z levé strany ještě
zvonila tyčka, na konci druhé části už
se ale podařilo zvýšit Patriku Kuchtovi,
jenž se prosadil trochu překvapivě od
mantinelu. O poslední trefu se necelé
čtyři minuty před koncem postaral Robin Malý. Ten se ujal kotouče uprostřed
hostujícího pásma a po rychlé obrátce
se z mezikruží nemýlil. Jako jediný tak
využil početní výhodu.
Úspěšný vstup do nové štace tak prožili
rovněž nástupce Lukáše Duby v roli
kapitána Martin Novák, další útočná
posila Tomáš Rod i novici v sestavě Jiří
Vokurka, Petr Česlík, Jiří Peštuka, Michal Zezula.
(jim)

ZVAŽUJE NABÍDKY

ÚSTY TRENÉRŮ
KAMIL PŘECECHTĚL
– LHK Jestřábi Prostějov:

„Jsem rád, že jsem tady, nějaká nervozita už mě nesvazuje a první zápas jsem
si užil. Nervy nás teprve čekají. Bylo to utkání, které některé hráče prověřilo
a ukázalo nám hodně věcí, jak pozitivních, tak negativních. Každý zápas
chci vyhrát a vidět dobrý výkon od svých hráčů. To utkání splnilo. Některé věci mě zaskočily, což k tomu ale patří. Každý hráč zvládá svůj první
zápas jinak, někdo je nervózní, někdo ne. Byl to vhodný soupeř, hlavně
pro kluky, kteří bojují o místo. Mohli se ukázat a někteří se ukázali, někteří
ne.“ (úsměv)

TOMÁŠ SRŠEŇ
– HC RT Torax Poruba:

„Byl to pro nás velice kvalitní přípravný zápas. Jsme tři dny na ledě a odehráli
jsme hodně slušné utkání, jsem spokojen. Kvalita byla na straně Prostějova,
i když nehrál v plné sestavě, ale také my jsme si vytvořili dostatek šancí,
bohužel v koncovce to bylo horší. Myslím si ale, že to byl velice zajímavý
zápas, byla to pro nás dobrá zkouška.“

Exprostějovští hráči výhře nad Frýdkem-Místkem nezabránili
LHK PV
HC F-M
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PROSTĚJOV Také druhé přípravné utkání na nový prvoligový
ročník, který byl ve Víceúčelové hale-ZS k vidění hned v pátek
7. srpna, zvládli prostějovští Jestřábi ve vítězné tónině. Po zdolání Poruby je prověřil ambiciózní
Frýdek-Místek, ale ani tento druholigový tým z pomezí Moravy
a Slezska na Hané neuspěl. Duo
domácích brankářů navíc dlouho
drželo čisté konto, o něj přišli až
v samotném závěru.
V pozici kapitána přivedl hosty na led
Martin Piecha, čtyřiatřicetiletá někdejší
opora prostějovského týmu se po dvou
letech strávených na britských ostrovech
rozhodla pro návrat do Česka a zakotvila právě v nově ustavené třinecké farmě.

Spolu s ním se příchozím divákům
ukázali i další někdejší prostějovští plejeři. Největší pozornost poutal gólman
Juraj Šimboch, jenž odchytal celý zápas,
a odchovanec prostějovského hokeje Radek Meidl, který o den dříve již
po patnácti sekundách vstřelil branku
svému kmenovému oddílu - třineckým Ocelářům. Společně s nimi přijeli i útočníci Tomáš Káňa s Tomášem
Frankem. A trenérská dvojice Jiří Juřík,
Marek Malík přivezl i jednu zvučnou
zahraniční akvizici - již třiačtyřicetiletého účastníka olympijských her
i mistrovství světa Richarda Šechného,
jenž poslední čtyři sezony kapitánoval
Michalovciam.
Domácí začali velkým náporem
a odměnou jim byly dvě rychlé přesilovky. Ještě před první početní výhodou orazítkoval Kaluža tyčku,
v následných hrách pět na čtyři se prostějovským hráčům podařilo svého
soupeře uzamknout. A odměna se dostavila již v deváté minutě, kdy zakončil

kombinační akci osamocený Čuřík
- 1:0. V první polovině střetnutí kryl
záda svým spoluhráčům Jakub Neužil a
dvacetiletý sparťan musel být ve střehu
zejména na konci první části při hostující přesilovce pěti proti třem. O zbytek
výhody je ale připravil Piechův faul
v útočném pásmu.
Bylo znát, že se jedná teprve o druhý zápas obou celků a někteří hráči
absolvovali své první utkání, stále se
ještě vyskytovaly nepřesnosti v rozehře a možnosti rychlých brejků,
nedotažené kombinační akce. Na
straně domácích si svou letní premiéru odbyli obránce Patrik Liška
a útočníci Jakub Čuřík, Václav Meidl,
Jakub Šlahař, Lukáš Luňák a Matouš
Venkrbec, jenž nesl kapitánské „céčko“.
A začátku druhé části se do dvou slibných příležitostí dostali hosté, branky
ale dával jen Prostějov. Opět Kaluža
trefil tyčku, chvíli nato po Čuříkově
lahař
vyhraném buly vše propálil Šlahař
(2:0) a na tříbrankový rozdíl zvýšil

ÚSTY TRENÉRA
KAMIL PŘECECHTĚL
– LHK Jestřábi Prostějov:

Poruba neměla kompletní mančaft a myslím si, že Frýdek byl těžším soupeřem a utkání mělo větší kvalitu. Některé chyby, které jsme včera dělali, se nám
podařilo pro tento zápas odvážnější hrou obránců odstranit. A bylo to vidět.
Jsem spokojen s výkonem útočníků, čtyři góly na zápas je poměrně slušné a vítězství se vždy bere jako pozitivum. Hráče jsem za výkon a nasazení pochválil.
Řekl jsem jim, ať si odpočinou, že v pondělí pokračujeme v práci a v přípravě,
sezona nám začíná za měsíc.“
při hře čtyř proti čtyřem Robin Malý.
Zkraje poslední třetiny dostal Frýdek
čtyřminutovou přesilovku z Vokurkovu vysokou hůl, vzápětí však faulovali i
hosté. Úspěšně neskončil ani hostující
závar čtyři minuty před koncem při
další přesilovce, naopak jen půl minuty
nato v početní nevýhodě přidal čtvrtý
gól Kajaba, jenž se v úniku nemýlil. Definitivní podobu skóre dal v pokračující

„Prostějov bude patřit hodně vysoko,“
je přesvědčen urostlý Daniel Sobotka
upeři
o nic závažného. Musíte dát soupeři
najevo, že jste tu doma.“ (úsměv)
●● Jak na vás zatím působí nově
vě se
rodící prostějovské mužstvo?
á„Nastoupili jsme s mladými hráme
či, kteří jsou tu na zkoušku. Máme
v kádru ještě další dvě a půl tři lajny.
měna,
Proběhla poměrně rozsáhlá obměna,
ale posílilo se velice kvalitními hráči,
to nebude žádná oťukávaná, nasko- působí to na mě velice pozitivně a jsem
čili jste hodně zostra...
přesvědčen, že Prostějov bude patřit
„První polovina zápasu se hrála sku- hodně vysoko.“
Foto: Jiří Možný
ít vy
tečně hodně v tempu, pak bylo znát, ●● Víte už, jak to budete mít
že jsme v těžkém tréninku, a trochu tahali nohy. Bylo tam i pár vyloučení, to
První polovina zápasu se hrála hodně
k tomu ale patří, takže dobré.“
v tempu, pak bylo znát, že jsme v těžkém
●● Osobně jste na sebe upozornil
i čtyřmi minutami za menší šarváttréninku, a trochu jsme tahali nohy.
ku, je to vaše klasika?
„Prostějov jako prvoligový tým jsem
„To zase ne. Nebylo tam nic úmysl- osobně?
ného ani nějaká zákeřnost, to nemám „To ještě nevím. Jsem tu na zkoušku neznal, vím ale, že kluci nedávno hráli
rád. Prostě nastřelený puk do gólmana, do 15. srpna, odehraju několik zápasů, druhou ligu. Já znám první ligu, odechtěl jsem to dorazit, ale už to měl u trenéři na to budou mít nějaký názor a hrál jsem tu poměrně hodně zápasů
za Beroun a Litoměřice, takže vím, co
sebe. Jemu se to nelíbilo, vznikl z toho pak se uvidí, co se bude dít.
tato soutěž obnáší.“
malá pošťuchovaná, ale nejednalo se ●● A věděl jste, do čeho jdete?

PROSTĚJOVJednouzmnohanovýchtváří,kteréseprostějovským
fanouškům představily v úvodních dvou domácích zápasech proti
Porubě a Frýdku-Místku, byl také Daniel Sobotka. Dvaadvacetiletý
a téměř dvoumetrový obránce čněl svými fyzickými parametry vysoko nad ostatními, i v přátelácích dohrával souboje u mantinelů a
zjednával si respekt, hned ve čtvrtek mu bylo odměnou domácí vítězství nad semifinalistou posledního ročníku druhé ligy. Po utkání
pak poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor.

Jiří MOŽNÝ
●● Máte za sebou premiéru v prostějovském dresu, jaké ve vás zanechala dojmy?
„Byl to první zápas, byť přípravný, ale
vyhráli jsme, takže maximální spokojenost. Bylo tam hodně chyb, hodně
přečíslení, ale je to lepší než trénink. Už
se všichni těšíme na další zápasy.“
●● Jakým soupeřem byla Poruba?
„Sice sem přijela s mladšími hráči, ale
má velice kvalitní mančaft. Byli tři dny
na ledě, ale drželi se a měli pár šancí.
V lize budou hodně dobří.“
●● Hned první třetina ukázala, že

“

hře pěti proti čtyřem David Klimša.
Stejně jako proti Porubě, i nyní
následovaly po skončení zápasu samostatné nájezdy. A i tentokrát se v
nich radoval druholigista. Na Dreslerovo přesné zakončení ještě zareagoval Čuřík, poté už se ale trefil
pouze Radek Meidl. A jeho přesná
střela z konce čtvrté série rozhodla.
(jim)

PARDUBICE, PROSTĚJOV Po
málo vídaných jedenácti sezonách
a více než čtyřech stovkách extraligových startů v jediném klubu
opouští prostějovský rodák Jiří
Cetkovský pardubický dres. Kam
povedou jeho další kroky, to zatím ještě není jisté, ve hře je české
angažmá i premiérová zahraniční
zkušenost.
„Mám něco rozjednaného, zatím
ale nemohu být konkrétní. Z hlediska cestování by bylo nejlepší
zůstat tady, ale uvidíme, jak to dopadne,“ sdělil v neděli odpoledne
Večerníku jednatřicetiletý útočník.
V tu chvíli již bylo rozhodnuto,
že další zápas ve východočeském
extraligovém klubu nepřidá, po
trojici přípravných střetnutí totiž
realizační tým sáhl k prvnímu zúžení kádru.
„Už po skončení uplynulé sezony
jsme se dohodli, že zkusím jít ven.
Měl jsem něco rozjednané a klub
mi tedy ani žádnou smlouvu nenabízel, nakonec to bohužel nevyšlo,
tak mi Pardubice umožnily absolvovat letní přípravu s nimi. Mančaft
už ale mají plný, což respektuji a nemám s tím problém,“ okomentoval
svou aktuální situaci.
Někdejší juniorský vicemistr
republiky a čtyřnásobný reprezentant s Dynamem se stal v sezonách 2004/2005, 2009/2010
a 2011/2012 celkem třikrát vítězem extraligy, mimo to startoval
i na prestižním Spenglerově poháru. „Na Pardubice budu vždy
vzpomínat jen kladně, vydržet někde takovou dobu je úctyhodné,“
poznamenal.
V týmu naopak zatím pokračují Jan
Látal s Davidem Roupcem „David je technicky velmi zdatný, má
dobrou rozehrávku i střelu, snaží se
být aktivní, dobře bruslí a chce hrát
agresivně. Na druhou stranu udělal
několik hrubých chyb ve čtení hry
a v rovnovážných situacích jeden
na jednoho nebo dva na dva,“ sdělil pro webové stránky klubu hlavní
kouč Michal Říha.
(jim)

Novou jedničkou bude Horčička,
Jestřábi hlásí i první zúžení kádru

PROSTĚJOV Místo po Juraji Šimbochovi zaujme v prostějovském
brankovišti Luboš Horčička. Velezkušený šestatřicetiletý rodák
z Kladna má za sebou více než dvě
stovky extraligových startů v barvách Kladna, Třince, Litvínova,
Plzně a Zlína, nyní bude oblékat
jestřábí dres. Stane se tak parťákem
Lukáše Vydržela s Jakubem Neužilem, kteří odchytali úvodní dva
přáteláky.
„Je to kvalitní gólman, ještě řešíme pozici dvojky a trojky, uvidíme, co si k tomu
řekne trenér gólmanů. Doufejme, že
Lubošovi vydrží zdraví a že tým s ním
bude silnější, protože obranu máme
kromě tří zkušenějších hráčů spíše perspektivní. Když za nimi bude zkušený
gólman, tak to všem pomůže,“ věří
v další posílení kádru sportovní manažer oddílu Jiří Vykoukal.
A spokojen byl i hlavní kouč Jestřábů
Kamil Přecechtěl. „Mužstvo se neustále tvoří, a pokud není vše dotažené,
tak se to bere tak, že se pracuje dál. Jirka
odvedl kus poctivé práce a náhrada,
která za Juraje přijde, je velice kvalitní

a je to další vyztužení mužstva, které by
se mohlo posunout ještě o kousek dál,“
těší třiapadesátiletého trenéra.
Oba také společně provedli první redukci kádru, po níž skončili
obránce David Skřivánek a útočník Michal Zezula. „Davidovi děkujeme především za loňskou sezónu. Již s ním dále nepočítáme.
Michal Zezula může v Prostějově
s námi ještě trénovat, ale již si také
hledá jiné angažmá. Další zužování
kádru proběhne pravděpodobně po
následujících třech zápasech,“ informoval Vykoukal na webových stránkách klubu.
Dvaadvacetiletý Skřivánek odehrál
loni i vinou zranění pouze jednadvacet zápasů, v nichž získal pět
kanadských bodů a osm trestných
minut. O rok mladší Zezula začínal
s hokejem v Prostějově, jednu sezonu hostoval v chomutovském
dorostu, další v olomoucké juniorce
a loňskou sezonu strávil v druholigovém Hodoníně. Na kontě má i dva
druholigové starty v dresu jestřábího
„áčka“.
(jim)
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Před několika týdny se stala minulostí druholigová házenkářská
sezona 2014/2015 a nastal tak čas pro malé ohlédnutí za vystoupením obou regionálních zástupců v jihomoravské skupině.
Sokolu II Prostějov se nepodařilo naplnit letní ambice a stejně jako
loni se nevklínil do horní poloviny tabulky, tentokrát mu k tomu
chybělo dva body více než loni. To jejich kolegové z Kostelce si
naopak s předstihem zajistili záchranu a splnili tak základní cíl, jarní
část jim totiž přes několik zakolísání vyšla lépe než ta podzimní
a vyneslo to až konečné páté místo. V prvním dílu našeho drobného
ohlédnutí se před dvěma týdny dostalo na konečné tabulky i celkové
statistiky soutěže a redakční zhodnocení ročníku.To dále doplnili svými
postřehy předseda házenkářského oddílu Sokola Kostelec na HanéHK Lukáš Chalupecký a úspěšný navrátilec na házenkářskou lavičku
Jiří Grepl. Nyní se o svůj pohled podělí se čtenáři Večerníku předseda
prostějovského oddílu Svatopluk Ordelt a odcházející trenér Sokola
II Prostějov Alois Jurík. Nechybí ani hráčské statistiky osmého týmu
letošního druholigového ročníku.
Texty a foto: Jiří Možný

SOKOL II PROSTĚJOV - INDIVIDUÁLNÍ
STATISTIKY SEZONY 2014/2015
Brankáøi

Jiří HRUBÝ
Michal NESVADBA
Štěpán VODIČKA
Michal ZACPAL

22
1
2
19

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

13
13
2
6
26
25
70

3
3
1
1
5
6
2

0
0
1
0
0
0
0

7
61
1

11
1
13

0
0
1

3
27
21
162
138
47
13
0

1
3
5
14
18
17
2
1

0
0
0
1
0
1
0
0

Osmé místo je zklamáním i pro předsedu klubu Svatopluka Ordelta
PROSTĚJOV V poměrně nezvyklé
trojroli dokončoval uplynulou házenkářskou sezonu Svatopluk Ordelt.
Dlouholetá tvář Sokola II Prostějov si
plnila povinnosti asistenta hlavního
kouče Aloise Juríka, v jarní části vinou
vážného zranění Davida Jurečky nastupovala pravidelně na pozici pravého křídla a k tomu se ještě od příštího
roku čtyřicátník stal v závěru soutěže
předsedou klubu. Výsledné osmé
místo příliš kladně nehodnotil, osobně pomýšlel rozhodně výš.
„Představy hovořily o umístění v horní
polovině tabulky, řekněme tak čtvrté
páté místo. Osmé místo je pro nás zklamáním, současný kádr má rozhodně na
lepší umístění. Doufám, že se to povede
prokázat v nadcházející sezoně,“ přeje si
Svatopluk Ordelt, nový hlavní kouč výběru. Rezervy spatřoval hlavně v součinnosti jednotlivců při obranné práci. „Hráči si musí více pomáhat a zajišťovat se,

Køídla:

Michal BURGET
Jan ČELOVSKÝ
Tomáš ČIŽMÁRIK
Tomáš CHYTIL
David JUREČKA
Svatopluk ORDELT
Pavel PROCHÁZKA
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v útočné fázi pak často spoléhali sami na
sebe. Musíme vice zapracovat na herních
kombinacích, neříkám přímo signálech,
ale přípravných kombinacích, které mohou vyústit ve vícero druhů zakončení,“
má jasno lodivod. On sám už bude své
ovečky dirigovat téměř výhradně z lavičky, na což si bude muset trochu zvyknout. „Hra mi bude chybět. Na druhou
stranu již jsem ve věku, kdy je potřeba
uvolnit místo mladším. Doufám, že David Jurečka bude v pořádku a nastoupí
hned od začátku sezony,“ přeje si Ordelt
úspěšné zotavení jednoho z tahounů.
A jak on sám viděl své výkony, když
právě Jurečka nemohl vběhnout na palubovku? „To je asi otázka na někoho
jiného. (smích) Myslím si ale, že jsem
nezklamal. Osobně mě snad nejvíc mrzí
zápas proti Kostelci, kdy se mi nedařilo
střelecky, v ostatních duelech to doufám nebylo špatné,“ hodnotil opatrně.
S žádnými velkými obměnami kádru

Svatopluk Ordelt nepočítá, a když tak už
přijde na nějaké doplnění, tak využitím
vlastních zdrojů ve formě dorostenců.
Tou hlavní změnou mezi sezonami je tak
úprava mládežnických družstev. A sice
neobsazení kategorie mladšího dorostu.
„V podstatě všichni loňští mladší dorostenci přecházejí letos do staršího dorostu
a doufejme, že se jim bude dařit. Neměli
bychom dostatek lidí, dorosteneckou
ligu by tak po nás mělo převzít Centrum
Haná, které vzniklo za účelem spojení sil
v mládežnických kategoriích na okrese
a zastřešuje i vychovává mládež jak z Prostějova, tak i z Kostelce na Hané,“ vysvětlil
Ordelt.
Minimálně na rok posledním zápisem
tak bude desáté místo ve druhé lize,
k němuž mladíky dovedl loučící se kouč
Josef Zedníček. „Cílem bylo udržet ligu,
což se povedlo a za což patří dík i trenéru
Zedníčkovi, který letos ukončil trenérskou činnost a jemuž bych chtěl i touto

formou poděkovat za vše, co za ta dlouhá
léta vykonal pro prostějovskou házenou,“
připomněl nynější šéf oddílu úspěšné
roky u mládeže i dospělých.
I starší dorostenci se pohybovali v dolní
části tabulky, u nich však byly ambice
větší a pomýšlelo se na střed. „Ale vzhledem k vývoji v jarní části, kdy bylo hodně
zraněných a Bokůvka odehrál snad jen
polovinu zápasů, je konečné umístění
relativně uspokojivé. Hlavně se soutěž
podařilo udržet,“ upozornil Ordelt.

Statistiky 2. ligy mužů - skupina JM
Nejlepší støelci:

162 - Jiří Kosina (Prostějov), 159 Ivo Knol (Telnice), 153 - Jan Šustek
(Juliánov), 139 - Jan Musil (Brno „B“),
138 - Jiří Kozlovský (Prostějov), 129 Marek Jahoda (Hustopeče), 123 - Jakub
Štěrba (Ivančice), Pavel Strašák (Velké
Meziříčí), 118 - Jan Smékal (Kostelec), 113 - Martin Myslík (Hustopeče),
112 - Jan Šáš (Napajedla), 111 - Roman
Matušík (Velké Meziříčí), 108 - Jakub
Kudla (Kuřim), 103 - Pavel Přikryl
(Kostelec), 102 - Jiří Chrást (Juliánov).
Promìnìné sedmièky:

47 - Jiří Kosina (Prostějov), 46 - Pavel Strašák (Velké Meziříčí), 30 - Jakub
Štěrba (Ivančice), 27 - Marek Jahoda
(Hustopeče), 26 - Pavel Přikryl (Kostelec), 25 - Jiří Chrást (Juliánov), 20 - Jiří

Konečný (Telnice),19 - Jiří Závodník
(Napajedla), Jan Musil (Brno „B“), Jiří
Havelka (Maloměřice).

2 – Josef Kaplan (Napajedla), 1 – Filip
Mikulka (Prostějov), Jakub Bezděk
(Velké Meziříčí), Marek Vacula, Jakub
Mostýn (oba Napajedla), Michal Kučera, Tomáš Jochman (oba Telnice), Karel
Oulehla, Stanislav Večeřa, Jan Kvasnička, Lukáš Missbach, Martin Klíma
(všichni Ivančice).

stějov), Jan Smékal, Josef Humpolíček, (oba Kostelec), Jakub Bezděk,
Roman Matušík, Vítězslav Večeřa, Pavel
Živčič (všichni Velké Meziříčí), Lukáš
Burčík, Pavel Princ, Roman Beneš,
Ondřej Synek (všichni Bohunice „B“),
Jan Kvasnička, Stanislav Večeřa, Petr
Kremláček, David Nečas (všichni Ivančice), Ivo Knol, Jiří Kielar (oba Telnice),
Vojtěch Kopřiva (Kuřim), Zdeněk Kašný, Dominik Habarta (oba Napajedla),
Jakub Šenkyřík (Brno „B“), Petr Muškát, Jiří Mašta (oba Juliánov), Jan Singer
(Maloměřice).

Èervené karty:

Dvouminutová vylouèení:

4 – Jiří Vymětal (Kostelec), 2 – David
Palička (Kostelec), Miloš Necid (Velké Meziříčí), 1 – Jakub Raška, Tomáš
Čižmárik, Jiří Kosina (všichni Pro-

23 - Jakub Bezděk, 22 – Jiří Vymetal
(Kostelec), 18 – Jiří Kozlovský (Prostějov), 17 – Filip Mikulka (Prostějov), Miloš Necid (Velké Meziříčí),

Tabulka trestù:
Odebrání registraèního prùkazu:

15 – Robin Večeřa (Ivančice), 14 – Jiří
Kosina (Prostějov), Roman Matušík (Velké Meziříčí), Tomáš Petružela
(Juliánov), Adam Langer (Telnice), 13
– Jakub Raška (Prostějov), Pavel Kříbala (Velké Meziříčí), Vojtěch Hotárek
(Maloměřice) Lukáš Burčík (Bohunice
„B“), 12 – Michal Stříž (Maloměřice),
Vítězslav Večeřa, Pavol Živčič (oba Velké Meziříčí), Jiří Mašta (Juliánov), 11 Michal Jura (Prostějov), Jan Smékal
(Kostelec).
Prùmìrná domácí návštìvnost:

152 - Ivančice, 120 - Velké Meziříčí, 113
- Prostějov, 102 - Kostelec, 70 - Brno
„B“, 65 - Hustopeče, 62 - Kuřim, 61 –
Napajedla a Telnice, 52 - Juliánov, 50 Maloměřice, 46 - Bohunice „B“.
(zdroj: www.chf.cz, www.hazena.pb.cz)

„Doma a venku jsme předváděli diametrálně odlišné

výkony,“ podotkl trenér Prostějova ALOIS JURÍK
PROSTĚJOV Druhou sezonu
po svém návratu z kostelecké
zpět na prostějovskou střídačku
dokoučoval na jaře Alois Jurík.
A při pohledu na konečnou
tabulku druhé ligy neskrýval
zklamání, pomýšlel minimálně
o dvě příčky výše. Avšak místo
atakování horní poloviny pořadí
se k mužstvu v jednu chvíli začaly nepříjemně přibližovat celky
z chvostu tabulky. Výkony jednotlivých postů neviděl nijak
špatně, ale horší tréninková
docházka společně s velkou
marodkou se podepsaly pod
tím, že se nepodařilo skončit alespoň na dvaadvaceti bodech.
Nyní si tak zkušený lodivod vybírá pauzu od trénování a bude se
házenou bavit v pozici diváka...

●● Lze výsledné osmé místo hodnotit pozitivně?
„Ne, z pohledu umístění byl uplynulý
soutěžní ročník neúspěšný. Družstvo
mělo jednoznačně na horní polovinu
tabulky, jenže po ucházející podzimní
části, kdy jsme získali dvanáct bodu,
přišel doslova propadák v jarní části,
během níž jsme získali pouze sedm
bodů. Je pravdou, že proti loňské sezóně jsme vstřelili o jednatřicet branek víc, ale na druhou stranu jsme se
zhoršili v obranné fázi, o čemž svědčí
třicet branek inkasovaných navíc.
Kádr byl oslaben o dlouhodobě nemocné hráče Bečičku s Valachem,
kteří odehráli za celou sezónu jediný
zápas, navíc Jurečka musel vynechat
celé jaro. Hlavně on nám citelně
chyběl v obranné fázi, protože byl
v obranném systému 1-5 prostě nenahraditelný.“
●● Mohly se výrazněji projevit
i zimní odchody Michala Juríka
s Tomášem Čižmárikem?

“

Chvílemi mi to připadlo, že jsme si
jen jeli udělat žízeň, dát si pivoo a jet
domů. Venku se to jakoby jen zkusilo

„Ztráta to byla, protože jsem netušil,
že léčení zabere tolik času Valachovi a Bečičkovi. To se bohužel stalo
a takové zdravotní martyrium jsem
za svou trenérskou éru nezažil. Byli
to už zmínění Valach s Bečičkou
a Jurečkou, dále Šestořád, který nenastoupil ani do jednoho zápasu.
Jirka Kozlovský odehrál jaro se sebezapřením, vypadá to s ním hodně
špatně a možná skončil s aktivním
sportem. Já mu jen přeji, aby to dobře
dopadlo. Teď má absolutní klid, pak
půjde na podrobné vyšetření a uvidí
se, co z toho vyleze. Hrál přes ruku
a navzdory bolestem, navíc hostoval
v Olomouci. Je obrovský dříč, ale
šel přes bolest a dávali jsme ho vždy
před zápasem dohromady.“
●● Právě tyto útrapy tedy stály za
jarním poklesem?
„Hlavní příčinu dávám tomu, že
zimní příprava neproběhla tak, jak
bylo plánováno. Tréninková účast
byla hrůzostrašná, půlka hráčů je
v černých číslech! Když přijde pět
šest hráčů a k tomu nějací dorostenci či kluci, kteří už tolik nehrají, tak
s nimi nejde trénovat obranu ani
útočné kombinace. Beru objektivní
pracovní důvody, ale katastrofální
docházka se potom projevila v tom,
že nebylo možné oživit hrubou sílu,
která se nabrala v létě, neuskutečnilo
se ani zimní soustředění a čtyři dny
na horách jsou k nezaplacení, protože tam se trénuje třikrát denně.“
●● Jak lze vlastně okomentovat
jen sedm jarních a devatenáct výsledných bodů?
„Udělat tak málo bodů je šílené! Je sice
pěkné, že jsme králem remíz, ale plichty

upedoma s tak slabými soupeři, jako jsou Telnice a Kuáty.
řim, to jsou velké ztráty.
Darovali jsme bodyy
Bohunicím, které
byly beznadějně poslední, pak se to tahalo až do předposledního kola. Projevilo
se, že když v pondělí
a středu chodilo málo
m
lidí, tak v pátek jsem
musel půlku tréninkuu
rvěnovat obnovení herak
ních návyků, tudíž pak
su
nezbylo dostatek času
vu
pro důkladnou přípravu
na soupeře. Tvrdím, že
íce
toto mužstvo má na více
čenež osmé místo. Očeme
kával jsem, že budeme
hrát horní polovinu
tabulky, ale skutek
utek a je to škoda.“
●● Věříte, že teď nastane zlepšení?
„Byl bych špatným trenérem a Prostějovákem, kdybych
tomu nevěřil. (úsměv) Kádr na to
potenciál má, Svaťovi to ale vůbec
nezávidím, protože ho čeká těžká
role. Spolupracujeme spolu už dlouho, je inteligentní kluk a zkušený
hráč, má přehled a shodli jsme se
skoro ve všech věcech. Nový trenér
vždy přinese do mančaftu pozitivní
věci a přeju mu to. Je tu pouze jediný
otazník, kdy bude muset zamčít roli
hráče a musí být z něho trenér. Svaťa
ponese kůži na trh a nebude to mít
lehké. Kluci ho stále ještě berou jako
kamaráda a kolegu hráče a on si musí

vybudovat určité mantinely. Pomůže mu Pavel Bečička v
roli vedoucího týmu,
to je zkušený bývalý
hráč a myslím si, že
tato dvojička
bude fun-

govat dobře. Záleží to teď na
tom, jak se k tomu postaví hráči. Pokud pochopí myšlenkové pochody
Sváti, tak problém nebude.“
●● Kdy vám bylo na jaře nejhůře?
„Jednoznačně po zápase s Bohunicemi. Dodnes jsme nepřišli na to,
co způsobilo takový kolaps. Navíc
jsme předváděli diametrálně odlišné výkony v zápasech doma a venku. I když jsme doma nějaké body
ztráceli, tak jsme bojovali, ale venku
neodevzdali kluci adekvátní výkon.
Výjimkami byly prohra v Telnici,
kde sice kluci dřeli, ale ublížili nám
arbitři, odvedli jsme velice dobrý
výkon ještě ve Velkém Meziříčí,

kde jsme prohráli jen o gól a mohlo
to skončit i opačně. Jinak ale zápasy
venku byly katastrofální v přístupu,
bez nasaze
nasazení. Duely v MaloměřiKuř
cích, Kuřimi,
Hustopečích byly
hrozné...“
●● Jak jste se v takovou chvíli cítil
na střídačc
střídačce?
„Chvílemi mi to připadlo, že jsme si
tam jen jel
jeli udělat žízeň, dát si pivo
a jet dom
domů! Venku se to zkusilo,
jakmile se ale začalo něco hrnout,
bylo to k nničemu a domácí vítězný
duch, agresivita,
agr
bojovnost byly
pryč. Byli jsme doslova poloviční...
V nafukovačkách
nafukov
se každému hraje špatně, kkdyž tam ale vyhráli jiní,
proč ne my?
m Hodně nervózní jsem
byl při naš
našem posledním domácím
zápase s 'b
'béčkem' Brna, které přijelo
posíleno, aale kluci byli vyhecovaní,
s dřelo se a dotáhlo se to
bojovalo se,
úspěšn
do úspěšného
konce. Ale za týden
Hustop
v Hustopečích
to vypadalo, jako
bych vzal deset lidí z prostějovskénámě a jel s nimi. Možná to
ho náměstí
bylo ppodcenění, nevím...“
●● Mohlo být v podvědomí hráčů, že venku nem
mohou zvítězit?
„To bych neřekl. Byli
jsme jako Jánošík, vyhráli jsme v Juliánově, který doma
prohrál jen třikrát. U dobrých soupeřů předvádíme kvalitní výkony,
ale přijdeme na rovnocenného
soupeře a je problém. Byli nabuzení, ale jakmile se nedaly šance, tak
přišel útlum, hlavně když se nedařilo Kosinovi s Kozlovským. Dopustili jsme se mnoha technických
chyb, ty nejsou trenérem, ale netrénováním. Hráči pak ztrácí jistotu
v míčové technice. Všichni chtěli, ale
v přemíře snahy a pod tlakem kazili
a nebylo nikoho, kdo by to zastavil.
Leda že by se dohrávalo další den.“
(smích)

●● Může panovat spokojenost
alespoň s některými posty?
„S výkony brankařů Hrubého a Zacpala ano. Je to naprosto vyrovnaná
dvojice, oba dva nemají problémy
v tréninkové docházce a ve většině
zápasů drželi mužstvo 'nad vodou'
a měli plné právo zvýšit hlas na své
obránce. U křídel lze v porovnání
s loňskou sezónou vidět mírné
zlepšení úspěšnosti střelby, ale na
druhou stranu zvýšení počtu technických chyb a relativně vysoký
počet neproměněných trháků, celkově ale také panuje spokojenost.
Stejně tak panuje v globálu spokojenost i s výkony pivotů, je vidět
markantní zlepšení úspěšnosti
střelby a počtu technických chyb.
V obranné fázi jsou samozřejmě vidět nedostatky, ty jsou odstranitelné za předpokladu, že se všichni budou zúčastňovat tréninků, protože
tady jde o součinnost středu obrany
s krajními obránci. Naopak s výkony spojek nejsme úplně spokojeni.
Spojky musí tvořit hru a největší
mírou přispívat k počtu vstřelených
branek. Tady není problém, bohužel nám ale trochu vázla spolupráce
s křídly a pivoty, na tom budeme
muset zapracovat.“
●● Jak si nyní budete užívat házené v roli diváka?
„Těším se na to. Po okolí je kam jezdit, na Prostějov a Kostelec, do Litovle na extraligu, uvidíme, co bude
s Přerovem. A navíc nejmladší vnouček už je v 'miminkách', tak s ním
chodím a vyžívám se v tom, že ty
geny částečně po mně podědil. Člověk nemládne, ale bude mi to chybět. Teď momentálně panuje pohoda a obrovská úleva, relaxuji, užívám
si toho, ale jakmile přijde září, už se
budu dívat, co se kde hraje. Pevně
věřím, že to kluci zvládnou, i když to
nebudou mít lehké. Je to ale v nich.“

Pondělí 10. srpna 2015
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Předposlední dílek skládačky do mozaiky svého
hráčského kádru pro sezónu 2015/2016 zasadil ženský A-tým
volejbalistek Prostějova tím, že přivedl dosud chybějící třetí blokařku. Stala se jí členka národního výběru Slovenska, čerstvě
dvaadvacetiletá Nina Herelová. Na dalších dvou posilách z Kuby
vedení VK AGEL nadále intenzivně pracuje...

Marek Sonnevend
„Ninu dobře znám ze slovenské
reprezentace, je to kvalitní a spolehlivá hráčka. Má vyváženou jak
útočnou, tak obrannou činnost
a navíc je ještě mladá, tím pádem má
před sebou slibnou perspektivu nadále se zlepšovat,“ představil novou
posilu Miroslav Čada, hlavní trenér
prostějovských Agelek. „Současně
už stihla při svém poměrně nízkém
věku nasbírat dost zajímavých zku-

šeností včetně mezinárodních, když
absolvovala řadu těžkých utkání za
nároďák a uplynulý dva soutěžní
ročníky strávila ve Vídni, kde nastupovala za nejlepší rakouský celek
Post Schwechat,“ navázal stratég
z lavičky „vékáčka“.
O plánech s Heralovou má jasno.
„U nás bude Nina plnit roli třetí
blokařky, která určitě dostane hodně prostoru v českých soutěžích
a v případě potřeby se ji rozhodně
nemusíme bát nasadit ani do evrop-

ské Champions League. Věřím, že se
jí v našem klubu bude líbit i dařit,“
připojil Čada s přáním všeho nejlepšího své nové svěřence.
Slovenská blokařka se již zapojila do
společné přípravy prostějovských
volejbalistek hned od jejího začátku
v pondělí 3. srpna, neboť se přesně
k tomuto datu podařilo administrativně dořešit její přestup. Ninu Herelovou coby dvojnásobnou mistryni
Slovenska (2011, 2013), šampiónku
Rakouska (2014) a držitelku zajímavých výsledků z mládežnických
reprezentací SR (kadetky - 4. na ME
2009, juniorky - 6. na ME 2011 a 7.
na MS 2011) tak VK AGEL uvítal
ve svých řadách. Večerník vám s touto hráčkou již brzy přinese obsáhlý
rozhovor.

NINA HERELOVÁ
Národnost: Slovensko
Post: blokařka
Oblíbené číslo dresu: 9
Narozena: 30. července 1993 v
Prievidzi
Výška: 182 centimetrů
Váha: 70 kilogramů
Dosavadní kariéra: VK Prievidza
(do 2008), COP Nitra (2008 až
2010), Slávia UK Bratislava ((2010
010
až 2013),, SVS Post
Poost
s Schwechat
(2013
013 až 2015)

Odstartoval tréninkový dril „A“-týmu: kvintet žen VK doplnila šestice juniorek

PRVNÍ TÝDEN PŘÍPRAVY AGELEK BYL ZAHŘÍVACÍ,
prostor dostala fyzička pod vedením nového kondičního kouče
PROSTĚJOV Je pondělí 3. srpna,
16.30 hodin odpoledne. Začíná příprava volejbalistek VK AGEL Prostějov na novou sezónu 2015/2016
a v hale Sportcentra DDM v Olympijské ulici je mnohem víc plno, než se
původně předpokládalo. Pokyny realizačního týmu totiž nejprve poslouchá a následně plní kolektiv jedenácti
hráček, byť více než polovina z nich
vypomáhá z mládežnické kategorie.
Ženský mančaft na úvodním tréninku
zastupují univerzálka a současně kapitánka Solange Soares, nahrávačka Veronika
Tinklová, smečařka Barbora Gambová, slovenská blokařka Nina Herelová
a nečekaně i libero Julie Kovářová
(více v Rychlém Večerníku).
Jmenované kvinteto doplnilo výše zmíněných šest mladých odchovankyň
hanáckého oddílu: Lucie Zatloukalová,
Eva Lakomá, Aneta Chludová, Aneta
Faksová, Markéta Hubrová a Tereza Slavíková. Hojnost osob na hrací ploše podporuje rovněž kompletní realizační tým
vékáčka: hlavní trenér Miroslav Čada,
asistent kouče Ľubomír Petráš, kondiční trenér Jan Neužil, lékař Pavel Navrátil,
masér Jan Müller a statistik Lukáš Miček,
dokonce se přišli podívat i šéftrenér mládeže Jaroslav Matěj s lodivodem žákyň
Jindřichem Němečkem a PR manažer
VK Ondřej Hubáček.
„Mám radost, že jsme se zde sešli v tak
hojném počtu. Hned začneme pracovat,
ale nebojte, začátek bude spíš pozvolný
a takový rozjížděcí, abyste měly po delším volnu čas dostat se do tempa,“ otevřel celou přípravu krátkým úvodním
proslovem hlavní kormidelník Miroslav
Čada. Poté předal děvčata do rukou nového odborníka na fyzičku Jana Neužila,
který plejerky napoprvé příliš netrápil.
Čtyřicet minut rozhýbávání a převážně
statických kondičních cviků následoval

dvacetiminutový výběh do lesoparku
Hloučela, což bylo na úvod vše. „Nechtěl
jsem holky zahltit, přece jen měly poměrně dlouhou dovolenou. Proto byla náplň
zahajovacího tréninku snadnější, ale od
úterka už budeme postupně přidávat,“
ujistil Neužil.
Po úvodním pondělním tréninku
se společná příprava volejbalistek
VK AGEL rozjela od úterka 4. srpna
naplno. Přesto neměl zahajovací týden nijak extrémně vysokou náročnost, naopak prostějovské ženy se
do vyššího tempa dostávají pomalu
a postupně. „V úterý, ve středu, ve čtvrtek i v pátek byly na programu dvě fáze.
Dopoledne jsme s holkama vždycky
pracovali na fyzičce a každé odpoledne
pak patřilo převážně herním tréninkům
pod vedením Luboše Petráše,“ potvrdil
předem plánované rozvržení nový kondiční kouč Agelek Jan Neužil mající na
starosti dopolední dřinu. „Ale jak už jsem
řekl, nešlo zatím o nic přehnaně těžkého.
Naopak jsme se věnovali hlavně zpevňovacím cvikům v nižší intenzitě tak, aby

se děvčata po dlouhém volnu nezahltila
a nachystala své organismy na zvýšenou
zátěž v nejbližším období. Samozřejmě
jsme už zařadili i některá náročnější cvičení, třikrát vyběhli do terénu lesoparku
Hloučela a v pátek šli premiérově do posilovny,“ popsal pro Večerník a klubové
stránky Neužil.
V součtu s odpoledními herními tréninky vedenými asistentem Ľubomírem
Petrášem dostávaly Hanačky do těla tak
akorát. „Z prvního týdne přípravy mám
určitě dobrý pocit, vše dosud probíhá
hladce a tak, jak jsem si představoval.
Bez potíží jsem se v novém působišti
adaptoval hlavně díky výborné pomoci
celého realizačního týmu, všichni kluci
jsou opravdu skvělí a snaží se mi mou
roli usnadnit,“ potěšilo Neužila. Příjemný dojem má rovněž ze spolupráce se
samotnými hráčkami. „Holky stoprocentně plní to, co je potřeba a ani z jejich
strany jsem se zatím nesetkal s žádnými
problémy. Rozhodně bych však uvítal
víc vzájemné komunikace, neboť příliš
nemluví, nesdělují mi tolik své pocity

Fotoreportáž

Mládežnice v Karlovì

Dejte si záležet! Nový kondiční trenér Agelek Jan Neužil udílí pokyny svěřenkám
při prvním tréninku na novou sezónu.
Foto: Marek Sonnevend.

z toho, co společně děláme. Což je ale
na druhou stranu pochopitelné, neboť
se teprve poznáváme a ony musí zjistit,
kdo jsem vlastně zač,“ konstatoval Neužil
s úsměvem.
„Věřím, že se tohle časem zlepší a děvčata
mi budou ve větší míře říkat, co si o každém tréninku i jednotlivém cvičení myslí,“ připojil mladý specialista na kondici se
závěrečným dovětkem: „Teď nás čeká již

mnohem těžší druhý týden přípravy, byť
ani v jeho průběhu není žádným cílem
hráčky nějak strhat. Což ostatně platí pro
celé tréninkové období. Každopádně
přidáme víc intenzity, dynamiky i síly
v zájmu komplexního budování fyzické
kondice na celou letošní sezónu.“
Exkluzivní rozhovor s Janem Neužilem najdete na straně 34 dnešního
vydání.
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Před zahájením přípravy žen VK promluvil Volejbalové Hanačky si hned vyzkoušely pro- Na řadu přišla i dynamičtější cvičení, v popředí
hlavní kouč Miroslav Čada.
tahovací a posilovací cviky.
posila Nina Herelová.

Adamčíková tentokrát devátá na ČP v Chodově
PRAHA, PROSTĚJOV Nejlepší
národní konkurence ženského beachvolejbalu se pravidelně schází na
turnajích Staropramen Cool Českého
poháru 2015. Nejinak tomu bylo v sobotu 1. srpna na kurtech v pražském
Chodově, kde při dalším dílu letošního
seriálu ČP nechyběla ani zástupkyně
VK AGEL Prostějov Kristýna Adamčíková ve dvojici se svou parťačkou Annou Komárkovou.
Holky do bojů vstoupily drtivým vítězstvím, jenže pak těsně a trochu nešťastně
podlehly spolufavoritkám Řeháčkové
s Dostálovou, čímž musely do oprav. Tam

si nejprve připsaly další dvě suverénní výhry, tu druhou mimochodem nad Týninou starší sestrou Barborou. Třetími soupeřkami v opravném pavouku pak bylo
silné duo Nakládalová, Gálová, a to už
znamenalo definitivní konečnou vedoucí
k celkové deváté pozici mezi čtyřiadvaceti
elitními páry ČR. Senzačními premiantkami se přitom staly nízko nasazené Michaela Formánková s Vendulou Haragovou.
„No, každý den není zrovna posvícení, ale
turnaj to byl parádní. Ve druhém kole jsme
natrefily na rozjeté Dostálovou, Řeháčkovou a po perfektním prvním setu podlehly
15:17 v tiebreaku. A protože pozdější vítězky

Prostějov (son) - Co tady
tadyděláš?
y děláš? To
byla nejčastější otázka pokládaná
Julii Kovářové během odpoledne
v pondělí 3. srpna. Právě tento
den znamenal pro volejbalistky
VK Prostějov zahájení společné
přípravy na novou sezónu 2015/16
a libero Agelek se při tomhle startu
nečekaně objevilo.
Nečekaně proto, že s ním trenér české
reprezentace Carlo Parisi počítá
pro podzimní Mistrovství Evropy
v Belgii a Nizozemsku. Tudíž nikdo
nepředpokládal, že se objeví na Hané
dříve než pár dní po skončení kontinentálního šampionátu. Realita však
byla jiná.
„Nároďák teď má po World Grand
Prix volno a přípravu na Evropu začne až 17. srpna. Já jsem
si přitom od skončení minulého
ročníku užila dovolené už docela
hodně, navíc jsem chtěla před
vstupem do tréninku s reprezentací nabrat tempo. Proto jsem se
rozhodla na první dva týdny zapojit
v Prostějově,“ vysvětlila Kovářová
svou překvapivou přítomnost v hale
Sportcentra DDM.
„Julča znova ukázala, jak má ráda volejbal a nakolik je skutečnou sportovní
profesionálkou. Asi jen málokdo by
se rozhodl tvrdě makat, i když nemusí.
Ona takový krok dobrovolně udělala,
což svědčí o jejím přístupu. Díky tomu
už dříve víc pozná dvě nové posily a to
se bude během sezóny určitě hodit,“
ocenil ppřístupp své opory Miroslav
Čada, kouč „vékáčka“.

turnaje Formánková, Haragová startující až
z dvaadvacátého místa páchaly v pavouku
pěkné vzrůšo, přikleply nám do třetího kola
oprav nasazené dvojky Nakládalovou, Gálovou. Byly jsme v podvečer už trochu vyčichlé,

a tak jsme to holkám ani nějak extra nezkomplikovaly. Nakonec jsme tedy skončily tak,
jak jsme začaly: deváté, ale vysmáté,“ napsaly
Kristýna s Annou k chodovskému vystoupení na svém facebookovém profilu.
(son)

Výsledky dvojice Adamèíková, Komárková na ÈP v Opavì
1. kolo: Kolesnáčová, Šnicerová 2:0 (8, 8). 2. kolo: Řeháčková, Dostálová 1:2 (16,
-13, -15). Opravy – 1. kolo: Lauermannová, Zelenková 2:0 (11, 10). Opravy – 2.
kolo: Adamčíková, Kurková 2:0 (14, 11). Opavy – 3. kolo: Nakládalová, Gálová
0:2 (-17, -15).
Konečné pořadí turnaje: 1. Formánková, Haragová, 2. Žolnerčíková, Jakubšová,
3. Háječková, Nováková, 4. Nakládalová, Gálová, 5. Bláhová, Skalníková a Řeháčková, Dostálová, 7. Dostálová, Valková a Olivová, Vaňková, 9. Adamčíková, Komárková a další.

Prostějov (son) - Úvodní týden
přípravy mají za sebou také volejbalové juniorky a kadetky VK
AGEL. Byla zajímavá, neboť vedle
normálního společného tréninku
děvčat z obou věkových kategorií
dohromady chodila vybraná šestice
mladých hráček ještě makat navíc
s prostějovskými
p
j ý ženami.
„Požádal nás o to Mirek Čada, aby
měl při absenci řady reprezentantek
k dispozici větší počet svěřenek.
Samozřejmě jsme mu vyšli vstříc, pro
holky to znamená cenné zkušenosti z
přípravného kontaktu se špičkovými
hráčkami dospělé kategorie,“ glosoval
šéftrenér mládeže VK Jaroslav Matěj.
Po uplynutí specifického prvního
týdne se však sexteto Lucie Zatloukalová, Eva Lakomá, Aneta Chludová,
Aneta Faksová, Markéta Hubrová
a Tereza Slavíková připojila ke svým
juniorským a kadetským parťačkám,
aby i společně se všemi žákyněmi
vékáčka zamířily na tradiční soustředění.
To již odstartovalo v sobotu 8. srpna,
přičemž se tentokrát koná místo
obvyklého Sloupu v Moravském
krasu na jiném místě: v Karlově
uprostřed Jeseníků. Z azylu chaty
Kamzík tam mladé Agelky vyrážejí
do okolního terénu k převážně
kondičním tréninkům, aby získaly
fyzický základ pro celý soutěžní
ročník 2015/16. O celém kempu
bude Večerník po jeho skončení
podrobně informovat.

najdete nás na
www.vecernikpv.cz
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

Přípravné období Jestřábům v posledních letech vycházelo
PROSTĚJOV Nejvíce přátelských utkání za posledních osm let
sehrají v srpnu a na počátku září prostějovští hokejisté. Stejně
jako v roce 2006 se bude jednat o jedenáct předsezónních prověrek, o rok později jich bylo dokonce hned třináct. Naopak
Jiří
následující léto 2008 přineslo po sestupu z první do druhé ligy opačný rekord v podobě pouhých čtyř měření sil - dvou
MOŽNÝ
s Uničovem a jedním s Opavou a Uherským Hradištěm. Dnešní
téma Večerníku přináší exkluzivní ohlédnutí za přípravnými obdobími a následným konečným
umístěním Jestřábů, přičemž hlavní důraz je soustředěn na poslední dva ročníky.

exkluzivní
zpravodajství
ví
pro Večerník
k

Následovaly tak zásahy do mužstva i brzká změna na
pozici trenéra. Ani tyto kroky ovšem nenastartovaly tým
na víc než pouhou záchranu. „Nebylo všechno špatně
a neodehráli jsme jen nepovedené zápasy. Ti kluci, kteří
na sobě pracovali, tak se zlepšovali a časem by se s první
ligou srovnali. Bohužel v takovém ambiciózním týmu
na to nebyl čas, navíc když jsme byli na chvostu tabulky
a neustále se zvyšovala díra na play off. Situace byla těžká, ale bohužel taková byla,“ nezastíral současný kouč
Poruby.
V útočné činnosti chtěl nejvíce stavět na Matouši Venkrbcovi, a právě tento hráč to nakonec dotáhl až do extraligových Pardubic. „Matouš je charakterově i hokejovým uměním výborný hráč a člověk. Bohužel v období,
kdy jsem tu byl já, se nám zranil, měsíc a půl měl problémy a hodně nám chyběl. Navíc mu pak chvíli trvalo, než
se vrátil, ale pak prokázal svou kvalitu, i proto ho oslovili
Pardubice. Odehrál velice dobře konec základní části
i play off a škoda pro něj, že si extraligu nezahraje,“ zmínil
Tomáš Sršeň. Našly se i další světlé výjimky, které dokázaly pozitivně zaujmout. „Pro mě byl velkým překvapením Jedlička. Já i vedení jsme si mysleli, že by na první
ligu neměl, ale zpočátku patřil do základního kádru,
a když hrál jednoduše, tak velice slušně. A takových
kluků tam bylo víc,“ zmínil lodivod. Při pohledu na nynější soupisku Jestřábů prorokuje Tomáš Sršeň prostějovskému týmu velké výsledky. „Některá jména
jsem zaznamenal a je vidět, že přišli hráči se zkušenostmi jako například Moskal, který byl na špici v bodování
ce,lé soutěže. Vedení tak udělalo kroky k tomu, aby se
mužstvo hodně zkvalitnilo. Myslím si, že podle jmen by
mohli hrát play off. A to je úplně nová soutěž...,“ nabádá
bývalý reprezentační forvard a dokazuje, že na Prostějov
nijak nezanevřel.

Ještě v živé paměti má řada příznivců očekávaný vstup
do loňské sezony po comebacku do první ligy. Mužstva
se po Petru Zacharovi ujal v pozici hlavního kouče Tomáš Sršeň, pro nějž to byla premiérová štace na této pozici v druhé nejvyšší domácí soutěži. Kádr doznal několika změn, přišel nový brankář, řada mladíků a zkušený
Lubomír Vosátko, kteří nahradili několik hráčů, s nimiž
už vedení po postupové sezoně nepočítalo. „Pro mě to
bylo něco nového, ale když šance přišla, tak jsem byl za
ni rád a řekl, že to zkusím. Myslel jsem si, že se kádr trochu posílí, mluvilo se o tom i v létě, nicméně vedení se
rozhodlo, že půjde cestou postupových hráčů, tedy dvaceti druholigových s tím, že když kvalitně potrénují, tak
dosáhnou kvality první ligy. Cíle byly velké, což na hráče
dolehlo a ukázalo se, že ideální cesta to rozhodně nebyla.
Co si myslím já, tak z dvaceti druholigových hráčů nejde
okamžitě udělat prvoligový tým,“ vracel se po roce ke své
prostějovské anabázi Tomáš Sršeň.
Samotné přípravné období ale podle výsledků dopadlo
dobře. Porážky přišly jen v Třebíči, Havířově a doma s
extraligovými Pardubicemi, jinak se hráčům podařilo
dvakrát zdolat Přerov i Šumperk, k tomu doma vyhrát
nad Třebíčí a Havířovem. „Už po prvních duelech, i když
jsme vyhrávali, jsem z toho neměl nejlepší pocit. Vím,
jak starší hráči přistupují k přátelákům, a viděl jsem, že
v rychlosti i hokejovém myšlení zaostáváme. Měl jsem
z toho docela obavy a byl nervózní,“ přiznal někdejší
p
ý útočník.
špičkový

Vítězným soubojem proti Třebíči začali Jestřábi před rokem sérii domácích utkání. Na vlastním ledě tehdy neuspěli jen proti
Pardubicím.
Foto: archiv Večerníku

si projekt prostřednictvím myšlenky pana Luňáka
stanovil, a že jsem mohl být jedním ze základních
stavebních kamenů. Nestává se často, aby se objevil
člověk, který chce do sportu investovat tolik peněz
a námahy,“ podotkl.
Při skládání mužstva kladl on i Jiří Vykoukal důraz nejen
na výkonnost, ale i charakter. „Hledali jsme gladiátory
a myslím, že až na dva tři hráče se nám podařilo do kabiny
dostat všechny, o něž jsme stáli,“ objasnil Málek. On sám
musel mužstvo opustit při prvním krizovém období hned
na přelomu první a druhé čtvrtiny základní části, lehce
pozměněné sestavě se podařilo celou druhou ligu vyhrát.
O to větší tak pro něj nastalo překvapení, když se kádr začal
výrazněji měnit. „Měli budoucnost a cíl, který Petr Zachar
splnil postupem do první ligy, byl neúplný. Mělo se stabilizovat jádro s osmi až deseti ‚gladiátory‘, a to se nestalo.
Jedlička, Kolibár, Honza Veselý nebo Filip Švaříček mohli
při troše trpělivosti pokračovat,“ je přesvědčen muž, jenž naposledy i díky své vnučce vypomáhal u přípravky Přerova.

SOUBOJE
S DRUHOLIGISTY
Období pěti předešlých sezon od léta 2008 se vedlo
v tendencích přípravy na druholigovou soutěž. V ročníku 2008/2009 se nepodařil přechod po pádu z první ligy a výsledkem bylo až čtrnácté místo ze šestnácti
účastníků. Určitou předzvěstí bylo již přípravné období
s pouhými čtyřmi zápasy a jedinou výhrou nad Uherským Hradištěm. O rok později se naopak letní fáze výsledkově podařila na jedničku, když jediné dvě porážky
přišly od Jágr Teamu a Šumperku. Bilance byla velmi
podobná jako loni a také tehdy byl následný vstup do ostrých utkání katastrofální, když prvních jedenáct zápasů
přineslo jen pět bodů. Ztrátu se již nepodařilo dohnat
a do play off postoupit.

O rok dříve, tedy na přelomu jara a léta 2013, odstartoval celý projekt posunutí Jestřábů z druhé ligy výš. Generálním manažerem „áčka“ se stal podnikatel Jaroslav
Luňák, v roli sportovního manažer přišel Jiří Vykoukal,
pozici hlavního trenéra zaujal Josef Málek. A pod jeho
vedením prokázala nově skládaná skvadra velkolepý
vstup, když v přípravě své soupeře drtivě přestřílela
a pouze na ledě Břeclavi z toho byla porážka 1:2. mimo
jiné vyhrála nad Žilinou a remizovala s polskou Krynicí.
„Vše probíhalo přesně podle plánu, který jsme si s vedením dali. Snad jen na jednu výjimku, a sice nepovedenou
koordinaci tréninkové zátěže ve spojení s přípravným
utkáním v Břeclavi a chybičku na turnaji v Porubě, kdy
jsme ještě dostatečně netlačili na výsledky a po nájezdech s polským soupeřem přišli o zajímavý zápas ve finále s Havířovem,“ vracel se Málek k tehdejšímu období.
Ambiciózní projekt s vidinou extraligy v Prostějově
od počátku poutal velkou pozornost a očekávání.
„Měl jsem opravdovou radost z toho, jaké cíle a cestu

Bilance z pøátelských utkání v minulých letech:
2006: 11 3
3
5
33:36 6:2 s Havlíčkovým Brodem
1:5 se Zlínem
2007: 13 2
3
8
39:57 6:3 nad Přerovem
2:6 s Trenčínem a Nitrou
2008: 4
1
0
3
13:18 6:2 nad Uherským Hradištěm
2:6 dvakrát s Uničovem
2009: 8
5
1
2
33:19 6:0 nad F.-Místkem a Technikou Brno 4:6 s Jágr Teamem
2010: 8
3
3
2
27:24 5:1 dvakrát nad Frýdkem-Místkem 1:6 s Uherským Hradištěm
2011: 7
2
3
2
27:24 4:1 nad Uherským Hradištěm
4:5 se Šumperkem
2012: 10 4
2
4
33:31 5:2 nad Břeclaví
0:8 s Přerovem
2013: 10 7
2
1
50:28 7:0 nad Břeclaví
1:2 s Břeclaví
2014: 9
6
0
3
30:24 6:2 nad Přerovem
1:5 s Pardubicemi
Poznámka: Za rokem následují počet zápasů, výher, remíz, porážek, skóre, nejvyšší výhra a nejvyšší porážka.
Zdroj: www.lhkjestrabi.cz
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DRUHOLIGOVÁ JÍZDA
ZAÈALA V SRPNU

Po Aleši Tomáškovi, jenž dokončil sezonu v roli hlavního kouče, se taktovky ujal Petr Zachar, který v roli prvního či druhé kouče u mančaftu setrval téměř až do konce
uplynulé sezony. Prostějov se tehdy utkal jen s ligovými
soupeři a odcházel s kladnou bilancí, ve výsledku z toho
bylo čtvrtfinále.
O rok později z toho byla až velká semifinálová bitvu
s Havířovem, kterou rozseklo až páté střetnutí. Během
letních měsíců o tom ale nešlo moc usuzovat, výsledky se
Vsetínem, Šumperkem i Technikou Brno byly nesmírně
vyrovnané. Pak ale sestava, v níž nechyběli Sedlář, Kolibár,
Doseděl, Coufal, Šebek, Radek Meidl, David Zachar, Čuřík, Duba či Jedlička, sbírala body poctivě.
Nejvyrovnanější bilance do poměru výher a porážek
i celkového skóre nastala v roce 2012. Tehdy Jestřábi
v základní hrací době čtyřikrát vyhráli i prohráli, nejtěžší
debakl schytali od Přerova. A po delším čase došlo i na
mezinárodní souboj, když Jestřábi doma podlehli 4:5
polské Toruni. V samotné sezoně se pak i vinou mnoha zranění střídaly velké výkyvy, kritický byl leden. A po
třetím místě v základní části přišlo trpké čtvrtfinálové
vyřazení s Karvinou.
Ještě před druholigovými časy nastaly dvě prvoligové
přípravy. V létě 2006 se Jestřábi utkali se zvučnými soupeři, jakými byly Kometa Brno, Zlín i slovenský Trenčín,
kvantitativně bohaté léto vybízelo k optimismu a jen
o kousek se tehdy nepodařilo proniknout do play off.
Následující rok se naopak zrodila sestupová sezona. Výsledkově příliš optimisticky nevypadalo už předsezónní
období, avšak prostějovští hráči se také utkali s atraktivními soupeři, jakými byly Pardubice, Třinec, Zlín,
Slovan Bratislava, Nitra, Trenčín i Vídeň. Rozehrát k výhrám se ale nepodařilo a společně se Šumperkem se na
jaře následujícího roku poroučeli Jestřábi dolů.
Jak tomu bude v přípravě a hlavně během soutěžního ročníku tentokrát? PROSTĚJOVSKÝ Večerník
bude po celou sezónu opět u toho!
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LONI SLUŠNÉ LÉTO,
ALE ZLÝ PODZIM

