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OTEC OPIL DCERU

A NAPADL POLICAJTY!
OBA SKONČILI
NA ZÁCHYTCE…

Michal KADLEC

Foto: ilustrační koláž Večerníku
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PROSTĚJOV Pěkný táta! Místo
M
aby byl
o dceru,
ou
příkladem pro svoji dospělou
ícci měli
chová se jako grázl! Strážníci
o děminulou středu časně ráno co
o
odu
lat s mužem, který v doprovodu
své totálně opilé dcery napa-dl ochránce pořádku a dokonce se jim snažil rozkopatt
h
auto. Není divu, že v poutech
i se svou dceruškou skončilii na
záchytce…
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Modlili se v parku!
Prostějov (mik) - Zřejmě strach
z uprchlíků donutil ženu z Prostějova, aby přivolala pomoc strážníků. „Na naše poměry neobvyklý
obrázek se v neděli 9. srpna naskytl
ženě, která spatřila skupinu lidí,
jak ve Smetanových sadech klečí
a modlí se. Přivolaná hlídka na
místě zjistila, že se nejedná o žádné
uprchlíky, nýbrž o devět francouzských turistů. Tito křesťané ve věku
od osmnácti do pětadvaceti let zde
prováděli svůj každodenní rituál,
ranní modlitbu,“ vysvětlila Večerníku Jana Adámková z Městské
policie Prostějov.

Kasárna jdou už dolù
Prostějov (mik) - Mnozí si jistě
v minulých dnech všimli, že demoliční čety bourají část Jezdeckých
kasáren. „Naplánovaná demolice
dvou křídel hlavní budovy kasáren již započala. Co bude s hlavní
budovou, o tom rozhodne zastupitelstvo města 7. září,“ potvrdil
Večerníku Zdeněk Fišer, náměstek
primátora Prostějova.

To byl zase smrad…
Prostějov (mik) - Hned několik Prostějovanů volalo ve středu
12. srpna strážníkům kvůli neskutečnému zápachu v okolí Určické
ulice. „O půl deváté ráno bylo přijato
na linku 156 oznámení o šířícím se
zápachu, který zapříčinili zemědělci
vyvážející močůvku na pole v okolí
Určické ulice. V tomto případě musí
tuto nepříjemnost lidé strpět, neboť
je stanovena lhůta pro zaorání v délce
čtyřiadvaceti hodin. I přesto na místo vyjela hlídka, která zkontaktovala
kompetentní osobu. Bylo zjištěno,
že nyní po sklizni se močůvka vyváží a v této lokalitě je do šesti hodin
provedena orba, což je v souladu se
zákonem o skladování a používání hnojiv,“ uvedla Jana Adámková
z Městské policie Prostějov.

FOTO
VEÈERNÍKU

rubriky
Večerníku

VEDRO NIČÍ
LIDI I OVOCE

CO NÁS POTĚŠILO…
Uklidnění do Vrahovic. Ministerstvo vnitra České republiky poslalo prostějovskému magistrátu
dopis, v němž uklidňuje zejména
vrahovickou veřejnost. Stát prý
vůbec neuvažuje o tom, že by na
ubytovně ve Vrahovicích umístil
uprchlíky. Co když tito ale obdrží
azyl? To už se v dopise nepíše…

Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Extrémní teploty letošního léta nesvědčí nejen lidem, ale i ovoci, které se
rychle kazí. Nelze se tomu příliš divit, pokud
toto ovoce jde z mrazáků, ve kterých je přepravováno, rovnou do velkého tepla. V takovém případě nevydrží bez plísně ani jeden
den a je fakticky jedno, kde je zakoupíte. Za
příklad mohou posloužit fotografie nektarinek zakoupených uplynulou neděli v Tesku.
Už druhý den připomínaly novou „penicilinovou“ odrůdu...

CO NÁS UDIVILO…
Hodně nespolehlivý zaměstnanec!
Do čela se musí nyní mlátit majitel
prostějovské herny, že dříve pečlivěji nevybíral své pracovníky. Jednoho
z nich zatkla kriminálka. Chlápek
totiž v herně zpronevěřil přes půl
milionu korun. A co myslíte? No,
tyto peníze samozřejmě prohrál
v automatech…

Takto dopadly nektarinky hned
druhý den po nákupu v prostějovském hypermarketu. Při vysokých
teplotách přitom nejde o nic neobvyklého. Foto: Václav Nágl

ZACHYTILI JSME…

Agentura V Prostějově budou od roku 2020 jezdit tramvaje!
Konečně někdo přišel na recept, jak
vyřešit svízelnou dopravní situaci v Prostějově! Na mimořádném
a tajném jednání konšelů byl vyslyšen revoluční návrh dopravního
policejního inženýra Michaela Ťafka. Jak se Agentura Hóser, která
jednání odposlouchávala, dozvěděla, Ťafek konšelům předložil
projekt tramvajové dopravy včetně
elektrifikace.
„Když už jste nainstalovali v mé
kanceláři štěnice, tak všechno víte
a nemusíte se mě na nic ptát,“ zare-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

•• Pondělí ••

agoval rozmrzele na pozdější dotaz
Agentury Hóser primátor města
Miroslav Nakaseseděl. Vzápětí už
ale smířlivěji dodal, že schválení
projektu tramvajové dopravy je na
spadnutí. „V září ho předložíme
zastupitelstvu, hned pak zažádáme o dotaci ministerstvo dopravy
a můžeme začít pokládat koleje,“
potvrdil primátor s tím, že první
tramvaj z výrobny znovuzrozeného Agrostroje Prostějov by mohla vyjet na svoji linku od nádraží
do Krasic už v lednu roku 2020!
„Další trasy povedou od kostela
ve Vrahovicích ke kostelu v Žešově
a pak ještě od radnice směrem do
Držovic, se kterými hodláme brzy
uzavřít družební styk. Problémem

tramvajové dopravy v Prostějově
budou zřejmě početné rondely, ale
i s tímto oříškem si umíme poradit.
Po těch větších okružních křižovatkách budou tramvaje také kroužit,
ty malé přejedou po kolejích durch!
Tramvajová doprava výrazně ulehčí prostějovským občanům život,
navíc celý provoz této nové městské
hromadné dopravy bude naprosto ekologický,“ pochvaluje si první
náměstkyně primátora Alena Rašáková.
Když se Agentura Hóser podívala
do minulosti, podobné plány tu už
byly. Dokonce se uvažovalo o výstavbě metra! „Metro néééé! Byl to
taky můj nápad, ale do podzemní
dráhy musíte sestoupit a pak zase

po schodech vystoupit nahoru. A já
už nemůžu na nohy! To už není nic
pro mě,“ vysvětluje důvody krachu
tohoto projektu dopravní inženýr
Michael Ťafek.
Vybudování nové tramvajové sítě
v Prostějově by mělo podle předběžných odhadů stát okolo jednoho bilionu korun. Z poloviny bude
tento projekt financovat bohaté
město Prostějov, druhou půlku pošle ministr dopravy Aniťuk. „Ještě
to projednám s ministrem financí
Kakišem, ale nic by tomu nemělo
bránit,“ vyjádřil se.
Za Agenturu Hóser Majkl

Foto: archív Večerníku
Babimaki & mik

•• Úterý ••

„Bouøka byla jen doma.
Ze staré sršely blesky!“

Táto, pojď na panáka. Říká tatínek své dceři: „Jestli se s tím chlapem vyspíš,
zapomeň na to, že jsem tvůj otec.” Dcera chvíli přemýšlí, a pak odvětí. „A ty
jsi kdo, že mi tohle říkáš!” Pokud v rodině dojde k takové situaci, pak na usmířenou nezbývá než společně vyrazit na panáka. Nesmí se to však přehnat tak,
jak se to povedlo čtyřiačtyřicetiletému muži a jeho o jednadvacet let mladší
dceři. Oba uprostřed týdne po výtržnostech a napadení strážníků shodně
skončili na záchytce.

Štamgast prostějovské hospůdky
by si přál jinou bouřku, než měl
předešlý den po návratu domů

•• Čtvrtek ••

POÈASÍ v regionu

Pokuta, nebo domluva? Na cyklisty si u kruháče na Petrském náměstí ve
čtvrtek dopoledne počíhali policisté. Většinu přestupků řešili domluvou a
radou, u cyklistů netolerovali pouze alkohol. Něco takového cyklistům mohou řidiči jen závidět!

Pondìlí 29/22 °C

Petra

Úterý

•• Pátek ••

•• Neděle ••
Vydá se Šlambor z lázní do lázní? V neděli vyrazili automobiloví veteráni ze
Skalky do Slatinic. V této souvislosti se nabízí jedna otázka: nepředznamenala jejich jízda stěhování prostějovského radního Jaroslava Šlambora?

MILUJEM
E
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Nezdolný pořadatel rockových
festivalů a koncertů na pláži
U Vrbiček na Plumlovské přehradě vymyslel a geniálně připravil premiéru „gulášového“
rockového nářezu. Při poslechu
prostějovských rockových kapel si tak návštěvníci akce mohli
v sobotu i nacpat břicha…
ZASLECHLI JSME…

•• Středa ••

•• Sobota ••

PETR ZLÁMAL

SCÉNA VEČERNÍKU

Okradl sám sebe. Je všeobecně známo, že pokud výherní automat peníze
nemá, tak vám je ani neumožní vyhrát. Tento fakt jaksi pominul třiapadesátiletý muž, který peníze nejdříve ze dvou automatů vybral, aby je následně do
stejných přístrojů zase naházel. Inu, tomu se říká „koloběh přírody”.

Létající traktor. Ruská zpravodajská agentura nedávno měla vydat tuto zprávu: „Ukrajinský tank zaútočil na poklidně orající ruský traktor. Ten palbu
opětoval a po zničení nepřítele odletěl zpět na základnu.” Obdivovat možnosti vojenské i zemědělské techniky mohli lidé na Prostějovsku hned na
dvou sobotních akcích: Military festu ve Skřípově a Traktoriádě ve Stínavě.

ZAUJALO NÁS…

Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

Koupání v přehradě je nejlepší v noci. Za nejpříjemnější překvapení letošního
léta lze považovat ústup sinic z Plumlovské přehrady. Přesto některé z návštěvníků stále odrazuje, že voda na přehradě nedosahuje průzračnosti koupaliště ve
Stražisku či jadranského pobřeží. Takovým lze vřele doporučit noční koupání.
Voda byla v nádrži i po setmění krásně teplá a co oči nevidí, to kůži nepálí.

Krvavé derby. Když si k přípravě pozvete hokejisty Přerova, nedá se očekávat, že to bude normální přípravný zápas. Ten páteční Jestřábi prohráli 2:6 a
neobešel se ani bez spousty vyloučení a rvačky přímo na ledu.

600
Katastrofální sucho si vybírá svoji
daň i v Prostějově. Přes šest stovek
jelců, dále pak úhoře, candáty či
okouny museli na poslední chvíli
z Hloučely vylovit rybáři a vypustit je do Plumlovské přehrady.
Spoustu ryb včetně raků se už ale
zachránit nepodařilo.

22/20 °C

Helena

Støeda 25/19 °C
Ludvík

Koupaliště ve Vrahovicích mele z posledního, bez výrazné investice města už zřejmě
příští rok své brány neotevře. A tak radní, včetně první náměstkyně primátora Aleny
Raškové, dělají všechno pro to, aby se peníze našly.

Ètvrtek 23/17 °C

Bernard

Pátek

22/11 °C
Johana

Sobota 23/11 °C

Bohuslav

Nedìle 25/12 °C
Sandra
Zdroj: meteocentrum.cz
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KATASTROFÁLNÍ SUCHO! Rybáři zachraňovali Hloučelu, někde už bylo pozdě
V tůních za OBI ryby zřejmě podlehly otravě ze splašků
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
PROSTĚJOV Od neděle
9. srpna po téměř celý uplynulý týden se snažili prostějovští rybáři zachránit ryby
z rychle vysychající Hloučely.
V mnoha případech se jim to
podařilo, jinde už však přišli s křížkem po funuse. Za
úhynem ryb přitom zřejmě
nestálo pouze sucho, ale asi
i otrava ze splašků načerno
vypouštěných do řeky.
Koryto Hloučely u mostu ve Vrahovické ulici bylo již ve středu zcela
vyschlé. V opuštěných tůňkách
hynuly zejména menší ryby, těm

větším se obvykle podařilo stáhnout
například
do
„Pivovarského
rybníčku“ nedaleko Minervy, kde
zůstávalo vody stále ještě relativně
dostatek. Zde se již od časného
středečního rána s podběráky činili
prostějovští rybáři. „Začali jsme
už v neděli, přičemž postupujeme
na etapy. Zatím jsme z řeky vytáhli
třeba přes šest set jelců, dále pak
úhoře, candáty či okouny, které jsme
vypustili do Plumlovské přehrady.
Kromě toho jsme odlovili i pstruhy či
parmy, což jsou vyloženě říční ryby.
Ty jsme tedy přenesli do hlubších
tůní přímo na Hloučele,” řekl nám
ve středu jednatel prostějovských
rybářů Pavel Müller.
Zdaleka ne všechny ryby se však
podařilo zachránit. Po vyschnutí
menších tůní, se v nich na slunci
doslova uvařily zejména plotice
a hrouzci. „Větší úhyn jsme zaznamenali i ve dvou hlubších tůních za
prostějovským OBI, kde byly i větší
ryby. Našel jsem tam i mrtvého raka.

Prostějovský kněz u soudu

ZNEUŽÍVAL

romské chlapce?
PROSTĚJOV, PŘEROV Už v polovině června tohoto roku Večerník
informoval o skandálu, který otřásl
celým olomouckým arcibiskupstvím. Čtyřiašedesátiletého kněze
z Prostějova obvinila policie ze
sexuálního zneužívání nezletilých
romských chlapců. Ty si měl kněz
vyhledávat v sociálně vyloučených
lokalitách v Přerově v těsné blízkosti zdejšího vlakového nádraží.
Církevní hodnostář stanul minulý
týden před soudem.
Okresní soud v Přerově projednával
ve čtvrtek kauzu, která na Hané
nemá obdoby. Čtyřiašedesátiletý
V. K. měl podle obžaloby obtěžovat
celkem patnáct malých chlapců,
on sám ale před soudkyní odmítl vypovídat. Slovo tedy dostali
údajně poškození mladíci, ti se už
k případu nechtěli vracet. „Já už
si na to ani nepamatuji, mám teď
jiné starosti,“ uvedl jeden z nich.
Jiného romského mladíka musela

k výslechu přivézt justiční eskorta,
neboť si odpykává trest vězením za
krádeže. Čtyřiašedesátiletý duchovní z Prostějovska se měl při své
práci pohybovat v romské komunitě,
například v Kojetínské nebo Husově
ulici v Přerově. „Je obžalovaný
z přečinu ohrožování výchovy dítěte
a svádění k pohlavnímu styku,“
vysvětlila přesně státní zástupkyně
Šárka Pivodová.
Katolickému knězi hrozí trest odnětí
svobody od šesti měsíců do pěti let.
Mezi poškozenými byly děti mladší
osmnácti let a kněz se měl svého
jednání dopouštět tři a půl roku.
Podle zástupců olomouckého arcibiskupství již obžalovaný kněz nemá
v církvi žádné pověření. Arcibiskupství již dříve uvedlo, že muž jezdil do
Přerova soukromě a s věřícími tam
v kontaktu nebyl.
Hlavní líčení bylo u přerovského
soudu odročeno na 1. října tohoto
roku.
(mik)

Last Minute <

1505253/0531

datum počet dní
22.8. 12 dní
22.8. 8 dní
22.8. 12 dní
23.8. 8 dní
23.8. 8 dní
24.8. 8 dní
24.8. 11 dní
24.8. 8 dní
25.8. 8 dní
25.8. 8 dní
26.8. 8 dní
26.8. 8 dní
27.8. 8 dní
27.8. 11 dní
28.8. 12 dní

odlet
Brno
Praha
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Praha
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno

destinace
hotel strava cena
Egypt-Hurghada 4* Al 14.990,Maroko-Agadir 4* Al 13.990,Egypt-Marsa Alam 4* Al 15.490,Řecko-Kréta
3* Al 13.990,Turecko
4* Al 13.990,Bulharsko
3* Al 11.990,Řecko-Lefkada 3* Al 17.990,Turecko
4* Al 14.990,Maroko-Saidia
5* Al 16.990,Řecko-Zakynthos 3* Al 14.990,Egypt-Marsa Alam 4* Al 13.990,Mallorca
3* Al 16.990,Řecko-Korfu
3* PP 11.990,Turecko
4* Al 16.990,Řecko-Rhodos
3* Al 17.990,-

Nám. Edmunda Husserla 1623/18, 796 01 Prostějov
Tel: 587 070 082, 774 747 277 E-mail: prostejov@eximtours.cz
Po-Pá: 09:00 - 12:00, 12:30-17:00
AI - all inclusive
PP - polopenze
SN - snídaně

PLP - plná penze
BS - bez stravy
APT - apartmán

Doporučujeme zakoupit
cestovní pojištění.
Ceny neobsahují víza.

Cena je konečná, platí pro 1 osobu
ve dvoulůžkovém standardním
pokoji nebo apartmánu dle popisu
v katalogu

Není tedy vyloučeno, že tyto ryby
nepodlehly ani tak suchu, jako spíše
otravě z načerno vypouštěné kanalizace ústící někde v těchto místech.
Látky z ní se nezředily s větším
množstvím vody, a proto ryby zabily.
Je to jen domněnka, ale podporuje ji
mimo jiné fakt, že jinde ryby přežily,”
vysvětlil Müller.
Pro prostějovské rybáře je vyschlá
Hloučela skutečně přírodní katastro-

Fotoreportáž

fou, ještě horší dopad na jejich
hospodaření by však mělo, pokud
by se vyhrotil kritický vývoj na jejich chovných rybnících. „Přítoky
do nich jsou minimální, nebo vůbec
žádné. Modlím se, aby konečně
zapršelo. Jinak také můžu brzy přijít
k některému z rybníků a všechny
ryby budou mít břicha vzhůru. To
by pro nás teprve byla hrůza,” upozornil na závěr Pavel Müller.

Hloučela nedaleko mostu ve Vrahovické ulici ve středu zcela vyschla.
Foto: Martin Zaoral

jakk v prrostěějovvě vysyych
há hlo
oučella...

3x foto: Martin Zaoral

V rychle vysychajících tůňkách hynuly ryby ve Takto se rybáři činili na „Pivovarském rybníčku“ Z vody rybáři vytáhli hlavně jelce, zachránili třeba
velkém.
ve Vrahovicích.
i tuto štiku.

Bezdomovci mají nastoupit do „RUDÉHO KOUTKU“
Policie ohodnotila jejich okupaci kolonek jako přestupek
PROSTĚJOV Před nedávnem
Večerník jako jediný informoval o katastrofálním stavu
polorozbořených domků za místním nádražím v Prostějově. Tyto
ruiny ale obsadila zhruba desítka
bezdomovců, která se musela kvůli
výstavbě cyklostezky klidit z prostoru za obchodem v Martinákově
ulici. Už na konci června vedení
Městské policie Prostějov dopisem
upozornilo ředitelství Českých
drah, kterým nemovitosti patří,
aby se vyjádřilo, zda proti lidem
bydlícím v katastrofálních podmínkám mají policisté zasáhnout
a nové prostějovské kolonky „vyklidit“.

Michal Kadlec
Domky a pozemky za místním
nádražím totiž patří Českým drahám
a strážníci by zde tak mohli udělat
pořádek pouze se svolením majitele.
Jak se Večerník v pátek 14. srpna z úst
velitele Městské policie Prostějov
dozvěděl, ve věci neoprávněného
záboru cizího majetku se ale přece
jen v uplynulém období něco událo.
A konečně se ozvaly i České dráhy…
„Z ředitelství Českých drah jsme po
urgencích obdrželi vyjádření, to je

pravda. Z něj ale vyplývá, že majitelům
sice vadí přítomnost bezdomovců, ale
nehodlají proti nim činit žádné kroky.
Tudíž i my máme nyní svázané ruce.
Případem se ale zabývala i Policie ČR
a vím, že zábor budov za místním
nádražím vyřešila jako přestupek. Ten
bude předán správnímu orgánu, kam
by se měli bezdomovci dostavit,“ informoval Večerník Jan Nagy, velitel
Městské policie Prostějov.
Podle Večerníku se tak případ vyřešil
způsobem, aby se vlk nažral a koza
zůstala celá. Těžko totiž předpokládat,
že kdokoliv z desítky bezdomovců
z polorozpadlých domků za místním nádražím si někde převezme
obsílky s pozvánkou do takzvaného
„rudého koutku“. „Vymahatelnost
práva je v těchto záležitostech opravdu slabá, stejně jako když po bezdomovci chcete, aby zaplatil za pobyt na
záchytce společně s pokutou za jeho
odvoz,“ pokrčil rameny Jan Nagy.
Zdá se tedy, že bezdomovce z domků
za místním nádražím hned tak nikdo
nevyžene. Toto místo tak dává vzpomenout na nechvalně známé kolonky
U svaté Anny. „Jestli to tak půjde dál,
tak se z toho stane semeniště všech
bezdomovců z Prostějova. Co já vím,
tak v plánu je tyto domky zbourat, ale

V ruinách starých domků za místním nádražím žije aktuálně zhruba desítka
bezdomovců. Neskutečné pelechy nasvědčují, že na hygienu příliš nedbají…
2x foto: Michal Kadlec

to může trvat i několik
let. Ti bezdomovci sice
žádné problémy nedělají,
ale každou hodinu vidím,
jak přecházejí koleje,
d
mnohdy i těsně před
přijíždějícím
vlakem..
Jednou se tady stanee
n
neštěstí,“ prorokuje jeden
tze zaměstnanců místního nádraží, který si nepřál být
jmenován. „Nevím, když někdo
v Praze obsadí cizí dům, tak policajti povolají těžkooděnce a všechny
vyženou. Nechápu, proč to nejde
i v Prostějově. Přitom ti bezdomovci

v baráčcích žijí ve strašných podmínkách, jednou jim to tam spadne
všechno na hlavu,“ dodal muž
z místního nádraží.
Večerník bude případ pochopitelně i nadále sledovat.

Kalous ušatý
MILIONY V LÁZNÍCH! proletěl
sklem!
BYLI JSME
U TOHO

Foto: MP Prostějov

Jedenáctý ročník vyjížďky automobilových veteránů se uplynulou sobotu těšil obrovskému zájmu veřejnosti i samotných
majitelů historických vozidel. Ve Skalce, Čechách pod Kosířem i Slatinicích se lidé kochali pohledem na nablýskaná auta
nevyčíslitelné hodnoty!
Foto: Zdeněk Vysloužil

Více se dočtete na straně 10

➢

PROSTĚJOV Kuriózní zásah hlásí
prostějovští strážníci, kteří v bytě
udiveného obyvatele panelového
domu chytali dezorientovanou
sovu.
„V pondělí 10. srpna po třetí hodině
odpoledne nám nahlásil občan z Tylovy ulice nález sovy ve svém bytě. Kalous ušatý při letu trefil přímo skleněnou výplň okna, prorazil ji a poté spadl
dovnitř místnosti. Strážníci poraněnou
sovu odchytili a přepravili na služebnu.
Poté si ji vyzvedli ochránci zvířat,“ řekla
Večerníku Jana Adámková z Městské
policie Prostějov.
(mik)
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Pije se ve městě méně alkoholu?
PROSTĚJOV Alkohol je metla lidstva, to ví každý. Jenomže před dvěma lety to vypadalo, že Prostějované
se přímo předhánějí v tom, kdo víc
vypije. Za prvních šest měsíců roku
2013 registrovala Městská policie
v Prostějově rekord všech dob
v počtu převozů opilých mužů i žen
na záchytnou stanici. A světe div se,
v současnosti je situace zcela opačná!
„Za první pololetí roku 2012 jsme
převezli na záchytku dvaatřicet lidí,
o rok později za stejné období jich bylo
čtyřiatřicet,“ konstatoval pro Večerník
Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově. „Zákon v těchto případech jasně
stanoví, které osoby mají být dodány do

policie na to prostě musí reagovat,“ nastínil
postup strážníků v takovýchto případech
Jan Nagy.
Večerník pochopitelně nyní zajímalo,
jaký je aktuální stav počtu odvozů silně
podnapilých Prostějovanů na záchytku.
A nutno říct, že po zprávě šéfa strážníků
jsme byli mile překvapeni. „Musím
konstatovat, že za první pololetí roku
2015 registrujeme pouhých dvanáct záchytů. Osobně tak malé číslo nepamatuji, ale je to velmi optimistické zjištění.
V porovnání se stejným obdobím roku
2013, ale i dalších let je to přesný opak,“
uvedl šéf prostějovských strážníků.
Důvody, proč došlo k tak rapidnímu poklesu převozů opilců na záchytku, zatím

Město se chystá
zprůjezdnit
Tetín
Již několikrát jsme informovali
o záměru prostějovské radnice
zprůjezdnit dosud slepou ulici Tetín.
Tento plán by měl výrazně přispět k
řešení dopravy na sídlišti v okolí Tylovy ulice. Město zatím ještě nevyřklo
konečné rozhodnutí, přesto má nyní
tento záměr své odpůrce.
Nadšeni nejsou ani ostatní obyvatelé
zmíněné ulice, pro které je tato lokalita
oázou klidu blízko centra města. Úmysl
zprůjezdnit Tetín směrem do Brněnské
ulice se ale naopak líbí řidičům, kteří
auty jezdí do zaměstnání a nyní se musí
na vnitřní okruh dostat složitě buď Tylovou, nebo Okružní ulicí. „Osobně si
jako dítě pamatuji na dobu, kdy Tetín byl
průjezdný v obou směrech. Je pravda,
že tehdy ještě ani zdaleka nebyl takový
provoz, ale nikdy jsem tam v té době
nezaznamenal žádný problém s auty či
dokonce nějakou dopravní nehodu. Pak
zde ale vyrostlo veliké sídliště, na kterém
v současnosti bydlí asi tři tisíce obyvatel. Je logické, že dnes má téměř každá
rodina žijící v okolí Tylovy, Brněnské,
Okružní a Dobrovského ulice auto.
Tím logicky vznikly problémy. Je zde
málo místa na parkování a přetížená je
hlavně Tylova ulice,“ shrnul známá aktuální fakta Miroslav Zikmund, bývalý
prostějovský starosta, který žije právě
v této lokalitě.

Šárka Trunečková, nyní Maráková, si dům v Čechovicích pořídila společně se
svým bývalým manželem na hypotéku. Po rozpadu manželství i krachu cestovky o něj pravděpodobně přijde.
2x foto: archiv Večerníku

Marákové, a Hellas line, kterou vlastní
Tomáš Trunečka. Obě společnosti
stejně jako jejich majitelé mezi sebou
vedly vleklé soudní spory o majetek.
Právě tyto dlouhotrvající boje bez konečného výsledku označila majitelka
zkrachovalé cestovní kanceláře Hellas-nejen Řecko za jeden z hlavních
důvodů úpadku své firmy. Na Šárku
Trunečkovou byl loni v létě dokonce
podán návrh na insolvenci. Krajský
soud v Brně jej však kvůli formálním
nedostatkům nepřijal a letos v červenci její jméno z insolvenčního rejstříku
úplně zmizelo.
Tím však problémy bývalé majitelky
zkrachovalé „cestovky“ zdaleka ne-

skončily. Společně s bývalým manželem stále vlastní poměrně luxusní
dům v Čechovicích, který si pár
pořídil na hypotéku. Dluhy ovšem
oběma podnikavým lidem nadělaly
obrovské problémy. Nemovitost se
dosud nepodařilo prodat, a jak vyplývá ze záznamů v Katastru nemovitostí, byl již vypsán Exekuční příkaz
k prodeji.
Šárku Marákovou se Večerník rok po
krachu její cestovní kanceláře v souvislosti s vypořádáním závazků vůči
klientům i obchodním partnerům pokusil opakovaně kontaktovat. Mobilní
telefon však buďto nezvedala, nebo jej
měla vypnutý.
(mls)

Před dvěma lety „sbírali“ strážníci totálně
opilé Prostějovany na chodnících, silničních komunikacích i v parcích. Letos je prý
situace lepší...
Foto: MP Prostějov

záchytné stanice. Zejména se jedná o lidi,
kteří svým chováním a stavem po požití
alkoholu či psychotropní látky ohrožují
i svůj život a zdraví. Takže pokud někdo
někde bezvládně leží pod silným vlivem
alkoholu či drogy a může se například
udusit zvratky nebo v zimě umrznout,

nejsou zřejmé. „Nedělám si iluze, že alkohol se požívá v menší míře. Možná je to
ale tím, že poslední půlrok velmi důsledně
kontrolujeme dodržování vyhlášky města
ohledně zákazu pití alkoholu na veřejných
místech. A těchto míst stále přibývá,“ zauvažoval Jan Nagy.

15081310754

PROSTĚJOV Celkem sto dvacet
lidí, kteří loni v srpnu odletěli s prostějovskou cestovní kanceláří Hellas-nejen Řecko právě do Řecka, se
dostali do pořádně nejisté situace.
Zmíněná cestovka totiž zkrachovala! Společnost byla proti úpadku
pojištěna u Generali, s klienty se
tak dle dostupných informací Večerníku podařilo vyrovnat. Smutnější je už však osud její majitelky...
Známá a dlouho dobře prosperující
prostějovská cestovní kancelář CK
Hellas Tour se po rozvodu manželů
Trunečkových rozdělila na dvě samostatné firmy: Hellas- nejen Řecko
patřící Šárce Trunečkové, nyní již opět

jak šel čas Prostějovem ...

Za drahou

AKTUÁLNÍ
KOMENTÁŘ
VEČERNÍKU
V roce 2005 opravdu nechybělo
mnoho, aby ke zprůjezdnění Tetína
došlo. To samé navíc mělo potkat
Libušinku. Jenže plány jsou jedna
věc, realita pak jiná. Uběhlo deset let
a projekt úplného zprůjezdnění těchto dvou ulic skončil v šuplíku prostějovských radních. A popravdě řečeno,
už je na něm dosti silný nános prachu.
Není divu, protože mezitím došlo ke
generální rekonstrukci Tylovy ulice.
Najednou je kde parkovat, silnice se
výrazně rozšířila a co je hlavní, zácpy
u křižovatky s Wolkerovou ulicí nejsou již tak enormní. Tak proč píchat
do vosího hnízda a rušit klidný život
občanů z Tetína?
(mik)

Mladá ulice. Jedna z těch novějších prostějovských ulic získala své pojmenování teprve 14. září 1995 podle blízkosti železniční tratě a hlavního
nádraží. Jedná se o ulici s čistě průmyslovou zástavbou. Donedávna zde
sídlil Oděvní podnik Prostějov, jehož areál se v současně době rozebírá
a zbývající skelety budov připravují k odstřelu. Při severozápadní straně
ulice ústí zadní trakt společnosti Sladovny Soufflet ČR.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

15081310755

Příště: Palackého ulice

15081310756
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V sudu našel hada

Foto: MP Prostějov
Nevšední nález zaznamenal bydlící na svém dvoře. V sobotu
8. srpna objevil v sudu na vodu hada.
Vyslaná hlídka zjistila, že se jedná
o korálovku sedlatou, asi jeden metr
dlouhou. Strážníci plaza odchytili
a převezli do zverimexu. Pokud se
majitel přihlásí, bude mu sdělena
adresa prodejny.

Neplatiče dohonili

Na základě popisu získaného od
hlídky policistů se podařilo strážníkovi podezřelou osobu nalézt.
Jednalo se o muže, který v sobotu
8. srpna neuhradil útratu a z restaurace odešel neznámo kam. Bedlivému oku strážníka však neunikl. Pětatřicetiletý neplatič byl zadržen po
třech hodinách od svého nekalého
skutku na Olomoucké ulici. Obsluhou byl poznán. Doklady neměl,
a proto následovalo jeho předvedení na služebnu Policie ČR k ověření totožnosti. Poté skončil v rukou
policistů.

Narazil do auta a ujel

Narazil do kontejneru, poškodil
zaparkované vozidlo a z místa ujel.
V sobotu 8. srpna před půlnocí toto
jednání spatřil oznamovatel a událost nahlásil prostřednictvím linky
156. Na místě hlídka zjistila u jednoho z vozů promáčklé přední dveře
u spolujezdce a poškozený kontejner. V daném čase se strážníkům
i přes získaný popis a směr jízdy nepodařilo zmíněný vůz nalézt. Nehodu si převzali k dalšímu šetření dopravní policisté. Řidič má povinnost
při způsobení škody třetí osobě,
a to v souvislosti s pohybem na
pozemní komunikaci událost policii nahlásit, což se v tomto případě
nestalo.

„Diskotéka“
na parkovišti
V sobotu 8. srpna hodinu po půlnoci
bylo přijato oznámení o rušení nočního klidu. Na parkovišti u koupaliště
v Anenské ulici pouštěla osádka
osobního vozidla nahlas rádio. Na
místě toto hlídka potvrdila. Jednalo se
o vozidlo, kde se nacházeli i občané
cizí stání příslušnosti. Přítomní byli
poučeni o nutnosti okamžitého ztlumení hudby, neboť v těchto horkých
dnech mají lidé otevřená okna a je
zcela pochopitelné, že je takovéto
počínání ruší. Výzvy muži uposlechli, takže vše bylo řešeno pouze domluvou.

Jenom chutnala,
nekradla…

Omyl zapříčinil pro zákaznici supermarketu nepříjemné chvilky.
Jednasedmdesátiletá žena si v obchodním domě vzala z ochutnávkového talíře. Toto zaznamenal
pracovník ochranky prostřednictvím kamery a nabyl dojmu, že si
dotyčná neoprávněně přivlastnila
potraviny určené k prodeji. Proto
byli do prodejny přivoláni strážníci. Ti však zjistili, že tomu tak
nebylo. Tentokrát měla pravdu zákaznice, neboť muž situaci špatně
vyhodnotil. Tímto nebylo shledáno žádné protiprávní jednání seniorky a omluva ze strany pracovníka
byla rozhodně namístě.

Pracovník herny vybral z automatů V bytě schovával
přes PŮL MILIONU a PROHRÁL HO! MARIHUANU!
PROSTĚJOV Hospodářská kriminálka si došlápla na podvodnického frajera, který v herně
zpronevěřil firemní peníze z automatů. Za více než půl milionu
korun ale nejel na cestu kolem
světa, nýbrž je prohrál ve stejných automatech, ze kterých je
ukradl. Není divu, že ho majitel
herny udal, maníkovi teď hrozí
až osm let kriminálu.
„Prostějovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality
zahájili trestní stíhání třiapadesátiletého muže, kterého obvinili
z trestného činu podvodu. Toho
se měl dopustit tím, že jako zaměstnanec jedné z prostějovských
heren za pomocí svěřených klíčů
opakovaně vnikl do pokladen

nejméně dvou výherních automatů. Z nich vybral několik
bankovek, které následně použil ke hře na těchto výherních
automatech. Svým jednáním
měl vlastníkovi automatů způsobit škodu ve výši přesahující
570 tisíc korun,“ informoval Večerník František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouc.
Vzhledem k obrovské finanční
škodě se gambler může dočkat dlouholetého kriminálu. „V případě prokázání viny
a odsouzení hrozí obviněnému trest odnětí svobody
v rozmezí od dvou do osmi let,“
potvrdil mluvčí krajské policie
František Kořínek.
(mik)

Dlouhé vězení hrozí dnes už bývalému
pracovníkovi prostějovské herny, který
z automatů ukradl více než půl milionu
korun a prohrál je.
Ilustrační foto

PROSTĚJOV Zřejmě na udání
zareagovala prostějovská kriminálka, když u mladého Prostějovana našla v jeho bytě ukrytou
drogu.
„Z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy
obvinili kriminalisté sedmadvacetiletého muže z Prostějova. Činu
se měl dopustit tím, že nejméně od
dubna do května letošního roku
měl v jednom z prostějovských bytů
nedovoleně přechovávat více než
osmdesát gramů sušené marihuany,“
řekl Večerníku František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouc. Jak dodal, při
prokázání viny a odsouzení hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na
jeden rok.
(mik)

Z údajných zlodějů CIZINEC TOHO NAKRADL

bratru
za
tři
sta
tisíc
korun!
se vyklubali dělníci…
PROSTĚJOV Ne všechno, co na
první pohled vypadá jako vloupání či
jiný kriminální čin, se nakonec ukáže
v tomto světle. Docela úsměvný případ řešili v úterý strážníci městské
policie. Vyděšená paní jim volala, že
do domova důchodců se vloupává
hned celá banda zlodějů! Vysvětlení
ale bylo mnohem prozaičtější…
„V úterý 11. srpna o půl páté ráno si oznamovatelka povšimla skupiny mužů, jak
přelézají plot do areálu domova důchodců.Jejichpočínánísejízdálobýtpodezřelé,

aprotověcnahlásilanalinku156,“potvrdila Jana Adámková z Městské policie Prostějov. „Vyslaná hlídka ale zjistila, že se jedná
o zaměstnance stavební firmy, kteří mají za
úkol opravit střechu. Jelikož brána do objektu byla uzamčena, a toho času nebylo
možno zkontaktovat odpovědnou osobu,
volili tuto alternativu. Rozhodně netušili,
co tím způsobí. Vše se vysvětlilo. V tomto
případě k protiprávnímu jednání nedošlo,“
vysvětlila Jana Adámková s tím, že přesto
strážníci děkují za všímavost ženy. Co kdyby šlo opravdu o zloděje?
(mik)

PROSTĚJOV Kradl vše, co mu
přišlo pod ruku! Kriminálka dopadla cizího státního příslušníka,
který se sám, nebo společně se třemi komplici, vloupával do různých
objektů a nakradl věci za více než
tři stovky tisíc korun.
„V uplynulých dnech dokončili kriminalisté Služby kriminální policie
a vyšetřování Prostějov realizaci pokračujícího trestného činu krádeže.
V období od 8. dubna do 11. května
tohoto roku se šestadvacetiletý cizinec na Prostějovsku dopustil celkem
jedenácti skutků s celkovou škodou

za 311 327 korun,“ uvedl pro Večerník František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouc. Policie ale bohužel neuvedla,
jakých konkrétních zlodějen se zadržený cizí státní příslušník dopustil.
Mluvčí krajské policie ale připustil, že
chlapík v lumpárnách „nejel“ vždycky
sám. „Při sedmi činech si na pomoc
přizval spolupachatele z Prostějova.
Celkem čtyři muži si tak převzali
sdělení o podezření ze spáchání uvedeného trestného činu, nebo sdělení
o obvinění ze spáchání trestného činu,“
dodal František Kořínek.
(mik)

Čtyřicetkrát prodal Ad: Strážník zastřelil psa

PERVITIN

PROSTĚJOV V pořadí už druhý ostrý zásah minulého
týdne proti dealerům či držitelům drog mají na svém
kontě prostějovští kriminalisté. Tentokrát zatkli muže,
kterému byl prokázán prodej tvrdé drogy.
„Prostějovští kriminalisté obvinili jednadvacetiletého muže
z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Tohoto trestného činu
se měl dopustit v období od března do května tohoto roku,
kdy měl dvěma mužům nejméně ve čtyřiceti případech
prodat drogu zvanou pervitin,“ potvrdil Večerníku František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouc. Dealer tvrdé drogy z Prostějova nyní může
počítat s velkými problémy se zákonem. „Při prokázání viny
a odsouzení hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na
pět let,“ řekl František Kořínek.
(mik)

Policie hledá svědky!

PROSTĚJOV Jak Večerník v závěru května
letošního roku informoval, strážníci městské
policie tehdy vyjížděli řešit na první pohled
banální případ sporu dvou majitelů psů, kteří
svá zvířata venčili na volném prostranství
v Olympijské ulici. Nakonec o žádnou banalitu nešlo, strážníci byli nuceni jednoho ze psů
zastřelit! Případ nyní vyšetřuje státní policie,
která hledá svědky incidentu.
„Dne 24. května tohoto roku v 14.39 hodin před
domem na ulici Olympijské v Prostějově došlo
k incidentu mezi jednapadesátiletou ženou
a o rok starším mužem při venčení psů. Na místo
byla přivolána městská policie, kdy strážnici tento
konflikt řešili. Z důvodu řádného objasnění celé
události žádáme svědky, kteří se v inkriminova-

nou dobu pohybovali na výše uvedené ulici, aby
se přihlásili na místním oddělení v Prostějově
nebo na linku 158,“ vzkazuje Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje. „Tímto bychom chtěli
vyzvat staršího muže, který se podle přítomných
pohyboval na místě s batohem, aby se přihlásil se
svým svědectvím na policii,“ dodal ještě přímou
výzvu mluvčí krajské policie.
Večerník v pátek 7. srpna požádal velitele
Městské policie v Prostějově o vyjádření
k celému případu, ve kterém jeho podřízený
musel proti psu použít služební zbraň. „Celá
záležitost je nyní ve vyšetřování Policie ČR, takže
až do jeho ukončení se k tomu vyjadřovat nemohou,“ odmítl Jan Nagy.
(mik)
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Straka na dvoře školy
Policisté pátrají po neznámém pachateli, který v pondělí
10. srpna v době kolem poledne
odcizil batoh černé barvy z neuzamčeného vozidla značky Ford
Transit. To bylo zaparkováno
ve dvoře jedné ze škol v centru
Prostějova. V batohu se nacházely mimo jiné i osobní doklady,
finanční hotovost dva tisíce korun, dvě platební karty, svazek
klíčů, laserový měřič vzdáleností v černém obalu a příslušenství
mobilního telefonu. Odcizením
batohu vznikla majiteli škoda
ve výši téměř šesti tisíc korun.
Pachatel je podezřelý z přečinu
krádeže a z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Okraden v baru
Ve středu 12. srpna ve večerních
hodinách byl v jednom z prostějovských barů okraden šestačtyřicetiletý muž. Zatím neznámý
pachatel zřejmě využil jeho
chvilkové nepozornosti a odcizil mu volně odloženou tašku.
Poškozený v ní měl notebook
značky Packard Bell, osobní doklady, mobilní telefon a dvě platební karty. Vznikla mu škoda za
12 100 korun.

Hrozí mu až pět let
Sedmdesátitisícovou
škodu
způsobil zatím neznámý pachatel, který se ve čtvrtek 13. srpna
v pozdních odpoledních hodinách vloupal do vozidla Ford
Tranzit, které bylo zaparkované
u jednoho z nákupních center
na parkovišti na ulici Konečné
v Prostějově. Rozbil na něm okno
a z nákladového prostoru odcizil
notebook značky Astra, ve kterém byly nainstalovány programy pro stavebnictví. V případě
zjištění pachatele mu za trestný
čin krádeže a s ohledem na výši
způsobené škody, hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

www.
vecernikpv.cz

Řidič zapíchnul auto do křoví

UTEKL, A HLEDAJÍ HO POLICISTÉ
PROSTĚJOV Těžko říct, jak
mohl řidič Opelu v pátek v noci
takto bourat! Nezvládl nájezd na
rychlostní komunikaci a své auto
zapíchnul za svodidly těsně vedle
obrovské dopravní značky. Okolnosti nehody neznají v tuto chvíli
ani policisté, protože vůbec netuší,
kdo vozidlo řídil. Šofér totiž hned
po havárii vzal nohy na ramena!
„V pátek 14. srpna krátce po půl jedné v noci přijali prostějovští policisté
prostřednictvím
linky 158 oznámení o nehodě osobního vozidla, ke které došlo v prostoru exitu rychlostní komunikace R46
ve směru na Prostějov centrum. Havarované auto tady tvořilo překážku
v silničním provozu. Po příjezdu na
místo události policisté zjistili, že
se jedná o vozidlo Opel Tigra, které bylo uzamčené, a nikdo v něm
nebyl,“ popsal František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouc. „Při dalším šetření policisté zjistili, že zatím nezná-

I rychlostní komunikace byla řidiči tohoto auta malá. Jakmile ho policie
vypátrá, bude mít co vysvětlovat.
Foto: Policie ČR
mý řidič z dosud nezjištěných příčin
sjel s vozidlem mimo komunikaci.
Přitom poškodil svodidla a dopravní značení, pak z místa utekl. Předběžně byla celková škoda vyčíslena

na 22 tisíc korun. Přesné okolnosti
a příčiny nehody policisté zjišťují, stejně jako to, kdo vozidlo řídil
a proč z místa nehody utekl,“ dodal
František Kořínek.
(mik)
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s městskou policií

Psa nechali v autě!
Pes ponechaný v autě k úhoně
nepřišel. V sobotu 8. srpna před
polednem nahlásila žena, že má
obavu o psa, který byl uzavřen
v zaparkovaném vozidle před hotelem. Automobil byl sice ve stínu, ale
oznamovatelka chtěla mít jistotu, že
zvíře bude v pořádku. Hlídka vyjela
na uvedené místo. Zde již psíka nenalezla, neboť si pro něj majitel po
pěti minutách přišel.

Vyhozen z azyláku
Ve čtvrtek 13. srpna ve večerních hodinách se jeden z klientů azylového
domu po požití lihovin hrubě choval
ke spolubydlícímu. Areál opustit nemínil. Přivolaná hlídka muže vykázala, neboť podnapilost není v souladu
s podmínkami pro ubytování.

Postel před domem
Na základě telefonického oznámení vyjížděla v neděli 9. srpna hlídka
k domu, kde byla odložena válenda. Strážníci zjistili, že do domu se
stěhují noví bydlící. Ti byli zkontaktováni. Přislíbili nápravu, což při
následné kontrole bylo splněno.

ČERNÁ

Kradl dřevo z lesa ve velkém?

Jiří Šmíd měl způsobit škodu za čtyři sta tisíc
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

pro Večerník

Martin
ZAORAL
PROSTĚJOV, BUDĚTSKO Seženete někde kus lesa, získáte povolení na jeho těžbu, a pak pokácíte
stromy i na okolních parcelách.
Při práci vás nikdo rušit nebude
a lidé, kterým za jejich zády vytěžíte
les, budou vaše jméno zjišťovat jen
velmi obtížně. Tohle je princip krádeže, ze které je u prostějovského
soudu obžalován Jiří Šmíd.
Jiří Šmíd podnikající v oblasti lesnictví měl s porušením vlastnických
práv problémy již v minulosti. Dokonce za to byl opakovaně odsouzen. Posledního lesního pychu ve
velkém se měl dopustit v okolí Budětska na Konicku v místě zvaném
Na Zavadilce.

V pořadí k druhému hlavnímu líčení se však obžalovaný nedostavil,
u soudu vypovídali pouze dva svědci.
Jeden z nich si coby revírník všiml těžby
v lese. „Chtěl jsem po přítomných dělnících povolení k těžbě, to však u sebe
neměli a odkazovali se na pana Šmída.
Zjišťoval jsem tedy na úřadu v Konici,
zda byla těžba povolena. Bylo mi řečeno, že ano, tak už jsem se o to dál nezajímal,” uvedl zaměstnanec Lesů ČR.
Že povolení na těžbu skutečně existovalo, dosvědčil i další svědek. Podle
obžaloby však těžba rozhodně nebyla
povolena v takovém rozsahu, v jakém
byla nakonec provedena. Zároveň
těžká technika měla poničit i zasázené stromky na sousedních parcelách.
Otázkou pro soud zůstává, zda si toho
byli těžaři vědomi či nikoliv.
Obžaloba také mimo jiné upozornila
na fakt, že parcelu, na kterou bylo získáno těžební povolení, její majitelka
získala krátce před zahájením kácení.
„Co přesně a kolik se toho nakonec

KRONIKA

Sprejer na Plumlovské
Dosud neznámý pachatel v době
od pátečního večera 7. srpna do
rána následujícího dne postříkal
sekční vrata domu v Plumlovské
ulici v Prostějově. Nečitelným nápisem o velikosti třiapadesát krát
jednadvacet centimetrů na vratech způsobil škodu v předběžně
odhadnuté výši patnáct tisíc korun. Při prokázání viny a odsouzení hrozí pachateli trest odnětí
svobody až na jeden rok.

Zlodějvyužilpříležitosti

Podle obžaloby prostějovského státního zastupitelství proběhla těžba v okolí Budětska v rozporu se zákonem.
Foto: archiv PV Večerníku

vytěžilo, to nevím. Vyřídil jsem povolení a dál už jsem se o celou záležitost
nezajímal,” vypověděl spolupracovník
Jiřího Šmída Karel M. Rozsudek v této

věci dosud nepadl. Vzhledem k tomu,
že se jeden z předvolaných svědků ze
zdravotních důvodů nedostavil, jednání bylo odročeno na konec září.

V úterý 11. srpna před šestou hodinou večer využil dosud neznámý pachatel příležitosti a v prodejně v Anenské ulici v Prostějově
odcizil šestapadesátiletému muži
příruční tašku, kterou měl pověšenou na nákupním vozíku. S taškou
muž přišel i o mobilní telefon, peněženku s finanční hotovostí osmi
set korun, osobní doklady a o dvě
platební karty. Celkem tak poškozenému vznikla škoda ve výši
2 600 korun.

Policejní případy pod drobnohledem
Válející se opilci v parku a agresivní „obchodní“ zloděj
PROSTĚJOV Prostějov je v době dovolených
z poloviny vylidněn, to ale neznamená, že strážníci Městské policie Prostějov jsou bez práce. Jak
Večerníku potvrdil velitel prostějovských strážníků Jan Nagy (na snímku), počet oznámení na
linku 156 se sice během uplynulé dekády snížil o
třetinu, nicméně právě v těchto dnech je největším nešvarem například rušení nočního klidu.

povolenou otevírací či produkční dobu. „Zatímco v jiných
oblastech přestupků zaznamenáváme během prázdnin
pokles, u rušení nočního klidu je tomu právě naopak. Je
to ale v těchto týdnech logické. Jsou horka, takže drtivá
většina občanů spí při otevřených oknech a vadí jim každý
sebemenší hluk z ulice. Proto i častěji volají na městskou
policii a stěžují si. V tomto čase provádíme daleko více
kontrol provozoven, hudebních produkcí a restauračních
zahrádek,“ sdělil Jan Nagy s tím, že uplynulý týden strážníci
řešili v oblasti rušení nočního klidu sedm přestupků.
Uzavírka bez vìtších potíží
Pět z nich bylo vyřešeno domluvou, dva byly předány
správnímu orgánu. „Chtěl by prostřednictvím Večerníku
Motoristé teď v Prostějově řeší jediné téma, a to uzavírku na apelovat na všechny provozovatele restauračních podniků,
Přikrylově náměstí. Na objízdných trasách ale kupodivu nedo- aby brali ohledy na ostatní občany a vnímali jejich právo na
chází k žádným větším problémům. „Jsem hrozně rád, že po noční klid,“ dodal Jan Nagy.
dobu uzavírky si vůbec nikdo nestěžoval, neřešili jsme skutečně
Ležící opilci v parku
žádné potíže spojené s nějakými zácpami či nepropustnými komunikacemi na objízdných trasách. Chtěl bych za to poděkovat
odboru dopravy magistrátu, který citlivě zareagoval na uzavírku Málem čtyřicetistupňová vedra a alkohol, vražedná to
křižovatky u zámku a mimo jiného například dočasně zrušil kombinace! Jenomže bezdomovcům to nijak nevadí,
zákaz odbočení doleva ve směru z Havlíčkovy ulice na Vápeni- i nadále se strážníci setkávají s případy opilých lidí bez
domova, kteří alkohol požívají i na veřejných místech.
ci,“ řekl Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov.
„V uplynulých dnech jsme řešili případ dvou bezdoNoci jsou
movců, kteří vleže „odpočívali“ ve Smetanových sadech.
Vedle nich se povalovaly prázdné krabice od vína, PET
i v Prostìjovì rušnìjší
lahve a další nepořádek. Podobných případů jsme od
Léto vrcholí a co si budeme povídat, ani šílená vedra pondělí do pátku řešili pět, a vždy se jednalo o osoby bez
neodradí pořadatele různých akcí i majitele zahrádek u trvalého přístřeší. Co se týká pití alkoholu na veřejných
restauračních zařízení od toho, aby tu a tam „nepřešvihli“ místech, i nadále to důsledně kontrolujeme. V posled-

“

Lidé spí při otevřených oknech
a vadí jim i sebemenší hluk z ulice!

VADÍ VÁM
DOPRAVNÍ UZAVÍRKY
V PROSTĚJOVĚ?

ANO

MARTIN LEPIL
PROSTħJOV
„Dopravní uzavírky mi velice vadí.
Jednak je jich čím dál více, a pak
si myslím, že jsou úplně zbytečné.
Tyto uzavírky velmi komplikují provoz a mnohdy nic nevyřeší. Navíc se
na nich pracuje moc dlouho. Také
asi nejen mně prodlužují čas na cestě
do práce.

NE

IVETA MARKOVÁ
PROSTħJOV
„Jelikož jezdím hlavně na kole,
tak mi časté uzavírky, které jsou
v Prostějově, ani moc nevadí. Na
kole se lehce a hlavně celkem rychle
objedou. Když jedeme autem, je to
ale samozřejmě už horší. Mnohdy
mi připadne, že opravená místa se
stejně moc nezlepšila.“
Ptala se Aneta Křížová
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Rekonstrukce hradeb ZASTAVENA!
„Je narušená statika,“ přiznává náměstek primátora Z. Fišer

zjistili jsme
PROSTĚJOV Na jaře letošního
roku měli stavbaři pokračovat v započatém díle z loňského podzimu
a pustit se do druhé etapy rekonstrukce městských hradeb ve Školní
ulici. Jenomže jak si zajisté všichni
Prostějované všimli, v tomto místě
se už dlouhé měsíce nepohybuje
v montérkách ani noha a chráněná památka je na mnoha místech
podepřena dřevěnými vzpěrami.
A Večerník zjistil proč!
„Pracovníci firmy, která má rekonstrukci
městských hradeb na starosti, byli v přípravách na druhou etapu oprav na jaře
letošního roku zastaveni až do odvolání.
Veškeré práce byly přerušeny,“ potvrdil Zdeněk Fišer, náměstek primátora
Statutárního města Prostějova. Vzápětí
přiznal i důvod, proč se v rekonstrukci
chráněné památky nepokračuje nyní,

po čtyřech měsících od jejího zastavení. „Vloni na podzim se odstranila stará
betonová omítka, ale také odpadávající kamenné i cihelné součásti hradeb.
Zřejmě se ale vybouralo i to, co nemělo.
Prostě a jednoduše se letos přišlo na to,
že je výrazným způsobem porušena statika hradeb. Není to sice tak, že by hrozily okamžitým sesuvem, ale opatrní být
musíme. Proto přišlo nekompromisní
rozhodnutí o odložení další části rekonstrukce,“ objasnil dále Zdeněk Fišer.
Co ale teď? Do hry se vložili památkáři. „Dohled nad dalším postupem si
vymínil Památkový ústav v Olomouci.
Památkáři však nejsou ochotni připustit moderní postupy, které by hradby
rychle a hlavně bezpečně stabilizovaly.
Od jara se tedy muselo počkat, až zdivo,
mnohdy až čtyři metry silné, vyschne.
Nyní památkáři chtějí hradby zabezpečit nějakými vrty, sondami a táhly, společně s injektáží. Na to všechno přijde
už nikoliv betonová omítka, ale difúzní.
Tak, aby hradba mohly dýchat,“ pro-

zradil náměstek. Podle něj by zmíněné
vícepráce mohly začít už brzy. „Hradby
jsou už dostatečně vyschlé, což umožnilo horké počasí. Navíc jsme na další
nečekané vícepráce uvolnili z rozpočtu města bezmála dva miliony korun,“
konstatoval Zdeněk Fišer s tím, že celková rekonstrukce městských hradeb
se tak pozdrží o jeden celý rok.
Na dokončení oprav hradeb netrpělivě
čeká také předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova a zastupitelka
Milada Sokolová. Netají se totiž plá-

M÷stské hradby ve Školní ulici jsou na mnoha místech podepąeny stylem „bratąi, držme
se“. Jejich rekonstrukce byla kvčli porušené statice zastavena.
2x foto: Michal Kadlec

nem pokračovat na nových omítkách
hradeb s malbami židovských domů.
„Rádi bychom v malbách pokračovali,
samozřejmě pouze na místech, kde nejsou kameny a také pouze do poloviny
hradeb. Tomáš Vincenec připravil návrh, díky kterému bychom při pohledu
na hradby viděli bývalou židovskou

Ministerstvo odpovĚdĚlo:
PRAHA, PROSTĚJOV Jak Večerník již informoval, Osadní výbor
Vrahovice se obrátil na vedení
města Prostějova s dotazem, zda je
pravdou, že jedna z tamních ubytoven byla jejími provozovateli nabídnuta Ministerstvu vnitra České
republiky pro případné ubytování
migrantů. Informace vzbudila vel-

kou pozornost obyvatel. Primátor
Miroslav Pišťák se proto obrátil
dopisem na Ministerstvo vnitra
s dotazem, jestli je tato informace
skutečně pravdivá. V pátek 14. srpna přišla odpověď, která má vrahovické občany uklidnit…
„Mohu potvrdit, že jsme obdrželi dopis z prostějovského magistrátu, zdali

je pravdivá informace, že bychom
ubytovali v ubytovně v Pujmanové ulici 683 ve Vrahovicích, kterou
vlastní společnost DŮM Prostějov,
cizince. Ministerstvo vnitra v tuto
chvíli neplánuje otevření pobytového střediska pro žadatele o mezinárodní ochranu, ani otevření zařízení
pro zajištění cizinců, nebo integrační

uličku po obou stranách. Bohužel ale
nevím, zda místní oddělení památkové
péče bude s návrhem souhlasit, stejně
tak Národní památkový ústav v Olomouci, který se též vyjadřoval k malbám, které již na hradbách umístěny
jsou,“ poslala Večerníku své vyjádření
Milada Sokolová.
(mik)

do Vrahovic uprchlíky
nepošleme! ZATÍM…

středisko v uvedené ubytovně. Pokud by mělo v budoucnu být některé toto zařízení na území Prostějova,
či kdekoliv v České republice, je to
zpravidla předem projednáváno
s představiteli měst a obcí,“ vyjádřil
se Tomáš Haišman, ředitel imigračního odboru Ministerstva vnitra České
republiky. „Tuto odpověď mi pan pri-

mátor Pišťák předal, ale zatím se k ní
nechci vyjadřovat. S dopisem ministerstva jsem seznámila vrahovické
občany a na zářijové jednání našeho
osadního výboru bych chtěla pozvat
majitelku zmíněné ubytovny paní
Konupčíkovou,“ svěřila se Večerníku
Milada Galářová, předsedkyně Osadního výboru Vrahovice.
(mik)

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

„Komunisté v radě i zrušení IT komise
mi stále vadí,“ říká Tomáš Blumenstein

Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov.
Foto: Michal Kadlec

ulici, tak i ve Vrahovicích jsou právě koupaliště rájem pro
zloděje, kteří využívají nepozornosti a hlavně neopatrnosti návštěvníků,“ upozornil na závěr šéf prostějovských
strážníků.
(mik)

PÁTRÁNÍ po kvartetu hledaných

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.

ptali jsme se v ulicích

Pondělí 17. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Přímo za jízdy po
ulici Josefa Lady vystrašil řidiče dým
vycházející z motoru jeho Fordu. Zastavil, opustil rychle auto a přivolal
hasiče. Právě včas!
„Ve středu 12. srpna ve 13.41 hodin jsme
obdrželi oznámení o požáru auta na
exkluzivní rozhovor
ulici Josefa Lady v Prostějově. Na místo
pro Večerník
vyjeli profesionální hasiči z Prostějova,
Michal
kteří po příjezdu zjistili, že hoří osobní
Motor Fordu je po náhlém požáru totáln÷ na odpis.
Foto: HZS OL kraje
vozidlo Ford v motorovém prostoru.
KADLEC
Požár hasiči zlikvidovali během několika Příčinou vzniku požáru byla technická formace Vladimíra Hacsiková, tisková
minut, vozidlo odstranili na bok a zpro- závada při jízdě, výše škody nebyla za- mluvčí Hasičského záchranného sboru PROSTĚJOV V minulém vovoznili komunikaci. Majitel byl na místě. tím stanovena,“ poskytla Večerníku in- Olomouckého kraje.
(mik) lebním období byl členem

„Následovat bude dlážděníZlodìjùm
nádvoří,“
a kapsáøùm
horko nevadí…
připomíná Zdeněk Fišer

najdete nás na

Anketaaneb

V ulici Josefa Lady hořelo auto

ní době se tento nešvar zcela vymýtil z náměstí. Ale
nedělám si iluze, je to hlavně tím vedrem, na rozpáleném
náměstí se nikomu nechce nyní ani sedět, natož pít alkohol,“ pousmál se Jan Nagy.

Vedro nevedlo, pachatelé trestné činnosti číhají i teď na
každou chybu neopatrných lidí. „Krádeží v obchodech
bohužel nijak neubylo, v tomto ohledu jde o trvalý stav.
V jednom případě jsme řešili i případ velmi agresivního
zloděje, kterého ochranka supermarketu zadržela. Po
příjezdu strážníků byl chmaták pod vlivem alkoholu
a ostře dotíral i na hlídku. Činí se i kapsáři. Zaznamenali jsme dva případy, které nyní řeší Policie ČR. Dvěma
starším ženám tito pachatelé ukradli peněženky. Bohužel,
dámy nebyly schopné se upamatovat, kde o ně přišly,“
poznamenal Jan Nagy.
V tomto na první pohled klidném letním období se podle
Jana Nagyho strážníci zabývají i prevencí a dohledem
na dvou prostějovských koupalištích. „Jak v Krasické

netové stránky www.vecernikpv.cz

MILADA NAVRÁTILOVÁ

se narodil 12. října 1997 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 20. června
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 17 do 18 let, měří 180 centimetrů,
má hubenou postavu, modré oči a plavé blond vlasy.

se narodila 2. června 1946 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 31. ledna
2013. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
65 do 70 let, měří mezi 170 až 175 centimetry, má hubenou postavu a plavé
blond vlasy.

GABRIELA SUCHÁ

MARTIN SMEČKA

se narodila 13. května 1994 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 6. srpna
2015. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
19 do 20 let, měří 170 centimetrů, má
hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné vlasy.

se narodil 24. srpna 1984 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 22. května
2015. Jeho zdánlivé stáří je 30 let, měří
mezi 180 až 185 centimetry, má hubenou postavu, modré oči, hnědé vlasy
a nosí vousy, takzvané strniště.

a napadl policajty!
➢ztitulnístrany

Je to vůbec možné, aby někdo toho v našich „maloměstských“ podmínkách tolik
nakradl? Podle informací od
prostějovské policie to možné
je! Když se prostě do něčeho
pustí cizinec, který nezná zábrany, měl by se před ním každý člověk mít na pozoru. Prostějovská kriminálka minulý
týden zabodovala, když objasnila případ sériových krádeží.

redakce se rozšíĊila

LUKÁŠ POZDÍČEK

OTEC OPIL DCERU

311 327
Kriminálka totiž zatkla cizího státního příslušníka, který
dohromady v jedenácti případech nakradl při různých vloupáních vše, co mu přišlo pod
ruku. Na celkové škodě přes tři
sta tisíc korun se podíleli i tři
další kumpáni, kterým hrozí
pochopitelně také vězení.

„Ve středu 12. srpna okolo čtvrté
hodiny ranní oznámila obsluha
baru přítomnost dvojice, která
odmítá zaplatit útratu v částce
632 korun. Hlídka po příjezdu oba
zastihla ve velmi opilém stavu. Muž
se společně se strážníky přesunul
k bankomatu. Z něj ovšem vybral
nižší částku, než měl uhradit. Vysvětlil to tím, že nic víc platit nebude,“
popsala Večerníku na první pohled
velmi banální případ Jana Adámková z Městské policie Prostějov.

Jenomže z banality se záhy vyklubal
ostrý zásah. „Po celou dobu se oba
chovali velice agresivně, muž častoval
strážníky hrubými nadávkami, pak
dokonce kopnul nohou do služebního
vozu. Celá situace se vyhrotila natolik,
že proti němu byly použity donucovací prostředky, hmaty a chvaty, nasazena mu byla rovněž pouta,“ uvedla Jana
Adámková.
Jak se Večerník dozvěděl, strážníci
měli co dělat s totálně opilým mužem
a jeho ještě opilejší dcerou! „To mohu
potvrdit. Otec s dcerou byli nejprve převezeni k ověření totožnosti na
služebnu Policie ČR a poté putovali

na záchytnou stanici do Olomouce.
Dechová zkouška u čtyřiačtyřicetiletého muže prokázala 2,75 promile,
u třiadvacetileté ženy pak dokonce
3,10 promile alkoholu v dechu,“ dodala ještě šokující podrobnosti Jana
Adámková.
Povedené rodinné dvojici se společný
flám zakončený napadením strážníků prodraží. Doprava na záchytku je
bude stát patnáct stovek, za pobyt zaplatí dohromady pět tisíc korun. „Samozřejmě jim hrozí také ještě pokuta
za protiprávní jednání u správního
orgánu,“ uzavřela mluvčí Městské policie Prostějov.
(mik)

Oprava chodníku v Palackého ulici pokraÿuje
PROSTĚJOV I v horkém létě
další etapa z řady oprav chodníků
v Prostějově pokračuje. Na pořad
dne přišly práce v ulici Palackého,
kde dělníci již začali pokládat novou dlažbu. Kompletně hotovo
by mělo být do konce prázdnin.
Z chodníku už zmizela stará, mnohde

popraskaná a rozviklaná dlažba. Dlaždice
o rozměrech třicetkrát třicet centimetrů
nahrazují stejné, ale silnější. „Památkáři
nám nepovolili změnit podobu dlažby,
protože se jedná o hranici památkové
zóny. Proto tam dáváme dlaždice stejných rozměrů, ale silnější. Tloušťku
jsme navýšili z toho důvodu, aby byl

chodník pojezdný technikou údržby
a něco vydržel,“ vysvětlil Jiří Pospíšil,“
náměstek primátora Prostějova.
Práce se dotknou celé délky chodníku
ve zmíněné ulici, což je celkem 1 170
metrů čtverečních. Městkou pokladnu nový chodník bude stát přes milion korun.
(mik)

radniční koalice a současně
předsedou Komise rady města pro informační technologie. Od října loňského roku je
však Tomáš Blumenstein (na
snímku) po neúspěchu ODS
v komunálních volbách opozičním zastupitelem, navíc
po zrušení zmíněné komise
marně bojuje za její obnovení. V exkluzivním rozhovoru dlouhodobého seriálu
Večerníku si Blumenstein mimo jiné posteskl, že opozice
je vyšachována z možnosti
podílet se na přípravách výběrového řízení na miliardovou zakázku na komunální
služby...
ƔƔ V plném proudu jsou přípravy
na výběrové řízení na zabezpečení
komunálních služeb pro město.
Máte možnost se nějakým
způsobem těchto příprav účastnit
jako opoziční zastupitel?
„Bohužel nemám. Přestože jsme
iniciovali vznik pracovní skupiny
k tomuto tématu a opakovaně nabízeli naši pomoc, je její složení pouze
v režii ČSSD, KSČM a hnutí
PéVéčko. A to i když pan primátor
Pišťák na začátku volebního období
deklaroval, že ve všech výběrových
řízeních budou zástupci opozice,
tak zrovna, asi náhodou, při přípravě
městské zakázky za více než miliardu korun tam není nikdo...“

ƔƔ Měly by podle vás
ás tyto služby
aně pod „jedbýt zachovány takzvaně
bo by se měly
nou pokličkou“, nebo
ť?
soutěžit každá zvlášť?
„Již rok apelujeme na to, že soutěžit
vání odpadu,
dohromady zpracování
sekání trávy, veřejné osvětlení nebo
ruje zdravému
správu hřbitovů odporuje
rozumu. Přesto si naa tom vedení
města trvalo až do okamžiku, kdyy
je nejen rozuu-zjistilo, že to odporuje
oufáme tedy,
mu, ale i zákonům. Doufáme
nažit zákony
že se radní nebudou snažit
žby rozdělí
obejít a komunální služby
do logických celků.“
ƔƔ Osvědčila se podle
dle vašeho
ch deseti
názoru v uplynulých
letech společnost .A.S.A.
Technické služby?
„Vstupem společnostii
.A.S.A. do Technických služeb Prostějov
se významně zrychlila nutná restrukturalizace a obecně lze říci, že se
tato firma osvědčila. Špatně ale je, že
jednotlivé služby a jejich ceny prakticky nejsou soutěžené a tím pádem
v mnoha případech předražené.
Chceme férové soutěže na jednotlivé práce, ve kterých může uspět
i společnost .A.S.A., a ne bianco šek
na deset let.“
ƔƔ Na začátku volebního období jste navrhoval, aby byla
zachována komise rady města
pro informační technologie.
Nestalo se tak. Nemrzí vás to jako
bývalého předsedu této komise?
„Ano, mrzí mě to. A to ani ne jako
bývalého předsedu komise, ale
spíše jako občana města. V oblasti
informačních technologií se utrácejí
miliony korun, aniž by tomu kdokoliv z vedení města rozuměl a nelze
ani říci, že by všechno fungovalo
jak má. V minulém období komise

Foto: archiv Veéerníku

IT navrhla desítky vylepšení,
zprůhlednění a také úspor, a rada
města mohla její činnost spokojeně
využívat i nadále. Zřejmě vedení města o čisté prostředí
v informačních technologiích na
radnici nestojí.“
ƔƔ A pořád vás stejnou měrou
dráždí skutečnost, že jsou
v radniční koalici komunisté?
„Stále mi to vadí... Především proto,
že se jedná o představitele režimu,
který má na svědomí desítky milionů
zavražděných lidí a který v této zemi
čtyřicet let terorizoval celý národ.
Navíc jsou to ti samí, kteří v roce
1989 v Prostějově bránili nástupu
demokracie. Pro radního Šlambora
byl zřízen nový post ´uvolněného
radního bez portfeje´, který nás
daňové poplatníky bude stát přes
šest milionů korun a o němž zatím
nikdo nevíme, co vlastně dělá...“
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navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

RYCHLÝ
VEÿERNÍK
Magistrát kontra obèané
Prostějov (red) - Už teď si mohou
Prostějované připravovat otázky k tématům, která je zajímají nebo jim
nedají spát. Vedení města už totiž
zveřejnilo termíny tradičních setkání
politických představitelů a úředníků
magistrátu s občany Prostějova. A samozřejmě všech příměstských částí.
„Představitelé města budou odpovídat
na všechny dotazy, které si lidé připraví
a které je budou zajímat. Vyjedeme do
Žešova, Domamyslic, Vrahovic, setkáme se s obyvateli Čechovic a Krasic
i lidmi z městských částí Prostějova,“
uvedl primátor Miroslav Pišťák. Zcela
první ze čtvrtečních setkání míří 1. října
do okrajové části města Žešova. Další
termíny a místa Večerník zveřejní v některém z následujících vydání.

Všechno
je
jinak!
Rondel
se
1.
záŐí
NEOTEVŏE
„Nestačí ztvrdnout beton, uzavírka Plumlovské se odkládá,“ mění plány radní
zjistili jsme

PROSTĚJOV Přání bývá otcem
myšlenky. Stejně tak je tomu
i v případě snahy co nejvíce
zmírnit dopravní problémy
ucentraměsta.Vminulémvydání
Večerník prezentoval zprávu
první náměstkyně primátora
Prostějova Aleny Rašková, že
z důvodu uzavírky Plumlovské
ulice bude vpuštěn dopravní
provoz na budovaný rondel na
Přikrylově náměstí už prvního
září. Co na tom, že práce okolo
nové kruhové křižovatky nebudou ještě hotové. Jenomže po
Nebezpeèná zastávka
jediném týdnu je všechno jinak,
ve Vrahovicích
představitelé města obdrželi
Prostějov (red) - Lidé, kteří využívají od zástupců stavební firmy
autobusové zastávky u Domu služeb špatnou zprávu…
ve Vrahovicích, si oprávněně stěžují
na špatné technické řešení stanovišť.
„Osadní výbor Vrahovice poukazuje
na prostorově nevyhovující autobusová stanoviště. Podle názoru výboru
je potřeba upravit zastávky a realizovat
takové technické opatření, aby nástupní a výstupní prostor byl dostatečně
velký a bezpečný pro cestující. Navíc
podle požadavku dopravních odborníků musí být přesunut i přechod
pro chodce. Změna se udělá tak, aby
lidé přecházeli za autobusem a nikoliv
před ním. Takto to doposud funguje,“
vysvětlil náměstek primátora Zdeněk
Fišer. Technické řešení autobusových
zastávek v obou směrech bude zadáno
odborné firmě. Zhotovení potřebné
projektové dokumentace bude stát
osmdesát tisíc korun.

Lepší voda do školy
Prostějov (red) - Opakované poruchy na vodovodní přípojce a nekvalitní voda v Reálném gymnáziu
a základní škole města Prostějova.
To vše bude minulostí po úpravách,
které rada města odsouhlasila na
svém jednání. Celková oprava přípojky si vyžádá investici ve výši 400
tisíc korun. „V průběhu uplynulého
roku docházelo velmi často k poruchám na vodovodní přípojce, kterou
je zásobována škola pitnou vodou
z hlavního vodovodního řadu. Již
před časem byla zjištěna nevyhovující kvalita pitné vody, a to překročením limitních hodnot u železa, manganu, barvy vody a zákalu. Důvodem
byl pravděpodobně pokles odběru
a opotřebení materiálu vodovodní
přípojky,“ uvedl Zdeněk Fišer, náměstek primátora Statutárního města Prostějova.

pro Večerník

Michal
KADLEC
„Kvůli uzavírce Plumlovské ulice z důvodu rekonstrukce vodovodní sítě jsme
se chtěli se stavbaři domluvit, aby dopravní provoz po nenovějším prostějovském rondelu u zámku byl obnoven už
prvního září. Samozřejmě s tím, že práce na nových obrubnících, chodnících
a výsadbě veřejné zeleně by pokračovaly
za plného provozu. Nemůžeme si totiž
dovolit mít uzavřeny dvě velké dopravní
tepny v Prostějově,“ zopakovala původní
plány vedení města Alena Rašková. Po
sedmi dnech horečného vyjednávání je
ale všechno jinak, tento plán se zhroutil

Kvčli nutným technologickým pąestávkám nebude rondel na Pąikrylov÷ nám÷stí otevąen dąív než ve druhé polovin÷ záąí.
Foto: Michal Kadlec

Hledám utlačovaného Roma.

a n eb
KOMENTÁŘ
ptali jsme se v ulicích

VEČERNÍKU
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FEJETON PETRY HEŽOVÉ

Zn.: Pracovně

MARTIN ZAORAL
Každý z nás podléhá nějaké iluzi. Často
jsou to představy o nás samotných. Méně
často si už vytváříme iluze o jiných. Obvykle tak činíme, pokud jsme zamilovaní.
ANOV takových chvílích nám naši blízcí mohou říkat cokoliv, vše je zbytečné. Řídit se
dle nich stejně nebudeme. Nad realitou
zvítězí to, že někomu VĚŘÍME. Tohle
je věc každého z nás a osobní život by
bez podobných iluzí vlastně byl strašně
chudý.
MARTIN LEPIL
Existují však i iluze kolektivní. Určitá
PROSTħJOV
skupina lidí věří nějaké tezi. V realitě
pak společně hledají pouze to, co jejich představu potvrzuje. Tyto lidi
nezajímá nejen to, co si o dané věci
myslí druzí, ale ani to, jak se věci ve
skutečnosti mají. Takovým kolektivním iluzím se říká ideologie.
Teze o utlačovaných Romech, kterým
všichni v České republice pouze
házíme klacky pod NE
nohy, je jednou

z takových ideologií. A má mocné
zastánce stejně jako ty, kteří se na ní
přiživují.
Nechci zpochybňovat fakt, že prakticky
každý cikán u nás hledá práci mnohem
hůř než „bílý”. Důvodem je nejen to,
že málokterý z Romů má potřebné
vzdělání, ale i to, že v některých z nás
skutečně existují předsudky vůči této
menšině. Překonat je a zejména zmíněné
překážky pravda není vůbec snadné.
Komu se to zdaří, ten zaslouží plné
uznání a je jedno jestli je bílý, nebo jaký.
Rozhodněvšaknikomunepomůžeme,
pokud se na svět nebudeme dívat
střízlivýma očima. Vždyť mezi námi
například žijí i cikáni, kteří řádně
pracují! Jak je něco takového v naší
„rasistické“ společnosti možné? Není
tedy problém někde jinde?
A jak to tedy řešit? Za prací všech těch
neziskových organizací, které se snaží

PRAVIDLA SEZNÁMENÍ
o začlenění Romů do společnosti,
bohužel žádné velké výsledky nestojí.
Možná je potíž právě v tom, že jejich
zaměstnanci k Romům přistupují jako
k chudáčkům, kterým je na každém
rohu ubližováno, a je jim třeba pouze
všemožně pomáhat. Jenže možná by
bylo dobré k věci přistupovat jinak.
Pokud totiž někdo sám nechce, tak mu
ani sebelepší osobní asistent placený
z grantu Evropské unie nepomůže!
Jisté je, že v případě nejrůznějších iluzí
nejde rozhodně jen o Romy. Nicméně
všechny mají jedno společné: každá
z nich jednou narazí na „tvrdou“ realitu. A čím později to je, o to bývá náraz
bolestnější.

V době mládí mé babičky bylo
prostě nemyslitelné, aby slečna
přes dvacet byla neprovdaná
a nedej bože bez vážné známosti. No, ještě že je to období dávno pryč a každému teď může
být úplně jedno, jestli je ta či
ona (stále ještě) slečna nezadaná, i když jí táhne už na čtyřicet
a mnohdy i podstatně víc.
Singl prostě frčí, i když to některým dámám příliš IN nepřijde
a více či méně zoufale hledají
spřízněnou duši, pokud možno opačného pohlaví, kde se dá
a především kde jinde, než na všemocném internetu. Ale abych nebyla nespravedlivá, pánové se do

toho vrhají taky pěkně po hlavě
a jejich pozornosti nejste ušetřeni ani v případě, kdy dáváte jasně najevo, že partnera nehledáte.
Emaily, vzkazy a zprávy od „ahoj,
jsem obyčejný kluk,“ až po „nechceš posedět ‚strýčkovi‘ na klíně?“ jsou pak na denním pořádku.
Možná by bylo vhodné si na tomto
místě vzájemně zopakovat všeobecná pravidla seznámení a následně šťastného setrvání ve vám
libém vztahu. Do internetové či
jakékoliv seznamky se zapojte až
po velmi pečlivém uvážení aneb
netřete lampu, pokud nechcete,
aby se objevil džin nebo nějaký
jiný tlustý tatík, který vás bude

nestydatými e-maily a svými ne
úplně oblečenými fotkami zásobovat minimálně do konce vašeho života. Pokud už vyrážíte na
rande v oblečení, ve kterém byste
ho nemohla absolvovat třeba i na
trampolíně, převlékněte se! Na
schůzce nemlčte jako psychopat,
vašemu protějšku to ticho může
být lehce nepříjemné. Na druhou
stranu ho ale neukamenujte neustálým mluvením, pusťte jej ke
slovu alespoň ve chvíli, kdy chce
za vás zaplatit večeři. A to nejdůležitější, nikdy si nezačínejte nic
s někým, kdo má e-mailovou adresu smradlavy.ptak@seznam.cz!
Hodně štěstí.

Jakmile na rondel u zámku vjede první auto, bude uzavąena éást Plumlovské ulice, a to od Nerudovy po Bąezinovu ulici.
Foto: Michal Kadlec

Zámecké ploty dostávají nový kabátek

„I muži mají rádi kytky,“

„Následovat bude dláždění nádvoří,“ těší náměstkyni Hemerkovou
připomíná Zdeněk Fišer
velkou pýchou města a svědčí to o velké
kvalitě. Je mi jasné, že se k vám dostává
více kritiky než pochvaly. Proto píši tento e-mail. Je výborné, že vytváříte něco
tak nádherného v našem městě,“ poslal
vzkaz všem radním pisatel Petr.
Večerník už v minulosti opakovaně
informoval, že vedení města investuje
do výsadby okrasné zeleně statisíce
korun ročně. „Razím jednoznačný
názor, že květiny patří jak na náměstí
a do parků, tak i ven na ulice. Navíc na
mnohých místech vedle silničních komunikací nelze kvůli mělce usazeným
inženýrským sítím sázet stromy.
V těchto případech volíme náhradní
řešení, květiny nebo okrasné keře,“
dodala Ivana Hemerková.
(mik)

redakce se rozšíĊila
▶

PROSTĚJOV Rekonstrukce zámku
na Pernštýnském náměstí probíhá
už několik let a dosud spolykala
bezmála sto padesát milionů korun. Nejvíce je aktuálně vidět
irenovaceoploceníceléhohistorického objektu. Oplocení dostává
nový kabátek, zanedlouho tak po
rezavém železe nezbude ani památka.
Vyvrácené sloupky, chybějící šrouby,
poničená branka. To je pouze malý
výčet nedobrého stavu oplocení
zámku na Pernštýnském náměstí
v Prostějově. Vše by ale podle
vyjádření radních mělo být do
konce letošního září napraveno.
V současnosti tady totiž probíhají
kovářské a natěračské práce. Činnost
restauratéra a natěračů mohou sledovat i kolemjdoucí. „Poškozené části se
postupně vyměňují a oplocení dostává novou povrchovou úpravu. Ozdravné práce na zámeckém plotu se
týkají celé jeho délky.

PROSTĚJOV Zbrusu nová pochvala dorazila v těchto dnech do magistrátní pošty náměstkyně primátora
Ivany Hemerkové. Jak se ukazuje,
i přes některé reakce škarohlídů na
sociálních sítích, městská květinová
výzdoba se lidem líbí. „A navíc, líbí
se i mužům,“ utrousila s úsměvem
Ivana Hemerková.
Důkazem toho je reakce pisatele, jehož
celé jméno je v kanceláři primátora
k dispozici. „Často v rozhovorech
říkáte, že květinová výzdoba města
potěší ženskou populaci. Velmi rád
Oplocení prost÷jovského zámku nepčsobí koneén÷ odpudivým dojmem. Rezavý plot bych vás přesvědčil, že i já jako muž
dostává díky renovaci nový nát÷r.
Foto: Magistrát m÷sta Prost÷jova jsem velice náramně spokojený s tím,
co v Prostějově vytváříte. Samotné
V některých místech jsou jeho díly zastaví. „Další etapou v revitalizaci náměstí, parky, kruhové objezdy jsou
poničené. Postupně je odvážíme do bude vydláždění nádvoří kamennou
dílny, kde procházejí restaurováním dlažbou a vybudování zázemí pro
a budou opět vráceny na své původní akce malého formátu, které tady mají
místo. Starý nátěr se čistí a kov dostane probíhat. V letošním roce toto už ale
novou povrchovou úpravu,“ popsal nestihneme, realizaci plánujeme na
detailně současný postup Zdeněk příští rok. Vše ovšem musí schválit
Fišer, náměstek prostějovského nejdříve zastupitelé,“ uzavřel Zdeněk
primátora pro investiční výstavbu. Fišer. Jak se Večerník ještě dozvěděl,
Opravou plotu se činnost v areálu veškeré opravy přijdou městskou
zámku podle něho rozhodně ne- pokladnu na 1 619 610 korun. (mik)

adresa
zĒstává
stejná

Pííjezd k „myší dííe“ bude bezpeġnĨjší
Radnice už směnila pozemky s majitelem zahrádky

PROSTĚJOV Přesně před rokem
Večerník informoval o úmyslu vedení města vykoupit od soukromého majitele rohovou zahrádku
v Říční ulici, která komplikovala
řidičům příjezd k dálničnímu podjezdu spojující Vrahovickou a Olomouckou ulici. Po roce se zdá, že
cesta k „myší díře“ může být rozšířena a tím i znatelně bezpečnější.

publicistika

IVETA MARKOVÁ
PROSTħJOV

▶

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

jako domeček z karet. „Aktuálně se na
rondelu na Přikrylově náměstí kladou
velké žulové kostky do betonu na středovém ostrůvku. Problém je, že jakmile
toto bude hotové, musí následovat technologická přestávka v délce třiceti dnů!
Po tuto dobu musí beton tvrdnout, jinak
ostrůvek by auta, obzvláště ta nákladní,
úplně zničila. Teprve až po této lhůtě se
bude na silniční komunikace pokládat
asfalt, který ovšem rovněž musí pět dní
schnout. To znamená, že když všechno
dobře půjde, nový rondel u zámku bude
otevřen pro kompletní dopravní provoz
mezi 20. až 25. zářím,“ pokrčila rameny
Alena Rašková, první náměstkyně primátora, která je na radnici zodpovědná
za dopravu v Prostějově.
Tím pádem se ale radní dostali do pořádné šlamastiky, protože s podnikem
Vodovody a kanalizace byli domluveni,
že kvůli rekonstrukci vodovodní sítě
bude uzavřena část Plumlovské ulice.
„S Vakem jsme se naštěstí domluvili, pan
ředitel Řepka pochopil svízelnou situaci
a odložil opravy vodovodního řadu do
té doby, než bude otevřen rondel na Přikrylově náměstí. Tímto bych mu chtěla
poděkovat. Kdyby trval na termínu
prvního září, mohlo by to pro Prostějov
znamenat obrovské dopravní komplikace,“ míní Alena Rašková.
Jenomže dopravní problémy nastanou určitě i tak. Zatím je kvůli výstavbě
nejnovějšího prostějovského rondelu
v ulicích města jakž takž klid. Avšak to
jen kvůli tomu, že polovina občanů Prostějova je stále ještě na dovolených a doprava ve městě není tak hustá. Postupně
se ale všichni začnou vracet a současná
uzavírka Přikrylova náměstí může mít
fatální následky. „Musíme to všichni nějak vydržet. Hlavní nápor bude určitě ve
Sladkovského a Olomoucké ulici. Věřím
ovšem, že všichni řidiči budou trpěliví
a pochopí nastalou situaci,“ řekla Alena
Rašková.

Pondělí 17. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

„Schválili jsme směnu pozemků
v této lokalitě se soukromými vlastníky. Vyřešení nepřehledné ostré zatáčky
a rozšíření komunikace dnes tak již nic
nebrání,“ potvrdil Večerníku Jiří Pospíšil, náměstek primátora Statutárního
města Prostějova. „Průjezd vozidel je
v tomto úseku z důvodu prudké zatáčky a úzké silnice velmi nebezpečný. Již
v loňském roce jsme se i na základě po-

žadavků motoristů a cyklistů rozhodli
pro zásadní řešení,“ pokračoval Pospíšil.
Poslední jednání proběhla s majiteli,
kteří upřednostňovali směnu před
prodejem pozemků, na začátku července. Magistrát jim tedy nabídl identicky stejnou výměru v této lokalitě.
„Pro vyřešení dopravní situace jsou
tedy definitivně zajištěny všechny
potřebné pozemky. Nyní už se může

úprava zatáčky spojená s rozšířením
stávající úzké komunikace provést.
Chceme ji zařadit do plánu investic
města na příští rok.“ prozradil Jiří Pospíšil s tím, že do budoucna se otvírá
také prostor pro vybudování cyklostezky, která by vedla pod estakádou
Haná podél Hloučely a vyhnula se tak
dnešnímu úzkému podjezdu v takzvané myší díře.
(mik)

Na zahrádce, kterou vedení m÷sta s majitelem vym÷nilo za jiný pozemek, už probíhá
odstraÿování plotu.
Foto: Magistrát m÷sta Prost÷jova

HLAS LIDU TECHNIKA SEM, TECHNIKA TAM
b
někdy potěší, někdy naštve...
e
n
a
HLAS BOŽÍ
V kavárnì Slávia,
tam se to rozumuje!

Mlýnský náhon?
Samá plevel!

Nemohu jinak, než vyjádřit podporu
Martinu Zaoralovi. Jsem rád, že neustoupil před redaktorkou Respektu a
trval na tom, co napsal ve svém článku
o paní Horvátkové. Proč se s Irenou
Svobodovou vůbec bavil? Odpověděl bych mu slovy faráře ze slavné
knihy Osudy dobrého vojáka Švejka,
jak domlouvá strážmistru Flanderkovi: „Že se s takovou osobou bavíte!“
Musí být jasné, že ona zmíněná žena
přijela hlavně mistrovat mimopražské venkovany, což ostatně dokazuje
i závěr článku. Ano, v kavárně Slávia,
tam se rozumuje o lidských a všech
možných právech, ale nás (tedy vševědoucí pražské humanisty) z toho
pěkně škrtněte. My vám budeme
radit, to ano, ale nechtějte, abychom
vám svým osobním příkladem ukazovali, jak se co má dělat. O paní Horvátkové nevíme sice nic, ale běda, jak
o ní budete špatně psát! A na závěr:
kde je ona přísnost při poskytování
dávek? Vsadím kalhoty, že kdybych
dělal pěstouna svým synovcům já,
budu tam mít kontroly ze „sociálky“
prakticky pořád, nedej bože, kdyby
ony „přísné kontroly“ zjistily, že jsem
přitom stačil například vybydlet byt...
Vladimír Vláčil, Bedihošť

Už několikrát jsem se dočetla
v novinách, jak se město chlubilo
dokončením revitalizace mlýnského náhonu. Ale byl se tam někdo
z radních v těchto dnech podívat?
Místo krásných trávníků či vysazených stromů a dětských zákoutí
tu roste samá plevel! Tohle má být
ono krásné rekreační místo v centru Prostějova, jak to bylo vedením
města prezentováno?
Milena Tomášková, Prostějov

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

Zase ty semafory!

Při současné uzavírce centra města
kvůli stavbě rondelu na Přikrylově
náměstí by si kompetentní lidé měli
uvědomit, že by bylo zapotřebí zcela změnit časový systém semaforů
na ostatních křižovatkách. Nechápu, proč například řidiči nemají
delší časový úsek se „zelenou“ na
projetí křižovatky mezi Újezdem
a Olomouckou ulicí, což je hlavní
objízdná trasa. Tvoří se zde tak zbytečné zácpy.
Milan Dvořák, Prostějov

www.
vecernikpv.cz

Dnešní téma je asi určeno
více pro mužskou část čtenářstva, ale tím bych nerad
podcenil ony zdatné technické Amazonky, které jsou
mezi námi, a tak klidně čtěte
všichni.

O

na vlastně hned první nosná
myšlenka je vlastně spíše rodinná, proto všem pokládám otázku, zda
již navštívily prostory ve Špalíčku, konkrétně výstavu „Stavebnice Merkur“.
Můžu vám říci, že já již ano a zjistil
jsem, že má hned několik pozitiv. Nás
starší vrátí do dětských let, kdy asi každý z nás montoval a šrouboval, i když
zde byla velká konkurence stavebnice
Lego, která se dala sehnat buď celoročně v Tuzexu, případně před Vánocemi
i v PRIORU dole u jezdících schodů
vlevo. Ty mladší a malé pak mohou
nadchnout exponáty v podobě postavených vláčků, letadel, bojové techniky, naleznou zde i repliku kostela a je
zde i úctyhodná Eiffelova věž a ruské
kolo. Jeden z vláčků dokonce jezdí.
A abych nezapomněl, je zde možnost
i poučení, a to v podobě repliky čočkostroje, na kterém prostějovský rodák
Otto Wichterle vytvořil svůj geniální
vynález kontaktní čočky. V poslední
místnosti si pak staří i mladí mohou
také něco „pošroubovat“ a „pomontovat“, navrhoval bych přidat k tomu
hudební doprovod v podobě písně
„Šrouby a matice“. V každém případě
výstavu doporučuji, trvá až do konce
prázdnin, třeba pomůže vychovat pár
šikovných rukou, když tak pláčeme

nad úrovní technického školství a nešikovnosti žactva.
ruhé téma se bude týkat všech
klientek a klientů, kteří se stejně
jako já, podivovali nad poslední fakturou našeho modrého mobilního
operátora, kterému já podle značky
říkám „KYSLÍK“. Ano, tento mobilní
operátor, prý v rámci zkvalitnění služeb zákazníkům (úžasné zaklínadlo),
vymyslel novou překvapivě zpoplatněnou službu „Obnova dat“. Prostě až
vyčerpáte před koncem zúčtovacího
období svůj objem dat, budou vám
ihned obnovena, ovšem za poplatek,
který činí až tři sta korun! Prý jsme na
to byli upozorněni v květnové faktuře
a chodí i SMS, když vyčerpáte osmdesát procent dat. No, SMS mi nepřišla
(soudruzi z „KYSLÍKU“ někde udělali
chybu), poznámky na fakturách nečtu
(ano, moje chyba), tudíž mne tahle
sranda stála právě ty tři stovky. Takže
pokud se to stalo i vám, říkám vám rovnou, jest marno plakati nad rozlitým
mlékem, bohužel je třeba tuto legraci
uhradit. Ale naštěstí mám vzápětí radu,
tahle drahá sranda se dá vcelku jednoduše zrušit, a to v osobním nastavení
ve svém účtu anebo přes telefon přímo
na *11. Takže už se vám pak ve faktuře
žádné nemilé překvapení neobjeví. Je

D

to velké poučení, že je třeba číst všechno a hlavně si dát pozor na zaklínadlo
„ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB NAŠIM
ZÁKAZNÍKŮM“.
oslední téma se týká našich
„OKEN“. Ano, máme tu od konce
července „desítky“, které si lze stáhnout
a upgradovat tak svůj stávající operační systém od pana Billa Gatese, zatím
překvapivě zdarma. Inu, sledoval jsem
první pokusy svých spoluobčanů i do
diskuzí celorepublikových na netu
zabrousil a zjistil jsem asi tolik. Koho
to nechalo zcela chladným a i nadále
se „Oknům“ posmívá, jsou fandové
„Jablíček“ a „Tučňáků“, pak se našla
relativně velká skupina, která stáhla
a nainstalovala, a ono to překvapivě fungovalo a nakonec byla ta větší skupina,
která stáhla, a pak už to šlo, jak se říká, do
kopru. Buď nešla instalace, nebo systém
padl, nebo nahlásil tucty chyb. Příčin je
více. Buď starý operační systém, zasekaný počítač, případně chyby ve starších
systémech a jejich částech, které mohou
blokovat to nové, antiviry, firewally atd.
Resumé je tedy asi takové. Buď instalovat „Desítky“ na nový počítač nebo starý vyčistit, zazálohovat si někam jinam
data, a pak do toho jít.
akže technice zdar a trpělivosti
zvlášť, je jí asi pořád třeba.

P
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Děti, pejsci

Vítejte na svìtì
Fotografie narozených miminek pořizujeme každou
středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku
v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky
i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vašii
budoucnost!

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!

Nikola KRČOVÁ
11. 8. 2015 50 cm 3,05 kg
Stražisko - Maleny

Adrian HODULÁK
18. 7. 2015 53 cm 3,85 kg
Kobeřice

DĚTI Z PLUMLOVA VYRAZILY S VEČERNÍKEM NA HRAD
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Lukáš HALUZA
11. 8. 2015 50 cm 3,00 kg
Seloutky

JAK SE
LOVÍ...

PROSTĚJOV ŠTERNBERK V parném středečním poledni z prostějovského hlavního nádraží vyrazily
děti z Dětského domova Plumlov
a tři vychovatelé.
ve společnosti svých tří vychovate- Z Dětského domova Plumlov ve středu na hrad Šternberk vyrazilo 14 dětí
Foto: Martin Zaoral
lů. Tím se definitivně uzavřela naše
oblíbená soutěž O nejoriginálnější interiéry velmi zachovalé památky. Dostaly rozených dominant města Plumlova s krástaké možnost zazvonit na zvon, který nej- ným výhledem do širokého okolí. Celkem
tablo Prostějovského Večerníku.
V májové soutěži zvítězili studenti oktávy
B Gymnázia Jiřího Wolkera, jejichž tablo bylo
založené na sloganu „Život je takový, jaký si ho
namaluješ”. Jednou z cen pro vítěze byl právě
výlet na hrad Šternberk. Po předání všech cen
se však ukázalo, že studenti vítězné třídy už
po maturitě nebudou mít příležitost se sejít
a vyrazit na společný výlet. Proto se nakonec
rozhodli cenu předat právě do Plumlova.
Vzhledem k nabitému prázdninovému programu, který děti mají, jsme na hrad nakonec
společně vyrazili až v polovině srpna. „Na hrad
se už těším, protože tam bude určitě chládek,”
uvažoval už během cesty desetiletý Pavel, který vynikal jak svojí zvídavostí, tak i živostí.
Přímo ve Šternberku si děti nejen prohlédly

prve svolával k obraně a později k obědu
a dozvěděly se i to, proč se tu čas od času ozývalo ono známé „Dále od hradu dále, jinak
vás stihne neštěstí nenadálé”. „Bylo to kvůli
tomu, že obsah zdejšího záchodu stékal po
hradbách, a proto nebylo radno se k němu
přibližovat,” vysvětlila průvodkyně, která se
zmínila i o speciálně vycvičených vojácích,
jejichž úkolem bylo protáhnout se záchodovou šachtou, dostat se tak do hradu a napomoci tím k jeho dobytí.
Při pohledu na „účastníky zájezdu” bylo jasně patrné, že v domově je o děti velmi dobře
postaráno. Navíc žijí v krásném a rozlehlém
domě, který po výstavbě v roce 1925 sloužil
jako klášter a později jako sirotčinec. Díky
své poloze na kopci se jedná o jednu z při-

osmnáct dětí tu v tuto chvíli má k dispozici
velkou zahradu i vlastní bazén. Kromě toho
zvláště přes prázdniny vyráží na celou řadu zajímavých táborů a pobytů. Klasickou rodinu
a pozitivní vzory, které by si z ní mohly odnést,
jim však nic nenahradí. „Maminka umřela
a táta je ve vězení,” zmínil se o důvodech, proč
žije v dětském domově jeden z kluků.
Přes nelehké životní podmínky při startu do
života bylo na všech dětech jasně vidět, že
si života užívat umí. A to se projevovalo i po
celou dobu našeho výletu. „Už jsme s dětmi
byli na různých hradech, ale ve Šternberku
jsme letos měli premiéru. Bylo to moc fajn
a jsme rádi, že se jsme se tam mohli podívat,”
zhodnotil na závěr zástupce ředitele dětského domova Petr Antoníček.

Fotoreportáž

3x foto: Martin Zaoral

V hradní kapli panovalo nejen ticho, ale Všechny návštěvníky překvapilo, že přil- V jídelně si děti mohly zazvonit na zvon,
i příjemný chládek.
ba v popředí byla vyrobená ze dřeva.
který obyvatele hradu svolával k obědu.

PRINC

HELEN DORON ENGLISH-ANGLIČTINA PRO DĚTI

Společný snímek účastníků tábora Angličtiny pro děti Prostějov s populárním hercem Jiřím Mádlem.
Foto: archív APD Pv

PROSTĚJOV Angličtina pro děti HELEN
DORON ENGLISH na svém SAFARI letním
táboře a právě skončené letní škole měla za
úkol, samozřejmě vedle angličtiny, lovit. Na
výběr z velké africké pětky (slon, nosorožec,
buvol, lev, levhart) v savaně Horní Bečvy a
lesoparku Hloučela však moc nebylo...
Naštěstí jediné, co nezklamalo, byla úrodná delta řeky Bečvy, v jejíž vodách angličtina neulovila
sice krokodýly, ale zato Jirku Mádla! V historii
rožnovského skanzenu neboli Valašského muzea v přírodě to nebyla žádná náhoda. Natáčení
pohádek a filmů je na tomto místě v podstatě
tradice. Všichni si určitě vzpomeneme na pohádku Kovář z Podlesí, Císař a tambor, nebo Tajemství hradu v Karpatech. Co se chystá nyní?
To ví jenom angličtináři!
Angličtina navazuje na zápis do kurzů na nový

školní rok a otevírá dveře všem zájemcům
o kurzy na nový školní rok v prvním zářijovém
týdnu. Otevřeny jsou kurzy pro všechny věkové kategorie a všechny úrovně angličtiny od
hravých, interaktivních kurzů s pohádkovými,
speciálně pro angličtinu Helen Doron English
patentovanými filmovými příběhy na DVD, až
po pokročilé kurzy pro teenagery na úrovni B2,
rovněž postavené na speciálních DVD a CD patentovaných materiálech značky Helen Doron.
Aktuální informace o Angličtině pro děti
najdete na webu angličtiny na www.helendoron.cz - LC Prostějov, webu angličtiny www.
anglictinaprodetiprostejov. Nebo jednoduše
napište na info@anglictinaprodetiprostejov.
cz či zavolejte na tel. 604 792 446.
Mějte krásný zbytek prázdnin a pohodový
start nového školní roku!

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.

LIBUŠKA

kříženec středního vzrůstu ve věku cca čtyř až pěti let.
Veselá a vyrovnaná fenka, která je vděčná za každý kontakt s člověkem. Je neustále pozitivně naladěná a označována jako velký mazel. Šťastná bude v domečku se
zahrádkou, kde bude moci volně běhat a hlídat.

WOLF

dvouletý kříženec velkého vzrůstu, přátelský a temperamentní pes, který je vhodný na výcvik a různé psí sporty.
Zná základní povel sedni a lehni. Šťastný bude v domečku
se zahrádkou, kde bude moci hlídat. Na vodítku umí, trošku
tahá. Bez problému se snese s fenkou.

KOKINKA

krásná představitelka plemene šarpej. Je to milá, vyrovnaná fenka, která má ráda svou pohodu a klid. Je velmi
čistotná, proto je vhodná i do bytu, svému pánovi bude
oddanou a věrnou parťačkou. Se psem většího vzrůstu se
bez problému snese, na vodítku chodí pěkně, netahá.

BRIT

je kříženec středně velkého vzrůstu ve věku asi tři až čtyři
roky. Je velmi učenlivý klučík, neustále pozitivně naladěný a přátelské povahy. Vzhledem k jeho temperamentu
je vhodný například na různé psí sporty. S fenkou se bez
problému snese, na vodítku chodí pěkně.

Pondělí 17. srpna 2015
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MILITARY FEST POTVRDIL POVĚST JEDNÉ Z NEJLEPŠÍCH AKCÍ V REGIONU
Velkolepé divadlo zavedlo diváky do bojů od Římanů až po současnost
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
SKŘÍPOV Stovky vojáků v dobových uniformách vyzbrojených málokde vídanými zbraněmi, neobyčejné množství
vojenské techniky z nejrůznějších historických období, živé
ukázky, které všechny přítomné zcela přenesly do minulosti
a navzdory parnému počasí lákajícímu k vodě také tisíce diváků nejen z celého Prostějovska, Olomouckého kraje, ale
i zahraničí. To vše byl jedinečný Military fest, který se v sobotu
konal ve Skřípově.
Do areálu bývalé vojenské posádky
ve Skřípově na Konicku se i letos
sjely tisíce lidí. „Počet diváků byl
přibližně stejný jako loni, šplhal se
k pěti tisícům. Prodali jsme téměř dva
a půl tisíce vstupenek, někteří měli
vstup zdarma a ke konečnému číslu
je třeba připočíst i děti do pěti let,
které rovněž lístek nepotřebovaly,”
řekl nám Petr Kučera z pořádajícího
Association military fan.
Celý program ve Skřípově odstartoval již po desáté hodině, kdy se
představila římská vojska. Po nich
následovala středověká bitva, boj
z dob císaře Napoleona, ukázka
z první světové války a dále pak

přehlídka členů vojenských klubů
zaměřených na Československou
lidovou armádu a moderní vojsko. Skutečným vrcholem byla
i letos závěrečná ukázka, která diváky
přenesla na Prostějovsko na sklonku
druhé světové války. Kromě vojáků
Wehrmachtu a Rudé armády se
v ní utkalo i velké množství unikátní techniky včetně dvou tankůněmeckého Tigera a sovětského
T-34. „Jsem tu letos poprvé a asi
nejvíc se mi líbila závěrečná scéna.
Bylo moc fajn, že to nebylo pouze
bezhlavé střílení jedné armády
na druhou, ale že výstup měl svůj
vlastní propracovaný scénář, který

začínal ženami hrabajícími seno
a přes různé přestřelky a další peripetie postupně gradoval,” prohlásil
Milan Procházka, který do Skřípova
dorazil z Olomouce.
S průběhem celého dne byli spokojení nejen diváci, ale i organizátoři.
„Osobně jsem moc rád, že letos
poprvé byla k vidění ukázka z první
světové války, na které se podíleli i kamarádi z Maďarska. Také mám radost
z čím dál těsnější spolupráce s Armádou ČR. Věřím, že i do budoucna
máme na co navazovat,” vypíchl Petr
Kučera, kterého naopak mrzelo, že
akci tentokrát finančně nepodpořil

Olomoucký kraj. „Je to škoda. Přitom
se k nám sjíždějí lidé nejen z celého
kraje, ale třeba i z Itálie. Kvůli tomu
jsme bohužel museli odřeknout
špičkovou techniku, kterou jsme lidem chtěli představit jako například
americký tank Sherman,” posteskl si
Petr Kučera, který však věří, že spokojení diváci si příští rok do Skřípova
najdou opět cestu. „Kromě toho, co
bylo k vidění letos, se budeme opět
snažit představit techniku, kterou
lidé normálně nemají šanci nikde
jinde vidět. A budeme rádi, pokud si
k nám diváci opět najdou cestu a stráví
s námi celý den,” uzavřel Kučera.

BYLI JSME
U TOHO

Závěrečné ukázce bitvy z druhé světové války přihlížely davy lidí.
Foto: Martin Zaoral

jak se ve skříp
povvě osvo
obo
ozovvalaa haanáá...

Fotoreportáž

3x foto: Martin Zaoral

Ustupující jednotka německého Wehrmachtu se Po útoku Rudé armády německým vojákům na Proti němu vyrazil sovětský T-34, který Tigera
usídlila v hostinci nedaleko Prostějova.
pomoc přijel těžký tank Tiger.
zlikvidoval, sám však najel na minu.

redakce se rozšířila Dobrovolní hasiči v Určicích
▶

▶

adresa
zůstává
stejná

zaslouží poděkování

Voda v pøehradì na
jednièce!

Brodek u Konice: Pětileté dítě

vběhlo do jízdní dráhy automobilu!
BRODEK U KONICE Minulé
úterý odpoledne došlo v Brodku u Konice k závažné nehodě,
která jen opravdovým zázrakem
skončila bez jakéhokoliv zranění
pětileté dívenky. Ta zřejmě
z nepozornosti vběhla pod
auto, jehož řidička i přes intenzivní brzdění nedokázala střetu
zabránit.
„V úterý jedenáctého srpna krátce
před patnáctou hodinou došlo
v Brodku u Konice k dopravní
nehodě automobilu a chodce.
Na rovném úseku vozovky
vběhla pětiletá dívka do jízdní
dráhy automobilu značky Opel.

Sedmašedesátiletá řidička na situaci
zareagovala prudkým brzděním,
ale střetu zabránit nedokázala. Při
kontaktu s dívkou nedošlo naštěstí
ke zjevnému poranění. Přesto byla
nezletilá převezena do nemocnice
k vyšetření. To skutečně nezjistilo
žádné zranění,“ informoval Večerník
František Kořínek, tiskový mluvčí
krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje s tím, že ke škodě na
majetku při nehodě nedošlo. „Požití
alkoholu před jízdou bylo u řidičky
vyloučeno dechovou zkouškou.
Věc je nadále v šetření policistů
dopravního inspektorátu,“ dodal
mluvčí krajské policie.
(mik)

Určičtí dobrovolní hasiči při zásahu proti nebezpečným vosám.

URČICE Vzhledem k suchému
a horkému počasí se letos ve větší
míře přemnožily vosy. Právě ty si
opředminulémvíkenduudělalyhnízda na rodinném domě v Určicích.
„Chtěla bych touto cestou veřejně
poděkovat našim dobrovolným

hasičům Radku Kořínkovi, Ivoši
Božkovi a Honzovi Zaorálkovi,
kteří ochotně a hlavně rychle přijeli
v sobotu osmého srpna v pozdních
odpoledních hodinách, aby zlikvidovali nebezpečné, podrážděné
a útočné vosy a jejich hnízda na

Foto: Lenka Buřtová

našem rodinném domě,“ vzkazuje
Lenka Buřtová z Určic.
„Díky jejich profesionálnímu a odbornému zásahu mohla naše rodinná sešlost prožít plánovaný klidný
a pohodový letní víkend s naší malou
vnučkou Alžbětkou,“ dodala. (tok)

Festival Country Vojtěchov dělá „Léto, jak má být“
VOJTĚCHOV Bez Country festivalu ve Vojtěchově si stovky lidí
neumí prázdniny vůbec představit.
Do kouzelného prostředí vesničky
ukryté na stezce mezi Bouzovem
a Konicí se každoročně jezdí nejen
za dobrou muzikou, ale i za krásnou přírodou, letní romantikou
a často i láskou. Nedávno se zde
konal už šestnáctý ročník této jedinečné akce.
Pokud by Karel Zich někdy zavítal
na festival do Vojtěchova, pak by to
text jeho písně „Léto, jak má být” nepochybně silně poznamenalo. Už by
nebyl pouze o výkyvech počasí a citů,
ale určitě by se do něj dostaly i zmínky o výborných makrelách místních
hasičů, řezbářském umění majitele
hostince U Posledního Mohykána,
výtvarném nadání jeho dcer, „nesmr-

telné“ skupině Taverna a minimálně
třech různých kloboucích. Láska by v
něm však zřejmě zůstala. „Na jednom
z předchozích patnácti ročníků se
nám tu mimo jiné do sebe zamiloval
pár, který pak ve Vojtěchově U Posledního Mohykána oslavil i svatbu,“
utrousil Břetislav Hrda, dlouholetý
člen newgrassové kapely Taverna,
která společně s dalšími akci pořádá.
Letos si do Vojtěchova opět našla
cestu necelá tisícovka návštěvníků.
„Festival jsme vyladili do takové dokonalosti, že už ani lepší být nemůže,“ komentoval to s úsměvem Hrda,
který uvažoval, že jeho návštěvnost
by snad mohla výrazněji pozvednout pouze přítomnost nějaké americké hvězdy. „Kdybychom měli
neomezený rozpočet, tak bychom k
nám pozvali skupinu New Grass Re-

RYCHLÝ
VEČERNÍK

vival, jejíž čtyři členové sice spolu už
nehrají, ale kvůli nám by se snad zase
dali dohromady. Akorát by pak hrozilo, že by se nám všichni posluchači
nevlezli na okolní pastviny a někteří
by museli sedět mezi stromy v lese,“
zasnil se Hrda. Jelikož však organizátoři vše pořádají bez dotací i příspěvků sponzorů a hlavním motivem
pro hraní na festivalu je dlouholeté
kamarádství, tak se letos návštěvníci
museli spokojit s českými kapelami
jako je třeba Tak určitě!, Šli náhodou kolem, Podjezd, AM Úlet či
právě Taverna. „Vybíráme stále asi z
třiceti spřízněných skupin, a to vždy
tak, aby nám tu nehrály každý rok,
ale vždy se nějak protočily,” osvětlil
vznik programu Hrda.
Rozjetý country „express“ ve Vojtěchově zřejmě nezastaví ani Andrej
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Plumlov (mls) - Tak to je dobrá
zpráva! V pondělí 10. srpna proběhlo další měření kvality vody
v Plumlovské přehradě. Z měření
hygieniků vyplývá, že voda v přehradě je v tuto chvíli zcela nezávadná,
a to navzdory panujícímu extrémně
teplému a suchému počasí. Přestože
již v polovině července nádrž v některých místech začínala připomínat
rozkvétající louku, v srpnu se situace
navzdory očekáváním zlepšila. Dle
hygieniků je nyní v přehradě nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů
při rekreaci. Za zlepšením zřejmě stojí především srážedla fosforu, které
Povodí Moravy umístilo na přítocích
do nádrže. Právě fosfor ze splašků
z okolních obcí představuje potravu
pro jedovaté sinice. Ty se na rozdíl od
loňského roku dosud v přehradě ve
větší míře nerozmnožily.

Zámek dostane
nová okna
Plumlov (mls) – Město Plumlov
vypsalo výběrové řízení na dodávku
oken do 5. a 6. patra místního zámku.
V obou patrech je po 26 okenních
otvorech vždy na jižní a severní straně fasády. Předpokládaná cena je 1,9
milionu korun bez DPH. Zájemci se
do výběrového řízení mohou přihlásit
až do 28. srpna. Město Plumlov chce
v budoucnu připravit výběrové řízení
i na obnovu fasády na nádvoří zámku.

V Konici chtìjí lépe
nakládat s odpady
S výkyvy počasí, kdy se střídaly extrémně vysoké teploty s krátkými bouřkami,
se návštěvníci letošního festivalu vyrovnávali po svém. Hodil se jim i tento
originální klobouk sloužící zároveň jako slunečník a deštník v jednom.
Foto: Martin Zaoral

Babiš. „Už jsem několikrát slyšel, že
je to letos poslední ročník. Ale není!
Registrační pokladny si tu sice dovolit
nemůžeme, takže si budeme muset
případně poradit jinak. Z festivalu se

stane akce členského klubu a nebudeme inkasovat vstupné ani peníze
za pivo, ale pouze a výhradně členské
příspěvky v nejrůznější výši,“ uzavřel
optimisticky Břetislav Hrda. (mls)

Konice (mls) - Přes dva miliony korun by měly jít v Konici na
projekt „Zkvalitnění nakládání
s odpady a odstranění starých ekologických zátěží“. Za tuto částku
by se měla zejména nakoupit nová
technika sloužící ke sběru a svoz
komunálního odpadu. Část peněz
půjde z dotací. O projektu bude
ještě rozhodovat zastupitelstvo.

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
w.vecernikpv.cz
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Se zákazem v Tatře

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Minulé pondělí 10. srpna před pátou hodinou odpoledne byl v Mostkovicích kontrolován řidič nákladního automobilu značky Tatra. Při
kontrole policisté zjistili, že osmačtyřicetiletý muž z Prostějovska má
soudním rozhodnutím vysloven
zákaz řízení všech motorových vozidel. Tím, že tento zákaz porušil, je
podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a
vykázání, za což mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na tři léta.

Vloupání bez krádeže
Dosud neznámý pachatel se během
předminulého víkendu vloupal do
prodejny v Mostkovicích. Do objektu vnikl po násilném překonání
vstupních dveří, prodejnu prohledal, ale nic neodcizil. Poškozením
zařízení způsobil škodu ve výši
dvou a půl tisíc korun. Přestože se
pachatel neobohatil, hrozí mu za
přečin krádeže ve stádiu pokusu až
dvouletý pobyt za mřížemi.

Cyklista ujel od nehody
V úterý 11. srpna krátce po poledni
došlo ve Víceměřicích k dopravní
nehodě dosud neznámého cyklisty
s osobním automobilem. Cyklista
při jízdě po rovném úseku vozovky
z dosud přesně nezjištěných příčin
narazil do zadní části zaparkovaného osobního automobilu značky
Volkswagen. Bezprostředně po nehodě cyklista z místa ujel. Na uvedeném automobilu vznikla škoda v
předběžně odhadnuté výši pět tisíc
korun. Okolnosti a příčiny dopravní nehody jsou předmětem dalšího
policejního vyšetřování.
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Do Stínavy dorazil rekordní počet traktorů VE VRCHOSLAVICÍCH PATŘÍ ÚTERKY DĚTEM
Celodenní program zpestřily hasičské ukázky i večerní zábava
předvedli správné a nesprávné hašení
oleje, vyproštění osob z havarovaného auta a uhašení tohoto stroje, pro ty
nejmenší pak ve Stínavě byl kolotoč,
trampolína i dvanáctimetrová skluzavka. Nechybělo ani bohaté občerstvení
a po skončení závodů se pokračovalo
taneční zábavou s živou kapelou.
„Ovládají první pomoc a jezdí k nehodám, takže současně plnili úlohu první
pomoci. I díky zabezpečení prostřednictvím ochranných zón se ale naštěstí
nikomu nic nestalo a nemuseli jsme jejich zdravotnických dovedností využít,“
oddechl si starosta.
Radost mu udělal i fakt, že horké počasí
neodradilo návštěvníky a už se těší na další akci, jíž budou v sobotu 12. září hody.

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ
STÍNAVA Automobily zaparkované již desítky metrů před začátkem Stínavy dávaly všem projíždějícím dopředu najevo, že se
v této obci s přibližně sto šedesáti obyvateli koná něco velkolepého. A skutečně tomu tak bylo, na tamějším hřišti a přilehlé louce
se konal již devátý ročník traktoriády. Na své si tak přišli majitelé
i milovníci továrních strojů i exemplářů čistě domácí výroby.
Atraktivní zdolání bahnitého úseku, slalom členitým terénem včetně couvání
s vlečkou do garáže, sprint po rovném
úseku travnaté plochy a závěrečná jízda
s vozíkem. To byla čtveřice disciplín,
které pro účastníky připravil pětičlenný
pořadatelský štáb. A zájem o letošní start
byl obrovský, do Stínavy dorazilo celkem sedmadvacet závodníků.
„Letos tu máme rekordní účast, k tomu
navíc dorazili aktéři nejen z blízkého
okolí, ale i od Luhačovic, Opavy či Svatého Kopečku u Olomouce. Polovina
z nich tu dosud nikdy nebyla,“ jásal
nadšený starosta obce a šéf organizační
sekce Pavel Bokůvka.
Záludnou se ukázala býti hned
první zkouška v podobě brodění
bahnem. Přibližně desítka speciálů
v něm zůstala na chvíli uvězněna
a ještě v pozdním odpoledni na sobě

měli stroje i samotní jezdci patrné
stopy po setkání s náročnou tratí.
Následovalo zdolání kopcovitého úseku včetně umělých překážek, na jehož
konci všechny řidiče prověřilo couvání s vlečkou, po krátkém zpestření
v podobě doprovodného programu tu
byla opravdová bleskovka – překonání
rovného úseku z bodu A do bodu B,
ti nejlepší se blížili deseti sekundám.
A vše zakončila jízda se zapřáhnutým
vozíkem.
„Byla to asi nejlepší akce, jaká se tu konala, i lidí dorazilo asi tolik jako loni.
Nemělo to chybu a jako pořadatelé
jsme spokojeni. Vše šlo podle plánu,
poslední disciplínu jsme museli zkrátit
a s vozíkem se jelo jen dopředu,“ popisoval Bokůvka.
O zpříjemnění přestávky mezi závody
se postarali protivanovští hasiči, kteří
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Pořadatelé připravili trať plnou divácky atraktivních bonbónků.

Foto: Jiří Možný
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3x foto: Jiří Možný

Traktory lákaly k prozkoumání nejen dospělé, ale Protivanovští hasiči předvedli mimo jiné zásah Jednou z disciplín byla rychlostní zkouška na rovi zvídavé děti.
proti hořícímu autu.
ném úseku louky.

Rekordní účast veteránů

Pravidelně tu pro ně bývá připraven skvělý program
VRCHOSLAVICE K létu a prázdninám patří dovolená, stanování,
tábory, pobyty u babičky nebo příbuzných. Dnes jsou však prázdniny
jiné než před třiceti lety. Možností
kam jet, jak strávit čas je ale mnohem víc. Přesto jsou chvíle, kdy
naše ratolesti vypustí z úst větu,
při které rodičům vstávají vlasy na
hlavě: „Já se nudím!“. A právě proti tomu vytáhly do boje maminky
z Vrchoslavic a vymyslely takzvané
„Prázdninové úterky!.
Obec celou akci ochotně zastřešila,
takže po dobu prázdnin se mohou děti
z Vrchoslavic těšit každé úterý na novou akci, pokaždé „z kuchyně“ jiného
organizátora. „Už proběhla vodní bitva,
navštívil se místní teletník ZOD Agrispol, kde si mimo jiné děti s rodiči společně vyrobili čerstvý mléčný jahodový
koktejl. Dále se hrála hra Šifra mistra
Vrchoslavic, při které prošly cestou plnou nejasných a neúplných zpráv. Plná
překvapení byla také hra na archeology.
To byste nevěřili, co vše dokázaly děti
vykopat! Poslední červencové úterý si
děti samy mohly připravit pizzu. Díky
super spolupráci s přítomnými rodiči
šla práce hezky od ruky a vlastnoručně
přichystaná pizza všem náramně chutnala,“ popsaly společně Adéla Palíšková
a Hana Žurowská.

Skupinka těchto malých, ale šikovných indiánů ani přes své válečné malování v sobě nezapře hanácké kořeny.
První srpnové úterý ve Vrchoslavicích
pak bylo spojeno s indiány. Sraz dětí i rodičů byl tradičně před obecním úřadem.
Slunce pálilo, ale vidina stinného areálu
na Zamlýní v místní části Dlouhá Ves
horké sluneční paprsky alespoň trochu
zchladila. „Šipkovanou jsme my, „Husákovy děti“, hrávaly v létě skoro denně.
A tak bylo na čase oživit její zašlou slávu.
Děti se po šipkách vydaly hledat malou
indiánku, nalezly několik dopisů a sa-

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

Akce má výborný zvuk! „Během pěti týdnů se tu konají čtyři velké akce,“

mozřejmě i splnily úkoly v nich obsažené. A tak pomocí šipek a vzkazů došly
do areálu Zamlýní, kde již na ně čekala
indiánka Ranní Rosa s kamarády Chrlícím Ohněm a Krásnou Květinou. Nejen
s nimi si pak děti vyrobily indiánské čelenky s ptačími pery. Ovšem sousedovi
kohouti nás za to asi rádi mít nebudou,“
poznamenaly vtipně obě nadšenkyně.
Na dětských tvářích se díky organizátorům rozzářilo indiánské malování a

kolem se postupně objevilo na třicet
malých, ale šikovných indiánů. „Každý z nich měl své indiánské jméno a
plnil řadu indiánských disciplín jako
třeba plazení, hod šiškou či střelba z
indiánského praku,” napsaly obě organizátorky, které na závěr poděkovaly
všem, kteří toto odpoledne pomohli
zorganizovat. „Zároveň zveme na
další úterní setkání, kdy bude opět
připraven atraktivní program. Při-

Foto: Hana Žurowská
jít můžou místní děti i ti, co jsou ve
Vrchoslavicích na prázdninách, ale
také děti přespolní. Důležité je, aby se
všichni bavili a odpojili svá mozková
centra od vymožeností moderní doby.
Čeká nás stanování, velké místostarostovo překvapení, olympiáda a poslední prázdninová jízda,“ navnadily
na závěr s nadšením sobě vlastním
Adéla Palíšková a Hana Žurowská.
(red)

Řidička ve Vícově nezvládla zatáčku
Nabourala do auta, smetla značku...

zve již nyní starostka Suchdola Jitka Zahálková
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ
SUCHDOL Desátý kalendářní
rok v čele Suchdola absolvuje
letos starostka Jitka Zahálková
(na snímku), jež věří ve vyvážený rozvoj vesnice i v dalších
letech. K tomu mohou v obci
s více než šesti stovkami obyvatel napomoci jak konkrétní
projekty v rámci komplexních
pozemkových úprav, tak i další
menší úpravy, do jejichž realizace se zastupitelstvo pustilo,
nebo chystá pustit.
Krásná auta a krásné ženy, tato rovnice platí od vzniku automobilového
průmyslu.
Foto: Zdeněk Vysloužil
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SKALKA, ČECHY POD KOSÍŘEM, SLATINICE Srdce automobilových fajnšmekrů plesala!
V nedělním dopoledni se po silnicích našeho regionu proháněly pravé automobilové skvosty. Konala se
totiž již jedenáctá Rallye veteránů
„Z lázní do lázní“.
„Rok od roku se zájem o start na naší
akci zvyšuje. Spoustu lidí jsem viděl
letos poprvé,“ prozradil ředitel závodu
Martin Klos z pořádajícího Hanáckého auto moto veterán klubu Prostějov.
Letošní vyjížďky se aktivně zúčastnilo
třiatřicet motocyklů a sedmašedesát
automobilů. „Celkově jsme zaevidovali sto padesát účastníků - řidičů
a spolujezdců. Nejstarším automobilem byla italská replika Dora z roku
1906. Ještě starší pak byla parní mo-

torka Rottel z roku 1896,“ doplnil kuriozitky Martin Klos.
Mezi nablýskanými koráby silnic
z počátku minulého století se vyjímala
například Pragovka z roku 1931 nebo
Aerovka stejného roku výroby. „Za
zmínku stojí i model Fordu T z roku
1928, se kterým přijel Karl Dieter až
z Německa,“ říkal dále Klos a na závěr
pochválil všechny účastníky. „Do cíle
ve Slatinicích tentokrát dorazili úplně
všichni, což je paráda. Nikoho nepostihly žádné technické potíže!“
Putování naleštěných plechových krasavců ze Skalky přes Čechy pod Kosířem až do Slatinic sledovaly po trase
také stovky přihlížejících. „Největší
nápor nás pak čekal v cíli. Ve Slatinicích byly totiž hody,“ s úsměvem završil Martin Klos.
(zv)

Pozorujete, že by toto období
bylo v něčem jiné než to předchozí?
„Zastupitelstvo se zčásti změnilo, ale
spolupráce je i nadále konstruktivní,
za což všem děkuji. Obecně platí, že
s postupem let se neustále zvětšuje
byrokracie. Mnoho věcí se vyřizuje
daleko složitěji, než tomu bylo dříve.
A starostové hodně upozorňují, že
je to složitější po stránce zákonů, nařízení, pravidel, a nezávidím svým
kolegům, kteří jsou neuvolnění. Modernizaci si pochvalujeme, byly třeba
zavedeny datové schránky, výpisy přes
Czech Point, obecně je ale stále více
hlášení a všech dalších povinností.“
Co máte jako obec v plánu pro
letošní rok?
„Právě nyní realizujeme další fázi
oprav uvnitř mateřské školy. Na to
jsme dostali dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje ve

výši tři sta tisíc korun, z obecního rozpočtu na to jde dalšího zhruba půl milionu. Školky se ještě na podzim bude
týkat projekt z ministerstva pro místní
rozvoj, zde jsou celkové výdaje asi 320
tisíc korun. Mimo to jsme opravovali
všechny autobusové zastávky v obci
a pořizovali jednu novou v Jednově,
aktuálně probíhá oprava jediného
památkově chráněného kříže a ještě
budeme přes ministerstvo pro místní
rozvoj realizovat opravu boží muky
v Labuticích.“
Na jaké investiční akce se připravujete pro následující
roky?
„Nechali jsme si vypracovat studii na
úpravy prostranství před kulturním
domem, kde bychom chtěli upravit
jeho travnatou část, provést novou
výsadbu a celkově prostředí vylepšit.
A mimo to se jedná zejména o opravu
místních komunikací a vzhledu obce,
pokládku kanalizace jsme zatím odložili, je to velice náročná akce a samotné provozní náklady by byly hodně
vysoké. Co se týče hlavního průtahu,
to je věc Olomouckého kraje, v nejhorším stavu je silnice z Jednova na
Hrochov.“
Zmínila jste pozemkový úřad,
v jakém stádiu jsou komplexní pozemkové úpravy?
„Před rokem skončily a začal platit
nový stav. Postupně by tak v režii pozemkového úřadu měla vznikat projektová dokumentace a po získání peněz z
rozpočtu ministerstva zemědělství také
samotná realizace. Základem je cestní
síť pro zpřístupnění pozemků, dále půjde o vodohospodářská opatření, kam
mimo jiné patří i oprava dolního rybníka v Suchdole. A jsou tu i návrhy na
výsadbu větrolamů.“

A jakou radost vám
dělá společenský život v Suchdole a přidružených částech?
„Mohu říci, že jsem spokojená, díky činnosti
spolků je tu bohatý kulturní život, za což jim patří pochvala. Letos tu již mimo

me výročí 250 let od vzniku
zdejšího poutního místa.
To pořádá farnost. Nyní
to tak de facto znamená
během pěti týdnů čtyři
velké akce.“
Co byste si
přála do dalších let?

Řidička kvůlik vlastní chybě narazila nejprve do protijedoucího auta, pak ještě smetla dopravní značku. 2x foto: Policie ČR
VÍCOV Silnice byla malá pro dvaapadesátiletou řidičku škodovky,
která ve Vícově najela v zatáčce do
protisměru. A jako naschvál jelo
proti ní další auto. Srážce se už
nedalo zabránit…
„V pátek sedmého srpna krátce před
devatenáctou hodinou došlo v obci
Vícov k dopravní nehodě. Dvaa-

“

padesátiletá řidička osobního automobilu značky Škoda při odbočování
vlevo nezvládla řízení a najela
částečně do protisměru, kde se bočně
střetla s protijedoucím vozidlem
značky Opel. Následně ještě porazila
dopravní značku na pravé straně komunikace,“ popsal havárii František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského

ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. Jak dodal, ke zranění účastníků
nehody naštěstí nedošlo. „Celková
výše způsobené hmotné škody byla
předběžně odhadnuta na patnáct tisíc
korun. Alkohol u účastníků nehody
vyloučily dechové zkoušky. Havárie
byla vyřešena na místě uložením blokové pokuty.“
(mik)

Foto: Jiří Možný

Obecně platí, že s postupem let se bohužel
neustále zvětšuje byrokracie. Mnoho věcí se
vyřizuje daleko složitěji, než tomu bylo dříve.

jiné byly oslavy 130 let Sboru dobrovolných hasičů Suchdol, teď v sobotu
22. srpna se v Suchdole uskuteční
tradiční traktoriáda, týden nato slaví
105 let Sbor dobrovolných hasičů
Labutice. Poté bude v sobotu 12. září
na hřišti v Jednově díky tamějším hasičům dětský den u příležitosti začátku
školního roku a 20. září si připomene-

„Vyvážený rozvoj obce. A aby se tu
lidem dobře žilo, byli spokojeni, měli
dobré sousedské vztahy. Musím jim
poděkovat za to, jak se starají o vzhled
obce, o své domy, předzahrádky
a okolí. Často mi cizí lidé říkají, že veřejné i soukromé plochy v obci působí
upraveně, za což děkuji našim zaměstnancům i všem lidem.“

15071610689
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rozhovor Večerníku

„ZATÍM TO VIDÍM ČERNĚ, ALE NADĚJE UMÍRÁ POSLEDNÍ...“
Václav Johanus o budoucnosti českého kresleného humoru a chybějícím časopisu
v rámci exkluzivního
interview
w
pro Večerník
erník
se ptala

Petra

HEŽOVÁ
VÁ

hraničí. Je to zřetelné zejména od
šedesátých let nahoru, kdy výtvarníci získávali za svoji tvorbu nejrůznější ocenění, a to i takzvaně
venku. Kreslíři měli možnost publikovat zhruba v dvacítce časopisů; v době před rokem 1989 se
v nich pochopitelně neobjevovala
například politická karikatura, ale
rozhodně byla možnost uplatnit
svoje nápady a schopnosti na celkem široké základně. Po revoluci si
kreslíři samozřejmě představovali,
jaké možnosti se otevírají, ale nějak to nedopadlo...
●● Proč?
„Postupně z trhu mizely časopisy
a noviny, které kreslený humor publikovaly, až se z tištěných periodik téměř vytratil úplně. Z tohoto
důvodu přešli ti výtvarnější kreslíři
do jiných disciplin, kde si zachovávají svůj specifický způsob vyjadřování a úhel pohledu a zaměřují
se na grafiku, ilustrují knížky s nejrozmanitější tématikou, včetně
třeba vědeckých publikací, v nichž
jsou schopni odlehčit a přiblížit
i složitá zákoutí nejrůznějších
oborů, působí také ve výstavnictví a podobně. A co se přímo
mě týká, věnuji se grafice, malbě

ilustraci, pravidelně přispívám
do dvou tištěných periodik, čehož
si hodně považuji. Čistě humoristický časopis bych s radostí bral,
ale bohužel...“
●● A nemáte pocit, že právě teď
je období, kdyby se třeba i politická karikatura mohla vrátit na
stránky novin a časopisů?
„Jsem přesvědčený, že nejen politická karikatura, ale karikatura
a kreslený humor vůbec. Je opravdu škoda, že nevychází alespoň jeden časopis, kde by se toto ve větší
míře objevovalo."
●● Měl jste vy osobně potíže
s nějakou, řekněme dobově nevhodnou karikaturou či vtipem?
„Určitě. V roce 1980, kdy se konala sovětská olympiáda, jsem měl
vytištěnou kresbu v Dikobrazu,
na které byl zobrazený řezník, jak
krájí maso do tvaru olympijských
kruhů. Já jsem tehdy nevěděl, že
vyvážíme maso do Sovětského
svazu. Dopadlo to tak, že šéfredaktor Dikobrazu byl povolán tehdejším hlavním kulturním ideologem
ústředního výboru strany Müllerem a já jsem měl zastavenou činnost. Oficiálně jsem žádný zákaz

vizitka

15081310760

●● Jak se vám líbí výstavní prostory plumlovského zámku?
„Zámek je opravdu krásný stejně
jako i prostředí kolem, včetně lidí.
Klobouk dolů, líbí se mi tu skutečně moc, navíc jsou zde unikátní
prostory.“
●● Jak vás osobně, jako kreslíře,
zasáhla neexistence tradičních
humoristických časopisů, jakým
byl například Dikobraz?
„Český kreslený humor a karikatura měly vždy dobrý zvuk i v za-

a
„Plumlovský zámek je op
ravdu krásný,
stejně jako i prostředí kolem, včet
ně lidí.
Klobouk dolů, líbí se mi tu moc,
navíc
jsou zde skutečně unikátní prosto
ry.“

15081410762

PLUMLOV Plumlovský
zámek se jako už každoročně stal místem setkání milovníků umění. Tentokrát
Galerie z Hluboké nad
Vltavou přivezla VESELÉ
PRÁZDNINY a ctitelům výtvarné tvorby tak nabízí
přehlídku toho nejlepšího,
co jste mohli vídat nejen na
stránkách humoristických
časopisů. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník je exkluzivním
mediálním partnerem výstavy a po nedávné besedě
jsme měli možnost obsáhle
hovořit s jednou z ústředních postav bezesporu významné kulturní události
v regionu. Své kresby, grafiky i koláže představuje na
Plumlově Legenda českého
kresleného humoru Václav
Johanus, který ilustroval na
třicet knižních titulů i uspořádal přes devadesát samostatných výstav a účastnil
se více než dvou set výstav společných. Osobité
typické prvky, jakými jsou
úspornost výtvarné formy,
humorná nebo groteskní
zkratka s pointou a poetičnost vyjádření, přenesl také
do grafiky, ilustrací a koláží.
V exkluzivním rozhovoru
pro Večerník zavzpomínal
nejen na doby minulé, ale
vyjádřil i jeden svůj velký
sen...

absolvoval mimo jiné, v nedaleké autorských výstav, což je taky dost
Kroměříži, jsem spolupráci s novi- náročné, ale současně nám to přinami a časopisy podstatně rozšířil, náší i radost. Naše práce se docela
a už to jelo...“
intenzivně prolíná se soukromím,
●● Kde čerpáte inspiraci pro své což je příjemné, ale někdy to může
humorné kresby?
přinést i jisté napětí, ale tu pracov„Za ta léta máte výtvarné uvažo- ní část prostě často nelze zavřít do
vání a přemýšlení zažité. Víc si krabičky, a nechat třeba na druhý
všímáte situací i lidí, třeba na ulici, den, nebo na jiné lidi.“
v kavárně, na koncertě, kdekoliv. ●● Kde můžeme vidět vaše kresI když tu humornou situaci nevidíte by a ilustrace, tedy kromě aktupřímo, dovedete si ji doplnit. Proto ální plumlovské výstavy?
s sebou stále nosím blok s tužkou, „V Deníku Bohemia a v Učitelkam si ve zkratce zaznamenávám ských novinách. V případě Deníku
náčrty a poznámky. Jeden mi vydrží Bohemia, což byla dříve Jihočeská
ani ne měsíc, mám jich schovaných pravda, trvá spolupráce už skouž víc než dvanáct set! (úsměv) ro neuvěřitelné půlstoletí, s UčiS tím mám spojené i některé hu- telskými novinami spolupracuji
morné situace. Byly doby, kdy jste tuším již třiačtyřicet let. Grafika,
si něco třeba v kavárně poznamena- tempery a ilustrace jsou k viděli do bloku a lidé vedle u stolu zne- ní také v galeriích a na výstavách
jistěli, neboť si mysleli, že jste tajný různě po republice, již tradičně na
a kdovíco si zapisujete...“
listopad připravuji výstavu grafiky
●● Máte jistě podporu i u vaší a originálů v Galerii Hrozen.“
partnerky...
●● Jak vidíte současný stav
„Rozhodně ano. A na některých a budoucnost české karikatury
Foto: internet věcech se také podílíme společně, a kresleného humoru v tištěné
nedostal, ale moje práce tehdy ne- spolupracujeme třeba při vydávání podobě? Možná by čtenáři na
nejrůznějších tiskovin. Asi nejin- trhu podobný časopis uvítali.
tenzivnější spolupráci jsme zažili „Zatím to vidím černě, ale naděje
v době sedmiletého vydávání uni- umírá poslední. Někdy mívám sny,
verzitního časopisu, který Hanka že se na stáncích objevil nový časoredigovala, a já jsem ho výtvar- pis věnovaný právě humoru, a jsem
ně upravoval, včetně ilustrování z toho vždycky celý zpocený, že je
a obálek. Navíc v roce 1998 jsme to snad pravda... Ale vážně: časosi pořídili Galerii Hrozen v rene- pis - to je drahá záležitost. Navíc ta
sančním domu v centru Českých špička nejkvalitnějších kreslířů boBudějovic, která je zaměřena na hužel trochu prořídla i věkem. Ale
grafiku, grafický design, ilustraci rozhodně bych měl chuť do takhle
a kreslený humor. Uspořádali jsme zaměřeného a kvalitního periodika
směly být publikovány v žádných zde na osmdesát samostatných přispívat.“
novinách ani časopisech. Naštěstí to trvalo ‚jen‘ čtyři měsíce, po
nichž mi šéfredaktor zavolal, že
VÁCLAV JOHANUS
můžu poslat nové práce.“
●● A neuvažoval jste kvůli to✓ narodil se 6. července 1947 v Českých Budějovimuto incidentu o změně povocích, kde stále žije a pracuje
lání? Čtyři měsíce bez práce, bez
✓ grafik a ilustrátor se ve své profesionální umělecké
tvorbě se věnuje volné a užité grafice, knižní a novijistot, že potom budete moci pokračovat v kreslení, je vcelku dlou- nové ilustraci, koláži i kreslenému humoru, díky němuž se dostal do
povědomí čtenářů
há doba...
„Neuvažoval! Kreslil jsem celou tu ✓ výtvarnou dráhu zahájil jako kreslíř a karikaturista na přelomu
dobu takzvaně do šuplíku, ale s vě- šedesátých a sedmdesátých let přísně geometrickou černou kresbou
v kresleném humoru. Základní grafickou technikou je serigrafie podomím toho, že to není to pravé.“
stavená na přesném barevném soutisku, ve volné tvorbě převládá tem●● Kdy jste vůbec s kreslením pera, případně akryl
začal?
✓ s jeho kresbami jste se mohli setkat na stránkách časopisů jako
„Kreslil jsem si od dětství. V sedma- Mladý svět, Stadion, Světová literatura, Domov, Sluníčko, Ohníček,
padesátém roce jsem dostal cenu Květy, Dikobraz, Deníky Bohemia, Učitelské noviny, Telegraf, Reportér
na mezinárodní soutěži dětské a další
kresby v Paříži a to byl asi ten ✓ od devadesátých let se zaměřil i na ekonomické noviny a časopisy:
zásadní impuls pokračovat. Od spolupracoval s redakcemi Právní rádce, Hospodářské noviny a Ekopoloviny šedesátých let jsem se nom. Pro Deníky Bohemia a Učitelské noviny kreslí a ilustruje dosud.
výtvarné činnosti věnoval naplno. Výtvarně spolupracoval také s Jihočeskou univerzitou a s řadou výZačínal jsem volnou kresbou, gra- znamných firem a společností.
fikou i kresleným humorem dá se * dnes vystavuje nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí a jeho tvorba je
zastoupena v českých a zahraničních sbírkách
říci současně. V roce 1965 jsem * za karikaturu, grafiku, hračky a plakát získal několik ocenění.
začal spolupracovat s Jihočeskou * je členem Sdružení Bienále Brno a Asociace jihočeských výtvarníků
pravdou a časopisem Student, zajímavost: je majitelem českobudějovické Galerie Hrozen, která se
který byl tehdy nový. Po návratu zaměřuje na grafiku, typografii, ilustraci a kreslený humor
z vojny v roce 1968, kterou jsem
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Pěkně to letí. Běží už druhá polovina srpna a je čas myslet na školu.
Děti jsou možná ještě na prázdninách, ale rodiče aby už mysleli na
školní výbavu. Už ji pořizujete,
nebo to necháváte na poslední
chvíli? O tom dáme dnes řeč.
A je to tady. Supermarkety hned
u vchodu už vystavily širokou nabídku všeho, co se školou souvisí.
To je neklamné znamení, že konec prázdnin se nezadržitelně blíží
a nastane honba za školními pomůckami. Ať už máte doma prvňáčka,
nebo děti na vyšším stupni základní
školy, tenhle druh nákupu vás patrně
nemine.
Vybaveni dlouhými seznamy budete okupovat papírnictví, výtvarné
potřeby, ale i obchody s oblečením
a obuví. Je totiž jasné, že se vám zase
ty ratolesti pěkně vytáhly, že?
Ale berme to i z té lepší stránky.
Nákupem nových věcí jim tak tro-

Máme doma prvňáčka! Z tohoto
faktu bývají nervózní jak děti,
tak rodiče. Jak zmírnit nervozitu
na minimum? Existuje spousta
rad odborníků, ale také rodičů,
kteří už mají i vícenásobné
zkušenosti.
Poslední předprázdninové dny je
třeba využít k přípravě na školu,
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Nejčastější otázky
pro rodiče
před novým
školním rokem
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* Už máte nakoupené školní pomůcky, nebo to stále ještě odkládáte.
* Berete děti na nákupy s sebou?
Už víte, co budou potřebovat,
nebo to necháváte na začátek
školního roku?
* Máte přehled o tom, kolik za
pomůcky utratíte? Na čem rozhodně nešetříte a co naopak můžete „ošidit“?
* Co budete kupovat nového a co
dětem zůstane z minulého školního roku?
* Je vaše dítě „ničitel“, nebo si
věci šetří?
* Chystá se u vás nějaká změna?
Máte prvňáčka, nebo dítě přestupuje na vyšší stupeň či dokonce
střední školu?
* Jak se do školy těší?
* Snažíte se jim nástup do školy
nějak zpříjemnit?
* Vyprávíte jim, jak jste konec
prázdnin prožívali vy, když jste
byli školáci? Těšili jste se, nebo
jste byli dokonce otrávení?
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radí pedagogové. Je dobré si
v klidu cestu do školy znovu projít, i když jste ji třeba procházeli už
několikrát. Příprava dětí na školu
bývá dlouhodobým procesem,
děti z vyšších ročníků mateřských
školek se chodí dívat na to, jak se
prvňáčci učí ve škole.
Je-li váš budoucí prvňáček ex-

* „Pohádky, které jsme ti doteď četli, si budeš umět
během několika měsíců už přečíst sám. Budeš se
umět podepsat, jako se podepisují dospělí, napíšeš
svůj první dopis babičce.“
* Má-li staršího sourozence: „Podívej, jak to bráška
bezvadně zvládl, jak už krásně čte a píše, jak se
v dalších třídách naučil víc a víc.“
* Jak mu popíšete první školní den: „Ve třídě s tebou budou táta s mámou, nebudou jen čekat před
školou, nebudeš tam sám. A také ve škole zcela
jistě nezabloudíš, paní učitelka s tebou a ostatními
dětmi školu projde a ukáže vám, kde jsou záchody,
kde jídelna, šatna a tělocvična.“

15081210751

`Ê

chu zpříjemníte ten obávaný skok
z prázdninové bezstarostnosti do
školního drilu, na který se vyjma
prvňáčků snad žádný školák netěší.
A co si budeme povídat, my starší si
to moc dobře pamatujeme.

„Proč to není naopak? Škola dva měsíce a zbytek prázdniny,“ ptali jsme se
vždycky otráveně rodičů, když pro
nás přijeli k babičce, aby definitivně
ukončili naše hry na indiány, lupiče
a policajty či první dětské lásky.

trémně úzkostlivý, pak neopomeňte co nejdříve jít za
jeho paní učitelkou a raději ji na
přecitlivělost žáčka upozornit.
Velice klidně znovu pohovořte
i s dítětem. Zdůrazněte, že během
prvního školního dne maminka
bude ve třídě přítomna, což je
dnes už naprosto běžné."

Co úzkostlivému
prvňáčkovi říci,
aby se cítil lépe:
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Pomalu ale jistě začíná školní horečka a s tím spojené nákupy pomůcek, které
školáci běžně potřebují.
Ilustrační foto

Jak připravit prvňáčka na to, že je škola za dveřmi?
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Už to máte za sebou, nebo to necháte na poslední chvíli?

15081210750

8/,Ê

Nákupní horečka školních potřeb začíná

15081410761

8/,Ê

Také se vám zdá, že letní prázdniny utekly jako
voda? Jak komu. Možná
dětem, ale rodičům se naopak zdály až příliš dlouhé.
Právě na nich teď leží zodpovědnost nad přípravami
na nový školní rok. Kde dětem nakoupit nejkvalitnější
školní potřeby? A kde pro
ně zajistit smysluplné trávení volného času během
školního roku? Na podobné věci je sice ještě čtrnáct
dní čas, ale nic není radno
podceňovat. Snad maminkám a tatínkům pomůže
dnešní díl pravidelného
seriálu tematických příloh
Prostějovského Večerníku!
Texty připravil:
Michal Kadlec
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nabídka realit a nemovitostí, řádková inzerce
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BYTY
Volejte: 739 322 895
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Rostislavova
Rostislavova
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796 01796
Prostějov
01 Prostějov
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341 705
 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

3URVWÁMRYXO9§SgO\Prodej dr. bytu 2+1, 5. patro, 52 m2ORGåLH

&HQD.´

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

3URVWÁMRY.RVWHOHFNgXOPronájem zavedené baby – kavárny, komSOHWQČY\EDYHQpYþGČWVNêFKDWUDNFtSORFKDP2.

&HQD.´PÁVmF

³HOHFKRYLFHQD+DQkRNU3URVWÁMRY3URGHMSR]HPNĤQDVWDYEX5'
RYêPČĜHP2DP2.
&HQD.´P

Hledáme chatu ke koupi, v okolí
Prostějova! 774 101 818
Koupím chatu v okolí PV, nebo zahradu na přehradě. 792 284 168

Hledám pronájem 2+1 nebo 3+1
v Pv od 1.9. RK ne. Tel.: 777 163 656 Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
v hotovosti. 774 409 430
Koupím dům na prostějovsku i s mož- Pronajmu byt 2 + kk 60m2, obec
ností úprav. 773 545 092
Přemyslovce, cena 5 500 + inkaso.
Tel.: 603 837 210

&(1<9ý(71ċ32=(0.ģ
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PR O N Á J MY
Volejte: 723 335 940
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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

³XQmQRNU3URVWÁMRY3URGHM5'FKDOXS\]DVWDYČQiSORFKD
&HQD.´9UD]QgVOHYD
P2]DKUDGDP2.
BYTY – PRODEJ:
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3Y2NUXªQmXO
3Y§PHUDORYDXO

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
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Pronajmu hezký byt 2+KK v RD.
Volný od 1.10.2015. Prostějov,
Vrahovická. Tel.602 775 607

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

Volejte: 739 322 895
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Pron. cihl. byt 2+1+balk. (zahrada)
ul. Máchova PV 70m2 po rek. vl. kot.
a měř. Náj. 7.000Kč + inkaso. Tel.:
604 820 358
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777 251 878

Rodinné domy:
RD HRUŠKA 3+kk s
hosp. budovou a dvoUHPYêPČUDSR]HPNX
721 m2. PENB nedoloåHQ*
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UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
pro další èíslo je v PÁTEK 21. srpna v 10.00 hodin

%<7$6ODYtþND
'%P213VYêWDKHPE\WSRFHONUHNRQVWU9HOPLSČNQê
&(1$.þ
%<76W0DQKDUGD]GČQêVEDONRQHPY
29  P 13
&(1$.þ

3R]HPN\

YêVWDYE\
1RYRVWDYED5'.RVWHOHFQD+DQp'LVSR]LFL
XåLWQiSORFKDP.DåGpSDWURPiYODVWQtNRXSHOQX
-HGQiVHR]GČQêURGLQQêGĤPWČVQČSĜHGGRNRQþHQtP
&HQRYČYHOPL]DMtPDYiQDEtGNDGRSRUXþXMHPH
&HQD.þ
9ROHMWH

www.realitypolzer.cz

Pronajmu dlouhodobě garáž v Pv,
ul. V polích, tel. 602 507 486
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HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

15080710750

VOLEJTE: 739 322 895
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VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

15030670256

NABÍZÍME
9é.83%<7ģ
ZA HOTOVÉ!!!

Koupím byt 2+1 v OV, západní část Pronajmu byt 2 +kk, 4 km od PV,
4 500 + 2 500 ink. max 2 osoby, tel.:
města. 777 602 873
777 885 251
REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Nabízím pronájem reklamního místa,
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM), Barákova ul. 727 875 306
Prostějov
Ing.MarieVymazalová,774421818 Pronajmu garáž ve středu města,
aktuálně NABÍZÍ:
Plumlovská ul. cena dohodou,
*BYT2,5+1sídl.Svobody1.200.000Kč tel.: 606 889 508
* RD Otaslavice
960.000 Kč
* RD novost., Plumlov 3.960.000 Kč Nabízím pronájem bytu 1+1 s bal* Chatka Vrahovice 350.000 Kč konem, 41 m2, 2.NP, v klidné lo* Chata Ptení
585.000 Kč kalitě, v blízkosti centra a hlavního
* Chata Plumlov.přehr. 980.000 Kč nádraží. Nájem 5 500 Kč za měsíc
* Stav.pozem. 9.518 m2 Brodek u Pv + inkaso. Info na tel. 602 585 875
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
Hledáme ke koupi větší byt 3+1, nej*BYT3+1,Kralice n/H 1.300.000Kč lépe po rekonstrukci 774 409 430
RD 5+1, Určice
850.000 Kč
RD 2+6, Brodek u Pv 1.890.000 Kč Hledám krátkodobý pronájem
RD3+kk,novostavbaBrodek u Konice cca. jeden měsíc bytu nejlépe 3 +
3.300.000 Kč 1 v PV, v době říjen, listopad. Tel.:
RD 2+1, Brodek u K. 330.000 Kč 737 865 243

Kvalitní
služby
od roku
1992

15081270790

3OXPORYVNi3URVWČMRY
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nabídka realit a nemovitostí, soukromá řádková inzerce a vzpomínky
PRODÁM

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
sloučení nevýhodných úvěrů. Tel.: Pila Otaslavice nabízí tvrdé pa777 965 734 Pracuji pro více věřitelů livové 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 7:30-11:15hod. a 12:00-15:00
hod. Info na tel.: 582 357 132, www.
hdurcice.cz
Prodám elektrokolo EB – B00G,
zdravotní důvody, zn. levně, tel.:
737 627 434

AUTO MOTO
!PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypotéky,
zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů = vaše
výhoda, konzult. zdarma 739 066 462, Prodám Volkswagen Polo r.v. 2000,
999 ccm, cena 39 000 Kč, dobrý stav,
603 317 378
tel.: 775 195 020
Rychlá půjčka 5 - 20.000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Půjčka 5 - 50 000 Kč rychle, diskrétně
až do domu. Tel.: 605 507 236, pracuji pro jednoho věřitele.

KOUPÍM

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti umělecké a sběra- Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
telské předměty, staré knihy, pohledwww.stolarstvijancik.cz,
nice, mince, medaile, obrazy, zbraně,
Tel.: 604 820 358
uniformy, vyznamenání, hodiny, fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek
Čištění kanalizací a odpadů
z chromových trubek i barevného
Odvoz fekálií
umakartu, lustry, lampy, kamna, porTel.: 774 368 343
celán, keramiku, sklo, věci ze stříbra,
šperky, staré hračky, veterány a věci
Stěhování bez pomoci zákazníka
na ně a další. Přijedu, rychle a solidní
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
jednání. Tel.: 605 138 473
Prostějov 604 389 367
Aukční ceny ihned v hotovosStěhování, vyklízení.
ti zaplatíme za kvalitní obrazy
Tel.: 775 132 134
17.-20. století, zlaté a stříbrné
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
mince, hodiny a hodinky, zbrapřebroušení přímo na místě.
ně, stříbrné předměty, šperky
Tel.: 721 817 009
a veškeré starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní a hodnotné předměty, Provádíme dokonalé stroj. čištění
nejlépe celé sbírky či pozůstalosti.
sed. souprav a koberců. M. Revay,
Info René Simon, tel.: 736 127 661, tel.: 604 439 302, 582 382 325,
simonrene@seznam.cz
www. revay.cz
Koupíme starožitný nábytek, obrazy, zbraně, vojenské předměty, Provádíme pokládku zámkové dlažhodiny, porcelán, sklo, hračky, by, žulové kostky a další, komplexní
moto věci a jinou veteš. Vykoupí- pokládka vč. zemních prací za super
me také celé pozůstalosti a zajiš- ceny. Tel.: 723 522 369
ťujeme komplexní vyklízecí práce.
Seriózní jednání a platba hotově. Provádíme zděné, betonové, drátěné ploty – vysoká kvalita materiálů
Tel.: 773 113 303.
i montáže, tel.: 723 522 369

v PÁTEK
21. srpna 2015

Dne 13. srpna 2015
jsme vzpomínali 2. výročí úmrtí
naší dcery a manželky,
paní Petry PELZLOVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkují rodiče, bratři a manžel.

Dne 19. srpna 2015
by se dožila 95 let naše maminka,
babička a prababička
paní Marie TASOVÁ.
Kdo jste ji měli rádi, věnujte ji
s námi tichou vzpomínku.
Rodina Tasova.

Odešel jsi, jak si osud přál,
v našich srdcích
a vzpomínkách zůstáváš dál.

Dne 21. srpna 2015
vzpomeneme 2. smutné výročí
od úmrtí
pana Petra MACHÁČKA
z Ladína.
Za tichou vzpomínku
děkují rodiče a bratři.

Dne 23. srpna 2015
uplyne 20 let od úmrtí pana
Bedřicha AUGUSTINA
z Vícova.
Stále vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Provádíme odvodnění domů, pozemků, demolice. Tel.: 775 638 046
Provádíme opravy střech, vazby,
klempířské práce. Zateplované systémy a ostatní zednické
práce. Tel.: 608 780 615 nebo
av.stavby@seznam.cz

vzpomeòte
na zesnulé
NOVÌ
v barevném
provedení
pouze

v 10.00 hodin

Nezaměstnanost v červenci

nejvíce poklesla na Prostějovsku!
OLOMOUCKÝ KRAJ, PROSTĚJOV V červenci se celkový počet
uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji oproti minulému měsíci nepatrně zvýšil, a to
o jednoho jediného člověka. Počet
hlášených volných pracovních míst
klesl o 135 a podíl nezaměstnaných
osob se zvýšil o 0,1 procenta na celkových 6,9 procenta. K 31. červenci
2015 evidoval Úřad práce ČR, krajská pobočka v Olomouci, celkem
30 507 uchazečů o zaměstnání.
S výjimkou minulého měsíce se jedná
se o nejnižší hodnotu nezaměstnanosti od února 2009. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 je nynější
počet nezaměstnaných nižší o 7 659
osob, tedy o dvacet procent. V průběhu července bylo nově zaevidováno
3 339 uchazečů o zaměstnání, z toho
183 osob, které přišly do evidence
úřadu z důvodu ukončení svého samostatného podnikání na živnostenský list. Počet nově registrovaných byl
o 565 osob vyšší než v předchozím měsíci, ale o 266 lidí nižší než ve stejném
měsíci v roce 2014. Z evidence během

Kdo v srdci žije, neumírá.

Galerie umění Prostějov (bývalá G. STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje 721 344 771. Práce strojem UNC,
veškeré obrazy a starožitnosti. Nepro- výkopové, terénní práce.
dávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní 49, tel.: Stříhání a úprava psů, Plumlovská
68, Prostějov. Tel.:774 942 100
608 805 775, J. Skácel.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
15012320038

SLUŽBY

za

Dne 20. srpna 2015
by oslavil své 25. narozeniny můj
syn Honzík VYSLOUŽIL.
Všem, kteří vzpomenete s námi,
děkuje maminka s manželem
a sestra Zuzka.
Dne 18. srpna 2015
vzpomeneme
3. smutné výročí od úmrtí
MUDr. Pavla KONŠELA.
Stále vzpomínají
bratr Petr s rodinou.

200 Kè

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

15021020132

FINANCE
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e-mail: inzerce
inzerce@@vecernikpv.cz

Dne 20. srpna 2015
uplyne 16 let od úmrtí
paní Františky KREJČÍ
a 25. srpna 2015
uplyne 22 let od chvíle, kdy nás
opustil
pan Bohuslav KREJČÍ
z Čelčic.
Vzpomíná syn
Drahomír s rodinou.

smuteèní oznámení
července odešlo celkem 3 338 uchazečů. Bylo to o 782 osob méně než
v předchozím měsíci a o 180 osob
méně než před rokem,“ poskytl Večerníku základní statistická data nezaměstnanosti Jaroslav Mikšaník, z odboru analýzy trhu práce Úřadu práce
ČR, krajské pobočky v Olomouci.
Vývoj nezaměstnanosti byl během
července v jednotlivých okresech navzájem odlišný. Na Jesenicku a Pros-

Vývoj podílu nezamìstnaných osob
v Olomouckém kraji a ÈR

Zdroj: Úřád práce ČR

tějovsku došlo k poklesu nezaměstnanosti, ale v okresech Olomouc, Přerov
a Šumperk se počet nezaměstnaných
zvýšil o několik desítek osob. „Co se
týká přímo Prostějova, tady na konci
července evidujeme 4 009 lidí bez práce, což je o 103 osob méně, než tomu
bylo v předešlém měsíci. V Prostějově
je hlášeno 967 volných míst a podíl nezaměstnaných osob tu činí 4,8 procenta,“ sdělil Jaroslav Mikšaník.
V meziročním srovnání počet uchazečů v Olomouckém kraji klesl o 7 659
osob, přičemž nezaměstnanost klesla ve
všech okresech. Největší relativní meziroční pokles nezaměstnanosti vykázal
právě okres Prostějov, počet nezaměstnaných se tady snížil o 27 procent.
Na konci července bylo v evidenci
Úřadu práce ČR, krajské pobočky
v Olomouci 16 012 žen, což je dvaapadesát procent z celkového počtu
uchazečů o zaměstnání. V evidenci
bylo dále 3 807 osob se zdravotním
postižením a 1 393 absolventů škol
a mladistvých. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 5 896 klientů krajského úřadu práce.
(mik)

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

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

Jarmila Hradská 1931 Štětovice
Zdeněk Chovanec 1935 Roštín
Jiří Stoják 1945 Olšany u Prostějova
Lev Nágl 1931 Prostějov
Petr Mlčoch 1945 Prostějov
Jiří Kupka 1938 Prostějov

Poslední rozlouèení

Pondělí 17. srpna 2015
Mgr. Vladislav Marek 1948 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 19. srpna 2015
Josef Štrof 1931 Otaslavice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Pátek 21. srpna 2015
Jiří Boháč 1942 Ptení 14.00 kostel Ptení
Tomáš Bezděk 1991 Rozstání 15.30 Obřadní síň Rozstání

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Miloš Kubalčík 1927 Prostějov Úterý 18. srpna 2015
Milan Mariňák 1940 Prostějov Marie Báťková 1938 Čechy pod Kosířem 15.00 kostel Čechy pod Kosířem
Vlastimil Gottwald 1936 Prostějov
Zdeněk Ustrnul 1949 Vrbátky Jaroslav Rozehnal 1932 Dubany

Pohřební stužba A.S.A. TS
Vladimír Kravák 1940 Prostějov
Iveta Puppová 1965 Prostějov
Věra Fučíková 1929 Prostějov
Vojtěch Soldán 1947 Klopotovice

Poslední rozlouèení

Středa 19. srpna 2015
Božena Vysloužilová 1929 Hrdibořice 11.00 Obřadní síň Prostějov
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soukromá řádková inzerce a nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmu řidiče sklápěcího vozidla, Přijmeme automechanika do autoservisu v Prostějově. Nástup možný
praxe nutná. Tel.: 732 215 683
ihned. Pro info. volejte 777 870 729.
Salon Beauty přijme kosmetičku, tel.:
777 196 767
Přijmu řidiče MKD sk. C, E, provozujeHledám řidiče ŘP skupiny C, me skříňová vozidla, destinace západní
Evropa, 45 - 50 000 Kč. Tel.: 777 990 022
jízdy po ČR, tel.: 605 248 001

Avalon Music Bar přijme brigádně
servírku do nočního podniku s diskotékou. Tel.: 777 757 280

Na doplnění našeho týmu v Prostějově Přijmu automechanika pro osobhledáme obchodníky do realitní kan- ní, nákladní servis, pneuservis
celáře a&a reeals. Požadujeme komu- v Pv. Tel.: 777 797 260
nikativnost, samostatnost. Životopisy
zasílejte na e-mail: jiri.andel@aareals.cz Přijmeme prodavače/ku do autoservisu v Prostějově. Nástup možný
Přijmemekuchaře/-ku,podmínkapra- ihned. Znalost účetního programu
xe na minutky i hotovky, plný úvazek, Pohoda a praxe v oboru výhodou.
životopis zasílejte na emailovou adre- Strukturovaný životopis zasílejte na
su: info@bowlingpalace.cz, nebo na email lukas@pneufloryk.cz.
tel.: 728 634 274
Hledám elektrikáře, tel.: 774 989 007
Úklidová firma přijme brigádníky na jednorázové úklidy, zástupy Stavební firma hledá zedníky i nevyua krátké úvazky. Tel.: 582 345 379, čené a pomocné pracovníky pro stavby
775 605 121. Volat po.- pá. 8. – 14. h. jen v PV, tel.: 608 780 615

Bar – herna Ponorka přijme servírku
nadenníanočnísměny(12h.),možno
i brigádně.Plat 700 -900 Kč za směnu.
Info na tel.: 732 325 803

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

Hledám kosmetičku, manikérku,
příp. pedikérku do salonu v Pv, na
ŽL.tel.: 721 755 420

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Číšníci a servírky
Číšníci a servírky
Pomocní pracovníci
Obchodní zástupci
Natěrači, lakýrníci
Pracovníci pro vkládání dat
do e-shopu
Elektrikář/- ka
Pracovník/- ce odbytu
Řidiči VZV
Skladníci, řidiči
Technologové, programát.
Konstruktéři, kresliči
Učitelka MŠ
Florista/- ka

Přijmeme samostatného, zkušeného zámečníka, svářeče. Kvalitní práce, kvalitní odměna. Pracoviště PV,
603 533 508.

PRÁCI HLEDÁ
Zdravotní sestra v důchodu po ukončení praxe 2014 hledá zástup u praktické lékaře pro dospělé a děti.Tel.:
736 714 762

Provoz

Kvalifikace

Firma

13 000 Kč
11 200 Kč
od 13 000 Kč
od 12 000 Kč
od 11 200 Kč
od 6 000 Kč

turnus. služby
turnus. služby
pružný
pružný
jednosměnný
jednosměnný

střední odborné
střední odborné
základní
střední odborné
střední odborné
střední odborné

Tomáš Vytásek
Pension Mánes
Best Work,Němčice
Stanislav Píchal
Wisconsin engineering
Karel Neoral

90 Kč/ hod
od 17 000Kč
od 15 000 Kč
od 16 000 Kč
od 14 000 Kč
od 15 000 Kč
16 000 Kč
11 200 Kč

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný

střední odborné
střední odborné
stření odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné

Žolíková práce
Lachman interier design
Global recycling
OPRO CZ
PERFO LINEA
FUN RIDES TECH
MŠ Lipová
Foltýnová

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

UZÁVÌRKA

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

ØÁDKOVÉ INZERCE

HLEDÁTE BRIGÁDU?

pro další èíslo je v PÁTEK
21. srpna v 10.00 hodin

VYUŽIJTE LETNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Pracovníci v sociálních
službách

75 Kč/ hod

nepřetržitý

střední odborné

Firma
Domov pro seniory
Soběsuky

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir
a na nástěnkách ÚP ČR-Prostějov ulice Plumlovská 36.
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Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov
KONTAKTNÍ TELEFON: 950 154 317, p. Kovaříková
15072010698

Minimálně tolik pracovních
míst je momentálně
v poptávce klientů Večerníku

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

ƐƉŽů͘Ɛƌ͘Ž͕͘WŽĚ<ŽƐşƎĞŵϯϭϮϳͬϳϰ͕ϳϵϲϬϯWƌŽƐƚĢũŽǀ
ƐƉŽů͘Ɛƌ͘Ž͕͘WŽĚ<ŽƐşƎĞŵϯϭϮϳͬϳϰ͕ϳϵϲϬϯWƌŽƐƚĢũŽǀ

ƉƎŝũŵĞĚŽƌŽǌƓŝƎƵũşĐşŚŽƐĞǀǉƌŽďŶşŚŽƉƌŽǀŽǌƵǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐĞƚĢĐŚƚŽƉƌŽĨĞƐş͗

ͲŽƉĞƌĄƚŽƌEŽďƌĄďĢĐşŚŽĐĞŶƚƌĂŶĞďŽƐŽƵƐƚƌƵŚƵ
WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗ǀǇƵēĞŶǀŽďŽƌƵŶĞďŽ^Khͬ^aƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽƐŵĢƌƵ
15072210701

;ĂƵƚŽŵĞĐŚĂŶŝŬ͕ŶĄƐƚƌŽũĂƎ͕ǌĄŵĞēŶşŬͿ

ͲƐĞƎŝǌŽǀĂēEŽďƌĄďĢĐşŚŽĐĞŶƚƌĂŶĞďŽƐŽƵƐƚƌƵŚƵ
WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗ǀǇƵēĞŶǀŽďŽƌƵŶĞďŽ^Khͬ^aƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽƐŵĢƌƵ
;ĂƵƚŽŵĞĐŚĂŶŝŬ͕ŶĄƐƚƌŽũĂƎ͕ǌĄŵĞēŶşŬͿ

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

ͲŽďƐůƵŚĂŬŽŶǀĞŶēŶşŚŽƐŽƵƐƚƌƵŚƵ;ŵŽǎŶŽƐƚǌĂƵēĞŶşͿ
ͲŽďƐůƵŚĂƐƚƌŽũĞ;ŶĂǌĂƵēĞŶşͿ
ͲĞůĞŬƚƌŽŵĞĐŚĂŶŝŬ͕ĞůĞŬƚƌŝŬĄƎŶĂŽƉƌĂǀƵ
ĂƷĚƌǎďƵƐƚƌŽũƽĂĞů͘ǌĂƎşǌĞŶş
WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗ǀǇƵēĞŶǀŽďŽƌƵĂƉƌĂǆĞ͕ƉůĂƚŶĄǀǇŚůĄƓŬĂē͘ϱϬΑϲͲϳǀǉŚŽĚŽƵͿ

hledá kandidáty na pozice
15071610687

-

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

Provozní elektroúdržbář
15081310759

ŝǀŽƚŽƉŝƐǇƉŽƐşůĞũƚĞŶĂŚĂŶĂŬŽǀΛŚĂŶĂŬŽǀ͘Đǌ͕ƚĞů͗ϱϴϮϯϬϮϯϰϭ

Univerzální obráběč kovů

-

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.

Technický pracovník – konstruktér
-

Požadavky:
znalost práce v CAD
znalost anglického jazyka
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.

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

15073110727

EĂďşǌşŵĞǌĄǌĞŵşƐƚĂďŝůŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƟ͕ŶĂĚƐƚĂŶĚĂƌƚŶşƉůĂƚŽǀĠƉŽĚŵşŶŬǇ
ǀǌĄǀŝƐůŽƐƟŶĂǀǉŬŽŶƵ͕ǌĄǀŽĚŶşƐƚƌĂǀŽǀĄŶş͕ƉƎşƐƉĢǀĞŬŶĂǎŝǀŽƚŶşƉŽũŝƓƚĢŶş͘
^ƚĂďŝůŝǌĂēŶşƉƎşƉůĂƚĞŬ͕ƉƎşƐƉĢǀŬǇŶĂƵďǇƚŽǀŶƵ͘
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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 20. 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 32/2015:

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Tetín 1
Milan CHUPÍK, Kojetín 36
Výherce získává: VSTUP do DINOPARKU pro DVA DOSPĚLÉ
a JEDNO DÍTĚ v celkové hodnotě 430 Kč.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

správně:

vyhrál/-a

Karolína Plíšková
Petr RANDUS, Držovice 225
Výherce získává: POUKAZ na SLEVU v hodnotě 400 Kč
od firmy OBUV GARA.
správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

KRÁSA
Sylva ŠEVČÍKOVÁ, Otínoves 14
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment
prodejny ESO PARFUMERIE.

Anenská 4263/25, 796 01 Prostìjov NC Andìl

VELKÝ
LETNÍ VÝPRODEJ

SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

4,5,7,8
Petra HANDLOVÁ, Držovice 493
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment
zboží od FT OIL.
správně:

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

Dovoz všech zdravotnických
Petra JANKLOVÁ Drahanovice 149
pomůcek zdarma
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ V HODNOTĚ 400 KČ na zboží
OD ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB VELEBOVÁ

Dnes můžete zápolit o SLEVOVÝ POUKAZ v hodno- Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
tě 400 Kč, který věnoval SVĚT KOBERCŮ.
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA
ESO BIŽUTERIE A PARFUMERIE VÁS ......

15012860074

15072960721

...s námi po cestách
ŠAMPIONŮ
Dnes můžete zápolit o POUKAZ v hodnotě
400 Kč na sortiment prodejny
ESO PARFUMERIE.

ASIMUT, BAGR, FORMULE, IMPULS, ISOTON, KONEČEK, KROS, KULOMET,
LAIK, LISY, MOPY, NIOB, NORY, OPATI, OSUD, OVIS, PEXESO, PLÁČ, PSYCHIKA,
PUDY, ŘASY, SALÁMY, SMYK, TESK, TEXASKY, VYPRAT, ZOEA, ZRNA

Výherce tentorkát získá
UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
v hodnotě 400 Kč

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

1507286070

Kdo je na fotografii?
Tentokrát jsme zabrousili
do POLITIKY a graficky lehce poupravili
jednoho z Prostějovanů, který je činný v české
vládě a současně je krajským zastupitelem...
Výherce získá SLEVOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na nákup sortimentu zboží.

Dnes můžete zápolit o DVĚ VSTUPENKY na tento
multižánrový festival, který se koná tuto sobotu v Plumlově
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zveme vás...

TIPVečerníku

CHILD AT HEART II.
KDY: SOBOTA 22. SRPNA 2015, 10:00 HODIN
KDE: ZÁMEK PLUMLOV
Child at Heart ll. je druhý ročník multižánrového benefičního festivalu, který se koná tuto sobotu 22. srpna od 10.00
hodin do půlnoci na plumlovském zámku. Cílem projektu
je získání finančních prostředků na podporu olomouckého Fondu ohrožených dětí, který se nachází v těžké finanční situaci a rovněž zvýšení povědomí o této problematice.
Celým programem bude provázet moderátorská dvojice hudebníků - Marek Relich a raperka Desiré, akce se zúčastní
množství účinkujících hudebních kapel různých žánrů jako
Sonic Halo, Misted Mind, Miserable Ones, Marek Soldán, Marek Relich, Gambini, Jednou týdně, Aoikigahara, Jirka Drtil a
další... V zámeckém sklepení zahrají DJ LukedB a Digital Drop
project/videoprojekce z Londýna, a zahrají také DJs z prostějovského nezávislého prostoru ECHO. Letos pozvání na festi-

val přijala i skupina bavičů Klaun Family a variace prodejců s
netradičním zbožím i občerstvením, k dostání budou například
ekologická trička firmy Blondes & Diamonds za zvýhodněné
ceny a trička s logem festivalu, pestrobarevné diáře a doplňky
designové firmy Hearty Art - poprvé v České republice, malování na obličej, foto koutek a variace workshopů - malování
skla, keramiky, street art pod vedením umělce a skatera Davida
Grygárka.
Festival bude rozdělen do 4 stanovišť. Vedle klasických jednodenních vstupenek je v předprodeji i rodinné vstupné a
zvýhodněné vstupné do zámku Plumlov, na jehož nádvoří se
festival koná.
Aktuální informace o programu najdete na www.childatheart.cz či Facebooku.

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

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 17. srpna
18:30 Nesmrtelný
dramatické sci-fi USA
21:00 Nesmrtelný
úterý 18. srpna
18:30 Mallory
dokumentární film ČR
21:00 Nesmrtelný
středa 19. srpna
18:30 Nesmrtelný
21:00 Nesmrtelný
čtvrtek 20. srpna
18:30 RYTMUS sídliskový sen
dokumentární hudební film – Česko/
Slovensko
21:00 Dárek
mysteriózní drama USA
pátek 21. srpna
18:30 RYTMUS sídliskový sen
21:00 Dárek
sobota 22. srpna
18:30 RYTMUS sídliskový sen
21:00 Dárek
neděle 23. srpna
18:30 RYTMUS sídliskový sen
21:00 Dárek

Apollo 13
pátek 21. srpna
22:00 3DIMENSION: SUMMER
EDITION (VINYL ONLY)
d´n´b party

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
Stavebnice MERKUR - od 11. června

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Knihovna pro děti, Vápenice 9
středa 19. srpna 2015
12:00 - 13:30 Den šikulů
Výroba upomínkových předmětů a dalších
drobností z papíru a přírodních materiálů.
čtvrtek 20. srpna
9:00 -11:15 Skřítci Kolářových sadů
Aktivity pro děti, nejen o stromech. Start
u MŠ Mánesova. Vstupné: 20 Kč/dítě.
Knihovna pro děti, Vápenice 9
10:00 - 11:00 Čtení pohádek a příběhů
12:00 Pizza kvíz
Nejrychlejší dětský luštitel získá čerstvou pizzu.
Zahrádka Národního domu
/Kulturní klub Duha
21:00 Noc s filmem Mikulášovy patálie
do 30. srpna, výstavu zapůjčil Jiří Mládek

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 – Milan Oboda
– Můj čas běží mezi stromy
Výstava dřevořezbáře, jehož inspirací
je příroda – především koně, ale i hudba a náboženství.

akce v regionu...
Pohádkový les v Plumlově
Tuto sobotu 22. srpna se v plumlovském kempu Žralok bude konat oblíbený Pohádkový les. Otevření vstupu do něj je plánováno
na 14.00 hodin, uzavření v 17.30 hodin. Následovat budou ukázky zásahů
hasičů z Plumlova a Protivanova. Od 18.45 bude připraveno taneční vystoupení a po něm od 19.00 hodin přijde na řadu vrchol celého podvečera, kterým
bude Večerníčkovo překvapení. V rámci doprovodného programu se děti budou moci podívat na hasičskou techniku, ponořit se do pěny, nechat si pomalovat obličej, kreslit křídami, řádit na skákacím hradě, nafukovací skluzavce či
při jízdě na ponících a vyzkoušet řadu dalších atrakcí a soutěží. Celým dnem
bude doprovázet hudební skupina Marbo.

Traktory míří do Suchdola

Určické hry 2015

Již podeváté budou brázdit louku za
suchdolským kulturním domem velké
i malé traktory, sériově vyráběné stroje
i klasické „domamonty“. Nadcházející
sobotu 22. srpna od 13:00 hodin se totiž uskuteční letošní ročník suchdolské
Traktorpárty. Sraz účastníků závodu je
na place pojmenovaném „Lóka Ring“
půl hodiny po poledni, aktéři se mohou
těšit na mírně obměněnou trať a trochu odlišné překážky než v předešlých
letech.

V sobotu 22. srpna od 17:00 hodin se v Určicích na Starém hřišti bude konat zábavně-sportovní odpoledne pro dospělé o hodnotné ceny s překvapením a závěrečnou
diskotékou. Princip soutěže je jednoduchý.
Kdo bude chtít hrát, zakoupí si za symbolických 20 Kč hrací kartu. S touto kartou
obejde všechny soutěžní místa a pokusí se
nasbírat co nejvíce „Určičáků“ (bodů). Čím
lépe splní úkol, tím více „Určičáků“ dostanete. Vítězí ten, kdo jich nasbírá nejvíce. Hraje
se pouze v jednotlivcích a to ve dvou kategoriích: ženy a muži. Hry nejsou pro děti. Hrát
k tomu bude po celý den DJ Hrazdira.

www.vecernikpv.cz

TIP

k obrazovce

FOTBAL:
Pozvánky na všechny zápasy najdete na
stranách 26 a 29, vybrané šlágry pak na
straně 19.

LEDNÍ HOKEJ:
Úterý 18. srpna:
18.00: LHK Jestřábi Prostějov – HC
Havířov 2010 (6. přípravné utkání, zimní
stadion v Prostějově).

LUKOSTØELBA:
Středa 19. srpna 2015:
16.10: Středeční závod
(lukostřelnice u zimního stadionu, Pv).

najdete
nás na
www.
vecernikpv.
cz

ÚTERÝ
18.8.2015
21:00 HODIN

ANGELIKA
A SULTÁN
Film Francie (1967)
Režie: B. Borderie
Hrají: M. Mercierová, R. Hossein, J.-C.
Pascal, J. Santi
Z chudého šlechtického statku, přes
šťastné manželství v pohádkově bohatém
zámku, chudobu, pařížské podsvětí, králův dvůr a přízeň, pirátskou loď i tržiště
s otrokyněmi - taková byla cesta krásné
Angeliky za její životní láskou hrabětem
Joffreyem de Peyrac.V páté závěrečné
části filmové série se Angelika, hraběnka
de Peyrac setkává s Osmanem Ferrajim,
moudrým eunuchem, který má v plánu stvořit z ní třetí ženu sultána Mulaye
Ismaila, a tedy vládkyni Maroka. Joffrey
de Peyrac předstírá, že je jedním z galejníků, aby se tak dostal do marockého Angelika odolává požadavkům Osmana ani zde, v nebezpečí života, nechce AngeMeknesu, spojil se s vlivnými přáteli a Ferrajiho a mocného sultána. Hrozí jí, že lika zradit svého manžela a stále věří, že se
pokusil se svoji ženu zachránit. Mezitím stráví zbytek života v harému sultána. Ale znovu setkají.

Letní KINO
Mostkovice

středa 19.srpna
20:30 Pár nenormálních aktivit 2
komedie USA
pátek 21. srpna
20:30 Rychle a zběsile 7
akční krimi – thriller USA
sobota 22. srpna
20:30 Padesát odstínů šedi
erotický film USA
neděle 23. srpna
20:30 Velká šestka
animovaný akční film USA

CO, KDY, KDE aneb informace, akce, události a pøednášky z vašeho okolí…
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 hodin
z Joštova nám. v Prostějově.
Návštěva firmy Naděje paní Jarmily
Podhorné v Brodku u Konice. Čeká nás
přednáška, prohlídka zahrady a možnost
konzultací s paní Podhornou. Poté pokračujeme výjezdem do okolí Skřípova (památná lipová alej, chráněné území Skřípovský mokřad, 3 studánky „lesního muže“
v blízkém lese). Zde využijeme i práci
s přístrojem GPS, pokusíme se s jeho pomocí dojít ke zmíněným studánkám. Zastávka na oběd v restauraci v Konici.
Délka pěší trasy max. 5 km, vycházku lesem
kolem tří studánek možno zkrátit či vynechat. Doprava vlastním autobusem – odjezd
z Joštova náměstí v Prostějově.
Poplatek za osobu 80 Kč. Nutno se předem
přihlásit na tel.: 582 338 278, 603 298
039, 603 730 594, nebo na iris@iris.cz

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.
PRVNÍ ŠKOLIČKA – dopolední kroužek
typu miniškolky, určený rodinám s dětmi od
2 do 4 roků. Usnadňuje přípravu na nástup
do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a
navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí. Probíhá každý
čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin.
Přijímáme přihlášky na tyto programy,
které připravujeme od září:
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.
SEMTAMNÍK
čtvrtek 20. srpna od 9:00 do 12:00 hodin. Informace a přihlášky na tel.: 731 626 126,
nebo na mail: cprpv@seznam.cz
Pletení z pedigu v klubovně SONS.

Mìstská knihovna Prostìjov
Skálovo nám.6, Prostějov
Design kolem nás
Výstava trvá do 31. srpna 2015
Výstava tištěné grafiky a designu studentů
Střední školy designu a módy, oboru multimédia v Galerii na půdě knihovny.
MC Cipísek èerven 2015
V srpnu neprobíhá program pro veřejnost.
Zápis do programů podzimního cyklu
září – prosinec
Druhé kolo zápisu bude probíhat od 1. září
do 15. září 2015 vždy ve všední dny
od 8:30 do 12:00 hodin.
Pravidelné programy připravujeme pro rodiče s dětmi od 3 měsíců do šesti let.
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
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
Do 6. září 2015 je Mozaika z důvodu
prázdninové
pauzyy uzavřena.
p
p

www.vecernikpv.cz

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
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. Zároveň vás upozorňujeme na změnu telefonní ho čísla poradenského
zařízení: 775 549 777
Galerie Mánes Club, Kostelecká 18,
Prostějov Vás srdečně zve na výstavu
Půjčovna rehabilitačních
historických hraček s názvem – Kdo si
a kompenzačních pomůcek
hraje, nezlobí. Výstava se koná ve dnech
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV,
1., 7. a 14. září 2015. Více informací na
Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky,
tel.: 777 160 402
WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná,
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. podpažní, servírovací stolky a polohovací
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt po
k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. telefonu pí. V. Zapletalová 776 054 299
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozPRO MALÉ I VĚTŠÍ
šířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace
Komenského 17, Prostějov
v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588 008 095,
Chcete si zahrát – Kde leží Kotěhůlky?,
724 706 773
Vikingy, Tučňáky, Time’s up nebo třeba vyRegionální pracoviště TyfloCentra Olo- zkoušet hru Milostný dopis? Během prázdmouc v Prostějově nadále poskytuje služby nin je v ICM připravena herna pro milovnevidomým a slabozrakým občanům na níky deskových her – přijít můžete každý
všední den od 10:00 do 16:00 hodin.
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
RÙZNÉ…
V pátek 21. srpna 2015 se uskuteční
akce BladeNights Prostějov. Zájemci
dostanou možnost se projet na kolečkových bruslích nočním Prostějovem za doprovodu hudby a policejních vozů. Sraz
ve 20:00 hodin na Dětském dopravním
hřišti. Délka trasy je cca 10 km. Kolečkové
brusle a přilbu s sebou.

Zámek Plumlov ve spolupráci se
Spolkem pro Plumlovský Zámek a
Historickým a Státovědným Klubem
Prostějov Vás zve na výstavu s názvem
Konec 2. Světové války na Prostějovsku. Budou zde k vidění nálezy z bojišť v blízkém okolí, dobová vojenská
výzbroj a výstroj a dobové tiskoviny.
Výstava probíhá na Zámku v Plumlově
do 9. září 2015, kdy bude slavnostně
zakončena celodenní vojenskou akcí
Dobývání Plumlova.

HODINOVÉ
BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
Sobota 22. 8. 18.45 - 19.45
Neděle 23.8. 19:30 - 20:30

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

navštivtee stále
stále více
více oblíbenějš
oblíbenější
internetovéé sstránky
tránky w
www.vecernikpv.cz
ww.vecernik
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Pondělí 17. sr pna 2 0 1 5

SPOLEČNOST

Číslo 33•Ročník 19

DEVÍTCE VLÁDNE
OBUVNÍK!
U Vrbiček

Naleznete
uvnitř

LINDA WICHTERLOVÁ
OSLAVILA NAROZENINY
●● Manželka geniálního vědce se
dožila 98 let v plné svěžesti.
strana 25

hodovalo...
KRVAVÉ HOKEJOVÉ
DERBY
●● Prostějovští Jestřábi sehráli
proti Třebíči a Přerovu celkem tři
zápasy.
strana 35

Foto: Zdeněk Vysloužil

2x foto: Pavla Vašková

strana

JEDNOU
VĚTOU
●● Šestice kušistů Savany Kostelec na Hané Jaroslava, Hana,
Josef a Jan Nedělníkovi, Karolína
Hynková a Lukáš Andrés odcestovala na mistrovství světa k jezeru Bajkal.

24

PROSTĚJOV Premiérovým vítězem naší nové tipovačky FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU se stal
František SVOBODNÍK (na snímku). Regionálně známý fotbalový expert dokázal přesně trefit z osmi hraných duelů plných sedm a po právu se tak mohl radovat z vítězné odměny v podobě pivního multipacku a
permanentní vstupenky na zápasy 1.SK Prostějov.
(zv)

AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY 2. KOLA NAJDETE NA STRANĚ 23 DNEŠNÍHO VYDÁNÍ

Hvězdní silničáři „ESKÁČKO“ VYZVE
projeli regionem REZERVU SLOVÁCKA

●● Gabriela Matoušková přestoupila z Kostelce na Hané do pražské
Sparty, v týmu jarního vítěze ženského fotbalového poháru a loňského účastníka Ligy mistryň již
rok hostovala.
●● Prostějovští policisté číhali ve
čtvrtek na cyklisty porušující předpisy v okolí rondelu na Petrském
náměstí, místo pokut ale naštěstí
jen v rámci preventivní akce hříšníkům domlouvali.

●● Od pondělí až do středy tohoto týdne má podle aktuální
předpovědi konečně pršet i v Prostějově, zároveň se má také prudce
ochladit.

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

●● Novými volejbalovými tvářemi
jsou MELISSA a SULIAN
strana 38

Zveme na šlágr Večerníku – FOTBAL

●● Opoziční prostějovští zastupitelé se nevzdávají možnosti záchrany hlavní budovy Jezdeckých
kasáren, na protest proti plánované demolici hodlají vyhlásit referendum.

●● Člen SKC TUFO Prostějov
Marek Šipoš reprezentoval na mistrovství Evropy v silniční cyklistice
kategorie U23 a v estonském Tartu
se v závodě s hromadným startem
umístil na 112. pozici.

➢

AGELKY POSÍLILY
KUBÁNKY!

Při stoupání ze Smržic do Kaple se ještě celé hlavní pole s výjimkou pěti uprchlíků drželo pohromadě. Foto: Zdeněk Vysloužil

PROSTĚJOVSKO Nejlepší současní čeští silniční Konicko, v růžovém trikotu pro lídra závodu absolcyklisté s výjimkou Romana Kreuzigera zavítali v voval páteční díl vítěz jedné z etap slavné Tour de
závěru uplynulého týdne na skok do severní části France Zdeněk Štybar.
(jim)
prostějovského okresu. Druhá etapa letošní Czech
➢
více na straně 39
ycling Tour je
j zavedla od Vrahovic a Smržic na
Cycling

boje na zelených trávnících aneb

PROSTĚJOV Druhým domácím soupeřem prostějovských fotbalistů na jejich pouti Moravskoslezskou
fotbalovou ligou se stanou hráči 1.FC Slovácka „B“. Na
Hanou tak zavítá rezervní výběr prvoligového celku,
který se v přibližně stejný čas představí na půdě Jihlavy.
Čistě matematicky tak z toho vychází, že se v areálu Za
Místním nádražím představí spíše parta mladíků sbírající zkušenosti, zatímco to nejsilnější pošle uherskohradišťský oddíl na Vysočinu.
Hostitelský tým vedený Františkem Jurou bude chtít navázat na úspěšnou premiéru před vlastními fanoušky,
kdy se díky dvěma rychle vstřeleným brankám zrodila
výhra 2:1 nad Hulínem. To v případě hráčů Slovácka půjde o jejich první výjezd v aktuálním ročníku 2015/2016,
v úvodních dvou kolech totiž na svém domácím stadionu
v Kunovicích přivítali Třebíč a nováčka z Otrokovic. A skvadře Jana Palinka se zatím vůbec nedaří, po úvodní remíze
1:1 přišel debakl 0:4.
Souboj dvou týmů patřících v posledních sezonách k tomu
nejlepšímu ve třetí lize startuje v sobotu 22. srpna o půl páté a fotbalisté 1.SK tímto začínají první ze dvou podzimních
„anglických“ týdnů, o pár dní později je totiž čeká pohárový
souboj s druholigovým Třincem.
(jim)

Bližší informace najdete na straně 34 ➢

KAM ZA F

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 3. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 3. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 3. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 3. KOLO

TJ SOKOL URČICE

TJ SOKOL KLENOVICE N/H

TJ SOKOL MOSTKOVICE

TJ HANÁ NEZAMYSLICE

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 3. KOLO

TJ SOKOL V PIVÍNĚ

FK MOHELNICE „B“

FC BEŇOV

SK NÁMĚST NA HANÉ

TJ SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE

TJ FC KOSTELEC NA HANÉ

NEDĚLE 23.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

SOBOTA 22. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

NEDĚLE 23. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

SOBOTA 22. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Nezamyslicích

NEDĚLE 23. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

22
24

Pondělí25.
17.května
srpna 2015
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výsledkový
servis, sport
kultura v Prostějově
a okolí...

Plavci bojovali na republice

Sportovní sumáø
2. kolo - MSFL

SK Spartak
Hulín

2. kolo - Přebor Olomouckého KFS

Poločas: 0:1

1

Diváků: 200.

Branka: 42. Kroupa
Rozhodčí: Tomanec - Mikula, Hanák. ŽK: 32. Žižka, 40. Galvas - 18. Petržela, 57.
Sus, 61. Koudelka. ČK: 90. Žižka - 80. Koudelka
SESTAVA
HLUČÍNA:

Hampel - Heinik, Mac, Žižka - Halaška, Dostál, Ondrušík,
Hudeczek, Galvas (66. Ivan) - Sasín, Hanus (66. Badalyan).
Trenér: Milan Valachovič.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Kofroň - Krejčíř, Sus, Rus, Pančochář - Petržela (43. Langer),
Fládr, Zelenka (71. Hirsch), Koudelka - Machálek (79. Nekuda), Kroupa.
Trenér: František Jura.

"Bylo to dnes hodně o morálně-volních
vlastnostech týmu, protože zápas hodně bolel.
Škoda vyloučení Koudelky, který bude chybět"
kouč
kou
uč 1.SK
K Fran
František
ntišek
k JU
JURA
URA
A
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DALŠÍ VÝSLEDKY 2. KOLA
Spartak Hulín - MSK Břeclav 3:3 (2:2). Branky: 6. Dvořáček (pen.), 36. Šrom, 80.
Krhut – 17. Pospiš, 27. Sedlo, 52. Pospiš. Diváci: 128 * HFK Olomouc - HS Kroměříž
0:1 (0:0). Branka: 78. Jeleček. Diváci: 112 * HFK Třebíč - MFK Vyškov 0:2 (0:0).
Branky: 71. Přichystal, 76. Urbančok. Diváci: 150 * SK Líšeň - Mohelnice 0:1 (0:0).
Branka: 67. Seibert. Diváci: 290 * Vítkovice - SK Uničov 0:1 (0:1). Branka: 37. Binar. Diváci: 320 * 1.FC Slovácko B - Otrokovice 0:4 (0:1),. Branky: 40. Elšík, 51.
Elšík, 57. Silný, 67. Mlčák. Diváci: 250 * Fastav Zlín B - Velké Meziříčí 0:1 (0:0).
Branka: 80. Dolejš. Diváci: 112.

KAM NA MSFL - 3. KOLO:
pátek 21.8.
sobota 22.8.
sobota 22.8.
sobota 22.8.
sobota 22.8.
neděle 23.8.
neděle 16.8.
neděle 16.8.

17:00
16:30
16:30
16:30
19:00
10:15
10:15
10:30

Kralice na Hané

0

TJ Sokol
Lázně Velké Losiny

7

FC

0

1.SK
Prostějov

MSK Břeclav - FC HLUČÍN
FK MOHELNICE - FC FASTAV Zlín B
MSK VYŠKOV - SK Líšeň
1. SK PROSTĚJOV - 1. FC SLOVÁCKO B
SK HS Kroměříž - MFK Vítkovice
FC Velké Meziříčí - 1. HFK Olomouc
SK Uničov - SK Hulín
FC Viktoria Otrokovice - HFK Třebíč

:
:
:
:
:
:
:
:



Tým

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

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

FC Viktoria Otrokovice
FC Velké Meziříčí
SK Hanácká Slavia Kroměříž
SK Uničov
1.SK Prostějov
MFK Vyškov
FK Mohelnice
MFK Vítkovice
SK Spartak Hulín
MSK Břeclav
Horácký FK Třebíč
1.FC Slovácko B
FC Hlučín
1.HFK Olomouc
FC Fastav Zlín B
SK Líšeň

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

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

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

7:2
3:0
3:0
3:0
3:1
4:2
3:2
2:1
4:5
3:5
1:3
1:5
2:4
0:3
0:3
0:3

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

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

Branky: Branky: 9. Mičunda, 36. z penalty a 58. Navrátil, 44. a 75. Zatloukal,
62. a 71. Šinogl. Rozhodčí: Slota – Vedral, Kopecký. ČK: 36. Škoda (K)
SESTAVA
KRALIC:

Miler – Dočkal, Hlačík, Martinka – Troneček (46. Petržela),
Nečas (73. Neoral), Škoda, Šatný (86. Císař), Dostál –
Kováč, Lehký.
Trenér: Ivo Gottwald.

"Spoustě hráčů jsem nechal benevolenci ke
kreativitě a nebylo to šťastné řešení."
lodivod K
Kralic
ralic IIvo
vo GO
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
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2. kolo - Přebor Olomouckého KFS

SULKO
Zábřeh

1

TJ Sokol
Určice

0

SK Horácká Slávia
Třebíč

2

Poločas: 0:0

Branka: 78. Kapl.
Rozhodčí: Kološ – Svozil, Vrba. ŽK Určic: 28. Surala, 83. Zelina.
SESTAVA
URČIC:

Kostelka – Zelina (85. Hanák), Lakomý, Bokůvka, Zacpal (82.
Hýbl) – Plajner (83. Dreksler), Zabloudil (61. Gottvald), Surala,
Hochman – Trajer, Halouzka.
Trenér: Evžen Kučera.

"Kdybychom po čtvrt hodině prohrávali o tři
góly, nemohli bychom se divit."
určický ttrenér
renér Evžen
n KUČERA
KU
UČER
RA
strana 30

KAM NA KRAJSKÝ PŘEBOR - 3. KOLO:
sobota 22.8.
sobota 22.8.
sobota 22.8.
sobota 22.8.
neděle 16.8.
neděle 16.8.
neděle 16.8.
neděle 16.8.

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

Šternberk - Kralice na Hané
Dolany - Chválkovice
Jeseník - 1. HFK Olomouc
Litovel - Medlov
Ústí - Želatovice
Určice - Mohelnice B
Kojetín - Koválovice - SULKO-Zábřeh
Velké Losiny - Hněvotín

:
:
:
:
:
:
:
:

Branky a nahrávky: 2. Šlahař (Meidl, Čuřík), 6. Luňák (Venkrbec), 18. Mojžíš
– 10. Zohorna (Wasserbauer), 49. Zohorna (Šaur, Švec). Vyloučení: 3:5. Využití:
0:2. V oslabení: 0:0.

Vrchoslavičtí
obměnili kádr i lavičku
VRCHOSLAVICE Dušan Václavíček se stal nástupcem Romana
Šmída na pozici hlavního trenéra
„A“-týmu Vrchoslavic. Nový kouč
se vrací do známého prostředí, neboť již před několika lety působil
u tamějších mužů i mládeže, na začátku ho ovšem nečekalo nic jednoduchého, kádr v létě opustila prakticky polovina základní sestavy.
„Odešli zkušení Polášek, Lacina, Zatloukal, Zdražil a Novák, Chropyně
totiž založila 'béčko' hrající tamější IV.
třídu. K tomu navíc odešel Honza Šmíd
do Čechovic a jeho otec Roman k dorostu 1.SK Prostějov. Výrazně jsme tak
omladili a tvoříme nový tým, věřím, že
budeme předvádět dobrý fotbal, který
postačí na střed tabulky,“ glosoval letní
pohyb v kádru vedoucí „A“-mužstva
Jindřich Vlč.

Naopak směrem dovnitř přišli hostovat
třiadvacetiletý Jakub Martinec, jenž
strávil poslední dvě a půl sezony v Pivíně, pětadvacetiletý obránce Ptení Petr
Kankovský, teprve devatenáctiletý hráč
Kojetína Jakub Ligač a dva zkušenější hráči. Ze Záříčí to je dvaatřicetiletý
Michal Menšík, z Chropyně pak stejně
starý Josef Trávníček, jenž už ve Vrchoslavicích strávil více než deset let.
„Zhruba čtvrtinu hráčů znám z dřívějška a jezdil jsem se dívat na domácí
zápasy, velkou radost mám z návratu Pepy Trávníčka. Vše se událo díky
panu Vlčovi, jenž mě přesvědčil. Již
dříve jsme spolupracovali, byl jsem
u žáků i prvního mužstva, pak jsem ale
měl i jiné aktivity a vedl jsem přípravku
v Němčicích. Nešel jsem tak do neznáma
a zatím jsem spokojen,“ sdělil staronový
lodivod vrchoslavického Sokola. (jim)

Montreal, muži:

Praha, ITF, ženy:

1. kolo: Rosol - Anderson (12-JAR) 1. kolo: Cetkovská - Sevastovová (87:6, 7:6, Rosol - Gulbis (Lot.) 2:6, 7:5, Lot.) 7:5, skreè, Krejèíková - Kuèová
3:6, Berdych (5) Young (USA) 6:7, 3:6. (SR) 3:6, 0:6, 2. kolo: Cetkovská Cirsteaová (Rum.) 7:6, 4:6, 6:3, čtvrtfiPraha, challenger, muži:
nále: Cetkovská -Sorribesová (Šp.) 6:3,
1. kolo: Pavlásek – Struff (8-Nìm.) skreč, semifinále: Cetkovská - Torróo6:0, 6:1, 2. kolo: Pavlásek - Podlipnik- vá (7-Šp.) 6:7, 5:7.
-Castillo (Chile) 7:6, 6:2, čtvrtfinále:
Pavlásek - Darcis (4-Belg.) 6:2, 6:7, 6:4,
semifinále: Pavlásek - Da Silva (Braz.)
6:7, 4:6.

Toronto, ženy:

3. Přátelské utkání

SK Horácká Slávia

Diváků: 480

do finále „B“. V něm nakonec obsadil
osmé místo celkově z toho byla šestnáctá příčka.
Poslední den se v pražském bazénu měly
předvést dvě prostějovské Kateřiny, jenže Kadlecová musela kvůli nevolnosti
a ošetření v nemocnici svůj start na 100
metrů volný způsob vzdát.
Startovala jen Praskačová, jež na 50 metrů
motýlek z dvacátého místa do semifinále
nepostoupila. Jakub Cibulka ve stejné disciplíně skončil časem 26,48 sekundy na
osmnáctém místě, ale po odhláškách se
nakonec do semifinále kvalifikoval.
Po dvouhodinovém odpočinku Jakub
startoval i na 100 metrů znak, kde si výkonem 1:03,44 dohmátl pro dvanácté
místo a postoupil do finále „B“. Krátce
nato následovalo motýlkářské semifinále, kde se již Kubovi nepodařilo zopakovat výkon z rozplaveb a obsadil celkové
šestnácté místo. Z finále „B“ na 100 metrů znak se pak kvůli nahromaděné únavě
odhlásil.
(jim)

1. kolo: Kar. Plíšková (10) - LuèièováBaroniová (Chorv.) 6:3, 6:7, 2:6, 2.
kolo: Šafáøová (7) - Gavrilovová
(Rus.) 6:4, 5:7, 5:7, Kvitová (3) - Azarenková (Bìl.) 2:6, 3:6,

4. Přátelské utkání

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

PRAHA, PROSTĚJOV Trojice Jakub Cibulka, Kateřina Praskačová
a Kateřina Kadlecová reprezentovala
plavecký oddíl TJ Prostějov na červencovém Mezinárodním mistrovství
České republiky. Mezi elitní osmičku
se sice ani jednomu vměstnat nepodařilo, za extrémního vedra však všichni
předvedli řadu kvalitních výkonů
a odměnou jim byla účast v „B“ finále.
V prvním odpoledním finálovém bloku
se na start postavili dva plavci TJ Prostějov. Díky druhému místu ve finále „B“ na
100 metrů motýlek se do elitní desítky
vměstnal Jakub Cibulka, jen o místečko
hůře skončila ve stejné kategorii Kateřina Praskačová.
O den později se z prostějovské výpravy představil jen Cibulka. Na 50 metrů
znak postoupil dvanáctým časem z rozplaveb do semifinále. V něm zaplaval
o tři desetiny horší čas a čtrnáctý nejlepší
výkon ho do „áčkového“ finále nepustil.
Na 200 metrů volný způsob postoupil

DALŠÍ VÝSLEDKY 2. KOLA

3. Přátelské utkání

3

Poločas: 0:3

Chválkovice - Šternberk 0:2 (0:1), Hněvotín - Kojetín 7:3 (3:1), HFK Olomouc B - Dolany 3:1 (1:1), Mohelnice B - Litovel 2:0 (1:0), Medlov - Ústí 2:1 (2:1), Želatovice - Jeseník
2:2 (1:2).

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 2. KOLE

LHK Jestřábi

* výsledky * statistiky * tabulky

LHK Jestřábi

1
3

Diváků: 470.

(0:1 - 1:0 - 0:2)
Rozhodčí:
Blecha, Pokorný
– Lainka, Rampír.

Branky a nahrávky: 30. Baldwin (Klecha, Přibyl) – 15. Venkrbec (Medek), 55.
Šlahař (Čuřík), 58. Malý (Husák, Stejskal). Vyloučení: 7:8, navíc Husák (P) 2+2 minuty. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0.

LHK Jestřábi
Prostějov

2

HC ZUBR

6

Přerov

(1:3, 1:2, 0:1)
Diváků: 857

Branky a nahrávky: 14. Sobotka (Moskal), 22. Čuřík (Venkrbec) – 1. Polák (Šebek), 3.
Dostálek (Pšurný, Sýkora), 7. Stoklasa (Blinka), 23. Pšurný (Sýkora), 35. Dostálek (Pšurný), 50.
Pšurný (Sýkora). Vyloučení: 8:11, navíc Sobotka (PV) 5 minut a OT do konce utkání + trest ve
hře, Chmelíř (Př) 10 minut OT, Přindiš (Př) 5 minut a OT do konce utkání, Goiš (Př) 10 minut OT
a OT do konce utkání. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Vydržel – Mojžíš, Kaluža, Vokurka, Sobotka, Niko,
Protivný, Malý, Husák – Čuřík, Meidl, Šlahař – Kajaba,
Moskal, Rod – Stejskal, Venkrbec, Luňák – Augustin,
Medek, Česlík.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

SESTAVA
TŘEBÍČE:

Svoboda – Malena, Bilčík, Čejka, Šaur, Šik, Přibyl,
Peroutka – Čech, Dolníček, Švec – Wasserbauer, Juráň,
Roupec – Baldwin, Kusko, Klecha. Trenér: Jiří Mička.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Horčička – Mojžíš, Kaluža, Husák, Sobotka, Rudl, Protivný, Liška, Malý – Čuřík, Moskal, Šlahař – Stejskal,
Venkrbec, Rod – Augustin, Kuncek, Medek – Kajaba,
Česlík.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

SESTAVA
TŘEBÍČE:

Klimeš – Čejka, Šaur, Vágner, Šik, Peroutka, Bilčík –
Wasserbauer, Švec, R. Zohorna, Baldwin, Kusko, Klecha,
Beneš, Juráň, J. Roupec.
Trenér: Jiří Mička.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Neužil – Protivný, Rudl, Niko, Sobotka, Husák, Liška,
Malý – Čuřík, Kuncek, Šlahař – Medek, Venkrbec, Augustin – Kajaba, Stejskal, Česlík – Kuchta.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

SESTAVA
PŘEROVA:

Slovák – Chmelíř, Grof, Novák, Přindiš, Vágner, Polák,
Zbořil, Šnajdar – Pšurný, Sýkora, Dostálek, Goiš, Sedlák,
Kratochvíl, Blinka, Šebek, Stoklasa, Málek, Školoud, Král.
Trenér: Petr Dočkal.

"Byl to kvalitní, vyrovnaný zápas, který nám
"Myslím si, že to bylo naprosto vyrovnané ut- "Bylo to přípravné utkání jako každé jiné.
ukázal, kde nás tlačí bota."
kání, které rozhodly využité přesilové hry."
Přátelské utkání pro mě není derby."
kouč Prostějova Kamil PŘECECHTĚL
trenér Jestřábů Kamil PŘECECHTĚL
trenér Prostějova Kamil PŘECECHTĚL
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výsledkový servis, soutěž

I.B SK. „A“ MUŽI:

MS LIGA DOROSTU U-17

2. kolo: Chválkovice - Šternberk 0:2 (0:1),
Kralice - Velké Losiny 0:7 (0:3), Hněvotín Kojetín 7:3 (3:1), HFK Olomouc B - Dolany 3:1
(1:1), Mohelnice B - Litovel 2:0 (1:0), Medlov - Ústí
2:1 (2:1), Želatovice - Jeseník 2:2 (1:2), Sulko
Zábřeh - Určice 1:0 (0:0).
1.Sokol Lázně V. Losiny 2 2 0 0 11:0 6 3
2.FK Mohelnice B
2 2 0 0 4:0 6 3
3.FK Jeseník
2 1 1 0 7:4 4 1
4.1.HFK Olomouc B 2 1 1 0 6:4 4 1
5.FK Šternberk
2 1 1 0 5:3 4 1
6.FC Hněvotín
2 1 0 1 9:7 3 0
7.FC Dolany
2 1 0 1 5:3 3 0
8.Sokol Určice
2 1 0 1 4:3 3 0
9.SK Sulko-Zábřeh
2 1 0 1 1:2 3 -3
10.TJ Medlov
2 1 0 1 4:6 3 0
11.Sokol Ústí
2 0 1 1 1:2 1 -2
12.TJ Tatran Litovel
2 0 1 1 0:2 1 1
13.FK Kojetín-Kovalovice 2 0 1 1 5:9 1 -2
14.FC Želatovice
2 0 1 1 2:6 1 -2
15.FC Kralice na Hané 2 0 1 1 2:9 1 -2
16.SK Chválkovice
2 0 0 2 0:6 0 -3

2. kolo: Čekyně - Pivín 3:1 (0:1), Horní Moštěnice Dub n.Moravou 3:5, Ústí B - Tovačov 1:2 (1:2), Přerov
B - Újezdec 1:0 (0:0), Kostelec - Nezamyslice 3:1,
Vrchoslavice - Kojetín B 3:2 (1:2), Troubky - FK
Nemilany 1:0.
1.Sokol Dub n.Moravou 2 2 0 0 9:4 6 3
2.FK Troubky
2 2 0 0 8:3 6 0
3.TJ Sokol Tovačov
2 2 0 0 5:2 6 6
4.Vrchoslavice
2 2 0 0 5:3 6 3
5.Sokol Čekyně
2 1 1 0 5:3 4 1
6.Sokol Újezdec
2 1 0 1 3:1 3 0
7.FK Kojetín B
2 1 0 1 5:4 3 0
8.FC Kostelec na Hané 2 1 0 1 4:5 3 0
9.1.FC Viktorie Přerov B 2 1 0 1 2:3 3 0
10.TJ Haná Nezamyslice 2 0 1 1 3:5 1 -2
11.FK Nemilany
2 0 0 2 1:3 0 -3
12.TJ Sokol v Pivíně 2 0 0 2 2:6 0 -3
13.Sokol Ústí B
2 0 0 2 4:9 0 -3
14.Sokol Horní Moštěnice2 0 0 2 3:8 0 -3

2. kolo: Baník Ostrava - Vítkovice 5:1 (2:0), 1.FC Slovácko
- SFC Opava 8:0, Fastav Zlín - Hodonín 11:1, Zbrojovka
Brno - Vysočina Jihlava 2:0, Sigma Olomouc - Třinec
1:0 (1:0), HS Kroměříž - Znojmo 2:0 (1:0), Karviná - HFK
Olomouc 3:1 (0:0), FC Hlučín - 1.SK Prostějov 1:5 (0:5),
MFK Vyškov - Frýdek-Místek 0:20 (0:15).
1.1.FC Slovácko
3 3 0 0 21:0 9 3
2.FC Baník Ostrava 3 3 0 0 20:1 9 6
3.FC Fastav Zlín
3 3 0 0 18:2 9 3
4.MFK OKD Karviná 3 3 0 0 16:3 9 3
5.SK Sigma Olomouc 3 3 0 0 14:1 9 3
6.FC Zbrojovka Brno 3 3 0 0 9:3 9 3
7.MFK Frýdek-Místek 3 2 0 1 28:4 6 3
8.SKH Slavia Kroměříž 3 2 0 1 6:4 6 0
9.1.SK Prostějov
3 1 0 2 7:8 3 0
10.FC Vysočina Jihlava 3 1 0 2 4:6 3 0
11.Slezský FC Opava 3 1 0 2 7:11 3 -3
12.MFK Vítkovice
3 1 0 2 3:11 3 0
13.MFK Vyškov
3 1 0 2 3:34 3 -3
14.FK Fotbal Třinec
3 0 0 3 3:6 0 -3
15.1.HFK Olomouc
3 0 0 3 2:10 0 -3
16.1.SC Znojmo FK 3 0 0 3 0:18 0 -3
17.RSM Hodonín
3 0 0 3 1:20 0 -6
18.FC Hlučín
3 0 0 3 2:22 0 -3

I.A SK. „A“ MUŽI:

I.B SK. „B“ MUŽI:

2. kolo: Slavonín - Paseka 1:2 (0:1), Libina - Leština 2:1
(2:0), Postřelmov - Doloplazy 1:0 (1:0), Zvole - Hvozd
2:0 (1:0), Nové Sady B - Babice 6:2 (2:1), Velká Bystřice
- Otinoves 4:2 (2:1), Protivanov - Jesenec 2:2 (2:0).
1.SK Velká Bystřice
2 2 0 0 7:3 6 3
2.TJ Postřelmov
2 2 0 0 3:0 6 3
3.SK Jesenec
2 1 1 0 5:3 4 1
4.FK Nové Sady B
2 1 0 1 7:5 3 0
5.Sokol Slavonín
2 1 0 1 4:2 3 0
6.SK Zvole
2 1 0 1 2:1 3 0
7.Sokol Paseka
2 1 0 1 7:7 3 3
8.Sokol Leština
2 1 0 1 7:7 3 0
9.Libina
2 1 0 1 3:3 3 0
10.TJ Sokol Doloplazy 2 1 0 1 2:2 3 0
11.Otinoves
2 1 0 1 3:4 3 0
12.Sokol Protivanov 2 0 1 1 2:5 1 -5
13.FC Hvozd
2 0 0 2 0:4 0 -3
14.Sokol Babice
2 0 0 2 3:9 0 -3

2. kolo: Maletín - Česká Ves 1:1 (1:0), Hlubočky Moravský Beroun 3:2 (2:2), Dubicko - TJ Štěpánov
4:0 (4:0), Rapotín - Černovír 2:1 (0:0), Konice Troubelice 2:0 (2:0), Bělkovice - Bohuňovice 3:1
(1:1), Haňovice - Loštice 6:2 (4:0).
1.Doubrava Haňovice 2 2 0 0 10:2 6 0
2.TJ JISKRA Rapotín 2 2 0 0 7:3 6 3
3.SK Bělkovice-Lašťany 2 2 0 0 5:2 6 3
4.FK Hlubočky
2 1 1 0 8:7 4 1
5.Slovan Černovír
2 1 0 1 6:5 3 0
6.Sokol Konice
2 1 0 1 4:3 3 0
7.SK Loštice
2 1 0 1 6:6 3 0
8.FC Dubicko
2 1 0 1 4:4 3 0
9.FK Bohuňovice
2 1 0 1 4:5 3 0
10.TJ Sokol Troubelice 2 0 1 1 5:7 1 -2
11.TJ Maletín
2 0 1 1 4:6 1 -2
MS LIGA DOROSTU U-19
12.SK Řetězárna
2 0 1 1 1:5 1 1
13.TJ Moravský Beroun 2 0 0 2 4:8 0 -3 2. kolo: Hodonín - MFK Vyškov 2:1 (0:1), Frýdek14.TJ Štěpánov
2 0 0 2 1:6 0 -3 Místek - FC Hlučín 1:2 (0:2), Sparta Brno - HS Kroměříž
2:3 (1:0), Šumperk - Vítkovice odloženo, Znojmo - HFK
I.A SK. „B“ MUŽI:
Olomouc 1:1 (0:1), Třinec - 1.SK Prostějov 1:0 (0:0).
2. kolo: Náměšť n. H. - Lutín 0:5 (0:2), Opatovice - 1.SKH Slavia Kroměříž 1 1 0 0 3:2 3 3
1 1 0 0 2:1 3 0
Lipník n. B. 2:0 (1:0), Plumlov - Klenovice 1:3 (0:0), 2.RSM Hodonín
1 1 0 0 2:1 3 3
Beňov - Všechovice 5:2 (3:2), Slatinice - Mostkovice 3.FC Hlučín
1 1 0 0 1:0 3 0
1:0 (1:0), Čechovice - Bělotín 1:2 (1:1), SK Lipová - 4.FK Fotbal Třinec
5.1.HFK Olomouc
1 0 1 0 1:1 1 1
Brodek u Přerova 1:0 (1:0).
1 0 1 0 1:1 1 -2
1.TJ Sigma Lutín
2 2 0 0 11:1 6 3 6.1.SC Znojmo FK
0 0 0 0 0:0 0 0
2.TJ Sokol Bělotín
2 2 0 0 4:1 6 3 7.FK Šumperk
0 0 0 0 0:0 0 0
3.SK Lipová
2 2 0 0 4:2 6 0 8.SK Líšeň
9.
MFK
Vítkovi
c
e
0
0 0 0 0:0 0 0
4.FC Beňov
2 1 1 0 8:5 4 1
10.FC Sparta Brno
1 0 0 1 2:3 0 -3
5.FKM Všechovice
2 1 0 1 4:3 3 0 11.MFK Frýdek-Místek 1 0 0 1 1:2 0 -3
6.TJ Klenovice na Hané 2 1 0 1 4:3 3 0 12.MFK Vyškov
1 0 0 1 1:2 0 0
7.FK Lipník n. Bečvou 2 1 0 1 2:3 3 3 13.1.SK Prostějov
1 0 0 1 0:1 0 0
8.SK Slatinice
2 1 0 1 2:6 3 0
9.TJ Sokol Mostkovice 2 0 1 1 3:4 1 -2
10.TJ Sokol Čechovice 2 0 1 1 1:2 1 -2
11.FK Brodek u Přerova 2 0 1 1 0:1 1 -2
12.Sokol Plumlov
2 0 1 1 3:5 1 -2
13.Tatran Všechovice 2 0 1 1 4:7 1 -2
14.SK Náměšť na Hané 2 0 0 2 0:7 0 -3

KP DOROSTU U19

2. kolo: Sokol Chomoutov - FK Nemilany 3:1 (0:0),
Opatovice - Kostelec 3:3 (0:3), Chválkovice - Konice
2:2 (2:1), Velké Losiny - Šternberk 2:3 (1:1), Velký Týnec
- Nové Sady 3:2 (1:2), Určice - Mohelnice 1:2 (1:0),
Černovír - Lipník n. B. 6:4 (4:0).
1.Sokol Chomoutov 2 2 0 0 5:2 6 0
2.FK Šternberk
2 2 0 0 6:4 6 3
3.Sokol Konice
2 1 1 0 9:6 4 1
4.FC Kostelec na Hané 2 1 1 0 8:5 4 1
5.FK Mohelnice
2 1 1 0 2:1 4 1
6.Slovan Černovír
2 1 0 1 7:6 3 0
7.Sokol Velký Týnec 2 1 0 1 5:5 3 0
8.FKM Opatovice
2 0 2 0 6:6 2 -1
9.FK Nemilany
2 0 1 1 4:6 1 -2
10.FK Lipník n. Bečvou 2 0 1 1 4:6 1 1
11.SK Chválkovice
2 0 1 1 4:7 1 -2
12.FK Nové Sady
1 0 0 1 2:3 0 0
13.Sokol Určice
1 0 0 1 1:2 0 -3
14.Sokol Lázně V. Losiny 2 0 0 2 6:10 0 -3
II. TŘÍDA

2. kolo: Skalka - Smržice 3:1 (0:0), Určice B - Sokol
Olšany 2:0 (1:0), Haná Prostějov - Otaslavice 5:2 (2:2),
Zdětín - Vrahovice 2:1 np, Držovice - Němčice 0:3 (0:1),
Čechovice B - Horní Štěpánov 2:4 (1:2), Přemyslovice Brodek u PV 0:1 (0:1).
1.Sokol Určice B
2 2 0 0 0 7:1 6
2.TJ Haná Prostějov 2 2 0 0 0 7:2 6
3.FK Němčice n/H.
2 2 0 0 0 6:1 6
4.Horní Štěpánov
2 2 0 0 0 7:3 6
5.Brodek u Prostějova 2 2 0 0 0 3:1 6
6.FK Skalka 2011
2 1 0 1 0 3:2 4
7.Sokol Přemyslovice 2 0 1 0 1 1:1 2
8.Sokol Zdětín
2 0 1 0 1 3:4 2
9.Sokol Vrahovice
2 0 0 1 1 1:4 1
10.TJ Smržice
1 0 0 0 1 1:3 0
11.Sokol Olšany
1 0 0 0 1 0:2 0
12.Sokol Čechovice B 2 0 0 0 2 3:6 0
13.Sokol Držovice
2 0 0 0 2 1:6 0
14.Sokol Otaslavice
2 0 0 0 2 3:10 0

ZA VÝSLEDKY A TABULKY NERUČÍME
PROSTĚJOV Dva ostré víkendy
má za sebou dlouho připravovaný projekt Fotbalová (r)evoluce.
To mimo jiné znamená tvorbu
elektronických zápisů o utkání,
díky nimž přechází veškerá odpovědnost za zveřejňované výsledky
adílčístatistikynajednotlivérozhodčí.
„Je to zajištěno, aby se tam neobjevovaly
nepravdivé věci. Kluby sice již nemusí
nic hlásit na sekretariát, ale prakticky

ihned po zápase vyplní rozhodčí zápis,
kde bude nejen výsledek, ale i branky,
střídání, žluté a červené karty. A podléhá to odsouhlasení vedoucími mužstev,“ popsal novou podobu sekretář
Olomouckého krajského fotbalového
svazu Pavel Peřina.
Až dosud to fungovalo tak, že nám
každý víkend do redakce přicházely
výsledky a tabulky právě od krajského
a okresního sekretáře, což bylo zárukou

správných údajů. To již ovšem skončilo
a nyní přebíráme data z oficiálního serveru is.fotbal.cz.
A první nevychytanou mušku odhalilo
hned první kolo, kdy se v utkání Přemyslovice versus Skalka podařilo do systému
zadat pouze remízu 0:0, byť i v letošním
roce platí v okresních soutěžích v případě
nerozhodného výsledku penaltový rozstřel. V něm uspěli domácí a získali tak
bonusový druhý bod.
(jim)

Kmecik vyměnil divizi za Rakousko
KONICE Po celkem třinácti sezonách strávených v českých soutěžích se rozhodl slovenský rodák
Petr Kmecik pro změnu. Kmenový
hráč Konice strávil posledního dva
a půl roku na hostování ve Valašském Meziříčí, kde se mimo jiné
úspěšně zotavil z vážného zranění
nohy, nyní dostala před pokračováním ve čtvrté nejvyšší domácí soutěži přednost rakouská nabídka.

„Je to Asparn an der Zaya hrající II.
Klasse, tedy sedmou nejvyšší soutěž,
jakou je u nás I.B třída,“ představil
své nové působiště jednatřicetiletý
gólman.
Pod Martinem Kotůlkem naposledy
i vinou jedné červené karty odchytal
celkem osmadvacet utkání, v nichž
sedmkrát udržel čisté konto. Jeho
nejdelší neprůstřelnost trvala téměř
čtvrt tisíce minut. I tím pomohl muž-

stvu k celkové desáté pozici v „E“ skupině.
„Dva kluci z Olomouce tam hrají už
deset let a jeden z Lutína rok. Přemlouvali mě už před dvěma lety, kdy
jsem měl po operaci achilovky. Ještě
jsem nebyl úplně fit, tak jsem to tehdy
nevzal. A teď se mi ozvali znovu, už
jsem nerozmýšlel,“ prozradil rodák
ze Stropkova a někdejší mládežnický
reprezentant.
(jim)

redakce se rozšířila
▶

▶

adresa
zůstává
stejná

Jamrich
nastřádal 12 bodů
Druhé soutěžní kolo naší tipovačky - FOTBALOVOU DEVÍTKU
VEČERNÍKU ovládl jeden z nejpovolanějších. Více než padesátce
expertů ukázal záda Kuba Jamrich,
v současnosti aktivní hráč Lipové.
Nasbíral jako jediný dvanáct bodů,
další trojice zůstala o bod zpět.
Jamrich se také vyhoupl do čela
celkového pořadí, o které se dělí
s dalšími vyhlášenými odborníky Oldou Lošťákem a Edou Drtilem.
Jamrichovi přinesla výhru sázka na
dvojky. Na svém tiketu trefil hned tři
(Klenovice, Horní Štěpánov a Brodek u Prostějova), dále bral tři body
za chycenou plichtu mezi Protivanovem a Jesencem a účet na dvanáct mu
vylepšily jedničky - Kostelec, Skalka a
Určice B. Zmýlil se pouze ve dvou případech: utkání eskáčka tipoval nulou
zápas Zdětína s Vrahovicemi dvojkou. Kuba Jamrich se tak může těšit
na pivní multipack a permanentní
vstupenku na utkání 1.SK Prostějov!
Z trojice Eduard Drtil, Roman Ryba a
Roxana Müllerová, budou odměněni
Eduard Drtil a Roxana Müllerová,
kteří měli na svých tiketech o jednu
chycenou remízu více, než Roman
Ryba. Upomínkové předměty na ně
čekají v redakci.
Jak jste tipovali? Tentokrát se jednalo o výsledkovou všehochuť. Jako
největší tutovka se ukázala domácí
výhra rezervy Určic. Hodně jste věřili
i Skalce a Kostelci. Vůbec vám naopak
nevoněla výhra Klenovic a zaskočila
vás i remíza ve Zdětíně.
Výsledky 2 kola: 1. Hlučín - 1.SK
Prostějov 0:1 (19 správných tipů), 2.
Plumlov - Klenovice 1:3 (6), 3. Kostelec - Nezamyslice 3:1 (35), 4. Protivanov - Jesenec 2:2 (20), 5. Skalka
- Smržice 3:1 (38), 6. Zdětín - Vrahovice 1:1 (12), 7. Určice B - Olšany 2:0
(44), 8. Čechovice B - H. Štěpánov
2:4 (18), 9. Přemyslovice - Brodek u
Pv 0:1 (14).
Pořadí 2. kola: 1. Jakub Jamrich,
12 bodů. 2.-4. Eduard Drtil, Roxana
Müllerová a Roman Ryba, všichni
11. 5.-8. Oldřich Lošťák, Antonín
Glouzar, Radovan Vičar a David
Gryglák, všichni 10. 9.-11. Rudolf
Trefený, Josef Soldán a David Blahák, všichni 9. 12.-15. Petr Musil,
Lubomír Klus, Jan Kolařík a Miloslav
Brázda, všichni 8. 16.-19. Jiří Paul,
Michal Petržela, František Sedlák
a Roman Prokeš, všichni 7. 20.-31.
František Smolka, Jaroslav Karásek, Tomáš Frňka, Vladimír Kaštyl,
Lukáš Antl, František Svobodník,
Petr Látal, Zbyněk Lošťák, Ladislav
Šťastný, Ladislav Pírek, Evžen Holub
a Jaromír Přecechtěl, všichni 6. 32.41. Eva Halousková, Jitka Vlachová,
Alois Krátký, Jiří Kroupa, Majka Lusková, Antonín Hlavinka, Antonín
Daněček, Petr Müller, Petra Halousková a Kamil Kohoutek, všichni 5.
42.-45. Josef Németh, František Patz,
Lenka Karásková a Dušan Vrána,
všichni 4. 46.-50. Miroslav Slezák,
Metoděj Hloušek, Oldřich Trávníček, Martin Slatina a Jan Vysloužil,
všichni 3. 51. Jiří Svobodník, 2.
Celkové pořadí po 2. kolech: 1.-3.
O. Lošťák, E. Drtil a J. Jamrich, všichni 20. 4. R. Vičar, 19. 5.-6. L. Klus a D.
Gryglák, oba 18. 7. F. Svobodník, 17.
8.-15. R. Trefený, R. Ryba, J. Soldán,
J. Přecechtěl, Z. Lošťák, E. Halousková, P. Halousková a K. Kohoutek,
všichni 15. 16.-17. A. Daněček a L.
Antl, oba 14. 18.-22. P. Musil, D. Blahák, J. Kolařík, F. Sedlák a R. Prokeš,
všichni 13. 23.-25. M. Petržela, M.
Slezák a T. Frňka, všichni 12. 26.-29.
M. Brázda, R. Müllerová, J. Vlachová
a L. Šťastný, všichni 11. 30.-37. D.
Vrána, A. Krátký, J. Karásek, L. Karásková, A. Glouzar, M. Hloušek,
A. Hlavinka a J. Kroupa, všichni 10.
38. L. Pírek, 9. 39.-42. J. Vysloužil,
O. Trávníček, P. Müller a J. Sklenář,
všichni 8. 43.-44. J. Paul a J. Németh,
oba 7. 45.-49. F. Smolka, V. Kaštyl, P.
Látal, E. Holub a R. Motal, všichni 6.
50.-51. B. Hála a M. Lusková, oba 5.
52.-54. F. Patz, J. Trubka a L. Nakládal, všichni 4. 55. M. Slatina, 3. 56. J.
Svobodník, 2 body.
(zv)

3. kolo
PROSTĚJOV Vážení čtenáři a především fotbaloví fanoušci! Se startem
podzimní fotbalové sezóny, pro Vás nejčtenější regionální periodikum
PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil tipovací soutěž, zaměřenou na
fotbal výkonnostní úrovně. Každý týden tak budete mít možnost, zapojit se soutěžně-zábavnou formou do aktuálního fotbalového dění v regionu! Můžete tipovat devět vybraných utkání zástupců Prostějovska
v mistrovských soutěžích od MSFL až po čtvrtou třídu. Ti nejúspěšnější
z Vás, se pak mohou těšit na zajímavé ceny od partnerů naší Devítky, za
týdenní ale hlavně konečné celkové pořadí.

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 týdenního kola rozhodovat vyšší počet trefených remíz, případně dvojek - výher hostů.

JAK SE HODNOTÍ?
Dle výše popsaného bodovacího systému, pak bude v každém týdenním
kole vyhodnocena trojice nejúspěšnějších tipujících, s nejvyšším počtem
bodů. Získané body v každém jednotlivém kole se pak budou započítávat
do celkového pořadí, které bude vyhodnoceno po skončení podzimní části
regionálních fotbalových soutěží, a tři nejúspěšnější experti se mohou těšit
na hodnotné odměny od partnerů naší soutěže.

O CO SE HRAJE?
Vítěz týdenního kola se může těšit například na multipack výběrových piv od
partnera naší soutěže PIVOVARU ČERNÁ HORA nebo na permanentní
vstupenku na domácí mistrovská utkání 1.SK PROSTĚJOV. Na věcné ceny se
mohou těšit i druhý a třetí v týdenním pořadí! Dle předběžných jednání s oslovenými partnery se rýsují velmi zajímavé odměny, jak pro nejúspěšnější experty
celkového pořadí, tak i pro nejúspěšnější tipéry jednotlivých týdenních kol!

Za 1. kolo si mohou vyzvednout věcnou odměnu
Lubomír KLUS a Petra HALOUSKOVÁ!
Jistotou je 50litrový sud černohorské dvanáctky a mobilní telefon pro celkového triumfátora!

TIPOVACÍ KUPÓN

FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 3. KOLO
TIP

1

0

2



PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

1. 1.SK Prostějov - Slovácko B

2. Pivín - Kostelec
3. Brodek u Pv - Skalka
4. Němčice - Čechovice B
5. Vrahovice - Držovice
6. Otaslavice - Zdětín
7. Smržice - Určice B



KRAJSKÝCH A OKRESNÍCH FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ

Druhé kolo pro
„Krasimira“!

8. Výšovice - Tištín

9. Vícov - Čechy p./K.

Jméno a příjmení
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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kultura v Prostějově a okolí...
byly seskoky parašutistů přímo mezi
nadšené diváky. „Chtěl bych moc
poděkovat ředitelce Aeroklubu paní
inženýrce Haně Moudré, díky které
jsme na poslední chvíli získali takovýto
bonbónek do našeho programu. Byl to
úžasný zážitek, lidé byli nadšení, když
parašutisté dopadali přímo mezi ně,“
dodal Petr Zlámal.
Snìdlo se dva tisíce
porcí guláše

GULÁŠ ROCK FEST BYL AKCÍ ROKU
BAVILY SE CELÉ RODINY A VŠECHNO SE SNĚDLO

MOSTKOVICE V sobotu
15. srpna se na Plumlovské
přehradě na pláži U Vrbiček
uskutečnil první ročník akce Guláš Rock Fest. Jak již
samotný název napovídá,
jednalo se o spojení výborné
muziky s dobrým jídlem, což
už samo o sobě předurčilo
festival k úspěchu. Když se
k tomu ještě přičetl zajímavý
doprovodný program, deset
druhů piv a zábava pro děti,
výsledkem byla akce roku.

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ

Akce Agentury HITTRADE, které
se pravidelně uskutečňují na přehradě, mají vždycky svou úroveň a velkou diváckou základnu. Přesto první
ročník Guláš Rock Festu překvapil.
„Uspořádat tento festival nás napadlo
před šesti týdny. Takže jsme veškeré
záležitosti řešili v podstatě na poslední
chvíli. Přesto to perfektně vyšlo. Skvělý

program, vynikající jídlo, spousta lidí,
bezvadné počasí. Co víc si přát,“ popsal
nadšeně hlavní organizátor a majitel
pořádající agentury Petr Zlámal. Však
také měl být na co pyšný!
Nadupaný program byl
pro všechny generace

V programu celé akce bylo skutečně
pamatováno na každého. Děti byly
nadšené z kolotočů a jízdy na koni, kterou zajistil Helios Mostkovice. Obrovský úspěch měli i hasiči, kteří předvedli
záchranu tonoucího přímo ve vlnách
Plumlovské přehrady, nechali děti stříkat z hadice a „prolézt“si velká hasičská
auta. Zlatým hřebem programu však

Jednou z hlavních atrakcí pro zastoupené věkové skupiny bylo dobré jídlo.
Češi jsou pověstní tím, že rádi jí, což
na přehradě opět dokázali. V nabídce festivalu gulášů bylo devět druhů
a kolem dvou tisíc porcí. „Guláše neměly chybu. Každý byl jiný, ale chutnaly skvěle,“ pochvaloval si Zlámal
a dodal i slib do příštího ročníku: „Letos
bylo devět druhů, ale příští rok se chystáme sortiment ještě rozšířit.“ Důkazem, že guláše chutnaly, bylo i to, že už
kolem desáté hodiny začaly docházet.
Nakonec se úplně snědly a žádné nezbyly. Největší úspěch měl podle reakcí

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Baskytarista Katapult revivalu si koncert pořádně užíval.

diváků ten ze stánku Maďarských specialit, jenž se jako jediný vařil přímo na
místě. „Je výborný, akorát ostrý, akorát
slaný, navíc úplně čerstvě uvařený. Vážně dobrota,“ ocenil návštěvník Milan.
Ke guláši ovšem neodmyslitelně patří
i pivo. Na to také organizátoři mysleli.
K dispozici bylo hned deset druhů.
Hrál se folk i hard rock

Tak jako byl rozmanitý výběr jídla
i doprovodného programu, stejně
tomu bylo i s muzikou. Celý program
zahájil kytarista a zpěvák Marek Soldán,
následovalo ho Malé hudební uskupení
s vlastní folkovou tvorbou i známými
folk a country hitovkami a postupně
se začalo přitvrzovat. Největší úspěch

Foto: Pavla Vašková

měla revivalová produkce kapel Katapult, Smokie a AC/DC. Kromě toho
návštěvníky roztančily známé prostějovské kapely Quercus a Plus. S postupně přibývajícími hodinami a možná
i po degustaci rozmanitých druhů piv se
zábava uvolňovala, tančilo se a zpívalo
jako o život. A to, co se kolem půl jedenácté začalo dít u kolotočů, bylo jak vystřižené z filmu Dědictví. Po tom, co se
děti uložily ke spánku, obsadili kolotoče
rodiče. Bylo vtipné pozorovat padesátníky, kteří se vozili na malém vláčku
a „řetízkáči“.
První ročník Guláš Rock Festu je tedy
víc než úspěšně za námi. Petr Zlámal už
plánuje, čím ještě vylepší druhý ročník.
Máme se určitě na co těšit.

Anketaaneb

Ptali jsme se
návštěvníků
GULÁŠ ROCK FESTU

JAKÝ JSTE
OCHUTNALI GULÁŠ,
A CO NA NĚJ ŘÍKÁTE?

PETR ZAJÍČEK
39 LET
„Líbí se mi, jaký je tady výběr. Zkusil
jsem maďarský guláš z kamenného
občerstvení a je vynikající!“

MILAN ŠTEFL
41 LET
„Vyzkoušel jsem dva druhy. Dančí
guláš z restaurace U Koníčka byl
docela dobrý, ale mnohem lepší byl
maďarský z kamenného občerstvení.“

Elán KontraBand zaplnil náměstí
„Osmdesátky“ pořád táhnou

PROSTĚJOV
Program
Prostějovského léta letos skutečně
myslí na každého. Dalším jeho
pokračováním byl ve čtvrtek
13. srpna koncert pro všechny
bigbíťáky plný hitů převážně z osmdesátých let. Zaplněné náměstí
rozezpívala a rozhýbala skupina
Elán KontraBand, která zahrála
vypalovačky slovenské legendy
téměř k nerozeznání od originálu.
Během koncertu se zabavily i děti,
jimž přichystalo bohatý program
Ekocentrum Iris.

Pavla Vašková
To, že hity osmdesátých let stále táhnou, bylo jasné už po šesté hodině,
kdy to na pódiu rozbalila skupina Pantock. Rockeři z Vyškova a Kroměříže
zahráli od každého něco, zazněly
například staré vály od skupin Citron,
Kreyson, Kern, Doga, Kabát či Argema. Už v tu dobu se náměstí rychlostí
blesku zaplnilo a všichni účastníci
si spokojeně podupávali do rytmu.
Tentokrát si přišla na své především
střední generace. Ovšem to, co se
postupně začalo dít pod pódiem,
bylo důkazem, že to i pětačtyřicátníci
či padesátníci umí pořádně rozjet.
Děti se mezitím mohly zabavit při pohádkových soutěžích, které připravilo
Ekocentrum Iris.
Naplno to publikum rozbalilo po
osmé hodině, kdy na pódiu přivítalo
„Elány“. Hit střídal hit a v hledišti

JANA HARVILIKOVÁ
43 LET
„Dala jsem si dančí guláš od
‚Koníčka‘. Byl dobrý, ale na můj
vkus málo slaný.“

KontraBand zahrál největší hity Elánu a rozhodně si ostudu netrhl.
Foto: Pavla Vašková

to víc a víc vřelo. Při pohledu na
některé posluchačky by člověk řekl,
že snad nepřijel „revival“, ale originál. Při dalším pohledu za klávesy
však bylo všem jasné, že takhle
skutečný Vašo Patejdl vážně nevypadá. Dokonce ani při troše dobré
vůle a zdálky. Jedině že by se záhadně
změnil v ženu. V KontraBandu
totiž vystupuje krásná klávesistka
a zpěvačka Gábina. Zato však hlas
hlavního zpěváka byl svou barvou
téměř k nerozeznání od originálu
Jožo Ráže.
„No je to bomba, kdybych je
neviděla, chvilkami bych řekla, že
k nám do Prostějova přijel fakt Elán,“
ohodnotila poctivý revival v podání
KontraBandu posluchačka Jitka.
„ Vypadá to, že si lidi na ty akce na
náměstí zvykli, bývá jich tady čím

dál víc. Jenom to tady není moc
vyřešeno se záchody. Mobilní WC
by nebylo špatné,“ přidal ještě jednu
připomínku Petr.
Pozvat do Prostějova „Elán“ byla
opravdu trefa do černého. Vždyť
komu by se nelíbily proslulé hitovky
jako Sestrička z Kramárov, Voda,
čo ma drží nad vodou, Zanědbaný
sex či třeba dojemná zpověď Láska
moja? Jistě není přehnané říct, že
všichni odcházeli domů spokojení
a příjemně naladění.
Program Prostějovského léta ovšem
ještě nekončí. Skutečnou třešničkou
na pomyslném dortu bude koncert
kapely Slza a vystoupení oblíbeného
poprockového zpěváka Michala
Hrůzy s kapelou. Na toto rozloučení
s létem se můžete těšit ve čtvrtek
27. srpna opět na hlavním náměstí.

Partneři představují svůj barevný svět

V Avatarce to žije i o prázdninách
PROSTĚJOV Art kavárna Avatarka
na rozdíl od jiných galerií nemá
prázdninové volno. Naopak se dá
říct, že jede na plné obrátky. Každý
týden se tady konají jak koncerty,
tak i zajímavé přednášky, workshopy a v neposlední řadě i výstavy.
V úterý 11. srpna zde byla zahájena
výstava partnerského páru Josefa
Jelínka a Izabely Machútové.
Zahájení výstavy v horkém tropickém počasí do umělecké kavárny
na náměstí nalákalo sice pouze
„hrstku“návštěvníků, ale o to zde byla
příjemnější a přátelštější atmosféra.
Na úvod promluvil doktor Antonín
Bůžek a představil autory i jejich tvor-

Autoři výstavy Izabela Machútová a
Josef Jelínek diskutují s Antonínem
Bůžkem (vlevo). Foto: Pavla Vašková

bu, o hudební podkres se pak postarala klavíristka Pavlína Gertsbergerová.
Izabela Machútová je arteterapeutka
a lektorka kreativních kurzů. Mimo
jiné tvoří technikou zvanou enkaustika, což je vlastně malování horkým

voskem pomocí žehličky. Jaký je výsledek, se můžete přesvědčit v Avatarce.
Josef Jelínek se již dlouhou dobu věnuje
především fotografování a zaměřuje se
hlavně na krajinu. V Avatarce kromě
barevných „plakátových“ snímků
vystavuje také svoje akrylové malby.
Výstava s názvem „Náš svět v barvě“
je první společnou výstavou partnerů.
Všechny vystavované fotografie i obrazy je možno si zakoupit. Další akcí,
kterou můžete v Avatarce navštívit,
bude 19. srpna přednáška o léčivých
schopnostech biorezonance, jógy, vegetariánství atd. s názvem „Uzdravení
z nevyléčitelných nemocí“. Přednášet
bude Jitka Chazanová.
(pav)

IVETA ŠVECOVÁ
51 LET
„Zkusila jsem maďarský guláš ze
stánku Maďarské speciality. Byl
hodně ostrý, což mám ráda, a moc
mi chutnal.“

PETRA SCHÖNVISKÁ
42 LET
„Nejlepší guláš byl od stánku
Maďarské speciality.“
Ptala se Pavla Vašková

Pondělí 17. srpna 2015
www.vecernikpv.cz
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Nemocná paní Jaroslava:

Linda
Wichterlová
slaví
98
let
KONEČNĚ
OPERACE!
Šarmantní dáma je nejlepším důkazem toho, že věk je jen číslo
PROSTĚJOV Večerník pravidelně
sleduje těžký životní osud Jaroslavy
Jílkové z Prostějova (na snímku),
která trpí poměrně vzácným onemocněním myasthenia gravis, které postihuje nervosvalový přenos.
Kvůli obrovské nadváze ji museli
dříve i ze schodů snášet hasiči, nedávno ale získala schodolez. A teď
máme ještě příznivější zprávu!
Při poslední návštěvě Večerníku si
dvaašedesátiletá Jaroslava Jílková
postěžovala, že posudková lékařská
komise se ještě nerozhodla, zda bude
moci podstoupit operaci, která by ji
mohla zbavit problémů. Jako vždy jde
samozřejmě o peníze, paní Jílková by
za ni pochopitelně nemohla zaplatit
statisíce korun. Záleželo na rozhod-

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
STRAŽISKO V úterý 18. srpna
oslaví „první dáma Stražiska”
paní Linda Wichterlová
neuvěřitelných 98 let. Ve
světě, kde se věci rychle mění,
zůstává manželka geniálního
vědce Otty Wichterleho stále
stejná: velmi milá, šarmantní
a pořád otevřená všem věcem
i lidem. Díky své neobyčejné
tělesné i duševní svěžesti by
oslavenkyně mohla sloužit jako téma pro hned několika dílů
známého televizního pořadu
Zázraky přírody.
Za paní Lindou Wichterlovou
jsme se letos i s fotografem Petrem Sládkem rozjeli s týdenním
předstihem, abychom jí popřáli
k jejím osmadevadesátým narozeninám. Sedminásobná babička
a osmnáctinásobná prababička
nás přivítala tak, jak ji členové její
rozvětvené rodiny i všichni přátelé
a obyvatelé Stražiska dobře znají:
usměvavá, přívětivá a hovorná.
„Cítím se stále dobře. Ale při těch
teplotách teď raději moc nevycházím. Letos je počasí skutečně
horoucí, ale vzpomínám si, že
podobná vedra bývala i dříve. Stále
si živě pamatuji, že jeden rok, kdy
panovalo velké sucho, chytil les
kousek za Stražiskem. Příčinou
byla jiskra, která odlétla od vlaku.
Požár se dlouho nedařilo zpaci-

Foto: archiv Večerníku

nutí komise a hlavně zdravotní pojišťovny. „Už jsem dostala vyjádření!
Pojišťovna souhlasí, že mi proplatí náklady na operaci. Spadl mi kámen ze
srdce. Teď jen čekám na návrat pana
primáře Grygy z dovolené, abych
s ním konzultovala termín operace,“
informovala s radostí Večerník Jaroslava Jílková.
(mik)

POHŘEŠOVANÉHO viděli
naposledy na Prostějovsku
Linda Wichterlová od Večerníku k narozeninám dostala kytici a také rozměrnou panoramatickou fotografii ze svého letního
sídla ve Stražisku, kterou zde loni vytvořil fotograf Petr Sládek.
Foto: Martin Zaoral

fikovat a pro nás to tehdy byla
velká atrakce,” vyprávěla dáma,
která je asi posledním žijícím
ztělesněním noblesy, kterou v sobě
měla zakódovaná první republika.
Právě na letním sídle rodiny
Wichterlů ve Stražisku se paní
Linda kdysi zasnoubila se svým
budoucím manželem Ottou,
později světoznámým chemikem
a vynálezcem, jehož kontaktní
čočky a silon změnily svět jako
máloco jiného. „Nemůžu říct, že by
mě Otto při našem prvním setkání
něčím výrazně zaujal. Rozhodně
však byl ze všech mých nápadníků nejvytrvalejší,” zavzpomínala

Linda Wichterlová, která sama
vystudovala medicínu a pracovala
ve Výzkumném ústavu stomatologickém. Společnou zálibu našli
manželé zejména v tenise, který
hrávali i na místních „vesnických” kurtech. Po více jak šedesáti
společných letech krásného života
ovšem Otta v roce 1998 právě ve
Stražisku zemřel.
Kromě kytice od nás paní Linda
k letošním narozeninám dostala
svůj vlastní panoramatický portrét o rozměrech 150 x 40 cm,
který ve Stražisku při naší loňské
návštěvě vytvořil fotograf Petr
Sládek. Vznikl složením přibližně

40 dílčích snímků. „Kytice je moc
krásná a ta fotografie mě skutečně
ohromila. Je neuvěřitelně precizně
zpracovaná, netušila jsem, že se
něco podobného vůbec dá udělat.
Snímek si určitě pověsím do interiéru svého pražského bytu, kde
mi i v zimě bude připomínat život
ve Stražisku,” netajila svoji radost
Linda Wichterlová, která zůstává
nejen žijící kronikou, ale i velkou
patriotkou obce.
Celá redakce Prostějovského
Večerníku paní Wichterlové přeje,
ať stále zůstává takovou, jakou je
a i nadále rozdává radost všem lidem,
kteří mají tu čest se s ní potkávat.

Foto: Policie ČR

OLOMOUC,
PROSTĚJOV
Olomoučtí policisté se na redakci Večerníku obrátili se žádostí
o zveřejnění pátrání po mladém
muži z Olomouce, kterého rodiče
pohřešují už od pondělí 3. srpna.
Policisté totiž mají podezření, že by
se mohl pohybovat po prostějovském regionu v okolí Kobeřic.

ROMAN PRUCEK se narodil
28. listopadu 1998 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Olomouc. „Pohřešovaný Roman Prucek odešel
z domu v pondělí kolem půl osmé
večer s tím, že se za hodinu vrátí, což
však do této doby neučinil a od té
doby o sobě nepodal žádnou zprávu.
Jeho mobilní telefon je nedostupný.
V době odchodu měl na sobě riflové kraťasy, černou mikinu s kapucí
a modrým nápisem a černé botasky
se zelenými tkaničkami. Jeho poslední pravděpodobný výskyt byl zjištěn
na Prostějovsku v obci Kobeřice,“
sdělila Večerníku Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci. Jakékoliv
informace k jeho pobytu, pohybu
nebo výskytu přijmou policisté
prostřednictvím linky 158, případně na telefonech 974 766 751 nebo
974 766 337.
(mik)

Úspěch prostějovských floristek

Oceněné prostějovské aranžérky. Zleva Nikol Menšíková, Helena Berčáková, Jana Šebestíková. Foto: Vlasta Ambrožová

PROSTĚJOV Předminulý víkend se na výstavišti v Lysé nad
Labem uskutečnila v pořadí již
devatenáctá celostátní výstava
s názvem KVĚTY a milovníci
této nádhery mohli obdivovat
i aranžmá amatérských floristek
z Prostějova.

Devatenáctý ročník celostátní výstavy, letos s tématem Svět za zrcadlem,
zahrnoval mimo jiné i 4. ročník
finále floristické soutěže Českého
zahrádkářského svazu. Soutěž probíhala ve třech kategoriích: žáci
základních škol, studenti středních
škol a dospělí - členové ČZS. Všichni

Povedené květinové výtvory Heleny Berčákové ocenila i odborná porota.
Foto: Vlasta Ambrožová

amatérští soutěžící tvořili kytici pro
královnu říše Fantazie.
Druhý úkol již byl pro každou kategorii odlišný. „Pod rukama žáků vznikaly
květinové polštářky, junioři tvořili květinovou dekoraci podivuhodného světa
za zrcadlem a senioři korunu pro krále
světa fantazie,“ upřesnila Vlasta Ambrožová, místopředsedkyně ČZS. Ve finále
se utkali nejlepší účastníci ze zemských
kol, která se uskutečnila koncem května v Praze a v Prostějově. Večerník vás
o výsledcích informoval i na webových
stránkách www.vecernikpv.cz. (Moravské zemské kolo proběhlo pod záštitou
a za finančního přispění Olomouckého
kraje.) Prostějov reprezentovaly ve finále
hned tři účastnice - Nikol Menšíková,
Helena Berčáková a Jana Šebestíková.
Vynikajícího úspěchu dosáhla zejména
Helena Berčáková, která skončila v kategorii seniorů na druhém místě. Vítězkám
nezbývá než blahopřát a držet jim palce
do dalších úspěchů.
(peh)

navštivte stále více oblíbenější inter

servis pro ženy

PROMÌNY

VEÈERNÍKU
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Aneta
KŘÍŽOVÁ

exkluzivní
snímky

1. krok... OBLEÈENÍ

Josef
POPELKA

Projekt s příznačným názvem PROMĚNY je v plném proudu a před
pár dny již doznal svého čtvrtého pokračování. Jako první místní
periodikum jsme pro vás přichystali změnu image se vším všudy,
tedy včetně účesu, líčení až po nový šatník. Každá naše PROMĚNA
také obnáší profesionální poradenství ohledně oblékání, kosmetiky, líčení a také úpravy vlasů. Naším cílem jsou pravidelné změny
image vašeho vzhledu. Chceme vám totiž pomoci vypadat tak,
jak si představujete. Z několika desítek přihlášených žen Večerník
vybral do užšího výběru i tentokrát pět finalistek, z nichž mohla
šanci dostat jen jedna. V pořadí čtvrtou vyvolenou se stala Dana
Labounková, která byla naším profesionálním týmem hýčkaná
a zkrášlovaná po více než šest hodin. Vrcholem pak byla celková
změna image. Vše jsme opět pečlivě zmonitorovali a pokud to
nenajdete zde, navštivte internetové stránky www.vecernikpv.cz!
Třiapadesátiletá Dana Labounková se
do našich PROMĚN IMAGE přihlásila
s cílem udělat ze sebe mladší. Jako pracovnice Českého statistického úřadu
denně přichází do styku s lidmi a i z toho
důvodu by ráda změnila svůj vzhled. Má
také dva dospělé syny a chtěla by vedle
nich působit mladistvě. Podle jejích slov
chce reprezentovat na úrovni, takže do
naší PROMĚNY šla odhodlaná a s velkou chutí. „Jsem jen trošku nervózní,
ale už se moc těším, přímo se nemůžu
dočkat, jak bude moje nová změna image vypadat. Jsem připravená na vše, tedy
zelenou barvu vlasů bych asi nechtěla,
ale jinak plně důvěřuji profesionálnímu týmu, který mě má na starost,“
svěřila se úsměvem naše čtvrtá finalistka
PROMĚN. A jak tráví svůj volný čas,
když zrovna nepracuje? „Nejraději cestuji, ale ráda vyrážím i za kulturou a mou

PØED...

velkou zálibou jsou květiny, které miluji,“
dodala Dana Labounková.
Pokusili jsme se celou změnu vzhledu
provést v průběhu jednoho dne. V pátek
7. srpna dopoledne jsme odstartovali
novým výběrem šatníku a poradenstvím.
Posléze jsme se přemístili do kadeřnického
a kosmetického salonu a závěrem
nemohlo chybět profesionální fotografování a natáčení. Celý projekt pro vás tým
Večerníku opět pečlivě sledoval a monitoroval. Naše čtvrtá PROMĚNA IMAGE
trvala přes šest hodin a je opět opravdu povedená. „Mým cílem bylo paní Labounkovou učinit o několik let mladší a dodat jí
šmrnc a novu energii, což se našemu týmu,
myslím, výborně povedlo,“ dodala patronka projektu PROMĚNY Aneta Křížová.
Pojďme se tedy společně krok po
kroku podívat, jak celá změna image
probíhala…

PO...

Stejně jako u předešlých PROMĚN IMAGE jsme i tentokrát začínali změnou šatníku. V pátek 7. srpna v deset hodin
jsme tedy startovali u našeho nového partnera Magnolia móda na ulici Uprkova 5a. (vedle tržnice, naproti GE Money
Bank). V tento den panovalo obrovské vedro, které všem dalo zabrat, ale rozhodně se nestalo překážkou pro naši čtvrtou
PROMĚNU. Paní Dana Labounková přijela na kole v pěkných botách na klínku, červeném tílku a v šortkách. Je spíše sportovní
typ a jak nám sama kromě jiného prozradila, potřebuje pomoc se změnou šatníku, aby věděla, co jí sluší a co si může dovolit.
Naším úkolem bylo tedy najít vhodný styl oblečení, barvy a neupozorňovat zbytečně na to, co není třeba ukazovat. Kromě toho
jsme paní Daně chtěli dodat jiskru a pár let jí ubrat. Cíl byl tedy daný a vše mohlo začít. Hned bylo jasné, že si na sebe může
kromě sportovního oblečení, které ráda nosí, vzít i elegantní či městskou módu.
„Paní Dana je skutečně sportovní typ, často jezdí na kole, a proto volí jednoduché a nevýrazné oblečení. Snažili jsme se jí předvést,
že každá žena může vypadat elegantně a svěže bez vytváření složitých outfitů. I v jejím případě platí pravidlo rovnováhy v objemu, kdy volný nebo naopak objemný vršek si žádá zásadně úzký spodek i pravidlo rovnováhy v délce. Tedy úzké kalhoty jsme kombinovali s volnější halenkou, kratší
kalhoty s delší tunikou, halenky, tuniky i trika jsme ozdobili zajímavou bižuterií, které paní čtenářku hezky zjemnily. Také jí velice sluší šaty rovnějšího střihu v délce
ke kolenům. Šaty se vkusným vzorem též výborně odvádí pozornost od problematických partií. Volili jsme barvy i střihy, které finalistce dodají svěží a mladistvější
vzhled,“ shrnula úvodní část PROMĚNY Jitka Vlachová, majitelka obchodu Magnolia móda.

2. krok... ÚÈES - barvení
O pár hodin později začala další část PROMĚNY. V kadeřnickém a kosmetickém salónu Evitas na náměstí Padlých hrdinů čekal
již natěšený tým, který se nemohl dočkat, až naši čtvrtou finalistku promění. Paní Labounková měla tmavší barvu, která jí však
zbytečně přidávala na věku. Bylo tedy nutné upravit barvu i zvolit mladistvější střih. Vlasové stylistky ani tentokrát nesměly opomenout poradenství, které bylo potřeba. Jakmile paní Labounková usedla do kadeřnického křesla, bylo opět, jak je již zvykem, zakryto
zrcadlo, aby pro finalistku byl konečný vzhled velkým překvapením. „Vybraná finalistka je teplý typ, takže jsme zvolili i teplejší odstín
barvy. Vrchní část partie vlasů jsme prosvětlily z důvodu dodání objemu vlasů a také, aby paní Dana dostala šmrnc. Světlejší část
vrchní partie vlasů je velice módní a navíc ještě každou dámu omladí,“ vysvětlily vlasové stylistky Eva Bartošková a Iveta Tesařová.

3. krok... ÚÈES - støíhání
Jakmile byla hotová barva, pustily se vlasové stylistky do úpravy střihu. Paní Labounková měla kratší, sestříhané vlasy, avšak bez
určitého stylu, který byl k jejímu typu potřeba vytvořit. „Zvolily jsme sportovně elegantní střih, který se hodí jak ke sportovním
typu oblékání, tak i elegantnímu oblečení. Je nenáročný a jednoduchý na úpravu a zároveň dodá mladistvý vzhled. Při stříhání
jsme hlavně zkracovaly zadní partii, abychom docílily přirozeného tvaru hlavy, dále jsme lehce upravily ofinu a konturu kolem
obličeje, aby opticky působil užší,“ popsal svoji porci práce Eva a Iveta, vlasové stylistky PROMĚN Večerníku. „Paní Labounková nebude mít s úpravou účesu moc práce. Po umytí ke kořínkům vlasů přidá středně fixační tužidlo, a pak jen přes prsty
vyfouká. Finální úpravu je vhodné doladit pastou, nikoliv gelem na vlasy. Ten vlasy nejenže slepí, ale vytvoří i mokrý efekt, který
není moderní. Závěrem pak účes zafixuje lakem se střední fixací. Co se týče přípravků, tak vždy je vhodnější používat takové,
které doporučí raději profesionál, než výrobky z drogerie,“ radí vlasové stylistky Eva s Ivetou.

4. krok... LÍÈENÍ
Po úpravě účesu se naší čtvrté finalistky chopila vizážistka. Paní Dana se běžně příliš nelíčí, bylo tedy potřeba vysvětlit, jak
správně při líčení postupovat, jaké odstíny zvolit, efektivně se naučit zakrýt nežádoucí projevy pleti či naopak zvýraznit své
přednosti a hlavně, jak pomocí líčení omládnout. „U paní Labounkové jsem jako první nanesla hydratační krém. Doposud
totiž používala mandlový, který není pro její pleť vhodný a navíc měla i popraskané žilky, což patří mezi příznaky citlivé pleti.
Bylo tedy nutné krém vyměnit. Dále jí byla doporučena obličejová masáž, která pleť vyhlazuje a regeneruje. Aby pleť byla
dostatečně zvláčněná a hydratovaná, je potřeba se jí věnovat i večer. Spousta žen, používá stejný krém na den i noc, což není
vždy úplně vhodné. Paní Daně jsem tedy v rámci večerní péče poradila, aby používala obličejové oleje. Po poradenství jsme
pak přešly k líčení. Nejdříve jsem nanesla fixátor na sjednocení pleti, následně proběhla lehká korekce a prosvětlení kolem
očí. Paní Dana má modré oči k nimž jsem zvolila teplejší tóny líčení, použila jsem hnědý stín společně se světle oranžovým, který oči rozjasnil. Následně jsem
lehce nanesla linku, řasenku a upravila obočí. Vzhledem k menší postavě a kulatému obličeji jsem zvolila tvar lomeného křídla, který opticky prodlouží celou
postavu. U správného líčení žádná žena nesmí zapomenout na pudr, takže i ten byl nanesen. A závěrem nemohla chybět ani lehká líčka, rtěnka, a jelikož bylo
velké vedro, tak i závěrečné použití fixátoru make-upu., vysvětlila vizážistka Dagmar Rozsívalová.

5. krok... FOTOGRAFOVÁNÍ
Od dopoledních hodin celý náš tým pilně pracoval na co nejlepším výsledku PROMĚNY IMAGE naší čtvrté finalistky. Nejdříve byl tedy proměněn šatník,
dále vytvořen nový účes, provedeno nalíčení a po šesti hodinách přišlo na řadu závěrečné focení a natáčení. „Přiznám se, že jsem byla z focení a natáčení
trošku nesvá, nikdy jsem takto před objektivem nestála. Ale nakonec to bylo moc fajn,“ popsala své pocity již čtvrtá finalistka. Paní Dana Labounková si focení
a natáčení náramně užívala. Vyzařovala z ní obrovská radost a nadšení. „Poslední část dne probíhala na náměstí Padlých hrdinů u zdejší fontány, kde se i přes
nepříjemné vedro zhostila své role na výbornou. Každá modelka by jí mohla vervu a radost z focení a natáčení závidět,“ dodala Aneta Křížová, patronka projektu
PROMĚNY.
Na video a další fotografie se můžete těšit na webových stránkách www.vecernikpv.cz!

PARTNEąI PROJEKTU PROM÷NY
Magnolia móda je dámská značková
móda. V Prostějově na Uprkově ulici,
naproti GE Money Bank (kousek vedle
tržnice) provozuje dva obchody s elegantní a streetovou módou. Nabízí
kvalitní dámské oděvy pro ženy všech věkových kategorií ve velikostech
od XS do XXL. Najdete zde elegantní, městské i volnočasové modely zavedených českých, německých, holandských a italských značek, které uspokojí i náročnější zákazníky.V nabídce jsou české značky Axello, Infinite, Jopess,
Vabacci, německé Street One, Cecil, holandské Geisha, Tramontana, italské
Leidiro, Koralline a další. Poskytován je též poradenský servis a také profesionální styling, zkušený tým vám pomůže vytvořit a zkombinovat celkový
outfit pro různé příležitosti s ohledem na vaši osobnost, typ postavy, kombinovatelnost a módní trendy.
Těšíme se na návštěvu!
Kadeřnický a kosmetický salón
Evitas na náměstí Padlých Hrdinů
nabízí vysoce kvalitní a individuální přístup ke každému klientovi
v příjemném prostředí. Pravidelně
navštěvujeme školení, díky
kterým jsme schopni vám nabídnout, vždy nové informace a trendy. Při kosmetické péči u nás dosáhnete maximálního uvolnění a relaxace. Naše kosmetička vás bude nejen
hýčkat a zkrášlovat, ale také vám poskytne profesionální rady, jak o pleť
pečovat i doma, aby jste vypadala stále krásně.

Fotogalerii a video najdete už brzy
na www.vecernikpv.cz

lední hokej
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RYCHLÝ
Trio
obránců
neuspělo,
nyní
čeká
Havířov
VEČERNÍK
Velká proměna naší čtvrté čtená

DANA LABOUNKOVÁ VYPADÁ FAKT SKVĚLE A SVĚŽE
připravila
pro Večerník

Pondělí 17. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Hned tři střetnutí
absolvovali v právě skončeném
týdnu prostějovští hokejisté. Nejprve se dvakrát vítězně střetli s Třebíčí, poté poprvé okusili porážku,
když nestačili v derby na Přerov.
V následujících sedmi dnech se
Jestřábi vracejí ke klasičtějšímu
rytmu dvou zápasů. Nejprve se
v úterý večer představí doma proti
Havířovu, o dva dny později navštíví svého soupeře ve Slezsku.
Jestřábí dres na sebe poprvé v přípravném období navlékli gólman
Horčička, obránci Mojžíš, Protivný, Husák, Niko, Rudl a útočník
Moskal. Mírných změn doznal kádr
i směrem ven. Mužstvo již dříve
opustili obránce Skřivánek a útočník
Zezula, nově se k nim připojila další

trojice zadáků Robert Jedlička, Ján
Niko a Robin Malý.
Prostějovského rodáka a místního
odchovance pustili Jestřábi hned
zkraje týdne na hostování do druholigového Hodonína. V případě kmenového hráče Bílých Tygrů skončila
zkouška po zápase s Třebíčí, u Malého se stal derniérou duel s Přerovem.
„Byl jsem s klubem domluven, že mi
umožní dva týdny trénovat s týmem.
Jsem rád, že jsem dostal šanci, i přez
to, že jsem věděl, že není nikterak
vysoká. Z kádru mám ale pozitivní
dojmy. Vzniká tam dobrá parta a věřím, že to zvládnou a bez problémů
postoupí do play off,“ prorokuje pětadvacetiletý Jedlička.
Kouč Kamil Přecechtěl také po pátečním souboji s Přerovem naznačil,

že další korekce kádru pravděpodobně nastane po Havířovu.
Svěřenci Štefana Mikeše a Martina
Janečka za sebou mají také pět přátelských utkání, v prvních třech prohráli a následující dvě naopak díky
útočné síle ovládli.
Vše zahájila porážka 3:6 od Vítkovic, načež následovaly výsledky 2:3
s Přerovem, 2:3 na nájezdy s Francií
do třiadvaceti let a výhra nad polským celkem Jastrzebie 5:2. A ve
čtvrtek si Havířovští poradili divokým výsledkem 7:5 se Šumperkem.
Slezané se mimo jiné musí obejít bez
produktivního Jakuba Šlahaře, jenž
zamířil právě do Prostějova. A na
Hané se mu zatím daří, za čtyři zápasy vyprodukoval díky spolupráci
s Kubou Čuříkem tři branky a jed-

Posmyk podepsal
na Kladnì

První duel v novém působišti se Luboši Horčičkovi nevydařil, Zubři na něj vyzráli
hned šestkrát.
Foto: Jiří Možný

nu asistenci. V nové sestavě „AZetu“ se zatím směrem vpřed nejvíce
prosazuje kvarteto Sztefek, Maruna,
Kanko a Matějek. O pozici nové gólmanské jedničky usiluje po odchodu

Lukáše Danečka čtveřice Matoušek,
Němec, Svoboda, Turšner.
Úterní souboj na prostějovském ledě
i čtvrteční odveta na půdě soupeře
začínají shodně v 18 hodin. (jim)

Horčička začal neslavně, derby ovládl Přerov
LHK PV
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PROSTĚJOV Šedesát minut čistého
času, které by nejraději co nejrychleji
vytěsnil z hlavy. V pátečním přípravném utkání proti přerovským Zubrům se do branky Jestřábů poprvé
postavila nová gólmanská jednička
Luboš Horčička, zkušený gólman ale
neměl svůj den a v nové výstroji pustil
téměř vše, co na něj šlo. Po utkání mu
tak vůbec nebylo do řeči a po předešlých čtyřech výhrách v řadě našli prostějovští hráči poprvé v letním období
svého přemožitele.
Utkání před slušně zaplněným hledištěm začalo pěkně zostra. Uplynula
přesně jedna minuta a hosté už vedli, to se po exprostějovské spolupráci

a přihrávce Davida Šebka prosadil
Jiří Polák. Jen minutu a půl prakticky
z identické situace a střely na zadní tyč
skóroval i Dostálek, na 0:3 zvyšoval na
počátku sedmé minuty Stoklasa, jenž neměl s dorážkou přílišné starosti. Domácí
lavička si vzala oddechový čas a při ostrém utkání by pravděpodobně došlo i ke
změně v brankovišti, když Horčička si do
té doby prakticky nesáhl na puk. Jestřábům se podařilo vzpamatovat a snížení
měli na holích Šlahař s Čuříkem, kteří se
ocitli sami před Slovákem, jejich spolupráce však tentokrát gólem neskončila.
Radovat se mohl až těsně po skončení
přesilovky Sobotka, jenž důrazem na
modrém půlkruhu dostal puk do brány.
Domácí se poté hnali za další korekcí
výsledku a několikrát nebyli daleko. Dočkali se až zkraje druhé části, kdy se po
Venkrbcově tyčce prosadil Čuřík.
Jenže hostující odpověď byla blesková,
jen minutu a půl nato se opět prosadil

Pšurný. To ale bylo z přerovské strany
na dlouhé minuty vše a Jestřábi mohli
i díky přesilovce pěti proti třem snížit.
Ani Mojžíš, ani Stejskal neuspěli a již za
rovnovážného stavu se to nepodařilo ani
jejich spoluhráčům.
Podstatný moment se udál na počátku
pětatřicáté minuty a do hlavní role se stejně jako při první prostějovské brance obsadil Sobotka. Nyní však v roli hlavního
záporáka, kdy předvedl absolutní zkrat,
ze střídačky skočil na led a jako smyslů
zbavený do krve zmlátil Přindiše, jenž se
pošťuchoval s Čuříkem. Přerovský vousáč s takovou zákeřností oceněnou trestem ve hře nepočítal a odnesl si výraznou
památku.
„Kdo kdy hokej hrál, tak ví, že to bylo
absolutně unfair od hráče Prostějova,“
okomentoval incident přerovský asistent
Vladimír Kočara. Jeho protějšek Kamil
Přecechtěl to raději nechtěl vůbec komentovat.

MUZEUM PROSTöJOVSKA, P. O.

TŘEBÍČ, PROSTĚJOV Bez ztráty
kytičky zvládli Jestřábi také čtvrtý
přípravný zápas na novou sezonu.
Ve čtvrtek se poprvé vydali mimo
svůj domácí stadion a navštívili
třebíčské hájemství, tamější výběr
si však na Prostějov nepřišel ani
ve druhém vzájemném střetnutí
a opět musel odcházet se skloněnou
hlavou. Po Lukáši Vydrželovi si tak
výhru nad Horáckou Slavii mohl
vychutnat i druhý adept na pozici
brankářské dvojky Jakub Neužil.
Na svůj ještě v letošní sezoně domovský stánek se poprvé od pře-

HLASTE SE!

HLEDÁME DALŠÍ
ČTENÁŘKU NA
ZMĚNU IMAGE!

Pøerov odkryl
nové tváøe
Přerov (jim) - Čtyřiadvacetiletý
útočník Filip Stoklasa a třicetiletý
obránce Radomír Pala se oficiálně
stali novými členy prvoligového kádru Zubrů. První jmenovaný uspěl
v týmu nováčka soutěže na zkoušce
a po třech sezonách v Polsku, kde
postupně oblékal dres Bytomi, Jastrzebie a Krakova, se vrací zpět
p do
Čech. Jeho o šest let starší spoluhráč
hájí přerovské barvy prakticky celou svou dosavadní kariéru. Stihl
si však vyzkoušet
y
i pprvní ligu,
g a sice
v Havířově, Šumperku či Olomouci.

ASTRONOMICKÉ ODDöLENÍ - LIDOVÁ HVöZDÁRNA

KAMIL PØECECHTÌL – LHK Jestøábi Prostìjov:
„Bylo to přípravné utkání jako každé jiné. Možná trochu vypjatější, ale naprosto
zbytečně. Přerov dnešní utkání v první třetině ovládl, ta rozhodla o všem. Tady jsme
zkoušeli nějaké věci a víme, na čem musíme zapracovat. To jsou věci, které si vyřídíme ve své šatně. Něco se povede, něco ne a z každého zápasu se musíte poučit. Pro
nás to byl velice poučný zápas.“

VLADIMÍR KOÈARA – asistent HC ZUBR Pøerov:
„Každé vítězství potěší, ale nijak to nepřeceňujeme, pořád je to příprava. Byla tam
spousta faulů, nebylo to ale vyhecované. Můžeme to přičíst únavě, Prostějov hrál
včera zápas, kdovíkdy přijel a většina faulů vyplynula ze hry. Těch vyhecovaných
zápasů tam asi bude víc, ale derby je derby a těším se na něj. Kdybychom si tímto
výsledkem odváželi tři body do tabulky, tak bychom byli rádi.“
Hosté tak dostali k dispozici přesilovku, Dostálek brzy zvýšil na 2:5.
A šestý gól přišel deset minut před
koncem, když přesilovku pěti proti
třem zužitkoval Pšurný. Podle sta-

tistik tak zaznamenal čtvrtý bod
v utkání za dvě branky a dvě asistence.
Celkově rozhodčí udělili devatenáct
dvouminutových a další porci vyšších
trestů.
(jim)

Hokejisté uspěli proti Horácké Slavii i v odvetě
SK HS TŘ 1
ÚSTY TRENÉRŮ
LHK PV
3
sunu na Hanou vrátil Jakub Čuřík
a právě on měl krátce před koncem
hokejku v rozhodujícím zásahu. Ale
pěkně po pořádku, úvodní minuty
patřily jiným.
Oproti prvnímu souboji výrazně
přibylo vyloučení, první přesilovku
si hned v páté minutě zahráli hosté,
šest minut po nich i domácí. Obě zůstaly nevyužity a brankáři kralovali
i při dalších šancích na obou stranách. Zlomil to až Matouš Venkrbec,
jenž svým průnikem v patnácté minutě dovezl kotouč do branky.
Domácí poté nedokázali při početní výhodě zamést puk do odkrytější
svatyně a na vyrovnání si tak museli
počkat až do poloviny zápasu. Předcházelo tomu ubráněné oslabení při
vyloučení Rudla, jenž si odbyl premiéru v prostějovském dresu, naopak trest

Kladno (jim) - Po jednom roku
bez profesionálního hokeje se
obránce Marek Posmyk vrací na
led. Téměř dvoumetrový jihlavský
odchovanec uspěl na předsezonní
zkoušce v prvoligovém Kladně,
v jehož kádru nastupoval již
v sezoně 2011/2012. Druhá volba
Toronta z roku 1996 odehrála devatenáct utkání v NHL, další téměř
stovku v AHL. Na svém kontě má
i 451 zápasů v české extralize, mistr ligy se Slavií nyní rozšíří svou
sbírku přibližně padesáti střetnutí
ve druhé nejvyšší domácí soutěži.

Jána Nika vypršel již po pětačtyřiceti
sekundách. A postaral se o to Charles
Baldwin, třiadvacetiletý Američan je
na Vysočině zatím na zkoušku.
Stejný hráč mohl poté dokonat i obrat, ale na Neužila si nepřišel jak při
JIØÍ MIÈKA – SK Horácká Slavia Tøebíè:
přesilovce čtyř proti třem, tak ani při
„Byl
to
další přípravný zápas. Hráli jsme doma, dali jsme jeden gól a na
dvojitém trestu pro Patrika Husáka.
Za nerozhodného stavu se hrálo ten se asi vyhrát nedá. Ve druhé třetině jsme měli dost šancí, abychom
dalších více než pětadvacet minut, odskočili minimálně o dvě branky, ale naší nemohoucností a nedůrazem
skóre 1:1 změnil až necelých pět a půl do koncovky jsme se prosadili jen jednou. Soupeř nás pak ke konci zápasu
minuty před koncem Jakub Šlahař. potrestal po našich faulech.“
I hosté tak prokázali, že z přesilových KAMIL PØECECHTÌL – LHK Jestøábi Prostìjov:
her mohou zahrozit, domácím totiž „Myslím si, že to bylo naprosto vyrovnané utkání, které rozhodly využité
zrovna scházel Peroutka. A nezištnou přesilové hry. Zatímco Třebíč v nich hrála osmnáct minut a dala nám jednu
přihrávkou před prázdnou bránu se branku, tak my jsme vstřelili ze šesti přesilovkových minut dva góly. To byl
podle mě jediný moment, ve kterém jsme byli trošičku lepší, a to rozhodlo.“
blýskl již vzpomínaný Čuřík.
Podruhé se již Třebíčským vyrovnat
nepodařilo, domácí hráči se nechali bin Malý již na svou třetí trefu v pří- tak Jestřábi vstřelili svému soupeři tři
dvakrát v rychlém sledu vyloučit pravě, čímž dohnal Šlahaře na čele branky a opět se díky tomu radovali
a poměr sil pěti proti třem využil Ro- týmové tabulky. Stejně jako v úterý z vítězství.
(jim)

redakce
se rozšíĊila

Kubinèák je zpátky
v Mostu
Most (jim) - Staronovou tváří
„A“-týmu
ý
HC Most se v létě stal
Vojtěch Kubinčák. Šestatřicetiletý
litvínovský odchovanec odehrál
loni za Most rovných třicet zápasů
s bilancí 12+12, poté zamířil do
italského Neumarktu. V něm nasbíral za dvaadvacet střetnutí stejný
ppočet bodů jako
j
na severozápadě
p
Čech, do vytouženého play off se
ani tak s mužstvem nedostal. Nyní
se držitel téměř 850 extraligových
startů v barvách Litvínova, Liberce,
Sparty a Chomutova vrací zpět na
českou hokejovou scénu.

Benátky testují
Èakajíka a Dlouhého
Benátky nad Jizerou (jim) Pětatřicetiletýý obránce Marin
Čakajík a o dvanáct let mladší
brankář Jan Dlouhý bojují
o místo v sestavě Benátek nad
Jizerou. Někdejší slovenský
reprezentant po uplynulé sezoně
skončil v kazašském Pavlodaru
a pochlubit se může téměř
sedmi sty extraligovými mači
v barvách Liberce, Třince, Znojma a Plzně. To strážce svatyně
oblékal v uplynulé sezoně dres
Havlíčkova Brodu a italského
Neumarktu, mimo to má na
kontě i pár startů v barvách
mládežnických reprezentačních
výběrů.

pro vás
Blokové îištüní
Jestřábi vyhráli i do třetice,
odnesla to Třebíč Coufal odešel do Francie,
v Prostüjovü
LHK PV
Indra míří na Slovensko
3
SK HS TŘ 2
ÚSTY TRENÉRŮ
... tentokrát ze sortimentu:

PROSTĚJOV Prostějovský hokejový tým pokračuje na vítězné vlně a po
zdolání Poruby s Frýdkem-Místkem
si poradil rovněž s Třebíčí. Premiérová letní konfrontace s prvoligovým
soupeřem tak dopadla úspěšně a byli
u toho i Pavel Mojžíš, Tomáš Protivný a Patrik Moskal, kteří debutovali
v dresu s jestřábem na prsou.
Vůbec poprvé naskočili do přípravného utkání také obránci Patrik Husák
s Jánem Nikem a všichni společně
se mohli radovat již po sedmdesáti
sekundách hry. To opět zafungovala
spolupráce tria Jakub Čuřík, Václav
Meidl, Jakub Šlahař, kdy poslední jmenovaný využil práce svých dvou útočných parťáků a po přihrávce zpoza
klece nezaváhal – 1:0.

Neuběhly ani další čtyři minuty a už to
bylo 2:0, tentokrát si na své povedené
časy vzpomnělo trio Stejskal, Luňák,
Venkrbec a prostřední z nich si po najetí před gólmana poradil i s Klimešem.
Úvod zápasu celkově patřil Jestřábům,
byli rychlejší, přesnější, nebezpečnější.
Hosty probral až trochu laciný faul Malého, jemuž za branou ujížděl Baldwin.
Domácí se dlouho bránili úspěšně, zhruba dvacet sekund před koncem trestu se
ale dorážkou prosadila výpomoc z Komety Brno Radim Zohorna – 2:1.
Zbytek první části byl poměrně vyrovnaný, skóre se však ještě jednou měnilo.
Těsně po vypršení prvního vyloučení na
třebíčské straně se puku zmocnil Mojžíš,
sjel s ním mezi kruhy a svou dělovku
poslal přesně k pravé tyčí, takže na ni gólman nedosáhl – 3:1.
Druhá třetina žádnou branku nenabídla,
byť prostějovští obránci se činili. Nejprve
si do šance proklestil cestu Husák, krátce
po něm napálil už několikátou letní tyčku
Kaluža.

KAMIL PØECECHTÌL – LHK Jestøábi Prostìjov:
„Utkání mělo úroveň, bylo to velice slušné. Celý zápas jsme hráli na čtyři
lajny, což nám ukázalo, jakým způsobem jsme schopni hrát. Třebíč přijela
se třemi kompletními formacemi, takže byly momenty, kdy se dostávala
víc do tempa. Naopak ale byly i momenty, kdy jsme ji přehrávali. Utkání se
přelévalo v takových vlnách, kdy jsme chvilku byli lepší my a chvilku Třebíč. Byl to kvalitní, vyrovnaný zápas, který nám ukázal, kde nás tlačí bota.“

RADEK NOVÁK – SK Horácká Slavia Tøebíè:
„Domácím dnes vyšel vstup do utkání, v šesté minutě už vedli o dva góly.
Nám se podařilo dotáhnout na rozdíl jedné branky, v závěru první třetiny
jsme úspěšně zvládli oslabení, ale v okamžiku, kdy nám naskočil hráč na
led, tak jsme udělali taktickou chybu a dostali jsme třetí gól. Po první třetině se některé fáze naší hry zlepšily, ale nechtěl bych nic podceňovat ani
přeceňovat, jsme v půlce přípravy na ledě a domácí zaslouženě vyhráli.“
Na branku se tak čekalo až do devětačtyřicáté minuty a k smutku na domácí straně jásal soupeř. Střelcem byl opět Zohorna, opět se tak stalo v početní výhodě. Jen
s tím rozdílem, že se nejednalo o doráž-

Naše
RESUMÉ

ku, nýbrž o teč. Necelá pětistovka diváků
pak ještě pozorovala poskakování puku
v třebíčském brankovišti, ani power play
hostů v závěrečné půlminutovce to s poměrem branek nepohnulo.
(jim)

PROSTĚJOV Nové působiště našla
v uplynulých dnech dvojice hokejových útočníků, kteří se po sezoně
rozhodli nepokračovat v prostějovském dresu. V případě šestadvacetiletého Marka Indry i jen o čtyři
měsíce mladšího Viktora Coufala se
jedná o zahraniční štace.
„Mám z toho velkou radost, ani si
nedokážete představit jak velkou.
Dostal jsem příležitost, za níž jsem
velice vděčný, i když tu musím být
bez rodiny,“ rozplýval se Coufal po
potvrzení svého transferu do francouzského Marseille. Kmenový
hráč Prostějova se tak vydává na své
premiérové angažmá v cizině, dosud
oblékal pouze dresy rodné Olomouce, Šternberku, Přerova, Prostějova
a Valašského Meziříčí.
A velice potěšen byl i další forvard,
jehož práva patří Jestřábům. Od-

chovanec Slavie Praha se po kanadských a švýcarských zkušenostech
tentokrát rozhodl pro Slovensko.
„Naznal jsem, že na Polsko mám
ještě čas, kvalita tamější soutěže je
trochu nižší, než jsem očekával. Ve
Švýcarsku jsme se nedohodli a nakonec jsem zakotvil ve Skalici, kde
to ale ještě není úplně jisté. Mám
za sebou první týden a hodnotím
to dobře, spokojenější ale budu,
až dostanu smlouvu,“ pousmál se
někdejší hráč Slavie, Chomutova,
Kadaně, Mladé Boleslavi či Jihlavy.
Podle aktuálního vývoje tak není
vyloučeno, že se Indra opět brzy
vrátí na Hanou, právě účastník
slovenské extraligy bude jedním
z jestřábích soupeřů v letním období. Oba celky se utkají ve čtvrtek 27. srpna na prostějovském
ledě.
(jim)
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VEČERNÍKU
MILAN MACHÁLEK
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TAKTICKÝ VÝKON PŘINESL V HLUČÍNĚ CENNÉ TŘI BODY ářky!
„Hlavní jsou tři body,“ popřál kabině eskáčka Alois Mačák
exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

V optimálním
op
zdravotním rozpoložení
týmu by v Hlučíně od začátku asi
tý
nenastoupil. A byla by to škoda.
n
Rychlostně vybavený hráč na
soupeře platil a dobře zapadal do
sstanovené taktiky důsledné obrany
a využívání brejkových příležitostí.
Milan vlastně
vlas
vypracoval jediný gól utkání. Zároveň
Zárov přitom demonstroval fakt,
konco
že si v koncovce
nevěří, protože ji přenechal
Kr
zkušenému Kroupovi,
byť mohl zakončovat
i sám. Při dostatku
dos
zdravé sebedůvěry bude
v ofenzivě platným hráčem.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb

pohledem Karla Kroupy
„Výborný vstup do sezóny, se Slováckem chceme
potvrdit tøíbodový zisk z Hluèína“
Z Hlučína se budou vozit body obtížně, domácí mají svou nespornou kvalitu. O to větší váhu mají tři body, které jsme tady doslova vydolovali. V závěru zápasu jsme už byli pod tlakem, ale týmovým výkonem jsme to zvládli.
Dnes opravdu není komu vytknout, že by nebojoval, musím kluky opravdu
pochválit. Brankovou situaci nemohu stoprocentně posoudit. Machy dobře
naběhl, pak mi to dával v době, kdy jsme byli zhruba na stejné úrovni, jestli
ne spíše pod sebe, takže bych spíše řekl, že situace byla v pořádku. Směrem
dopředu ještě musíme zapracovat na kvalitě v řešení brejkových situací, kterých se několik objevilo, mohli jsme utkání definitivně rozhodnout. Vzadu
jsme hráli poctivě z bloku a pro každý třetiligový mančaft je problém dostat
se do zahuštěné obrany. Klobouk dolů před všemi!
Karel Kroupa
útočník 1.SK Prostějov

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Úspìšný
severomoravský víkend

Prostějov (tok) – Nebývá zvykem, aby hráči elitních týmů 1.SK
Prostějov dostávali červené karty,
teď se to bohužel podařilo už na
počátku sezóny. Ve druhém kole
MSFL odešel po dvou žlutých
předčasně ze hřiště Koudelka,
u starších dorostenců pak v poslední minutě Přikryl, když druhou
kartu dostal za kritiku rozhodčího.

1. krok... OBLEÈENÍ

HLUČÍN Před prvním venkovním utkáním prostějovských
fotbalistů, kdy jim los přisoudil silný celek Hlučína, viselo
ve vzduchu několik otázek. Ta
první nebývá příliš neoblíbená,
ale logicky se nabízející: prodlouží Prostějov s Hlučínem
stoprocentní vítěznou bilanci,
kterou se může pyšnit po uplynulé dvě sezóny?
Je to zajímavá věc, ale Prostějov to
zkrátka na silný a doma body snadno neztrácející Hlučín umí. V minulé sezóně dokonce „eskáčko“ nastřílelo soupeři šest „banánů“, po třech
doma i venku. Snad právě vědomí
soupeřových kvalit vždy přiměje
hráče k zodpovědnému a taktickému výkonu.
Další otazníky visely nad složením
základní sestavy. Do branky se vcel-

Krejčíř (vlevo) sleduje, kdo ze čtveřice Sasín, Fládr, Dostál a Koudelka
nakonec získá míč.
Foto: Tomáš Kaláb
rozhodčí také od vznětlivého vedoucího mužstva. Nepočetná, ale o to
hlučnější skupinka místních „fans“
pak v každém zdravotním problému
hostujících hráčů viděla zdržování
hry, a že se tedy na trávníku jiskřilo
víc, než na těžkými mraky potemnělé obloze.
Není se tedy co divit, že oba týmy
dohrávaly v deseti. Na prostějovské
poměry poměrně nezvyklé, protože
červených karet Jurovi svěřenci příliš
nevidí. A tentokrát tedy hned ve dru-

hém kole! A ještě jedna perlička dokreslující atmosféru. Přes přátelské
uvítání trenérů tvrdil domácí kouč
Valachovič, že útočník Halaška bude
k dispozici až příští týden, protože
ještě není dotaženo jednání s jeho
mateřskou Zbrojovkou. A za nějakých pět minut se tento hráč objevil
v zápisu o utkání...
Každopádně tři body z Hlučína jsou
nesmírně cenné a soudě podle ohlasů jsou si toho hráči vědomi. Teď jen
neusnout na vavřínech...!

2. krok... ÚÈES - barvení

3. krok... ÚÈES - støíhání

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

4. krok... LÍÈENÍ

Prostějovská efektivita a dvě červené karty
exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

FC Hlu
1.SK Pv

0:1

HLUČÍN Utkání chudší na fotbalové vzrušení, zato bohaté na
emoce kolem hřiště. Tak by se dal
stručně shrnout charakter utkání
Hlučína s Prostějovem. Hosté využili prakticky jedinou tutovou
šanci, domácí si příliš příležitostí
také nevytvořili, tu největší jim
zmařil brankář Kofroň.
Utkání začalo poměrně opatrně, až
v sedmé minutě poslal symbolickou
navštívenku do Kofroňových rukavic domácí Hanus. Hned vzápětí
měl dobrou příležitost Machálek,

balón ale nenamířil mezi tři tyče.
Halaškova střela nepatřila k těm výživným, takže mohli diváci sledovat
především sérii standardních situací v prostějovském podání.
Po pauze na občerstvení měli míč
více na kopačkách domácí, byl to však
Koudelka, který hledal před brankou
Kroupu, ten byl ale ve výskoku mírně
přistrčen. Až tři minuty před vypršením první půle Koudelkův centr před
brankou zpracoval Machálek pro úplně volného Kroupu, který si takový
okamžik náležitě vychutnal.
Po chvilce radosti však přišly problémy, když se po nevybíravém
zákroku svíjel na trávníku Petržela,
který kvůli zraněnému kolenu musel
odstoupit a ještě před přestávkou jej
nahradil Langer.
Po změně stran vlétli domácí na hřiště
s evidentní snahou o brzké vyrovnání. Po rozehraném nepřímém kopu se
neprosadili Mac ani Hudeczek efektní střelou přes hlavu, vzápětí centroval zleva Žižka a Hanus hlavičkou
mířil jen těsně nad břevno. Zelenkova

Pozápasové hodnocení trenérù
Milan VALACHOVIÈ

Roman POPELKA

- FCFOTOGRAFOVÁNÍ
Hluèín:
- 1.SK Prostìjov:
5. krok...
„Ke třem bodům nás přivedl přede-

„Tento zápas jsme si prohráli sami,
ale rozhodčí předvedli katastrofální
výkon. Myslím si, že jediný gól zápasu vstřelil Kroupa z jasného ofsajdu.
Soupeře skvěle podržel Kofroň, když
vytáhl z branky tísíciprocentní šanci Hudeczka, gól
měl na hlavě i Heinik, který míč dobře netrefil. Jinak
byl zápas spíše bez šancí, nám špatně zahrála středová
řada. Dostál i Ondrušík mají tvořit hru a dnes neměli
svůj den. Závěr byl hodně hektický a nám nezbývá nic
jiného, než se připravit na další utkání.“
dobrá střela šla bohužel doprostřed
branky, kde stál gólman Hampel.
Domácí byli stále aktivní a snažili se
něco udělat s výsledkem, do vyložené šance je ale prostějovská obrana
nepustila. Nejblíž byli domácí vyrovnání v 78. minutě, kdy Hudeczek
hlavičkoval do šibenice, Kofroň však
bravurním zákrokem míč vyrazil.
Poslední desetiminutovku se Haná-

vším poctivý týmový výkon. Hráli
jsme zodpovědně dozadu, soupeř se
nedostal do vyložené šance kromě
jediné, kdy nám pomohl pohotovým
zákrokem Kofroň. Otěže zápasu jsme drželi v našich rukou a zápas dovedli do vítězného konce. Škoda vyloučení Koudelky, který bude chybět. Sezóna je nastartovaná
dobře, máme šest bodů po dvou kolech, což nám dává
klid do dalších zápasů. Pokud budeme takto poctivě
pracovat nadále, bude to přinášet své ovoce.“

ci bránili v deseti, protože po druhé
žluté kartě dostal Koudelka červenou a směřoval do sprch. „První faul
po hodině hry na kartu byl, v druhém případě se sudí zajímal, jestli
už mám kartu, nakonec mi ji stejně
dal. Chtěl jsem přerušit hru, mrzí
mě stopka pro příští zápas,“ svěřil se
po zápase „Koudy“. A jak je to s jeho
osobní statistikou? „Je to druhá čer-

vená, stalo se mi to naposled v dorostu, kdy jsem přišel na hřiště v 60.
minutě a v sedmdesáté zase odcházel,“ zapátral v paměti Koudelka.
Při závěrečném tlaku Hlučína utekl po
Kroupově nabídce Rus, jeho střela z levé
strany skončila mimo branku. A nakonec
došlo i na domácí, když po protestech
odešel po druhé žluté s patřičným slovním doprovodem do šaten i Žižka. (tok)

„Zápas vyhecovali nervózní domácí,“ míní Lukáš Zelenka
HLUČÍN Sobotní utkání znamenalo návrat pro zkušeného
pro Večerník
špílmachra Lukáše Zelenku,
Tomáš KALÁB
který naposled nastoupil v prostějovském dresu 3. června proti rezervě Opavy. Přes léto se Lukáš
dával zdravotně dohromady, a protože toho nestihl moc natrénovat, vynechal i úvodní duel proti Hulínu. V Hlučíně se ale už zase
představil ve formě.
exkluzivní rozhovor
ovor

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

„Vůbec jsem se nepoznala,
připadala jsem si jako
úplně nový člověk!“

●● Po léčení zranění z konce minulé
sezóny jste odehrál první mistrovský
zápas, jak jste se cítil?
„V přípravě jsem toho moc neodehrál,
vlastně jeden poločas, a pak šedesát
takženajdete
to bylo samozřejmě
znát.
Fotogalerii a minut,
video
už brzy
Dnes jsem ale odehrál sedmdesát minut možná bych „kousnul“ i víc, ale
na
byli jsme tak domluveni s trenérem.

1.SK

PROSTÌJOV
www.vecernikpv.cz

Je to pouze o fyzičce, kterou potřebuji
nabrat, a v týdnu kvalitně potrénovat.
Jakmile odehraji pár zápasů, dostanu
se zase do správného rytmu.“
●● Takže dnes spokojenost osobní
i týmová?
„Jsem spokojený, zahrál jsem si, vyhráli jsme, v obtížných teplotních
podmínkách to byl venku těžký zápas.

Z Hlučína takto spokojeně moc týmů
odjíždět nebude. Poté, co jsme vstřelili branku, jsme ve druhém poločase
dobře bránili, v závěru jsme z brejku
ještě mohli přidat i branku navíc.“
●● Zažil jste spoustu vrcholných
zápasů, bylo to dnes emočně hodně vypjaté?
„Zápas byl opravdu hodně vypjatý
kvůli domnělé křivdě při inkasované
brance. Z domácí lavičky létaly slovní invektivy na rozhodčí i na hráče.
Zápas byl hodně vyhecovaný kvůli
domácím, ti první zápas prohráli,
takže byli hodně nervózní, vlastně se
jim moc nedivím.“
●● Podepsalo se to i na dvojnásobném vyloučení?

„Škoda červenéé karty, Koudy nebude
moct další zápas
as hrát. V obou případech šlo ale o důsledek chyby, soupeř
jde před hráčee a následuje faul. Pak
záleží na rozhodčím,
odčím, jestli kartu
vytáhne nebo ne. Hráli jsme
venku, rozhodčí
dčí byl pod
tlakem tribuny,
ny, tak se
rozhodl, že kartu
artu udělí.
Takový je fotbal.
al.“
●● V brance nastouroň, byla
pil opět Kofroň,
du?
to jistota vzadu?
„Byť zase tak moc práce neměl, určitě náss významně podričce pod šibenici,
žel při té hlavičce
omuto zákroku si
vlastně díky tomuto
ody.“
odvážíme tři body.

Foto: archív Večerníku

ƔƔ Jaké jsou vaše pocity z nové image?
„Cítím se naprosto výborně, mám hroznou
radost. (úsměv) V prvním okamžiku, když bylo
v salonu odkryto zrcadlo, tak jsem se vůbec
nepoznala. (smích) Připadala jsem si jako nový
člověk. Chtěla jsem se cítit mladší a teď se tak
konečně cítím. Jednoduše jsem nadšená.“
ƔƔ Splnila PROMĚNA vaše očekávání?
„Určitě ano. Vždycky jsem si přála projít nějakou
velkou změnou. Říká se, že změna je život
a já na ni v oblasti vzhledu čekala. Jakmile jsem
zjistila, že Večerník začal dělat PROMĚNY IMAGE, ihned jsem se musela přihlásit. Ani jsem
nečekala, že budu vybrána, protože na soutěže
a další podobné záležitosti nemám štěstí. A přece
se konečně zadařilo. Očekávala jsem nový mladistvý vzhled a myslím, že se to podařilo na
výbornou. Kromě nového účesu, líčení, oblečení se mi také dostalo poradenství v oblasti
oblékání, líčení a česání, což jsem velice ocenila. Nyní už vím, jak se mám nalíčit, jak si
správně upravit vlasy, co mi sluší za oblečení apod. Prostě super.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Víte, já jsem o tom, že jsem se přihlásila do PROMĚNY IMAGE, nikomu neřekla!
Ani doma, ani v práci, prostě nikomu. Najednou jsem přišla domů po tajné změně
vzhledu a všichni byli úplně v šoku, co se to se mnou stalo. (smích) Ale byla jsem
ohromně pochválena. Říkali mi, že jsem hrozně omládla a že mi to moc sluší - jak střih
a barva vlasů, tak líčení včetně šatů. Obdobně to probíhalo i v práci, všichni byli z mého
nového vzhledu nadšení, včetně mě.“
ƔƔ Přihlásila byste se tedy do PROMĚN Večerníku znovu?
„Jednoznačně. Bylo o mě postaráno od hlavy až k patě. I když bylo strašné horko, celý
průběh byl naprosto úžasný. Strávila jsem bezvadný den s příjemnými lidmi. Děkuji
celému profesionálnímu týmu, který se o mě po celý ten čas staral. Přála bych i dalším
ženám, aby se jim uskutečnil sen o změně vzhledu, jako se to podařilo mně. Čtenářky,
neváhejte a přihlaste se do další PROMĚNY IMAGE, opravdu to stojí za to!“ (úsměv)

KOMENTÁì PATRONKY
PROJEKTU PROMħNY
„Čtvrtá
Č
PROMĚNA
Ě naší čtenářky se moc
povedla. Po více než šesti hodinách pečlivé
změny image je z paní Labounkové nový
člověk. Odhodila své staré já a získala to,
co si přála. Sebevědomí, mladistvý vzhled
a také se naučila řadu nových věcí. Nyní
působí mladě a elegantně. V informacích
které o sobě do PROMĚNY zaslala, uvedla, že chce vypadat mladistvě, nikoliv jako
stará ženská, což se nám úspěšně podařilo.

Nový účes, perfektní líčení i oblečení jí
dodalo ženskost, šmrnc a novou energii.
Paní Dana byla sama s novou image velice
spokojená a to je pro nás nejdůležitější. Celý
náš tým, včetně čtenářky jsme si tento den
moc užili a těšíme se na další z vás.
Za celý tým Aneta Křížová
patronka projektu a redaktorka
servisu pro ženy

HLASTE SE!
HLEDÁME DALŠÍ
ČTENÁŘKU NA
ZMĚNU IMAGE!
Staòte se finalistkou záøijové PROMÌNY
PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás připravil zcela nový projekt PROMĚNY
IMAGE. Před časem jsme vyhlásili čtvrtévýběrové kolo a během několika výzev
se nám přihlásilo několik desítek čtenářek, avšak šanci mohla dostat jen jedna
zvás.Nejenmezinimitotižhledámedalšífinalistku!PROMĚNAVEČERNÍKU
odstartovala výborně a stejně kvalitní bude nepochybně i náš pátý díl.
Máte pocit, že se u vás již dlouho nic nezměnilo? Připadáte si už několik let
stejná a bez chuti do života? Nevíte, jak správně o sebe pečovat, jaký zvolit
účes nebo barvu či potřebujete pomoci s výběrem vhodného šatníku?
S velkou radostí a bez starostí vám pomůžeme. Na nic nečekejte a přihlaste se
do květnové PROMĚNY IMAGE. Chceme vám pomoci, vypadat tak, jak si
představujete. Někdy je těžké najít si čas sama na sebe. Zajít ke kadeřníkovi,
dále do kosmetického salonu, a pak ještě nakoupit nové oblečení, to abychom měly přinejmenším volno a plnou peněženku peněz. Nyní máte však
možnost tohle vše mít naprosto zdarma. Stačí se jen přihlásit.
Co vás čeká? Den plný péče, hýčkání a zkrášlování, budete si připadat jako
princezna. Svěříme vás do péče prvotřídních profesionálů, kteří začnou barevnou
typologií, dále vám vytvoří nový účes, elegantní líčení a celý proces proměny
završí slušivým oblečením.

Chcete se také zúčastnit změny IMAGE? Na nic nečekejte
a již teď nám pošlete vaši aktuální fotografii (tvář a postava)
na email: vecernik@pv.cz. Do předmětu emailu uvádějte
„PROMĚNA IMAGE“. Nebo můžete přijít osobně do naší
redakce. Napište nám také váš věk, velikost oblečení
a důvod, proč se do projektu PROMĚNY hlásíte a proč bychom
měli vybrat právě vás, také odkud jste a telefonický kontakt.
Hlásit se můžete do 11. června, následně budeme vybírat další
z vás. Těšíme se na spolupráci s vámi.
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Prostějované mají poslední možnost vyřídit si úřední záležitosti pěkně v klidu bez jakýchkoliv stresů. Ještě v těchto
sedmi dnech vládne na úřadech klid, takže pracovníci magistrátu budou mít moře času na každého klienta. To ale
nepotrvá věčně.

BERANI - 20.3. až 18.4. Sice se
vám nebude chtít, ale hned v úvodu
týdne budete muset prokázat, co ve
vás opravdu je. Tlačí se totiž na vás
konkurence, a pokud ji chcete umlčet,
musíte sami zabrat. Nebude to lehké,
v žádném případě nic nepodceňujte.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Také se vám
kvůli horku nechce pomalu ani vyjít do
schodů? Budete muset v příštích dnech
přežít spoustu horších věcí. Například
nepříjemnosti v práci zapříčiněné vaší
fatální chybou z nedávné minulosti.
Není vám co závidět.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Se svým
partnerem se tentokrát neshodnete na důležité věci, která vás nyní
bezprostředně čeká. Dá se dokonce
předpokládat, že v tomto ohledu
půjdete každý vlastní cestou. Na
společný vztah to ale nebude mít vliv.

RACI - 20.6. až 21.7. Nepoužívejte
sprostá slova, a to ani v případě, že vás
někdo druhý naprosto dokonale svými
rýpavými výroky naštve. Zachovejte
si chladnou hlavu, jedině tak budete
mít v případných sporech navrch. Pro
uklidnění sportujte.
LVI - 22.7. až 21.8. Vy v těchto
dnech potřebujete absolutní klid
k tomu, abyste mohli pracovat. Čeká
vás několik zapeklitých úkolů, takže se
nijak nerozptylujte. Uprostřed týdne
se dostanete k zásadní informaci, která
ovlivní váš dosavadní život.
PANNY - 22.8. až 21.9. Nejste zrovna
žádní nebojsové, ale tentokrát s vámi
bude cloumat strach. Ve vašem domě
dojde k vloupání, takže zdejších obyvatel se zmocní panika. Nějaký čas budete zamykat všechno, co by šlo ukrást.
A uděláte dobře.

VÁHY - 22.9. až 21.10. Mezi vámi a
partnerem to začne pořádně jiskřit.
Chybí mezi vámi komunikace, oba
přijdete domů večer unaveni a nemáte
náladu na zábavu. Proto není divu, že
se začnete hádat o každou maličkost.
Co takhle dočasné odloučení?
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Buďte
v těchto dnech opatrní při nákupech,
hlavně si dávejte pozor na šrajtofli.
Hrozí vám okradení, kapsáři čekají
právě na vaši chybu. Na konci týdne
vás čeká velký domácí úklid. Je na čase,
nepořádek vám už přerůstá přes hlavu.
STŘELCI - 21.11. až 20.12. Nehrajte
si na hrdiny, ostatně zastávat se někoho
proti všem je jako jít hlavou proti zdi.
Váš kolega se dopustil chyby, která je
neomluvitelná. Přestože budete cítit
potřebu ho podpořit, nedělejte to.
Zloba nadřízených bude velká.

KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Máte jedinečnou možnost urovnat
konečně letité spory. Obrátí se na vás
se žádostí o pomoc člověk, na kterého
nemáte příliš dobré vzpomínky. Pomozte mu, tím se zapomene na vše zlé,
co mezi vámi dvěma bylo.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. V partnerství budou mít mnohem větší váhu
konkrétní činy než slova. Chcete-li si
u svého protějšku udělat velké očko,
něco pro něj vykonejte. Možná má už
delší dobu nějaké přání, jehož splnění
závisí hlavně na vás.
RYBY - 19.2. až 19.3. Čekají vás
náročná jednání s bankou, u které máte
svůj účet. Budete potřebovat půjčku,
což nelibě nese vaše rodina. Peníze ale
pro vás tento týden budou tak důležité,
že se nemíníte vzdát této příležitosti.
Půjčit vám ale mohou i známí.

MUZEUM PROSTöJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDöLENÍ - LIDOVÁ HVöZDÁRNA
OD 17. DO 23. 8. 2015
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Po celý týden probíhá na hvězdárně Mezinárodní astronomický kemp (IAC) a proto se pravidelná veřejná astronomická
pozorování v tomto termínu nekonají.
PERSEIDY: Maximum meteorického roje nastalo sice již minulý týden, nicméně po celý týden je stále ještě možné pozorovat meteory tohoto roje. Nejvíce meteorů bývá viditelných vždy ve druhé polovině noci. K pozorování je potřeba zvolit nejlépe stanoviště s malým světelným znečištěním, co nejdál od
pouličních lamp.
Přelety Mezinárodní vesmírné stanice (International Space Station - ISS) nastávají na večerní obloze v pondělí a v úterý. Přesné časy, jasnost i polohu ISS na
obloze lze najít na internetových stránkách naší hvězdárny www.hvezdarnapv.cz v článku „Ta jasná «hvězda» na nebi je Mezinárodní vesmírná stanice...“. ISS je
v současnosti jediná trvale obydlená stanice na oběžné dráze Země.

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: Suchdol, Jednov, Stražisko
Dne: 31. 8. 2015 od 7:30 do 16:30
hodin Vypnutá oblast: Celé obce
vč. podnikatelských subjektů:
JEDNOV,
SUCHDOL.
Část
obce Stražisko - celá místní část
MALENY včetně chatové oblasti a
dále chaty směr Čertovy rybníky.
Odběratelská TS Stražisko Osik.
Obec: Kladky
Dne: 31. 8. 2015 od 7:30 do 15:30

hodin Vypnutá oblast: Část obce
Kladky – Upolín: Areál bývalé
školy v přírodě a dále č. p. 200.
Obec: Prostějov
Dne: 2. 9. 2015 od 7:30 do 13:00 hodin Vypnutá oblast: Celé ul. V polích,
vč. novostaveb RD, ul. J. Kaštila,
Javoříčská, V. Škracha, Dr. J. Uhra, Vícovská, jednostranně část ul. J. Kučery
od č. 17 po č. 65, Kelčická, Brodecká
č. 10 a 11, dále č. 3, obchody a garáže
na Krasické ul. (u Aquaparku), celý
bývalý objekt mlýna v Drozdovicích
č. 1075/87 vč. bytů, pneuservisu, karosárny a obchodů, ul. Drozdovická
81A, 83A, 85A, kostel u Sv. Anny,

sběrný dvůr A.S.A., ul. Anenská s
č. 5010, 5013, 5079/ 21A, 5018/
23 (RD za sběrným dvorem), dále
ul. Jezdecká od č. 12 po č. 20, 20 a,
dále firma Koutný s. r. o. a autoservis
AUTO - Haná s. r. o. na ul. Okružní,
část ul. Šárka s č. 18, 20, 22, 24, 26, 28
a PNS.
Obec: Horní Štěpánov
Dne: 3. 9. 2015 od 7:30 do 16:30
hodin Vypnutá oblast: Část obce
ve směru od č. 191, 193 a 21 po
konec obce směr Žleb.
Obec: Biskupice, Klopotovice
Dne: 4. 9. 2015 od 7:30 do 12:30
hodin Vypnutá oblast: Celé obce

redakční část
a výroba

obchodní
oddělení

redakce

▶

Dvì èervené karty

4

otázky pro ženu,
co se změnila...

Konstelace hvězd Prostějova

▶

Prostějov (tok) – Vydařenou sobotu zažily prostějovské týmy napříč věkovými kategoriemi. Spolu
s mužským „A“ týmem se severomoravskými soupeři vyhrávaly,
jedinou výjimkou byl tým U19,
který v Třinci prohrál 0:1 gólem
z penalty. Mladší dorostenci hráli
rovněž v Hlučíně, jenže dopoledne, oba týmy vítězně – U17 deklasoval domácí 5:1, když poločas
byl 5:0, U16 vyhrál 3:1. Starší žáci
porazili Vítkovice tentokrát doma
4:2 a 2:1.

Tomáš
KALÁB

ku logicky postavil opět Kofroň a lze
říci už dopředu, že svůj tým v kritické chvíli podržel. Jinak si na přemíru
činnosti nemusel stěžovat. Další neznámou bylo přesné složení záložní
řady. Po dlouhé absenci se na své
místo tvořivého centra vrátil Zelenka a v nepříjemném vedru odehrál
sedmdesát minut. Trenéři, kteří se
nechtěli vzdát služeb skvěle nastartovaného Petržely, museli tohoto
mladého štírka vytáhnout do „lajny“,
do svého zranění operoval na pravé
straně.
A konečně poslední proměnnou
byl druhý útočník ke Kroupovi.
Na poslední chvíli před odjezdem
z Prostějova byl do sestavy zařazen
Machálek, protože Nekuda se necítil stoprocentně fit na celý zápas.
Byla to nakonec šťastná shoda náhod, protože právě Machálek zařídil
v Hlučíně vítězný gól...
Právě onen gól těsně před přestávkou přinesl výbuch emocí na domácí střídačce i v hledišti. Všechny
páry hlučínských očí totiž viděly
jasný ofsajd, v němž měl být Kroupa v okamžiku přiťuknutí míče od
Machálka. Rozlícený trenér Valachovič byl jen pověstný kousíček od
vykázání na tribunu, své si schytali

Dana
Labounková
vá

Pondělí 17. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

?

HRÁČ

netové stránky www.vecernikpv.cz
rnikpp v.c

Jak
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se rozšíĊila

adresa
zĒstává
stejná
ob÷ poboéky Veéerníku najdete
i nadále v ulici Olomoucká, é.p. 10

nákupní servis
pro vás

Blokové îištüní

... tentokrát ze sortimentu: ZMRZLINY
Y

v Prostüjovü
úterý 18. srpna: Moravská - vnitroblok a parkoviště (Krasická - MŠ),
Moravská - vnitroblok - parkoviště
(Moravská 83 - 85), Krasická (nová
zástavba,Moravská -Západní), Krasická (Moravská 1-12), Krasická
(Moravská-Západní)
čtvrtek 20. srpna: Moravská (Krasická - Moravská po parkoviště vnitroblok č. 83), Západní, Moravská
- plocha u Galy, Západní - parkoviště,
Západní - odbočka ke garážím za
ul. J.V.Myslbeka, Generála Kraváka,
Kelčická, Brodecká

vč. podnikatelských subjektů:
BISKUPICE vč. areálu ZD, KLOPOTOVICE vč. areálu ZD.
Odběratelská TS Biskupice 3. u ZD,
FVE TS BPE Hrubčice ZZ.
Obec: Repechy
Dne: 4. 9. 2015 od 7:30 do 15:30
hodin Vypnutá oblast: Celá obec
Repechy (vč. penzionu Lada).
Obec: Zdětín
Dne: 5. 9. 2015 od 7:00 do 16:00
hodin Vypnutá oblast: Část
chatové oblasti podél dráhy ve
směru od Běláku na Pilu Ptení oboustranně od č. 269 a 312 po č.
265 a 369.
E.ON Prostějov

Ledėáÿek

8,90

-

6,90

8,90

8,90

-

Ruská zmrzlina

10,90

5,90

-

9,90

9,90

4,40 (180g)

Magnum

35,90

-

26,90

35,90

35,90

-

Mrož jahoda

13,90

-

-

13,90

9,90

11,90

Nanukový dort

12,90

12,90

12,90

-

12,90

9,60

Zmrzlina Carte-dor

134,90

-

79,90

129,00

129,90

-

Naše
RESUMÉ

V těchto letních parnech nezaškodí, osvěžit se něčím studeným. A tak
jsme vyrazili k mrazícím pultům, abychom zjistili, že ledňáček a populární Magnum je nejlevnější v Bille, tradiční ruská zmrzlina a jahodový Mrož v Penny marketu, stejně jako nanukový dort, který znají
již naše prababičky. Značkový balík ledového osvěžení Carte-dor si
pak běžte koupit taktéž do supermarketu Billa.
Přejeme příjemné osvěžení.
Průzkum proveden ve středu 12. srpna 2015
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Taneční skupina Extension Dance
se může pochlubit prvními úspěchy

Extension Dance se může pochlubit skvělými výsledky.

PROSTĚJOV Tanečníci nově založené skupiny Extension Dance, která dokáže poskytnout kvalitní výuku
tance, měli náročný, ale velmi úspěšný předposlední květnový víkend.
V Praze se konalo Mistrovství České
republiky ve street a disco show...
Prostějovští tanečníci se zúčastnili hned
v několika kategoriích a skórovali na
plné čáře s mnoha výbornými výsledky.
Hned v prvních disciplínách, kterými
byly dětské kategorie, si tanečníci vytančili několik zlatých medailí. První
příčky v sólech obsadili Diana Konečná a Dominik Svoboda, kteří následně
v dětských duetech skončili taktéž prv-

Foto Lenka Flajsarová

ní. Následovaly malé skupiny juniorů,
v nichž Dominik Svoboda, Karolína
Doleželová, Alice Flajsarová, Eva Hlahůlková, Denisa Konečná, Diana Konečná a Alice Špalková získali krásné
druhé místo. V další juniorské kategorii
ve velké konkurenci získala Alice Flajsarová čtvrté místo v sóle. Na konec velmi
úspěšného dne si vytancovala Alice
Flajsarová s Gabrielou Koudelkovou
skvělé a zasloužené první místo v dospělých duetech.
Poděkování zaslouží hlavně trenér
a choreograf Ondřej Berky, ale i všichni zúčastnění tanečníci a samozřejmě
i rodiče.
(tok)

„BÝT HASIČEM JE KONÍČEK NÁROČNÝ NA ČAS, ALE PŘI POHLEDU NA ŘADU ÚSPĚCHŮ TO TĚŠÍ,“ ŘÍKÁ JAN BRABEC
EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

Tomáš Kaláb

PROSTĚJOV „Nebýt hasičů, kulturní život v obcích upadá.
Navíc kde je potřeba pomoc, tam přiložíme ruku k dílu,“ slyšel starosta Okresního sdružení hasičů Prostějov Jan Brabec na
valných hromadách všech devatenácti okrsků od starostů obcí
prostějovského regionu. To asi nejlépe svědčí o významu dobrovolných hasičů, kteří se navíc z celospolečenského hlediska
podílejí na užitečné výchově mladé generace. Po volbách v okrscích proběhla na jaře inaugurace funkcionářů na další pětileté
období na okresní úrovni. Co se podařilo v posledním období
i o vyhlídkách do následujícího hovořil exkluzivně pro Večerník
staronový starosta, který začal už své třetí funkční období.
Co se po volbách v okresní organizaci změnilo?
„Dostal jsem znovu důvěru ve funkci
starosty okresního sdružení, nově byli
zvoleni dva náměstci Bořivoj Grepl
a Jiří Zips. Navrhujeme také svého
kandidáta na republikovou úroveň. V
dubnu proběhly volby krajského vedení. Kandidatury na předsedu jsem se
nakonec vzdal, krajskou předsedkyní
byla zvolena starostka olomouckého
okresního sdružení Vlastimila Švubová. Společně plánujeme akce do konce
tohoto roku.“
Jak si hasiči na Prostějovsku
stojí v profesionálních dovednostech?
„Jednotlivé zásahové jednotky dobrovolných hasičů podléhají vedení příslušné obce, jsou to ale naši členové,
které ve spolupráci s Hasičským zá-

chranným sborem průběžně školíme.
Soutěže v požárním sportu se pořádají
v každé větší obci, na okrscích, což pomáhá při přípravě na reálnou situaci,
kde poté hasiči zúročí svůj trénink. Pro
nás jsou ale podstatnější postupové
soutěže, kde platí oficiální pravidla
vydávaná naším ústředím. Jsou v nich
obsaženy kromě požárních útoků další
disciplíny jednotlivců i štafet a jsou pořádány od okrsků přes okres, kraj až na
republikovou úroveň.“
Jak jste úspěšní ve výchově
mládeže?
„Naše základna čítá přes tisícovku členů, kteří se pravidelně zapojují do celorepublikové soutěže Plamen. Připravují
se celoročně, přes zimu probíhá teoretická část, kde se mladí hasiči seznamují
rovněž se strukturou organizace sdružení. Velmi zdařilá je soutěž ´Požární

Starosta OSH Prostějov Jan Brabec před praporem okresního sdružení.
ochrana očima dětí´, která se vyhodnocuje při příležitosti Dne IZS. Jedná se
o literární a výtvarnou soutěž s tematikou požární ochrany. Zúčastňuje se jí
každoročně devět set až dvanáct set dětí
nejen ze sdružení dobrovolných hasičů,
ale i ostatní děti ze škol, včetně mentálně
postižených. V celorepublikovém finále
má náš region pokaždé nejméně dvě
želízka v ohni, dokonce i jednu práci z
mateřské školy.“

Od kterého věku se vůbec může
stát dítě dobrovolným hasičem?
„Naši benjamínci mají pět, šest let. Je
roztomilé, když na takových nejmenších hasičích vidíte přilbu a pod ní
prakticky hned nohy. (úsměv) Ta zář
v jejich očích je už ale opravdová.“
Jaké soutěže pro mládež pravidelně pořádáte?
„Pro mládež připravujeme dvakrát ročně soustředění, na pod-

zim jde o závod požární všestrannosti, postaru branný závod,
zaměřenýnaorientacivpřírodě,zdravovědu, střelbu ze vzduchovky, uzlování
a další univerzální dovednosti. Na
jaře se pak v areálu reálného gymnázia koná okresní kolo hry Plamen, kde se provádí požární útok
a štafety. Vítězové postupují do krajského kola, kde máme každoročně
umístění na předních příčkách, což
je nejlepším důkazem toho, že se jednotliví vedoucí svým svěřencům poctivě věnují. Předloni dosáhla velkého
úspěchu děvčata z Otaslavic, která se
třikrát dostala až do republikového
finále v požárním sportu. Jednou obsadila dvanácté, podruhé se dělila o páté
místo a jednou získala šesté místo ze
sedmnácti účastníků. Družstvo ovšem
nastupovalo pod zástavou Prostějova.“
Právě to vás přimělo k vytvoření vlastního hasičského
praporu?
„Ano, v této souvislosti jsem inicioval shromáždění finančních
prostředků na pořízení vlastního
praporu našeho okresního sdruže-

ní, který nám v roce 2013 předali
zástupci obcí, jenž na něj finančně
přispěli. Vloni na Den otevřených
dveří třicátého dubna byl slavnostně požehnán olomouckým arcibiskupem Graubnerem. Obřad se
uskutečnil za hojné účasti nás hasičů i veřejnosti před radnicí, takže
vše proběhlo ve velmi slavnostním
duchu.“
Existuje vlastně dobrovolný
hasič-penzista?
„Členové nad pětašedesát let, kteří
jsou hasiči nejméně čtyřicet roků
a mají všechna postupová vyznamenání, obdrží titul zasloužilý hasič,
což je v podstatě jediné viditelné
poděkování za celoživotní práci pro
hasiče i společnost. Je alespoň zřízen aktiv, který se o tyto členy stará,
dvakrát ročně pro ně pořádáme celodenní akci, na jaře třeba byla nejbližší ve Slatinkách a na Kosíři. Účast je
zdarma, náklady hradí zčásti okresní
sdružení, snažíme se také získat příspěvky ze strany obce, kde se akce
koná. Pro hasičské seniory je to vždy
příjemné zpestření.“

kdo je jan brabec
Hasičem je od devíti let, kdy bydlel v Křenovicích u Kojetína. „Fotbalové
hřiště bylo u státní silnice, kam mě nepouštěli, zato hasiči sídlili u kostela,
tak jsem začal docházet tam,“ vzpomíná dnes s úsměvem Jan Brabec. Od
svých patnácti let až do roku 2005 se věnoval výchově mládeže, od roku
1972 pak pořádal okresní soutěže hry Plamen, o sedm let později se stal vedoucím komise mládeže. Kromě toho fungoval jako instruktor a rozhodčí
požárního sportu. Z celého rodu je jediný hasič.

Pohár starosty obce Hluchov získala i letos Všehochuť
HLUCHOV Stejného vítěze jako
před rokem nabídl v pořadí devátý
ročník turnaje v malé kopané O pohár starosty obce Hluchov. Celkově
již počtvrté se z výsledného triumfu
mohli těšit hráči Všehochuti, souboji
s dalšími sedmi účastníky prošli bez
porážky a za celou dobu ztratili jen
dva body, když se s šestými „Grafiky“
rozešli smírně 1:1.
Úspěšný obhájce se při systému každý
s každým mohl spolehnout na velkou
ofenzivní sílu. Zatímco ostatním celkům se podařilo za celý den vsítit maximálně devět branek, Všehochuť jich
nasázela hned čtyřiadvacet, což dává
průměr téměř tří a půl tref na zápas. Paradoxně nejvíce se o tom přesvědčil nakonec druhý Hegeš Team z Prostějova,
jenž inkasoval hned sedmkrát.
Není tak divu, že se nejlepší hráč
ukrýval právě ve vítězné sestavě,
stal se jím Tomáš Nevrla. O nejlepšího gólmana se pak alespoň podle
organizátorů mohl opírat domácí

Domácí výběr dokázal třikrát zvítězit a dvakrát remizovat, což mu vyneslo třetí
místo.
Foto: Tomáš Smékal

Hluchov, i díky výkonům Michala
Dočkala si Juniors Semos zajistili
bronzovou pozici.
Již zmíněný Hegeš zvládl čtyři duely vítězně, s Kostelcem se rozešel 0:0 a vedle
Všehochuti podlehl ještě 0:1 Čechám
pod Kosířem, třetí Hluchov získal jen
o dva body méně, když třikrát zvítězil
a k tomu remizoval s Kostelcem, Čechami a podlehl nejlepšímu duu. Navlas

stejné skóre, ale o bod méně získaly
Čechy pod Kosířem, pátí skončili Béci,
šestá pozice připadla „Grafikům“, sedmá
Kostelci a pořadí uzavírali Medvědi.
„V posledních letech se složení turnaje
nemění, což svědčí o tradici a oblíbenosti. V letošním roce však přece jen
k jedné změně došlo, když Čelechovice
na Hané nahradil nováček Čechy pod
Kosířem, kterého jsme ihned pasova-

li na konkurenta na zisk poháru. To je i starosta obce pan Vladimír Dvorský, rům i dvojici rozhodčích Karel Kučera
předvedly Čechy hned ve svém prvním který poháry předával. Poděkování pa- a Radek Motal,“ neopomněl zmínit.
zápase proti týmu Všehochuti, který byl tří Obecnímu úřadu Hluchov, sponzo(jim)
složen převážně z hráčů z Přemyslovic
Výsledky hluchovského turnaje:
a Ptení. Čechy ihned loňského vítěze zaHluchov
–
Medvědi
1:0, Graphic – Kostelec 0:0, Hegeš – Béci 1:0, Všehochuť –
skočily a ujaly se vedení 2:0, Všehochuť
Čechy
3:2,
Hluchov
–
Hegeš 1:2, Medvědi – Béci 1:2, Všehochuť – Kostelec 4:0,
má však silný tým, který prokázal kvalitu
svých hráčů a nakonec otočil utkání ve Čechy – Graphic 0:3, Hegeš – Medvědi 2:0, Hluchov – Béci 1:0, Všehochuť –
Graphic 1:1, Hluchov – Kostelec 1:1, Medvědi – Čechy 1:0, Hegeš – Všehochuť
svůj prospěch,“ pustil se do hodnocení 0:7, Béci – Kostelec 3:1, Hluchov – Graphic 3:1, Medvědi – Všehochuť 0:2, Hlujeden z pořadatelů Tomáš Smékal.
chov – Čechy 0:0, Hegeš – Kostelec 0:0, Béci – Graphic 1:0, Medvědi – Kostelec
Těšilo ho, že se na útulném hřišti se- 0:1, Béci – Čechy 0:3, Hluchov – Všehochuť 2:3, Hegeš – Graphic 1:0, Čechy –
šlo osm vyrovnaných mančaftů a celá Kostelec 3:0, Medvědi – Graphic 0:1, Hegeš – Čechy 0:1, Béci – Všehochuť 1:4.
akce se uskutečnila v pohodové atmoKoneèná tabulka:
sféře. „Bylo vidět, že si všichni přijeli
1.
Všehochuť
7 6
1
0
24:6
19
zahrát a pobavit se, prostě příjemně
2.
Hegeš
Team
PV
7
4
1
2
6:9
13
strávit sobotní den. Letošní ročník se
3. Juniors Semos Hluchov 7 3
2
2
9:7
11
opravdu mimořádně povedl a my už 4. Čechy pod Kosířem
7 3
1
3
9:7
10
můžeme pomalu přemýšlet, jak a čím 5. Béci Prostějov
7 3
0
4
7:11
9
zpestříme nastávající jubilejní desátý 6. TTCE Graphic PV
7 2
2
3
6:6
8
ročník,“ pousmál se.
7. Kostelec na Hané
7 1
3
3
3:11
6
Třešničkou na turnaji pak pro něj bylo 8. MK Medvědi Prostějov 7 1
0
6
2:9
3
hřejivé třetí místo pro hluchovský tým.
Individuální ocenìní:
„Je vždy poskládán z hráčů, kteří jsou
Nejlepší hráč: Tomáš Nevrla (Všehochuť)
z Hluchova nebo jsou s naší obcí nějak
Nejlepší brankář: Michal Dočkal (Hluchov)
spjati. Na tom si zakládáme, což oceňu-
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Martin Richter se dohodl
s Frýdkem-Místkem
zjistili jsme
JIŘÍ MOŽNÝ

Foto: internet

PROSTĚJOV Po třech letech strávených v zahraničí se zkušený obránce Martin Richter vrací zpět do českých hokejových soutěží. Tedy
v případě, že mu to zdravotní stav dovolí. Sedmatřicetiletý mistr světa
z roku 2001 se totiž v létě podrobil operacím kotníku i kyčle a nyní se
stále ještě zotavuje. Pokud ovšem i zbytek léčby dopadne úspěšně,
představí se prostějovský rodák, dvojnásobný domácí šampion a také
mistr Polska na moravských a slezských kluzištích. V posezónní pauze
ho totiž oslovili zástupci Frýdku-Místku a s nabízenými podmínkami ze
strany ambiciózního druholigisty souhlasil.

GLOSA VEČERNÍKU
KU
JIŘÍ MOŽNÝ

Poučení

z krizového vývoje
Venkovní teploty vysoko přesahující
třicetistupňovou hranici a horko
větší než u břehů Středozemního
moře spíše vybízejí k trávení času
u vody v jejím kapalném skupenství,
s přibývajícími srpnovými dny se však
pozornost sportovních příznivců stále
více obrací k její pevné podobě. Nejde
ani tak o led používaný do nápojů,
byť ten je také v kurzu, stále více se
totiž blíží start nové hokejové sezony.
Tu minulou vyhlíželi po předešlé
postupové euforii všichni s velkým
očekáváním a o to trpčejší bylo
následné vystřízlivění, kroky učiněné
od tohoto jara ovšem vybízejí k novému optimismu.
Nemá cenu stále dokola omílat,
jak se v minulé sezoně nepodařilo
téměř nic kromě záchrany, důležité
je, že si všichni zúčastnění uvědomili
množství chyb. To je prvním krokem
nezbytným k lepším vyhlídkám
a letní změny v hráčském i realizačním
týmu naznačují, že nezůstalo jen
u pomyslného sypání popele na hlavu.
Jádro kádru zůstalo, šanci dostávají
i místní hráči a třeba na Marku

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

Kalužovi je vidět, že z něj roste perspektivní prvoligový bek, k tomu
i výběr posil nezní marně. V případě
Mojžíše a Moskala tu sice je riziko, že
vzhledem ke svému věku již nenaplní
představy a budou muset mužstvo
opustit s předstihem jako loni Vosátko, obecně ale do Prostějova zamířili
zkušení hráči a vůdčí typy, což platí
pro ty starší i mladší tváře. A chvályhodné je rovněž angažování trenéra
gólmanů, byť z angažmá Juraje
Šimbocha nakonec sešlo.
Důležitý ještě bude další prvek, jak reagovat na případnou kritiku, pokud
by se opět nedařilo. Jednou z možností
je zakázat hráčům komunikovat
s médii, to samo o sobě ale problém
nevyřeší, stejně jako vysoké pokuty
pro členy kádru, kteří se odváží
pohovořit otevřeně a představit realitu bez zbytečného přikrášlování.
Je pochopitelné, že vedení klubu usiluje o to, aby se o něm hovořilo jen
v pozitivním světle, ale nelze si to vynucovat výhrůžkami či sankcemi.
Tudy správná cesta nevede a ve
výsledku to přinese pravý opak.

„Dostal jsem zajímavou nabídku a dohodli jsme se. Prvořadá je pro mě zdravotní stránka, podle ní se definitivně rozhodnu, jestli se ještě
vrátím na led. Dá se říci, že už přesluhuju, taková je realita a nechci zabírat místo mladým perspektivním hráčům, kteří potřebují prostor,“
představil svou aktuální situaci hráč draftovaný před patnácti lety slavnými newyorskými Jezdci.
Ve hře byl i jeho návrat domů na Hanou, nic konkrétního ale na stole nebylo. „Nebylo to tak daleko jako dva roky zpět. Volal mi Jirka Vykoukal, ale bavili jsme se jen tak obecně a pak se už neozval. Víceméně jsem pak nabídky přestal řešit a soustředil jsem se na zdraví,“ podotkl.
V tu chvíli se ukázalo býti nevyhnutelné ukázat se na operačním sále. „Kotník mě trápil už delší dobu, injekcemi se to ale zlepšilo a před
Vánocemi jsem v Sanoku podepsal novou smlouvu. Pak se ale vrátily velké problémy a dokonce jsem musel některé zápasy vynechat. Nakonec se to nakumulovalo a byl jsem na dvou operacích s kotníkem i s kyčlí,“ popsal Richter své peripetie.
Někdejší bek Prostějova, Olomouce, Šumperku, Karlových Varů, finské SaiPy, amerického Hartfordu, pražské Sparty, ruského CSKA
Moskva, libereckých Bílých Tygrů, Pardubic, Banské Bystrice, švédského Södertälje, Komety Brno, třineckých Ocelářů a naposledy polského Sanoku se tak nyní naplno věnuje rekonvalescenci a čeká, jak vše dopadne.
„Zatím se stále dávám dohromady, ale jde to podle plánu a bez komplikací. Už se můžu normálně pohybovat, na extrémní zátěž to ale zatím
ještě není. Očekávám ještě tak tři týdny klidnějšího stádia, pak se uvidí,“ přiblížil svůj aktuální stav.
Dopadne-li vše dobře, setkal by se Martin Richter z týmu s dalším Prostějovákem Radkem Meidlem, dřívějším Jestřábem Martinem
Piechou i gólmanskou jedničkou poslední sezony Jurajem Šimbochem. A společně se slovenským olympionikem Richardem Šechným by
se stal hlavní hvězdou převážně mladého výběru, jehož jediným cílem je okamžitý postup ze druhé do první ligy.

ŠOK V OKRESNÍ KOPANÉ:

rubriky
IVAŇ A DOLOPLAZY ODHLÁSILY MUŽE Večerníku

PROSTĚJOV Nakonec pouze
devítičlenná bude v právě počínající
sezoně 2015/2016 IV. třída OFS
Prostějov. Nejnižší okresní soutěž
mužů mělo původně po konci
rezerv Kralic na Hané a Vrahovic
hrát jedenáct mužstev, jenže
těsně před zahájením ročníku
dovedla těžká situace se skládáním
hráčského kádru ke krajnímu
řešení funkcionáře oddílů Sokol
Ivaň a FC Morávia Doloplazy. Oba
celky tak minimálně na rok mizí
z mužské kopané.
„Jaro jsme odehráli jen v osmi lidech
a nyní jsme čekali do poslední chvíle.
Měli jsme slíbené posily, ale když se
to mělo dojednat, tak za ně Tovačov
chtěl moc peněz a odjinud nemůžeme
nikoho sehnat,“ pokrčil smutně rameny předseda ivaňského oddílu Karel
Křesťan.
Klubu tak zůstali čtyři vlastní kmenoví
hráči, ti v případě zájmu mohou odejít
na hostování. A funkcionáři se během

následujících měsíců budou snažit
o to, aby přestávka skutečně byla pouze
jednoletá. „Fotbal nám tu bude hodně
chybět a doufám, že se to podaří. Mělo
by vyjít více hráčů z tovačovského dorostu, tak to snad díky nim dáme dohromady. Svého nemáme nic, chtěli jsme
sice založit žákovské družstvo, přišlo ale
jen šest dětí, tak se rozutekli do Klenovic
a Tovačova,“ posteskl si Křesťan s tím, že
hřiště bude udržováno.
Předseda doloplazského oddílu Petr
Štěpánek nechtěl radikální řešení komentovat, pravděpodobně ale rozhodly stejné okolnosti. To naznačil okresní
fotbalový sekretář Karel Kubalák.
„Byl to pro nás velký šok a nepamatuji,
že by některý tým vystoupil ještě před
soutěží. Na losovacím aktivu se všichni
zúčastnění vyjádřili, že mají dost peněz
i hráčů, nakonec se ale ukázalo, že
někde měli jen šest lidí. První signál
přišel z Ivaně, hned na druhý den
se ozvaly Doloplazy,“ konstatoval
v rozpoložení dalekém nadšení.

V souladu s prvním odstavcem článku
23 rozpisu soutěže tak svaz udělil
Doloplazům a Ivani pokutu deset tisíc korun za odstoupení ze soutěže.
„Snad tuto částku dáme dohromady,
nepočítali jsme s tím ale. Doufali jsme,
že dokud soutěž nezačne, tak se pokuta platit nemusí,“ nepotěšilo Křesťana.
Výše uvedené skutečnosti výrazně
zasáhly do jízdního řádu soutěže,
podzimní část již vzhledem k návaznosti „béček“ na „áčka“ přelosovat nejde
a každý víkend tak bude mít volno
hned trio mužstev. O tom nadcházejícím to platí pro Želeč, Plumlov „B“
a Mostkovice „B“.
„Je to nejnižší soutěž, která se hraje
hlavně pro zábavu, takže věřím, že to
regulérnost neovlivní. Nemáme indicie, že by něco takového bezprostředně
hrozilo i jinde, STK si ale vyhradila
právo pro příští sezonu upravit III. a IV.
třídu podle počtu přihlášek a vypadá
to, že asi nově vytvoříme dvě skupiny
III. třídy,“ odhaduje Kubalák. (jim)

MAJSTRŠTYK
Memoriál Otmara Malečka bude
i v letošním roce lahůdkou, do Prostějova dorazí cyklističtí velikáni v čele
s novozélanďanem Aaronem Gatem. Ten to má ze své domoviny na
Hanou více než 17 tisíc kilometrů.
DEBAKL
Nakonec jen pětatřicet mužstev naskočilo do soutěží pořádaných OFS
Prostějov. Těsně před startem se totiž
i za cenu pokuty odhlásily celky Ivaně
a Doloplaz, čímž má IV. třída velmi
sporé obsazení.
ČÍSLO VEČERNÍKU
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Ačkoliv se jedná teprve o přípravné období, první hokejové
derby nové sezony přilákalo do
ochozů téměř tisícovku diváků.
Větší radost nakonec mohli mít
hostující příznivci, v Prostějově
se radovali Zubři.
VÝROK VEČERNÍKU

JINÝ ÚHEL POHLEDU

VYDRŽÍ HOKEJOVÁ IDYLA?

5. ZÁŘÍ, TO BUDE HUKOT!

Nejednou během tohoto kalendářního roku jsem
nejen na tomhle místě komentoval aktuální situaci
Petry Kvitové v tenisovém kolotoči. Vždy jsem se
snažil zachovat pozitivní náhled, ale vzhledem k okolnostem (rozchod s náročným kondičním koučem,
delší pauza od tréninkové dřiny, neustálé herní
i zápasové výkyvy) často zazněl též kritický tón. Teď
vyšlo najevo, že hráčka TK AGROFERT Prostějov
prodělala mononukleózu, s jejímiž následky se velmi
pravděpodobně potýká až dosud. A v této souvislosti se musím Petře omluvit. Přiznám, že vnitřně se
mi moc nelíbilo, jak zdánlivě bez pádného důvodu
nechtěla tolik makat, dávala přednost odpočinku.
Nyní je jasné, že všechno bylo naopak: i přes obrovskou, až nepřirozenou únavu se dál snažila jet na maximum, jenže to prostě nešlo. Zaplaťpánbůh, že nakonec
vyšla najevo pravda, byť nepříjemná a se zpožděním.
Alespoň každý včetně pochybovačů jako já vidí celou
situaci z úplně jiného úhlu a místo odsouzení může
Kvitové vyseknout poklonu za nezdolnou vůli. Zůstat
navzdory takovým problémům čtvrtá na světě je úctyhodné. Hlavně však přejme plné zdraví, neboť to ční
vysoko nad veškeré sportovní úspěchy.

Nechci být za věčného šťourala, kterému se pořád
něco nezdá. A prostějovskému hokeji opravdu přeji,
jak se dokázal vyhrabat ze zimně jarních trablů až
k současné skvěle probíhající přípravě. Přesto si nemohu odpustit jedno krátké zamyšlení nad tím, kde se
Jestřábi nacházejí a kam směřují. Jestli mě totiž paměť
neklame, po skončení minulé sezóny požadoval šéf
mužského A-týmu LHK Jaroslav Luňák od vedení
města několikamiliónovou dotaci s tím, že bez jejího
přidělení mohou vzniknout vážné potíže s financováním klubového chodu i další prvoligové existence.
Nad tímhle tématem proběhlo dost vzrušených diskusí, každopádně peníze nakonec přitečou (nebo už
přitekly) a hanácký oddíl začal mohutně posilovat. Po
pravdě mě překvapilo, kolik hráčů zvučných jmen do
Prostějova v krátké době zamířilo. Je pravda, že jestřábí
generalita současně oznámila řadu nových, patrně
movitých partnerů i sponzorů, ale přesto se nemohu
zbavit obav, aby zdejší hokej tak personálně nabitý kádr
dlouhodobě ekonomicky utáhl. Pokud ano, může to
být paráda, kterou si divácky nejnavštěvovanější sport
v našem městě zaslouží. Opačné vyústění raději ani
nedomýšlet.

Letní prázdniny letos skončí den po posledním
srpnovém víkendu. První zářijovou sobotu však
máte ideální příležitost, jak si volnem vyplněnou
pohodu alespoň o jeden mimořádný den ještě
prodloužit. Osobně vůbec nepochybuji o tom, že
se vám to určitě povede, když 5. září navštívíte či se
přímo zúčastníte akce Česká spořitelna Plumlovský
drak 2015. Možnost zapádlovat si na velké lodi
v rámci otevřeného závodu stále existuje doslova pro
každého, a jestli tohle není parádní zábava s notnou
dávkou adrenalinu, tak už fakt nevím, co jiného je.
Odhodit aspoň na několik hodin zbytečné zábrany,
pořádně si máknout v partě podobně odhodlaných
lidí a třeba i porazit soupeře z jiných plavidel, to zní
přece lákavě! A pokud jste v dračí lodi ještě nikdy
neseděli? Vůbec nevadí, během tréninkového pátku 4. 9. se nijak složitou práci s pádlem na palubě
naučíte. Jestli se ani tak nenecháte k aktivnímu absolvování Plumlovského draka přesvědčit, nevadí.
V hezký zážitek se může proměnit i pasivní sledování
celého klání na přehradě z pozice diváka. Zvlášť při
natolik lákavém doprovodném programu včetně letů
horkovzdušným balonem. Bude to zkrátka hukot!

„POKUD NÁM TO PŮJDE
A NIKDO SE NEZRANÍ,
BUDEME HRÁT V SESTAVĚ, KTEROU MÁME.“

trenér Ariete Prostějov
ZBYNĚK CHOLEVA
je se stávajícím kádrem spokojen
KOMETA VEČERNÍKU

MIROSLAV ČADA
Daleká cestaa hlavního
kouče prostějovských
tějovských
volejbalistekk přinesla
své ovoce a na Hané
nově budouu působit
hned tři kubánské
bánské
hráčky, mimo
jiné i kapitánánka tamější
ší
ženské reprezentace.
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Fotbal
´
´
zapasove
´ˇ

menicko

MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
3. kolo: 1.SK Prostějov – Slovácko
„B“ (sobota 22.8., 16.30, rozhodčí:
Polák – Líkař, Sedláček).
SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
3. kolo, neděle 23. srpna, 16.30:
Určice – Mohelnice „B“, Šternberk –
Kralice na Hané (sobota 22.8., 16.30).
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
3. kolo, sobota 22. srpna, 16.30:
Moravský Beroun – Konice.
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
3. kolo, neděle 23. srpna, 16.30:
Klenovice na Hané – Beňov (sobota
22.8., 16.30), Lipník nad Bečvou –
Plumlov (sobota 22.8., 16.30), Bělotín
– Lipová, Lutín – Čechovice, Mostkovice – Náměšť na Hané.
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
3. kolo, sobota 22. srpna, 16.30:
Újezdec – Vrchoslavice, Nezamyslice
– Horní Moštěnice, Pivín – Kostelec
na Hané (neděle 23.8., 16.30).
1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
3. kolo, neděle 23. srpna, 16.30:
Hvozd – Velká Bystřice (sobota 22.8.,
16.30), Babice u Šternberka – Protivanov (sobota 22.8., 16.30), Otinoves
– Nové Sady „B“, Jesenec – Slavonín.
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U17:
3. kolo: 1.SK Prostějov – Vyškov (neděle 23.8., 10.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U16:
3. kolo: 1.SK Prostějov – Vyškov (neděle 23.8., 12.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - starší:
3. kolo: Čechovice – Přerov (neděle
23.8., 10.00, P. Dorušák – Ol KFS, Ol
KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - mladší:
3. kolo: Čechovice – Přerov (neděle
23.8., 12.15, Ol KFS – P. Dorušák, Ol
KFS).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
3. kolo: Konice – Opatovice (neděle
23.8., 10.00), Lipník nad Bečvou –
Určice (sobota 22.8., 14.00), Kostelec
na Hané – Chomoutov (sobota 22.8.,
11.00).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ - dorost:
3. kolo: Smržice – Náměšť na Hané
(sobota 22.8., 10.45), Protivanov –
Loštice (neděle 23.8., 11.00).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV SPORTIKA II. TØÍDA:
3. kolo, neděle 23. srpna, 16.30:
Brodek u Prostějova – Skalka, Horní
Štěpánov – Přemyslovice, Němčice Čechovice „B“, Vrahovice – Držovice
(sobota 22.8., 16.30), Otaslavice –
Zdětín (sobota 22.8., 16.30), Olšany
- Haná Prostějov (sobota 22.8., 16.30),
Smržice - Určice „B“.
III. TØÍDA:
3. kolo, neděle 23. srpna, 16.30:
Kladky - Ptení, Dobromilice - Protivanov „B“, Výšovice - Tištín, Brodek u
Konice - Bedihošť, Nezamyslice „B“ Kostelec na Hané „B“ (10.00), Vícov
- Čechy pod Kosířem.
IV. TØÍDA:
3. kolo, sobota 22. srpna, 16.30:
Tvorovice - Pavlovice u Kojetína (neděle 23.8., 16.30), Pivín „B“ - Biskupice, Přemyslovice „B“ - Brodek u Prostějova „B“, Želeč volno, Plumlov „B“
volno, Mostkovice „B“ volno.
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
DOROSTU:
3. kolo, sobota 22. srpna, 14.00:
Haná Prostějov – Plumlov (10.00),
Nezamyslice – Brodek u Prostějova,
Otaslavice – Kralice na Hané (neděle
23.8., 10.00), Pivín – Brodek u Konice
(neděle 23.8., 14.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

Pondělí 17. srpna 2015
www.vecernikpv.cz
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Určice sahaly v Zábřehu po bodu, vrátily se s prázdnou Fotbalisté Konice Lipová vyhrála podruhé, vedlo se i Klenovicím
XXX
doma nezaváhali
1
I.A třída skupina B
URČ

0

ZÁBŘEH, URČICE Nedáš gól, nemůžeš bodovat. To se plně potvrdilo
v nedělním zápase Určic na hřišti Zábřehu. Hostující tým dokázal přežít
úvodní nápor loni ještě třetiligového
soupeře, aby se ve druhé půli osmělil k vyšší útočné aktivitě. Bezzubá

koncovka a inkasovaná branka čtvrt
hodiny před koncem však bodové
naděje zhatily. „Nepodali jsme nijak
extra výkon, při troše štěstí jsme ale
mohli bodovat,“ poznamenal určický trenér Evžen Kučera.
Určice nastoupily v Zábřehu bez Oty
Cetkovského, kterého nahradil na postu stopera Dominik Bokůvka. Hostující mužstvo začalo hodně nesoustředěně a jen díky štěstí a vychýlené střelecké
mušce domácích neinkasovalo. „První

dvacetiminutovka byla z naší strany
opravdu špatná. Kdybychom dostali
tři góly, bylo zameteno,“ přiznal chabý
vstup Evžen Kučera.
Jeho svěřenci se však postupně oklepali a dokázali hru ve středu pole
srovnat. Po změně stran pak měli
místy i herně navrch. „Náš výkon
se rapidně zlepšil. Dokázali jsme
si i vytvořit ložené šance, bohužel
jsme je neproměnili,“ litoval Kučera.
V dobrých pozicích se ocitli Halouzka

a Hochman, oba však před bránou soupeře míč do brány dostat nedokázali.
Další nebezpečnou střelu Halouzky
pak zpacifikoval zábřežský brankář. O
osudu utkání tak rozhodl jediný gól,
který vstřelil domácí plejer Kapl – 1:0.
„Měli jsme příšerný vstup do utkání.
Postupně jsme se zlepšovali, ale celkově jsme nepředvedli nic světoborného.
Kdybychom po čtvrt hodině prohrávali o tři góly, nemohli bychom se divit,“
komentoval utkání Evžen Kučera.

Jeho tým čeká ve třetím kole domácí vystoupení s rezervou Mohelnice,
která v obou svých zápasech zvítězila.
„Těžko předvídat, nebo tipovat. Každý zápas v téhle soutěži je jiný, o čemž
svědčí i výsledky. Myslím si, že letos
nebude žádný jasný favorit a každý
může porazit každého,“ uzavřel určický lodivod.
Určice se představí na domácím trávníku v neděli 23. srpna s výkopem
v 16:30 hodin.
(zv)

Kralice doma schytaly hned sedm gólových ran
KRH
VEL

0
7

KRALICENAHANÉ,PROSTĚJOV
Takhle si domácí premiéru rozhodně nepředstavovali. Po úvodní
remíze 2:2 na půdě Kojetína přivítali kraličtí fotbalisté na svém trávníku hráče Velkých Losin a zrodil se
z toho krutý debakl pro hostitelský
oddíl. Hráči z lázeňského města navázali na tři body proti Chválkovicím a s chutí si zastříleli i na Hané.

„Je to jen fotbal, nejde o život,“ glosoval lakonicky trenér Kralic Ivo Gottwald. „Rozhodla situace, kdy jsme
šli do brejku čtyři na dva, jenže jsme
to pokazili a následoval protiútok od
jejich vápna do naší rozhozené defenzivy, protože se všichni hnali dopředu.
Jejich hráč šel sám na bránu, Škoda šel
ve vápně do skluzu, ale byl tam pozdě.
Přišla tak červená karta i penalta,“ popisoval.
V tu chvíli již domácí prohrávali 0:1,
o necelou půlhodinu dříve totiž otevřel
skóre Mičunda. „Měli jsme dobrý začátek, působili jsme fotbalově, dostali jsme

ale nešťastný gól, když brankář vyrazil
míč jen do kolena protihráče. I nadále se
ale hrálo pěkně technicky z obou stran,“
dělil se o dojmy zkušený trenér.
Oslabení ale vše změnilo a postupně
začalo skóre narůstat až do výsledné
podoby 0:7. „Chtěli jsme snížit, tak
jsme to otevřeli. Jenže v závěru poločasu jsme inkasovali potřetí a bylo po zápase. Druhá půle se už jen dohrávala,
i kvůli lidem jsme to ale nechtěli zabalit,
stále jsme se hnali do útoku a oni nás
trestali z brejků,“ smutně krčil rameny.
Vrátily se mu tak vzpomínky na podzim 2012, kdy kraličtí schytali v Oska-

vě příděl 0:6. „Tehdy byl syn v Rakousku a vedl jsem tam mužstvo společně
s panem Répalem, tento výsledek to
ale ještě překonal,“ poznamenal s tím,
že se za sobotním skóre snažil udělat
tlustou čáru.
A jako mu z vysoké porážky plyne ponaučení? „Spoustě hráčů jsem nechal
benevolenci ke kreativitě a nebylo to
šťastné řešení. Kreativní mohou být
jen jeden dva a zbytek musí dělat, co
se jim nařídí. Prostě herní disciplína
a nic nevymýšlet,“ upozornil.
Nyní mají kraličtí hráči před sezonou
„anglický“ týden, v sobotu odpoledne

se představí ve Šternberku a již ve středu od půl šesté v semifinále okresního
poháru v Mostkovicích. To naopak
druhý souboj o finále mezi Plumlovem a Čechovicemi se pravděpodobně uskuteční až v náhradním termínu.
„Tyto zápasy moc rád nemám. Ten
teoreticky slabší se na vás chce vytáhnout a já to naopak vnímám jako přípravu pro vyzkoušení hráčů z lavičky
a různých věcí, takže se občas rodí
překvapení,“ podotkl Ivo Gottwald
společně s vírou, že porážka 0:7 se na
jeho týmu jinak negativně neprojeví.
(jim)

Haná získala zkušenosti, posílila i Lipová Klicpera se vrátil
do Jesence

LIPOVÁ S citelným oslabením
zadních řad se musí na počátku
nové sezony vypořádat fotbalisté Lipové. Mužstvo hrající
druhým rokem v řadě I.A třídu
Olomouckého krajského fotbalového svazu totiž během letní
pauzy přišlo o defenzivní jistotu
v podobě Petra Ohlídala. Zkušený
dvaačtyřicetiletý střední bek se
rozhodl opustit krajskou kopanou a jeho novým působištěm se
stala Haná Prostějov. „Je to pro nás
velké oslabení, přes své roky patřil
v každém zápase mezi naše nejlepší
hráče a chtěl bych mu poděkovat za
všechny sezony a zápasy, co odehrál
za SK Lipová. Vždy patřil k základním pilířům sestavy a nejlepším
hráčům,“ loučil se se svým dlouholetým parťákem z trávníku hrající
kouč Lipové Pavel Růžička.
Radost tak mohla zavládnout v táboře
prostějovské Hané. „Jsme kamarádi,
lákali jsme ho již delší dobu a nyní už
nechtěl hrát vyšší soutěž. Je to velká
posila a slibujeme si od něj, že bude

organizovat obranu s občasnými
překvapivými výpady dopředu.
Přinese zkušenosti a přispěje k týmovému duchu i dobré náladě,“ těší
se z posílení sestavy hrající kouč Hané
Martin Kolář.
Osobně zaznamenal ještě dvě změny
– Jan Mašík je pracovně v zahraničí,
naopak do klubu přichází útočník Roman Petržela. „Bude u nás hostovat
z Kralic a zkvalitní naši ofenzivu, je
ale pravda, že kvůli práci možná bude
stíhat jen každý druhý zápas,“ zmínil.
A kdo by měl zaujmout Ohlídalem
uvolněné místo? „To je otázka. Může
tam ale samozřejmě nastoupit Milan Macourek, jenž tam již odehrál
nějaké zápasy, když měl Peťa zdravotní
potíže, může tam hrát Michal Takáč.
Pokud nám bude chtít pomoci, tak
i Petr Přikryl umí hrát stopera. Variant
je víc,“ podotkl.
A nejedná se o jediný zásah do lipovského mančaftu. Již před časem
jsme avizovali změnu na brankářském
postu, kdy Ondřeji Běhalíkovi
skončilo hostování z 1.SK Prostějov

a na jeho místo přichází z Protivanova
Radek Vybíhal. K tomu „podhorský“
celek posílil i univerzál Petr Novák.
„Přichází z Hněvotína a hodně si od
něho slibujeme. Hrál kvalitně a stále
v základní sestavě, to by měla být
naše největší posila. Je to kvalitní hráč,
levák, těch je vždy málo. Může hrát na
kraji i ve středu, je schopen nastoupit
skoro na všech postech. Znám ho
dlouhodobě a dám ho tam, kde bude
potřeba,“ sdělil k nové tváři Růžička.
Po krátkém působení v Držovicích
se navíc vrátil kanonýr Martin Liška,
jehož následoval vrahovický Jakub
Jamrich, jenž naposledy vypomáhal
v Mostkovicích. „Oba jsou pro nás
velkými posilami. Kuba je silný na
standardkách, Martin umí góly dávat
i připravovat,“ těší Růžičku.
A kralické řady rozšířil v Lipové
Jakub Répal, ten přichází také formou hostovačky. „Přidal se k nám
na poslední chvíli, až tři dny před
prvním zápasem. Nebyl v kádru Kralic
a podařilo se nám domluvit,“ sdělil hrající kouč Lipové Pavel Růžička. (jim)

Haluza i Drmola zůstali v Čechovicích
ČECHOVICE I přes letní odchody
stopera Marka Zacpala s kanonýrem Petrem Halouzkou do Určic
může mít nakonec kormidelník
Čechovic Jaroslav Klimeš pohodové spaní jako na klidné vodě.
Navzdory černým scénářům totiž
zůstal Petr Haluza, na hostování
z 1.SK Prostějov se podařilo získat
beka Jana Šmída a stejnou formou
přichází z Výšovic Martin Pytela.
„Jednoho dva starší hráče bychom sice
potřebovali, ale s kádrem jsem spokojen. Nepočítal jsem, že tu Peťa bude

pokračovat, asi rozhodly pracovní
důvody. A Honza se zatím jeví velice
dobře, je to adekvátní náhrada za Marka, navíc se nám zranil Radek Jano
a ještě půl roku bude mimo hru Jara
Vinklárek,“ potěšilo Klimeše zalátání
mezery v zadních řadách.
Po náročných jednáních v týmu hrajícím „B“ skupinu I.A třídy zůstal i Dominik Drmola. U devatenáctiletého
záložníka se podařilo prodloužit hostování z Otaslavic.
„Bylo to poměrně handrkování a nakonec to dopadlo tak, že první kolo

odehrál v sobotu u nich a v neděli
u nás, pravidla to nově díky elektronizaci umožňují. Nebyl jsem z toho nadšen,
odehrát dva zápasy v takovém počasí
není žádná legrace, ale důležité je, že je
tady,“ oddechl si čechovický kouč.
Radost mu dělají i vlastní odchovanci,
v létě jich z dorostu vyšlo hned pět.
„Pro 'áčko' se zatím jeví Adam Pospíšil i stále ještě dorostenec Jirka Jančík,
dále tu naštěstí máme 'béčko', kde se
mohou otrkávat. Konkurence se mi
tak zvýšila na všech postech,“ konstatoval s potěšením.
(jim)

Exurčický válec řádí v I.A třídě

LUTÍN Papírové předpoklady se potvrzují. Mimořádně
posílený nováček I.A třídy z Lutína vstoupil do nové sezóny ohromujícím způsobem. Po dvou odehraných kolech
vede tabulku se skórem 11:1 a nikdo nepochybuje, že má
nakročeno k dalšímu postupu. Velký podíl na tom má
i exurčické trio Tomáš Los, Miroslav Nejezchleb a Michal
Skopalík (zprava), které Lutín posílilo v letní pauze.
„Výsledky v přípravě leccos napovídaly, realita je ještě lepší,“
smál se Tomáš Los po drtivé výhře v Náměšti a pokračoval:
„Všichni si to tu užíváme. S Michalem jsme v Lutíně s fotbalem začínali. O postupu se ale ještě nemluví, stojíme pevně na
zemi!“
Dalším soupeřem Lutína budou nevyzpytatelné Čechovice,
které se na silnější protivníky umějí vždy vytáhnout. „Po Čechovicích jedeme do Lipové, pokud ty zápasy zvládneme,
můžeme se bavit o vyšších cílech,“ přiznal Los.
(zv)

JESENEC Hned čtyři nové tváře
mohl zařadit do úvodních podzimních kol jesenecký kouč Petr Tichý.
O příchodech Lukáše Motla s Petrem Ullmannem z Konice a Miloše
Navrátila z Kladek jsme informovali již dříve, posledním do party se
stal kmenový hráč Jesence Martin
Klicpera.
„Naposledy hrál III. třídu za Velké
Opatovice, je to ale náš hráč a chce to
opět zkusit. Je to otázka posledních

dvou tří týdnů, podařilo se nám ale
rychle dohodnout a věřím, že bude
posilou. Zatím s námi chodí na tréninky i zápasy a snad mu to vydrží,“ přeje
si Petr Tichý.
Dvaatřicetiletý fotbalista již v minulosti oblékal dresy Rudoltic, Krnova,
Velkých Opatovic, Jesence, Bořitova,
Lipové či Rájce-Jestřebí, nyní se po
anabázi v blanenských okresních patrech rozhodl pro comeback v krajských soutěžích.
(jim)
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zprávy od zeleného stolu...
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání
dne 12. srpna 2015 rozhodla:

1. Odehráno:
II. třída 1. kolo STK schvaluje, až na utkání TJ Sokol Brodek u Prostějova –
TJ Sokol Čechovice „B“ (není uzavřen zápis), TJ Sokol Přemyslovice – FK
Skalka 2011 (výsledek 0:0, pokutové kopy 2:1, každému družstvu započítán
jeden bod, do systému zatím nejde zadat výsledek pokutových kopů), TJ Sokol
Olšany – TJ Sokol Smržice (odloženo po dohodě oddílů na středu 26. srpna
2015 v 18.00 hodin). STK uděluje pokutu 200 korun oddílu TJ Sokol Olšany za
pozdní přeložení utkání bez souhlasu STK, dle RS 2015/16 čl. 23/2.
2. IV. třída:
Ze soutěže vystoupily Sokol Ivaň a FC Moravia Doloplazy. STK bere na vědomí a uděluje pokutu 10 000 korun oběma oddílům dle RS 2015/16 čl. 23/1.
Vzhledem k nastalé situaci ve IV. třídě, si STK vyhrazuje právo pro soutěžní ročník 2016/17 upravit III. a IV. třídu dle počtu přihlášek do soutěže.
3. Změny termínů utkání:
III. třída Sokol Bedihošť – TJ Haná Nezamyslice „B“, původní termín sobota
29. srpna 2015 od 16.30 hodin, požadovaný termín neděle 30. srpna 2015 od
10.00 hodin. Dohoda oddílů.
III. třída TJ Haná Nezamyslice „B“ – Sokol Tištín, původní termín neděle 6.
září 2015 od 10.00 hodin, požadovaný termín neděle 6. září 2015 od 14.30 hodin. Dohoda oddílů.
Dorost TJ Sokol v Pivíně – TJ Jiskra Brodek u Konice, původní termín neděle
23. srpna 2015 od 14.00 hodin, požadovaný termín neděle 23. srpna 2015 od
13.00 hodin.
4. Soupisky:
Předložily oddíly TJ Sokol Přemyslovice a TJ Haná Nezamyslice.
5. Různé:
STK schvaluje sloučení družstev SK Lipová – TJ Jiskra Brodek u Konice mladší
žáci, tým bude používat název oddílu SK Lipová. STK schvaluje u soutěže dorostu střídání tzv. hokejovým způsobem.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS, odsouhlasil Roman Minx, předseda STK

Veškeré úřední zprávy a další aktuality mohou zástupci jednotlivých oddílů i jejich příznivci nacházet na internetových stránkách
Foto: Zdeněk Vysloužil
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Konice

I.A třída skupina A

KONICE, PROSTĚJOV První domácí
souboj konických fotbalistů v I.A třídě
po mnoha a mnoha letech dopadl vítězně. Tým hrajícího kouče Radka Řeháka
se dokázal oklepat z porážky na půdě
Bohuňovic, kde neúspěšně dotahoval tříbrankové manko,
a před vlastními fanoušky proti Troubelicím neinkasoval. K tomu sám přidal dva brzké zásahy a do tabulky tak zaknihoval
první tři body, což znamená posun do středu tabulky. Na čele
jsou zatím suverénně Haňovice, stejně jako nováček jsou stoprocentní i Rapotín a Bělkovice.
Sokol Konice
TJ Sokol Troubelice
2:0 (2:0)

Branky: 6. Rus, 22. T. Sedláček.
Rozhodčí: Koláček - Kulička, Balún.
Sestava Konice: Machač - Bílý, Rus
(84. M. Drešr), Řehák, Burget - Vogl, T.
Sedláček (89. Laštůvka), Kořenovský,
F. Drešr (80. P. Sedláček) – Blaha (71.
Gottwald), Antl. Trenér: Radek Řehák.
Hodnocení trenéra Konice
Radka Řeháka:
„Utkání se pro nás vyvíjelo dobře, brzy
jsme vedli o dvě branky. O to jsme to
tentokrát měli jednodušší. Nejprve se
po rohovém kopu prosadil Jara Rus,
poté z hranice šestnáctky vystřelil
Tomáš Sedláček. Nebyl to ale zápas

na jednu bránu, hrálo se převážně ve
středu pole, zpočátku jsme ale šance
měli jenom my. Ještě ve třicáté minutě
byl Tomáš Sedláček ve stoprocentní
šanci, ale netrefil bránu, hosté měli
jen pár standardních situací a pak ke
konci půle jednu tutovku, kdy šel hráč
sám na brankáře, ale Machač dobře
vyběhl a chytil. Po přestávce jsme
ze střední vzdálenosti trefili břevno
a tyčku, měli jsme tam centry, ale
žádnou čistou gólovku. Hosté se dostali do jedné možnosti, ale z malého vápna nehlavičkovali přesně. Fotbalově to
bylo nejméně podařené utkání za celé
letní období, bylo to takové ubojované.
Ale jsou z toho body, zatímco minule
prohráli 2:3.“
(jim)

Lipová
Plumlov
Mostkovice

PROSTĚJOVSKO Třetí místo patří po
úvodních dvou kolech „B“ skupiny I.A třídy fotbalistům Lipové. Stejně jako před
rokem se jim podařilo zachytit vstup
do soutěže a díky dvěma domácím vítězstvím jsou stoprocentní, jen skóre je dělí od suverénního Lutína a druhého Bělotína, tedy nejbližších dvou soupeřů. Poprvé zvítězily Klenovice a jsou uprostřed, naopak
Mostkovice, Čechovice i Plumlov zůstaly na jednom bodu
a jejich skóre je nově záporné.
Čechovice
Klenovice
Klenovice

lil dvakrát a dal dva góly… Máme
jen jeden bod, upozorňoval jsem na
těžký los, o to více mrzí minulá ztráta
v Brodku. Teď nás čeká Lutín, pak derBranky: 7. Kolečkář - 30. a 65. Mala- by s Mostkovicemi. Řekl bych spíše
ník. Rozhodčí: Šebesta - Langham- nic, než moc!“
mer, Mich. Straka. Sestava Čechovic:
SK Lipová
D. Klimeš - A. Pospíšil, Vlach, Šmíd,
FK Brodek u Pøerova
Ján - Pytela, Haluza (23. M. Klimeš),
1:0 (1:0)
Kolečkář, Drmola - Jahl (46. R. Klimeš), Nejedlý (58. Klváček). Trenér: Branka: 7. M. Vybíhal. Rozhodčí:
Kučera – Krpec, Vojtek. Sestava LiJaroslav Klimeš.
pové: R. Vybíhal – Barák, Macourek,
Hodnocení trenéra Čechovic
Spáčil, Žilka (73. Répal) – Jamrich
Jaroslava Klimeše:
(77. P. Koudelka), Takáč, M. Vybíhal
„Vyšel nám vstup, dvacet minut jsme (88. Růžička), Novák – Liška (84.
byli lepším týmem. Po zranění Halu- Barták), Petržela (62. Z. Koudelka).
zy se hra vyrovnala a soupeř skóroval Hrající trenér: Pavel Růžička.
střelou z pětadvaceti metrů. Ve druhé
půli zvýšil Bělotín důraz, hrálo se hod- Hodnocení hrajícího trenéra Lipové
Pavla Růžičky:
ně od podlahy a rozhodla další střela
ze střední vzdálenosti. Soupeř vystře- „Spokojen jsem pouze s výsledkem,
TJ Sokol Èechovice
TJ Sokol Bìlotín
1:2 (1:1)

V jižní skupině I.A třídy se potkává pět regionálních celků, první derby vyznělo hráče
Klenovic.
Foto: Jiří Možný

s hrou ne. Brzy jsme se dostali do
vedení, bohužel se nám nepodařilo
odskočit na dvě tři branky, abychom
mohli hrát v poklidu. Sice jsme nastřelili dvě tyčky, stále to ale bylo 1:0.
Vytvořili jsme si dost šancí, nebyli
jsme ale schopni z nich skórovat. Bylo
to tak drama až do konce a zbytečně
nervózní. Pravdou je, že hosté byli
nebezpeční pouze po šestnáctku, tam
jsme si to pohlídali. Vytvořili si po
standardce jednu gólovku, tu rozehráli
pěkně a trefili břevno. Zatím jsou to
dvě povinná domácí vítězství, nyní
nás čekají ještě těžší soupeři. Nejprve
Bělotín usilující o první či druhé místo, po něm Lutín, který vyhrává o pět
branek.“
SK Slatinice
TJ Sokol Mostkovice
1:0 (1:0)

nek), Musil – Hatle, Šlézar – Kamenov
ml. Trenér: Jiří Kamenov st.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Nasadili jsme pětičlennou zálohu,
protože disponujeme velkým počtem
kvalitních hráčů. Osvědčilo se to v tom,
že jsme si vytvořili několik loženek a
měli po půli vést tři nula. Místo toho
jsme prohrávali. Ve druhé půli už naše
převaha nebyla taková, ale krátce před
koncem spálil tutovku Kapounek!
Zkrátka jsme nebyli schopní vstřelit
gól, chybí nám hráč typu Jamricha,
jenž dokázal připravit finálku. Bohužel
jsme mu nedokázali splnit jeho nadstandardní požadavky, jako samostatná
šatna, osobní masérka atd… Pokud to
ale bude s naší koncovkou takhle pokračovat, tak asi pro toho 'Krasimira'
vytvoříme speciální fond!“

Branka: 41. Kryl. Rozhodčí: Drápal
TJ Sokol Plumlov
– Ehrenberger, Perutka. Sestava MostTJ Sokol Klenovice na Hané
kovic: Lukáš – Všetička (73. Křišťan),
1:3 (0:0)
Milar, Pořízka, Dadák – Chmelař (46.
(jim, zv)
Šlambor), M. Vojtíšek (78. Kapou- Více na straně 32.

Vrchoslavice jedou, zvítězil rovněž Kostelec
(71. Špička), Máj. Trenér: Vlastimil
Michlíček.
Hodnocení trenéra Kostelce
Juraje Šulce:
Kostelec na Hané
„Dnešní
výkon
byl o sto procent lepPROSTĚJOVSKO Pestrou paletu výsledší než minulý týden v Dubu. V první
Pivín ků nabídlo druhé kolo „A“ skupiny I.B třípůli jsme si vytvořili šest loženek, body. Hned v sobotu do něj vstoupili hráči hužel dali jen jeden gól. Ve druhé půli
Nezamyslice
Vrchoslavice Pivína a také ve druhém soutěžním utkání
jsme to střelecky prolomili, ale pod
nedokázali bodovat, když opět ztratili jed- dojmem náskoku jsme přestali hrát.
nobrankové vedení a prohráli 1:3, o den poz- Nepředváděli jsme hru, kterou jsme
ději se mnohem lépe vedlo fotbalistům Vrchoslavic a Kostelce se prezentovali v první pětačtyřicetina Hané. Kostelečtí zvládli derby s Nezamyslicemi a nováčka minutovce. Do sestavy se nám vrátili
soutěže poslali domů s prázdnou, Vrchoslavičtí zvládli rovněž někteří hráči, co minule nebyli. Mohli
druhé utkání pod novým koučem a drží krok s úplným čelem jsme pak i prostřídat, aby každý ukázal
soutěže. Aktuální uzavírají čtyřčlennou čelní skupinu, šest bodů co v něm je. Se třemi body jsme hodně
spokojeni, protože nás v příštím kole
se podařilo získat ještě Dubu, Troubkám a Tovačovu.
čeká cesta do Pivína. V ´Turecku´nás asi čeká peklo, nemají zatím ani
Chocholáč, Móri, Chytil – Vařeka, T. bod…“
TJ FC Kostelec na Hané
TJ Haná Nezamyslice
Menšík, Langr, Grepl (84. Smékal) –
3:1 (1:0)
Hodnocení trenéra Nezamyslic
Preisler (89. Baláš), Lužný (61. MuziVlastimila Michlíčka:
Branky: 12. Vařeka, 54. Lužný, 58. kant). Trenér: Juraj Šulc. Sestava NePreisler – 88. Horák. Rozhodčí: Jílek zamyslic: Soldát – Machálek, Lakomý, „V první půli jsme nedali šance, úvod– Lepka, Hampl. Sestava Kostelce: Král, Hájek – Fialka (85. Vévoda), ní dvacetiminutovka patřila nám.
L. Menšík – Synek (76. Zatloukal), Mariánek, Horák, Frgál – Kratochvíl Soupeř se pak dostal šťastným gólem

II.B třída skupina A

do vedení. Ten gól nás srazil, Kostelec
pak přidal další dva góly, my přestali
hrát. Zatím máme jeden bod. Jako
nováček nemáme přehnané ambice,
musíme sbírat body hlavně doma.“
TJ Sokol Èekynì
TJ Sokol v Pivínì
3:1 (0:1)

Branky: 68. Machala z penalty,
78. Řehák, Púčala – 35. Filka. Rozhodčí: J. Dorušák – Miler, Vrána.
Sestava Pivína: V. Svozil – R. Švéda,
Vláčilík, M. Sedlák – Spálovský (57.
Ondrejkovič), J. Svozil ml., Krč, Valtr,
Šišma – Filka, Barnet. Trenér: Jaroslav
Svozil st.
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„V prvním poločase jsme se dostali do
vedení, bohužel jsme to ale nepojistili,
i když možnosti byly. Barnet šel sám
na brankáře a pak byl v šanci Šišma,
jenže nedali a do druhé půle vstoupili domácí aktivněji, srovnali z penalty

a deset minut nato po další individuální chybě otočili na 2:1. Třetí branku
jsme již dostali do otevřené obrany,
když jsme hráli vabank. Jsem zklamaný přístupem hráčů, hlavně mladí
kluci si myslí, že to půjde samo. Čekyně měla hráče přes třicet let, přesto
nás předčila bojovností. Navíc jsme
doplatili na koncovku, po pauze ještě Filku vychytal brankář a pak jeho
hlavička skončila na tyčce. Po dvou
kolech nemáme ani bod a jsem z toho
velice rozčarován.“
TJ Sokol Vrchoslavice
FK Slavoj Kojetín „B“
3:2 (1:2)

Branky: 14. a 59. Konupka, 79. P.
Horák ml. – 27. Srbecký, 45. Krčmář.
Rozhodčí: Piták – Valouch, Ženožička. Sestava Vrchoslavic: Loučka –
Trávníček, Kankovský, Spiller, Martinec – P. Horák ml., Hradil, Holub (65.
Ligač), Chvojka – Menšík, Konupka
(80. Olšanský). Trenér: Dušan Václavíček.

Hodnocení sekretáře Vrchoslavic
Miroslava Coufalíka:
„Kojetín k nám přijel s mladým, běhavým a fotbalovým týmem, my jsme to
ale poctivě odmakali. Vedli jsme 1:0,
pak se hostům podařilo vyrovnat a v
poslední minutě první půle šli po rohu
dokonce do vedení. My jsme srovnali
po takovém sporném momentu, soupeř reklamoval ofsajd, z mé pozice těžko posoudit. Po chybě brankáře jsme
si vzali vedení zpět a tak to i skončilo.
Máme značně obměněný tým, odešlo
nám hodně zkušených hráčů, ale jsem
spokojen s nasazením, hráli fakt dobře. Bylo takové derby a celkem vyhecované, obešlo se to ale bez vyloučení.
A přišla i pěkná návštěva. Do soutěže
jsme vstupovali s tím, že nevíme, co
očekávat, nyní je ještě předčasné dělat
jakékoliv závěry, jsou za námi jen dvě
kola. Ale podařilo se nám vstup do
soutěže, za to jsme rádi. I když jsme
loni byli fotbalovější, tak oba zápasy
odehráli kluci na sto procent.“
(jim, zv)

Derby skončilo smírně, Hvozd i Otinoves padly
Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
Hvozd
Jesenec
„Uteklo nám to mezi prsty. Do zápasu
jsme vstoupili dobře a už v první minutě
PROSTĚJOVSKO Bez regionálního ví- jsme šli do vedení, soupeř se ještě nestačil
Protivanov
tězství dopadlo druhé kolo „B“ skupiny rozkoukat a už to bylo 2:0, kdy Milar doOtinoves
končil do prázdné brány krásnou kombiI.B třídy. Nejblíže ke třem bodům měl
nační akci. Soupeře jsme rozebírali, nepoProtivanov, jenž na domácí půdě brzy dařilo se nám ale dát kýžený třetí gól, šancí
vedl o dvě branky nad Jesencem, druhá bylo dost. Ve druhé půli ale soupeř upletl
půle ale vyzněla pro hosty, jimž se nejprve z ho... bič a po dvou standardkách dokázal
podařilo snížit a poté i vyrovnat. Otinovsi se podařilo dvakrát vyrovnat. Zklamali jsme v řešení brejkoskórovat ve Velké Bystřici, i tak ale prohrála. A s prázdnou se vrá- vých situací a přišel takový trest. Jestli ale
tili i hráči Hvozdu, kteří první půlhodinu odehráli ve Zvoli jen v budou i nadále nominovaní rozhodčí
devíti lidech. Jejich kouč pak dal příležitost i dvěma šestnáctile- ročníku 1994 či 1996, co neumí pískat,
tak úroveň fotbalu půjde dolů. Nemá
tým mladíkům, kteří budou hrávat pravidelně.
cenu si brát servítky, je to katastrofa. Jestli budou pískat taková jelita, tak se fotbal
M.
Pospíšil
(72.
Musil),
Milar
(86.
Minikam neposune.“
TJ Sokol Protivanov
lar), D. Sedlák - F. Pospíšil, V. Nejedlý
SK Jesenec
Hodnocení trenéra Jesence
2:2 (2:0)
(67. R. Sedlák). Trenér: Josef PospíPetra Tichého:
Branky: 2. F. Pospíšil, 25. Milar - 76. D. šil. Sestava Jesence: Kýr - Motl (46.
Čížek, 90. Klicpera. Rozhodčí: Greč- Klicpera), Ullmann, Burian, Horák - „Je to pro nás šťastný bod a vzhledem k
mal - Sigmund, Majer. Sestava Protiva- Kořenovský, P. Tichý ml., D. Čížek, Za- průběhu jsem s ním spokojen. v první
nova: M. Piták - J. Vybíhal, Dvořák, M. jíček (46. Navrátil) - J. Tichý, Konečný. půli byl Protivanov suverénně lepší, o
Bílek (78. Ženata), M. Sedlák - Kropáč, Petr Tichý st.
přestávce jsme to ale prostřídali, vsadili

I.B třída skupina B

Hodnocení trenéra Hvozdu
Rudolfa Švehly:
„Do třicáté minuty jsme hráli v devíti,
přesto jsme drželi stav 0:0, kluci totiž
věděli, co hrát. Pak nám chvíli trvalo,
než jsme se přeskupili a dostali jsme
branku, po přestávce jsme ale vyrovnali hru a měli jsme minimálně na
bod. Trefili jsme břevno a měli jsme
další náznaky, jenže rozhodla hrubá
chyba a gól na 2:0. Pak to domácí zabetonovali, k ničemu nás nepustili a
stav udrželi. Ve druhé půli nastoupili
teprve šestnáctiletí Jaromír Krása s
Michalem Spurným, už měli zápas
v nohách a nechci je zbytečně přetěSK Zvole
žovat. Je to ale budoucnost konické i
FC Hvozd
hvozdecké kopané a budu jim dávat
2:0 (1:0)
přednost před těmi, co nechodí praviBranky: 42. Ospálek, 63. Nejedlý. Roz- delně na tréninky a zápasy.“
hodčí: Chládek – Kylar, Beran. Sestava
SK Velká Bystøice
Hvozdu: Koutný – Antl, D. Grulich,
TJ Otinoves
Mlýnský, Szekulics – Kubica (52. Spur4:2 (2:1)
ný), Fiala, Vánský, V. Bílý - K. Procházka
(71. Krása), O. Procházka. Trenér: Ru- Branky: 19. a 44. Goldschleid, 47.
Najman z penalty, 75. Kaczmarczyk
dolf Švehla.

jsme na zkušenosti a dominovali jsme.
Ve druhém poločase jsme byli lepší a
zasloužili jsme si to, rozhodla naše silná
lavička. Domácí kluci se ale o vítězství
připravili sami, my jsme hráli vabank a
oni šli čtyři na jednoho, špatně to ale vyřešili a v poslední minutě se nám podařilo vyrovnat. Štěstí se přiklonilo k nám,
spadlo nám to tam po rohových kopech,
na nichž pracujeme. V první půli si ale
kluci mysleli, že to půjde samo, chyběla
nám síla na míči a nasazení od celého
mužstva. Pak jsme si o tom povykládali,
udělali jsme dvě změny a hrál se fotbal
podle našich not.“

– 26. Zapletal, 68. Mako. Rozhodčí:
Molík - Sládek, Petr. Sestava Otinovsi: Piňos - Andrýsek, Doseděl, Janeček, Hustý - Matocha, Mako, Zavadil,
Schmidt - Kostka, Zapletal. Trenér:
Tomáš Hrdlovič.
Hodnocení trenéra Otinovsi
Tomáše Hrdloviče:
„Velká Bystřice má velice kompaktní a
fotbalové mužstvo tvořené hráči z Holice a okolí. Chtěli jsme se jim vyrovnat
aspoň fyzicky a bojovností, to se nám
podařilo. Bohužel jsme se ale nevyvarovali hrubých chyb, ty nám prohrály
zápas. Na konci první půle jsme si dali
vlastní branku na 2:0, když jsme snížili, tak přišel brejk a penalta na 3:1. Pak
jsme se opět dotáhli a měli jsme i další
šance, jenže jsme je nedali, a jak to tak
bývá, přišel čtvrtý gól domácích, když
Janeček propadl v souboji o míč. Mrzí
mě osobní chyby, ostudu jsme ale neudělali. Je to ale škoda, náš výkon byl
lepší než minule, byli jsme aktivnější
směrem dopředu.
(jim)
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F TBALOVÁ R ZHLEDNA
Tomáš Rozehnal:
KLENOVICE SE DOČKALY, ODNESL TO PLUMLOV Klenovický
„Teď už to půjde úplně samo“
Hosté trestali laciné chyby soupeře a uštědřili domácím lekci z produktivity

PLUMLOV Pojišťovací brankou
na konečných 1:3 přispěl ke klenovickémuvítězstvídlouholetý
kapitán hostí Tomáš Rozehnal
(na snímku). Kapitánské pásky
se sice před časem vzdal, vůdčí
schopnosti ho ale neopustily
a v sobotu se uvedl také krásnou střelou zpoza šestnáctky.
A z odpovědí šestadvacetiletého středopolaře je znát, jak velkou radost tyto tři body učinily.

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
EPORTÁŽ
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
PLUMLOV Vůbec premiérového vítězství a vlastně i bodového
zisku v tomto kalendářním roce
se teprve o právě skončeném víkendu dočkali fotbalisté Klenovic
na Hané. Mužstvo prožilo kritické
jaro v krajském přeboru a porážkou vstoupilo i do známé „B“
skupiny I.A třídy, na druhý pokus
už ale tým, od léta nového kouče
Vladimíra Horáka, uspěl. Hráči se
mohli naposledy radovat 15. listopadu uplynulého roku po domácím výsledku 1:0 proti Konici,
jejich čekání skončilo přesně po
devíti měsících.
Stav před výkopem
Ve druhém kole druhé nejvyšší krajské
soutěže na sebe narazili dva nováčci
soutěže, kteří za sebou měli diametrálně
odlišný ročník. Zatímco klenovičtí se
natrápili při své premiéře mezi krajskou
elitou a poznamenalo to atmosféru v klubu, tak hráči Plumlova se dokázali umístit
alespoň na druhém místě „A“ skupiny I.B
třídy, což jim umožnilo vytoužený návrat
o patro výš. A rozdílný byl i vstup obou
celků do aktuální sezony. Klenovice pokračovaly v matným výsledcích domácí
porážkou s Lipníkem, to Plumlovu se podařilo přivézt bod z trávníku Všechovic.

Vývoj zápasu
Na pohled se jednalo spíše o remízové
střetnutí. Hosté vsadili na defenzivnější
taktiku a nechávali aktivitu soupeři, spolehnout se mohli na jistotu mezi třemi
tyčemi. Směrem vpřed to klenovičtí zpravidla zkoušeli dlouhými nákopy do běhu
či vysokými míči do šestnáctky, schůd-

O
FOTO & VIDE
GALERIEklikni na

Jiří Možný
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Hostující Klenovice (ve žluto-modrém) hrozily hlavně z rychlých brejků.

nější to v tomto směru bylo po jejich
pravé straně. To Plumlov častěji využíval
i postupný útok a dokázal permanentně
hrozit středem i po krajích. Leč finální
fáze se nedařila a góly dávali převážně
hosté. Po přestávce si navíc odbyl klenovickou premiéru Martin César a posila ze
Skalky ukázala své centimetry na obou
polovinách hřiště.

Foto: Jiří Možný

ka po centru z levé strany pak v samotném závěru zareagoval Rozehnal. Po
dlouhém autu do šestnáctky se těsně za
hranicí velkého čtverce chopil míče a ten
po ose břevno-čára-břevno zamířil do
sítě – 1:3.

ticky z ničeho. Prvního gólu dosáhli
z protiútoku, druhý jim domácí darovali váhavou rozehrávkou, třetí trefě
předcházel nepřesný odkop gólmana
a krásná střela po zisku odraženého
míče.

Osobnost utkání

Atmosféra střetnutí

Na hostující straně by se dalo najít hned
několik jmen, která se výrazně zasloužila
o export bodů z Plumlova do Klenovic.
Vše začínalo u spolehlivého gólmana Jakuba Poláka, jenž opět předvedl několik
důležitých zákroků v soubojích kdo
s koho, k tomu s jistotou sbíral vysoké
míče mířící do šestnáctky. A když už se
dopustil zaváhání, soupeř byl jalový v zakončení. A směrem dopředu se hned
dvakrát dokázal chladnokrevně prosadit
Lubomír Smékal, krásnou třetí brankou
se blýskl Tomáš Rozehnal.

Zásadní okamžiky
Samotný mač nebyl příliš bohatý na
střelecké pokusy, o to nebezpečnější
však jednotlivé situace byly. V závěru
první půle si vybral slabší chvilku klenovický brankář, když neudržel přihrávku
zprava, dorážející Klváček ovšem nejprve trefil tělo gólmana a poté míč doskotačil na tyčku. Do vedení tak šli hosté,
když centr zprava našel na protější straně
vápna Smékala a nepokrytý krajní záložník uspěl umístěnou přízemní střelou na
zadní tyč. Na druhé straně hlavičkoval
Hladký těsně vedle, Ševcůjovu ránu zastavil Polák, jenž si včasným vyběhnutím a zmenšením úhlu poradil i s nájezdem zleva. Zvýšení připravil Smékalovi
zkušený Křupka, jenž se nechal v roli
posledního beka obrat uvnitř pokutového území o míč. Hlavnímu kanonýrovi
domácích Adamu Hladkému se tentokrát nedařilo a na snížení z hlavy Dvořá-

Malé regionální derby přilákalo necelou stovku návštěvníků. Těm domácím mohla dělat radost mírná převaha
a vítězný gól visící ve vzduchu, nakonec
se ale radovali hosté. Přímo na hřišti to
místy byl větší boj s důraznější hrou do
těla, ale nic, co by vybočovalo ze standardů. Tomu odpovídá i množství udělených karet.

●● Jaký je to pocit opět zvítězit?
„Vyhráli jsme v přípravě, takže to
nevnímáme, že série byla až tak
dlouhá. Ale už bylo načase. (úsměv)
Klenovický válec se musel jednou
rozjet, tak se opět rozjel. Teď už to
půjde úplně samo. (smích) Člověk to
musí brát pozitivně, hrajeme to jen
za pivo a párek, nemůžeme si z toho
dělat těžkou hlavu.“
●● Dneska to ale bylo relativně
šťastné vítězství.
„V létě přišlo poměrně dost nových
hráčů, tak je to ještě takové nesehrané. Zkoušíme hodně kluků na
hodně místech a musí si to sednout,
hned to nepůjde. Byli jsme v krizi, už
nás ale chodí spousta kluků. Navíc
se vyhrálo, tak to půjde k lepšímu.
S Lipníkem to ještě nevyšlo, ale teď
jsme získali tři body.“

Foto: Jiří Možný

●● Co bylo klíčem ke třem bodům?
„Myslím si, že určitě štěstí. Dostali
jsme gól na 2:1 a posledních třicet minut jsme vždy měli slabších,
dneska mi to tam ale konečně krásně spadlo. Krásný gól a půjdeme to
s klukama oslavit. K tomu se útočníkovi Borovskému narodila dcerka
Viktorka, tak to zapijeme a protáhne
se to až do pondělí.“ (smích)
●● Je to výrazný rozdíl oproti
krajskému přeboru?
„Krajský přebor se hraje úplně jiným
systémem, který nám nevyhovoval.
Prohrávali jsme si to sami, blbý gól
a už se to vezlo. Člověk chtěl a nešlo
to. Bylo to znát i v kabině, nikomu se
nechtělo nic dělat, nikdo neudělal
krok navíc. Bylo to špatné.“

Pozápasové hodnocení trenérů

Zajímavost duelu
Efektivita v zakončení. Domácí působili mnohem nebezpečnějším dojmem, dařilo se jim mít optickou převahu a držet míč na polovině soupeře,
ve výsledku to ale nebylo nic platné.
Při nákopech do vápna i akcích po
zemi se hosté s notnou dávkou štěstí
ubránili a sami dokázali skórovat prak-

Petr KIŠKA - TJ Sokol Plumlov:
„Odehráli jsme dvě podobná utkání. Minulý týden byli
domácí v první půli lepší jako my dnes. Nedali branky a vymstilo se jim to jako teď nám. Spokojenost panuje s nasazením a kvalitou hry v první půli, v té druhé už to nebylo ideální. Rozhodlo lepší řešení koncových situací. Oni měli asi
méně šancí, ale byli z toho schopni dát tři branky, zatímco
my jen jednu. Byly tam tři čtyři devadesátiprocentní branky,
ale nějakým způsobem se nám to nepovedlo zakončit.“

1 :3

TJ Sokol Plumlov

Vladimír HORÁK - TJ Sokol Klenovice na Hané:
„První výhra, super. Fotbalově to nebylo ideální, ale maximálně si cením toho, že se kluci ničeho nezalekli, šli do toho
a vybojovali to. Všechny branky byly pěkné, ale bylo to vyrovnané a měli jsme téměř stoprocentní účinnost, šancí jsme si
moc nevytvořili. Kluci potřebují zvednout, toto je doufám
nakopne, když vidí, že když budou bojovat a nechají tam maximum, tak body budou přicházet. Souhra je ale zatím horší,
stále hledáme ideální sestavu.“

TJ Sokol Klenovice na Hané

2. kolo Král sportovní trávníky 1.A třídy, skupiny „B“
Klváček

J. Kiška

Vitásek
Frys

Petr

Vladimír

KIŠKA

HORÁK

Olejník
Frýbort
Všianský

Dvořák

Simandl

Rozehnal
Polák

Fabiánek
Kocourek

Borovský

Hladký

Přikryl

Liška

Ševcůj
Losman

Kutný

Smékal

Varga

Branky: 74. Dvořák
Střely na branku:
Rohové kopy:

PLUMLOV

7
4

Střely mimo branku:

1 :3

KLENOVICE

Branky: 51. a 66. Smékal, 83. Rozehnal

( 0 :0)

4

Střely na branku:
Rozhodčí: Konečný – Zelík, Januš

Diváků: 80

Rohové kopy:

6
4

Střely mimo branku:

Žluté karty: 86. Kocourek

Žluté karty: 15. Přikryl, 35. Všianský, 77. Polák

Střídání: 55. Ostratický za Vargu, 55. Křupka za Kutného, 55. Gryglák za J. Kišku

78. R. Cetkovský za Vitáska, 80. T. Cetkovský za Všianského, 89. Prášil za Borovského

4

Střídání: 46. César za Přikryla,
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ZHLEDNA

SKALKA ZVRÁTILA LÍBIVÝ DUEL S CHYBUJÍCÍMI SMRŽKAMI Skalácký spasitel Karásek:
Domácím esem z rukávu se ukázal čarostřelec Jirka Karásek!

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
PORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
KLENOVICE NA HANÉ Fotbal
musel bavit! Premiérový domácí zápas Skalky v letošní
sezóně, musel fanoušky uspokojit. V souboji s ambiciózními Smržicemi, byla na obou
stranách k vidění spousta vyložených šancí, krásné góly
a minimum tvrdých nebo unfair
zákroků. Navíc zůstaly tři body
doma, což je vždycky při startu
důležité. Zajímavý duel se lámal
ve druhé půli, kdy se„Skalákům“
podařilo otočit nepříznivý vývoj
ve svůj prospěch, když dokázali
potrestat školácké chyby smržické defenzívy. Hrdinou se pak
stal Jirka Karásek, jenž se blýskl
dvěma krásnými zásahy.

„Zkrátka to tam padalo...“

O
FOTO & VIDE
GALERIEklikni na

KLENOVICE NA HANÉ Přišel,
viděl a rozhodl! Řeč je o Jiřím
Karáskovi (na snímku), plejerovi
Skalky, jenž střídal o poločase
a svými dvěma povedenými
střelami otočil nepříznivě se
vyvíjející zápas. Zvláště jeho
vyrovnávací trefa stála za to.
Nápřah ze třiceti metrů a míč
přímo v šibenici! „To bych musel stát přímo v tom rohu,“ poznamenal pokořený brankář
Foto: Zdeněk Vysloužil
Filip Martinek, jenž se marně
Třetí hřebíček zatloukl do smržické rakve „Ritchie“ Prokop.
Foto: Zdeněk Vysloužil natahoval po nechytatelné pu- začali hrát. Dali jsme za chvíli druhý
hostující Kotlár, ale novic v domácí bráně a dorážka Richtera neměla patřičný dů- mladším lidem, aby pokud nemusí, melici.
gól a myslím, že už jsme měli vývoj
pv.cz
www.vecernik

pod kontrolou.“
raději vůbec na přímé slunce nevy- Zdeněk Vysloužil
●● Vyrovnávací rána vám sedla pacházeli. Rozhodcovská regionální
legenda však vyzbrojena kšiltovkou ●● Dnes asi máte dobrý pocit rádně. Dal jste už někdy podobný gól?
„Ne, né. (smích) To bylo asi poprvé
píšťalku neodkládá za žádné situace! z odvedené práce?
(smích) „Jo, jo, dnes se mi dařilo. Cí- a naposledy!“
Klobouček pane Protivánek!
til jsem se dobře, navíc to tam pada- ●● Kameramana jste tu náhodou
Atmosféra střetnutí
lo. Dvě střely, dva góly, co víc k tomu neměli?
„Asi ne, o nikom nevím. Jakože bych
dodat…“
Navzdory tomu, že Skalka hraje svá ●● Jak to, že jste nastoupil až do dru- mohl vyhrávat ankety jako borec nadomácí utkání v Klenovicích a počasí hé půle, většinou býváte v základu? konec a tak?“ (opět hurónský řehot)
láká spíše k povalování u bazénu, sešla „Mám nakopnutý kotník, původ- ●● Druhý gól jste dal pro změnu
se v hledišti solidní návštěva okolo šede- ně jsem to chtěl nechat týden ustát. levačkou. Kterou máte silnější?
sátky diváků. Domácí kotel nepostrádal Nakonec se to semlelo tak, že jsem „Sedlo to, no. Silnější mám ale praOsobnost utkání
vou, ta levačka, to je výjimka.“
buben ani vlajku a mohl společně s hráči musel nastoupit, bylo nás málo…“
oslavit první letošní výhru. Smutní byli ●● Byla ta vaše první trefa zlomová? ●● V čem myslíte, že jste byli lepší
Jednoznačným králem zápasu byl jen příznivci hostujícího souboru, kte- „Těžko říct. Ten fotbal byl celkem než soupeř?
dvoubrankový střelec Jiří Karásek. rých se do Klenovic také okolo deseti vyrovnaný. Rozhodně asi ale ten „Těžko říct, velký rozdíl mezi námi nebyl.
gól pomohl celému týmu, pak jsme Ale tohle by měl spíše hodnotit trenér.“
Útočník Skalky nastoupil se sebezapře- vydalo.
ním, ale svými dvěma trefami otočil
vývoj skóre na stranu svého týmu.
Hlavně o jeho první brance se bude
nejen v Klenovicích dlouho povídat…
Ozdobou zápasu byli ale i oba gólmani,
kteří se blýskli v útočně laděné bitvě
Stanislav PREČAN - FK Skalka 2011:
Jiří PŘIKRYL- TJ Smržice:
několika lapenými loženkami.
„Dnešní zápas pro nás byl vzhledem k absencím vcelku „Byl to náš první zápas, zpočátku tam byla vidět
složitý. V první půli nám chyběla mezihra, nedávali jsme nesehranost. Postupně jsme hru srovnali, dali i gól.
Zajímavost duelu
šance a soupeř nás z jednoho protiútoku potrestal. Do Bohužel v úvodu druhého poločasu to krásně trefil
druhé půle jsme šli s cílem vysoko napadat rozehrávku Karásek, my mohli Jirkou Kalandříkem kontrovat,
Při pohledu na zápis o utkání a ze- soupeře, což se dařilo. Naši hru oživil i Jirka Karásek, jenž bohužel. Pak využil soupeř naše zaváhání na levé
jména delegaci rozhodčích, nezbývá trefil dva krásné góly. Ke konci už klukům ubývalo sil, straně a nám došla šťáva. Skalka pak třetím gólem
než hluboce smeknout. Nominace proto jsme se stáhli a výsledek ubránili. Nový sedmnác- svou převahu korunovala. Musíme zlepšit tréninkotéměř osmdesátiletého Zdeňka Pro- tiletý brankář odchytal zápas až na jednu chybku výborně vou morálku, ale spíše šlo o to, že kluci běhali až zbytivánka v abnormálních vedrech, kte- a mohu ho jen pochválit. Po odchodu dvou střeďáků tečně moc a místy od ničeho k ničemu. Každopádně
ré sužují celou republiku je zarážející. máme vcelku problém, v tabulce bychom se tak chtěli máme s trenérem Gottwaldem spoustu věcí k diskuzi, máme kde brát.“
Většina lékařů doporučuje mnohem pohybovat ve středu a pokud možno, bavit se fotbalem.“

se blýskl skvělým zákrokem. Následně
pak přitlačili domácí, ale z několika loženek (hlavním spalovačem byl Novák),
se kýženého vedení nedočkali. Jediným
střelcem první půle tak byl Kotlár, jenž
využil krásný centr a volný prostor v šestnáctce k bodlovému zakončení. Otřesená Skalka zmobilizovala o přestávce
síly a novou krev do žil jim vlilo i brzké
vyrovnání. Získaný elán pak přetavili
domácí v další dvě branky a při střelecké
Stav před výkopem
nemohoucnosti soupeře, si už zasloužené vítězství pohlídali. Sympaticky bojující
Skalka přišla v letní pauze o dva zkušené Smržice sice skórovat mohly, ale spálily
středopolaře Pavla Mlčocha s Voglem i ty nejvyloženější příležitosti…
a šla do utkání s otazníkem, kdo se
Zásadní okamžiky
chopí role tvůrce hry. Další pohromou
bylo zranění stabilního gólmana Tondy
Glouzara, na jehož post byl narychlo Po úvodní šanci Kotlára, se dostali ke slosehnán mladičký Aleš Vymlátil. Smržice vu domácí, ale branky se celou pětačtyřipak vyměnily přes letní pauzu trenéra cetiminutovku nedočkali. Hodně aktivní
a doplnily kádr o velké množství vlast- bylo útočné duo Prokop - Novák, zejméních dorostenců. Jedinou známější po- na druhý jmenovaný však neměl svůj
silou je Kuba Coufal, jenž však dohání střelecký den, když dokázal trefit smržictréninkové manko a do zápasu zasáhl kého brankáře Filipa Martinka z jakékoliv
až v jeho poslední čtvrtině. Papírovým pozice! Trestem pak byla šatnová trefa
favoritem byl domácí tým, jenž obhajuje Kotlára - 0:1, na kterou mohli „Skaláci“
loňskou třetí příčku a výsledkem svou roli bleskurychle odpovědět, ale v první půli
jim nebylo zkrátka dáno.
potvrdil.
Co se nepovedlo v první, přišlo hned
Vývoj zápasu
zkraje druhé. Střídající Karásek napřáhl
ze třiceti metrů a míč zaplul přesně do
Od prvních minut se na kunovickém pa- levé šibenice - 1:1. Na druhé straně mohl
žitu odehrávala otevřená bitva s šancemi zužitkovat krásnou kombinaci Kalanna obou stranách. První jedovku vyslal dřík, ale z očí do očí Vymlátilovi selhal

raz. Následně pak zazdil další tutovku Novák, ale vzrůstající nervozitu zahasil opět
Karásek. Ten využil špatnou rozehrávku
unaveného Martináka a levačkou poslal
míč k tyči - 2:1. O pár minut později pak
obešel statického Martináka v šestnáctce
Prokop a pumelicí pod horní tyč pečetil
výhru svých barev - 3:1. Smržičtí vrhli
v závěru všechny síly do útoku, hlavička
Martináka (golman), únik Filgase a střela
Kluse (nad) a Coufalův průnik (golman)
však ke kontaktní brance nevedly…

Pozápasové hodnocení trenérů

3 :1

FK Skalka 2011

TJ Smržice

2. kolo Sportika II. třídy OFS Prostějov
Spisar

Pinkava

Gottwald
Studený

Stanislav

Jiří

PREČAN

PŘIKRYL

Mlčoch
Martinák
Vymlátil

Filgas

Novák

Kotlár
F. Martinek

Molčík
Navrátil

Mráček
Prokop

Klus

Sedláček

M. Glouzar
L. Martinek

Slamenec

Kalandřík

Šmíd

Branky: 47. a 63. Karásek, 70. Prokop
Střely na branku:
Rohové kopy:

8
2

Střely mimo branku:

SKALKA

3 :1

SMRŽICE

Branky: 41. Kotlár

( 0 :1)

7

Střely na branku:
Rozhodčí: Milar – Protivánek, Labounek (z lidu)

Diváků: 60

Rohové kopy:

7
5

Střely mimo branku:

4

Žluté karty: 25. Molčík

Žluté karty: 23. Filgas, 82. Doseděl

Střídání: 30. Chytil za Pinkavu, 46. Karásek za Šmída, 84. A. Glouzar za Spisara

Střídání: 25. Doseděl za Studeného, 46. Richter za Navrátila, 57. Bontempo za Gottwalda, 73. Coufal za Martináka
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rozhovor Večerníku

„Florbal je v Prostějově limitován v dalším rozvoji,“
lituje předseda SK K2 Sportcentrum JIŘÍ KROUPA
KALÁB
B
PROSTĚJOV Nepatří rozhodně k tradičním sportům,
v posledních letech ale prožívá velký boom. Je tomu tak
i díky tomu, že se české reprezentaci ve florbalu tradičně
daří a spolu se severskými zeměmi patří k nejužší světové
špičce. Díky partě nadšených
studentů, kteří kdysi přivedli
florbal do Prostějova, se jím
mohou na vysoké úrovni zabývat také místní obyvatelé
nejrůznějšího věku. Jak lze od
sledování televize přejít k realizaci svého snu a vybudovat
kvalitní sportovní klub, který
má svou budoucnost, a o limitech dalšího rozvoje vyprávěl Večerníku v exkluzivním
rozhovoru předseda SK K2
Sportcentrum Jiří Kroupa.
●● Zrekapitulujme nejprve pro
úplného laika, jak vlastně florbal
vznikl? Které země patří ke světové
špičce v tomto sportu?
„Myslím, že florbal má svůj původ ve
Švédsku (údajně vznikl už koncem padesátých let v USA – pozn. red.) a byla to
vlastně forma letní přípravy s hokejkou
v tělocvičně. Logicky z toho i vyplývá,
že Švédi tomuto sportu jasně dominují. V letech 2008 až 2010 je na chvíli
odstavili Finové, ale od té doby už zase
kralují. Jejich soutěž je nejlepší na světě
a je částečně poloprofesionální. Naše
země se pere se Švýcarskem o třetí pozici. Platí to pro muže, ženy i juniorské
kategorie.“
●● Pro zajímavost – proč jsou hokejky a míček specifické svými dírkami?
„To popravdě ani nevím...“
●● Jak jsou organizovány domácí
a mezinárodní soutěže ve florbalu?
„Soutěže mládeže a regionální ligy se
hrají systémem turnajů s dlouhodobou tabulkou nebo u těch nejmenších
s jednorázovým turnajem. Vždy se
sjede zhruba pět týmů a u dětí je to
každý s každým, u starších kategorií
jsou pak dva zápasy v průběhu dne.
Vyšší soutěže už se hrají jako jinde
systémem doma - venku dlouhodobě. Co se týče mezinárodních soutěží,
tak existuje něco jako Liga mistrů, ale

pěchy se
●● Jakými největšími úspěchy
může váš klub za dobu své existence
pochlubit?
ě. Za osm
„Úspěch je náš klub sám o sobě.
dních člelet existence jsme se ze tří původních
nů dostali na dvě stě padesát, nabízíme
dílu věku
sportovní vyžití všem bez rozdílu
či pohlaví. Ty sportovní úspěchyy pomalu
upily oba
přicházejí. Mužské týmy postoupily
výš, junioři budou hrát druhouu nejvyšší
mouckou
soutěž, dorostenci vyhráli Olomouckou
ru dvacet
ligu. V dětech mám v průměru
lidí na jeden tým.“
●● Jak jste se vy osobněě dostal
ažovat za
k florbalu, který nelze považovat
tradiční sport?
dy bavily
„Jak jsem popsal výše, nás vždy
ál nohejkolektivní sporty. Já jsem hrál
tví České
bal, měl i medaile z mistrovství
ategoriích
republiky v žákovských kategoriích
a výše, ale nějak mne ten sport už
netáhl. Hrál jsem i fotbal, následně
ase mám
jsem pak zkusil florbal, ale zase
žná rozusoudnost, a i když tomu možná
ni super
mím, nejsem žádný atlet ani
technik. Vždy jsem inklinovall spíše
k organizaci klubu, trénování a patnáct let už dělám rozhodčího, delejících
gáta i školitele nových či stávajících
rozhodčích.“

a ostatní halové sporty užž
tolik netáhnou. Ale to se
může kdykoliv změnit.“
●● Když rodiče přivedou svou ratolest
k vám do klubu, jakéé
jsou počáteční investice do vybavení?
„Vymysleli jsme jednoduchý systém. Kdo
přijdejako
k nám přijde
jako nový,
může si zkusit šest tréninků zdarma, florbalovou
hůl mu půjčíme. Pak už
je to samozřejmě

s druhou největší základnnouu hned po fotbale.
no
Bavíme se o více jak
šedesáti tisících členech. Ve světě, kde
se hraje, je to obdobné.“
●● Baví florbal
i dívky?
„Fakt je takový, že
jako je rozdíl mezi
basketbalem mužů
a žen, tak je rozdíl
mezi florbalem dí-

jako u kluků a to je výchovou mládeže.
Zájem je, do novéh
nového týmu dorostenek
se nám přihlásilo dvacet dívek a dále
realizujeme tři kro
kroužky pro elévkyně,
žákyně a juniorky s ženami. Ženská
čtvrtin klubu.“
složka tvoří čtvrtinu
●● Máte navá
navázánu spolupráci
s prostějovskými školami?
„Ano. Naší páteřní školou je ZŠ Palacká, která nám vyc
vychází vstříc i včetně
poboček na Skálo
Skálově náměstí a v Čechovicích. Jinak aktivně obcházíme
d tomu, že spadávšechny školy a díky
me pod Sportovn
Sportovní klub K2 při Sportcentrum-DDM P
Prostějov,, tak se prezentujeme i na dal
dalších akcích.“
florb v Prostějově pro
●● Jaké má florbal
s ou činnost záze
sv
svou
zázemí?
„„Taa nejhorší otázka
„T
otázk na závěr.. (úsměv)
Bohužel tady js
jsme limitováni v dalP
ším rozvoji. V Prostějově
je jen jedna
tělocvična s pparametry na florbal
a to je hala př
při RG a ZŠ města Prostějov. Tam aale máme minimum
tréninků, je totálně předimezov ná. Musí
va
vaná.
Musíme logisticky putovat po sed
sedmi až osmi malých
tělocvičná kde na nás zbude
tělocvičnách,
místo. Je to strašně náročné, fotbal, hokej,
hokej ale i volejbal či baskketbal
ke
tbal mají
m před námi náskok
x let. Už na to město upozorňujeme více jak sedm roků,
st nic. Podotýkám,
avšak stále
n
že my nepotřebujeme
halu
pro pět stov
stovek lidí. Nám stačí
ně
tělocvična někde
při škole, kde
bude šest šat
šaten, sprchy a plocha
o potřebných rozměrech, abychom tam moh
mohli postavit florbalové
hřištěa nebyla hned za mantinelem zeď.
L dé jako Jiří Pospíš
Li
Lidé
Pospíšil či Jan Zatloukal, ale
i další napříč politi
politickým spektrem, nás
t ale bohužel nás
o investici do florpodporují, vědí o tom,
to neuvěřitelně lim
balové hole, která
limituje. Jsme v pozici,
odmítám děti a to je špatně,
stojí pět set a patnáct
že už odmítáme
Foto: archiv J. Kroupy ale my už prostě
pros nemáme kam jít.
stovek a do členských
příspěvků, jenž jsou v naMáme spočítané, že v nové tělocvičně
šem klubu stanoveny za sezónu, tedy vek a kluků. My jsme dlouhodobě měli bychom svou činností zaplnili rozvrh
období září až červen, na tři až čtyři i tým žen, ale letos ho nepřihlásíme, každý den od čtrnácti do jedenadvaceti
tisíce korun. Nejsme nejlevnější sport, holky nemají zájem. Půjdeme cestou hodin a pak i většinu víkendů v roce.“
fotbal v příměstských částech je levnější, bohužel náklady na tělocvičny jsou
gigantické.“
JIŘÍ KROUPA
●● Jaký je všeobecný trend zájmu
✓ narodil se 14. 7. 1983 v Prostějově
mládeže u nás a ve světě?
✓ vystudoval pedagogiku - Učitelství pro střední ško„Dříve jsme dělali aktivní nábory po
ly - Český jazyk a Základy společenských věd, Filoškolách, obcházeli třídy, rozvěšovali
zofická fakulta, Ostravská univerzita (titul Mgr.),
plakáty a podobně. Dnes v tom poSociální pedagogika, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita (titul
kračujeme, ale jak už jsem říkal, hodně
Bc.), Sociální pedagogika, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
dětí a mládeže přichází samo. Pomohl v Brně (titul Mgr.)
nám samozřejmě i rozpad mládež- ✓ patří k čelním zakladatelům florbalu v Prostějově
nické struktury u městského rivala či ✓ od roku 2007 je předsedou oddílu SK K2 Sportcentrum Prostějov
u klubu v Kostelci na Hané. Jsme jedi- ✓ na klubové úrovni se věnuje hlavně PR oddílu a jeho organizační
ní, kdo nabízí vyžití těmto kategoriím stránce
a to vše pod vedením kvalifikovaných ✓ dříve byl také hráč a trenér, dnes vykoná v roli rozhodčího, působí také
trenérů, vedoucích činovníků, navíc v roli delegáta a školitele rozhodčích
vše výborně zorganizované. Obecně zajímavost: pracuje jako headhunter a recruiter americké IT firmy Red
v České republice florbal sportem Hat se sídlem v Brně

„Úspěch je náš klub sám

o sobě.
Za osm let existence jsme se
ze tří původních členů
dostali na dvě stě padesát...“

zofii s orientací na muže a jejich výsledky. Je třeba si přiznat, že kvalita tam byla,
pravidelně se postupovalo až do druhé
nejvyšší soutěže, ale chyběla jakákoliv
mládežnická základna. Čas nám dal
za pravdu, i když to chvíli trvalo. Dnes
je z původních Playmakers jen torzo
v podobě dvou týmu mužů, zatímco
my máme hned několik kategorií od
těch nejmenších až po seniorské.“
●● Zdůrazňujete sociální aspekt
sportovního klubu. Čím se odlišujete od ostatních?
„Vyjádřím to lapidárně, aneb, kdo přijde, ten hraje. Florbal není v Českém
republice profi sport a asi ani dlouho
nebude. Na úroveň hokeje, fotbalu, házené, volejbalu, basketbalu se možná
dostane až za desítky let. Nepotřebujeme vychovávat hvězdy, nikoho florbal
živit nebude, v naší republice je jen pár
výjimek, které to dotáhly do Švédska.
My chceme vychovávat morálně zdatné lidi, kteří mají v sobě zakódovanou
kázeň, sociální myšlení, poslušnost
a týmovost.“

ovu mlá●● Kladete důraz na výchovu
deže. Kolik věkových kategorií
máte v oddílu?
rají nebo
„Nyní vlastně sedm, které hrají
budou hrát oficiální soutěže - přípravku, elévy, mladší žáky, starší žáky, dorostence, juniory i dorostenky a dále tři
kroužky dívek. V součtu je to zhruba
dvěstěpadesát dětí a mládeže v rozmezí šest až osmnáct let. K tomu pak ještě
dvoje muže“
●● V kterém věku je nejvhodnější
s florbalem začít?
„Dost těžká otázka. My obecně děláme
nábory od první třídy, ale vím, že hokej
a fotbal už od školky. Na druhou stranu
si myslím, že zpočátku by to mělo být
spíše o pohybu a koordinaci. Florbal je
druhotný. Snažíme se děti zapálit pro
pohyb a sport jako takový, ale samozřejmý je fakt, že i náš sport svádí ´boj´
o děti. S pěti jich toho moc neuděláte.
Na druhou stranu florbal je nyní hodně populární, mládež se nám často
hlásí sama. Přičítám to i faktu, že fotbal
s hokejem se trošku zdiskreditovaly

vizitka

15012210019

Tomáš

formou týdenního turnaje, a pak jsou
to samozřejmě mistrovství světa. Na
olympiádě florbal není a dlouho asi
ani nebude. Oproti fotbalu, ale i dalším sportům se zatím hraje se pouze
v málo zemích.“
●● Jaké byly počátky florbalu
v Prostějově?
„Bylo tomu v roce 2000, kdy jsme byli
studenti Reálného gymnázia a tento
sport viděli v televizi. Hrozně nás zaujal, měli jsme totiž ostatně vždy blízko ke kolektivním sportům a hlavně
jsme všichni hráli takový ten hokej za
barákem s tenisákem. Založili jsme si
kroužek a následně i po půl roce oddíl
FBC Playmakers. Z původních členů zůstalo u florbalu úplné torzo, asi
jen čtyři lidé. Postupně jsme se navíc
v roce 2007 někteří odtrhli a založili si
vlastní klub SK K2 Sportcentrum.“
●● Ten ale nevznikl úplně standardní cestou. Jaké byly důvody
k jeho založení?
„Prosté. Ač jsme byli v roce 2007 studenti na vysokých školách, tak jsme už
od počátku věděli, že chceme florbal
orientovat hlavně na děti a mládež.
Ovšem tehdejší hráči, trenéři i vedení
v FBC Playmakers vyznávali jinou filo-

15012210019
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ESA SVĚTOVÉ CYKLISTIKY NA HANÉ
texty a foto: Jiří Možný

Memoriál Otmara Malečka expanduje na další kontinent
Hvězdný Brit Mark Cavendish sice nepřijede, na startu ale budou jezdci z Německa či Nového Zélandu
PROSTĚJOV Nejkvalitnější
obsazení v celé šestnáctileté historii slibuje letošní
ročník Grand Prix Prostějov
Memoriál Otmara Malečka
v dráhové cyklistice, jehož
mediálním partnerem je i tentokrát Prostějovský Večerník.
Startovní listina pro jednotlivé
disciplíny a kategorie sice ještě
není uzavřená, již dnes ale organizátoři mohou hrdě lákat
na medailisty z mistrovství
světa i Evropy včetně držitelů těch nejtřpytivějších kovů.
A věhlas podniku zařazeného
doprvníkategorieMezinárodní
cyklistické federace (UCI) opět
stoupá, v předolympijském
roce na Hanou poprvé dorazí
závodník i z daleké Oceánie.
Stejně jako v předešlém roce, tak i letos
se pořadatelé rozhodli rozdělit program
do dvou dnů, čtvrtek 27. srpna bude
patřit mužskému sprintu a kilometru
s pevným startem pro jezdce do třiadvaceti let, olympijské omnium rozjedou
muži i ženy a junioři i juniorky absolvují
scratch. V pátek 28. srpna přijde na řadu
mužský keirin i týmový sprint, vyvrcholení omnia, pětistovka s pevným startem žen do třiadvaceti let, národní závody pro hendikepované a bodovačka
juniorů, krátce po půl deváté večer pak
odstartuje hlavní disciplína – bodovací
závod dvojic.
„Vždy jsme tu měli špičkové sprintery
a myslím si, že se nám podařilo zvýšit
úroveň vytrvalostní části. Měli jsme
tu již závodníky z USA, Trinidadu,
nyní poprvé dorazí i zástupce Nového
Zélandu. A je to špička v omniu. Je to
dáno i tím, že vítěz tu bere sto bodů do
žebříčku, to je velice cenné pro kvalifikaci na tři zimní světové poháry, vlastně
hlavní závody sezony, z nichž se poté
kvalifikuje na olympiádu,“ těší ředitele
závodu Michala Mráčka.

Pøijedou závodníci
z více než deseti zemí
A kdo se tedy prostějovským divákům
představí? Tou nejblyštivější hvězdou
bude čtyřiadvacetiletý Novozélanďan
Aaron Gate, mimo jiné bronzový medailista z poslední olympiády ve stíhačce družstev a mistr světa v omniu z Minsku 2013. „Už jen jeho původ značí, že
to bude super závodník, a jeho výsledky
o tom samozřejmě hovoří,“ těší Mráčka.
Premiéru na místním velodromu
zažijí také zástupci německé dráhařské školy. Konkrétně to bude
aktuální světový šampion ve scratchi
Lucas Liss. „Dále tu je do omnia přihlášený Tim Veldt, což je mistr světa
v pevném kilometru a medailista
z mistrovství Evropy v téže disciplíně.
Mimo jiné má i dvě stříbra ze stíhačky

1999
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Vítìzové Memoriálu Otmara
Maleèka v letech 1999 až 2014
2008 Alois Kaňkovský - Petr Lazar
Marek Liška – Josef Žabka
A. Homolka – Alois Kaňkovský 2009 Angelo Ciccone - Alex Butazzoni
2010 Martin Bláha - Jiří Hochmann
Roland Garber – Franz Stocher
2011 Milan Kadlec - Alois Kaňkovský
Petr Lazar – Martin Bláha
2012 Milan Kadlec - Alois Kaňkovský
Pavel Buráň - Alois Kaňkovský
2013 Milan Kadlec - Alois Kaňkovský
Jan Dostál – Denis Špička
2014 Marco Coledan - Alex Butazzoni
Alois Kaňkovský
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Alois Kaňkovský – Petr Lazar

Èasový harmonogram
ètvrtek 27. srpna 2015
13.00 - začátek

Ředitel závodu Michal Mráček (druhý zleva) společně s Richardem Šmídou z pořádajícího Ricardo Racing Teamu (zcela vlevo) a partonem závodu Aloisem Mačákem (třetí zprava) očekávají nejlepší ročník. Na startu budou i sprinter Robin Wagner
(třetí zleva) a stíhač Jiří Hochmann (zcela vpravo). Domácí barvy by mohl hájit Tomáš Koudela (druhý zprava).

družstev a bude to jeden z velkých favoritů,“ upozornil na jednatřicetiletého
Nizozemce.
Již nyní organizátoři evidují přihlášky ze
dvanácti zemí světa, také letos přijede
početná výprava z Polska a o body zabojují také reprezentanti Itálie, Ruska,
Ukrajiny, Litvy či Rakouska. „Přijede
syn olympijského vítěze z Moskvy
Viktor Manakov, mimo jiné bronzový
z loňského mistrovství světa v omniu,
dále medailistka z mistrovství Evropy
v omniu Trebaité Aušriné i loňský obhájce v madisonu Alex Butazzoni. Ten
letos pojede s Michelem Scartezzinim,
nebo Paolem Simionem,“ představil
další tváře, které se na sebe budou poutat pozornost.

Kaòkovského
nepustil jeho klub
Nechybělo mnoho a na konci srpna
se na zdejším oválu proháněl i špičkový silniční spurtér s dráhovými kořeny Mark Cavendish, jenž stále sní
o účasti na olympiádě právě v dráhové cyklistice. Na poslední chvíli se
však z rodinných důvodů omluvil.
A na startu nebude ani fantom minulých ročníků Alois Kaňkovský, jehož
stáj Whirlpool Author preferuje silnici.
„V případě Marka se nejednalo o nabízené podmínky, ale fakt, že čekají dítě.
Zúčastní se závodu v Německu, kde to
má dostupnější a odkud se dříve dostane domů. Také Alois tu chtěl hodně
startovat, já jsem si to také přál, ale platí
ho tým, který zájmy na dráze nemá,
takže zkrátka musí poslouchat, co mu
v týmu nařídí. Objede Czech Cycling
Tour a pak se vydá do Bulharska,“ vysvětlil Mráček vynucené absence.
Naši severní sousedi vsadili tentokrát
spíše na mladší generaci a hlavní tahounkou by měla být mistryně Evropy do třiadvaceti let z roku 2012 Natalia Rutkowská, chybět nebude ani
člen SKC TUFO Prostějov a taktéž

někdejší kontinentální šampion Wojciech Pszczolarski. Společně s ním se
do závodů vydají Luděk Lichnovský,
Jakub Filip, Petr Lechner, Marek Šipoš a možná i Tomáš Koudela, loňský mistr republiky kategorie U23 na
silnici.
„Posledních pár let jsem na dráze
moc nezávodil, ale v juniorech jsem
byl členem reprezentačního družstva,
takže nějaké kilometry na tom najeté
mám. Je to výborný doplněk pro silniční cyklistiku, člověka to například
hodně naučí pro časovky,“ pousmál
se držitel nejlepšího letošního prostějovského výsledku.

Pro Èechy je to
absolutní vrchol
Na start se postaví i kompletní česká
špička včetně sprinterů Dukly Brno
a stíhačů Dukly Praha, na své „domovské“ trati se představí i místní odchovanec Robin Wagner. „Měl bych
startovat v keirinu, sprintu i týmovém
sprintu. O kilometru jsme se ještě
s trenérem nebavili, ale když bude
možnost, tak si ho rád zajedu, protože jsem posledním rokem v kategorii U23,“ představil dvaadvacetiletý
jezdec brněnské Dukly svůj program
společně s přáním probojovat se na
stupně vítězů.
„Pro nás je to největší domácí akce,
takže my se na ni soustředíme v plné
síle a je to absolutní vrchol dráhové
cyklistiky v České republice,“ podotkl
člen Dukly Praha Jiří Hochmann,
jenž před pěti lety společně s Martinem Bláhou vyhrál hlavní závod, bodovačku dvojic.
Výčet favoritů značí, že zástupci domácího oddílu pravděpodobně nebudou moci v tak silném poli usilovat
o prvenství v jednotlivých disciplínách. „Půjdeme do toho naplno, ale
je pravda, že v této konkurenci těžko
něco předjímat. Chtěl bych, abychom

Obchodní a mediální partneři SKC TUFO
O Prostějov
ostějo

hlavní mediální
partner

důstojně reprezentovali, a pokusíme
se o co nejlepší výsledek, pro kluky
ale bude čest jen samotné projetí se
v takovém balíku,“ upozornil Michal
Mráček, ředitel závodu i trenér SKC
TUFO Prostějov v jedné osobě.

Bez pomoci kraje
a mìsta by to nešlo
Již poosmé v řadě převzal nad tímto
stále se rozvíjejícím závodem záštitu
prostějovský radní a první náměstek
hejtmana Olomouckého kraje Alois
Mačák, jenž se těší na skvělou ukázku
světové cyklistiky a ani letos si tento
podnik nenechá ujít.
„Je to významná společenská
a sportovní událost, která velmi
zviditelňuje a propaguje nejen Olomoucký kraj, ale i celou Českou republiku. Je nutné vyzdvihnout práci
organizátorů a poděkovat jim, sotva
jeden ročník skončí, už se druhý připravuje a je vidět, že každým rokem
laťka opravdu jde nahoru a nahoru,“
těší Mačáka.
Předseda oddílu Petr Šrámek neopomněl v tomto směru poděkovat všem
sponzorům, kteří se na akci podílejí.
„Obzvláště bych chtěl poděkovat
doktoru Mačákovi, Olomouckému
kraji a městu Prostějov. Podporují
tyto závody velice výrazně, bez jejich
pomoci bychom to jen obtížně pořádali. Ve světě je tento závod známý
a mezi dráhovými cyklisty má výborný zvuk. Bez pomoci města, kraje
a sponzorů bychom to ale jen těžko
mohli uspořádat,“ podotkl.
Již za týden a půl tak výkvět světové
cyklistiky najde svůj domov na Hané.
„Chtěl bych na tyto závody pozvat co
nejširší veřejnost a dovolím si popřát
tomuto ročníku všechno nej nej, ať
se opravdu vydaří. Závodníkům popřeji hodně štěstí a pevně věřím, že
to bude jako vždycky nádherná událost,“ dodal Alois Mačák.

40 minut

sprint muži Elite + U23

kvalifikace 200 metrů (postupuje 24)

25 minut

omnium muži Elite + U23 I

scratch na 50 kol

40 minut

sprint muži Elite + U23

šestnáctifinále

25 minut

omnium ženy I

scratch na 33 kol

25 minut

sprint muži Elite + U23

osmifinále

10 minut

sprint muži Elite + U23

osmifinále – opravy

60 minut

omnium muži Elite + U23 II

stíhačka jednotlivců na 4 km

15 minut

sprint muži Elite + U23

čtvrtfinále – 1. jízdy

15 minut

scratch juniorky

finále na 25 kol

15 minut

sprint muži Elite + U23

čtvrtfinále – 2. jízdy

15 minut

scratch junioři

finále na 25 kol

5 minut

sprint muži Elite + U23

čtvrtfinále – případné 3. jízdy

5 minut

sprint muži Elite + U23

o 5. až 8. místo

50 minut

omnium ženy II

stíhačka jednotlivců na 4 km

10 minut

sprint muži Elite + U23

semifinále – 1. jízdy

30 minut

1 km s pevným startem muži U23 finále

16.00

18.00

10 minut

sprint muži Elite + U23

semifinále – 2. jízdy

20.00

vyhlášení vítězů

scratch juniorky a junioři

10 minut

sprint muži Elite + U23

semifinále – případné 3. jízdy

20 minut

omnium ženy III

vylučovací závod

10 minut

sprint muži Elite + U23

finále a o 3. místo – 1. jízdy

20 minut

omnium muži Elite + U23 III

vylučovací závod

10 minut

sprint muži Elite + U23

finále a o 3. místo – druhé jízdy

10 minut

pauza, doprovodný program

5 minut

sprint muži Elite + U23

finále a o 3. místo – případné 3. jízdy

8 minut

vyhlášení vítězů

sprint muži

21.30 - předpokládaný konec
pátek 28. srpna 2015
11.00 - začátek
20 minut

sprint družstev muži Elite + U23

kvalifikace

55 minut

omnium muži Elite + U23 IV

1 km s pevným startem

15 minut

sprint družstev muži Elite + U23

finále a o 3. místo

40 minut

omnium ženy IV

500 m s pevným startem

15 minut

500 m s pevným startem ženy U23 finále

12.35

vyhlášení vítězů

sprint družstev mužů

35 minut

omnium muži Elite + U23 V

letmé kolo

35 minut

omnium ženy V

letmé kolo

30 minut

keirin muži Elite + U23

1. kolo

35 minut

bodovací závod juniorky

finále na 35 kol (každé 7. bodovací)

30 minut

keirin muži Elite + U23

opravy

50 minut

paraCycling závody

národní závody

16.20

bodovací závod junioři

finále na 70 kol (každé 7. bodovací)

30 minut

scratch muži Elite + U23

finále na 50 kol

15 minut

vyhlášení vítězů

bodovací závod juniorky a junioři

8 minut

vyhlášení výsledků

scratch muži

55 minut

omnium muži Elite + U23 finále

bodovací závod na 105 kol
(každé 7. bodovací)

20 minut

keirin muži Elite + U23

2. kolo

40 minut

omnium ženy finále

bodovací závod na 70 kol
(každé 7. bodovací)

15 minut

vyhlášení vítězů

omnium ženy a muži

5 minut

keirin muži Elite + U23

o 7. až 12. místo

5 minut

keirin muži Elite + U23

finále o 1. až 6. místo

8 minut

vyhlášení vítězů

keirin muži

50 minut madison muži Elite + U23

finále na 140 kol (každé 20. bodovací)

10 minut

madison muži

vyhlášení vítězů

21.40 - předpokládaný konec
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Volejbal

RYCHLÝ
Přestupová bomba: VK AGEL získal dvě smečařky z Kuby! VEČERNÍK
Přichází megatalent Vargas a kapitánka Matienzo, poprvé s povolením tamějšího svazu

HAVANA, PROSTĚJOV
Prostějovské volejbalistky budou mít během nadcházející
sezóny 2015/2016 ve svém kádru hned tři vynikající Kubánky.
Kromě univerzálky Liannes
Simon, která s Agelkami bojovala už v minulém ročníku, to budou také dvě smečařky Melissa
Vargas a Sulian Matienzo,
o jejichž přestupu se oficiálně
rozhodlo v pondělí 10. srpna.

Marek Sonnevend
„Všechno jsme předběžně dohodli
s vedením Kubánského volejbalového svazu už dříve, zbývalo vše
doladit a podepsat smlouvy. Za tím
účelem jsem odletěl 4. srpna přímo
na Kubu, strávil tam nakonec celý
jeden týden a příchod obou posil
stvrdil podpisem na připravených
kontraktech,“ popsal hlavní trenér
žen VK Miroslav Čada.
Ke slavnostnímu aktu přitom mělo
původně dojít už 8. srpna, jenže
rokování se o dva dny protáhla. „Museli jsme domluvit spoustu různých
okolností a nezbytných podrobností, například zařídit pro Melissu
školní docházku a přítomnost její
maminky v Prostějově, aby celkový
osobnostní rozvoj takto mladé holky
v cizině daleko od domova byl komplexní,“ upozornil Čada.
„Složitost jednání zvyšoval rovněž tlak ze strany mnoha jiných
zájemců. „A také nutnost přizpůsobit naši standardně používanou
hráčskou smlouvu specifickým

podmínkám těchto kontraktů tak,
aby obsahovaly veškeré dohodnuté věci a současně odpovídaly
kubánským právním předpisům,“
doplnil.
Melissa i Sulian
prvními vlaštovkami

Jedná se skutečně o průlomovou
událost. „Až dosud hráčky Kubu
opouštěly jedině bez povolení
národní federace a jinde mohly
soutěžně pokračovat teprve po
uplynutí trestu, což byly většinou
dva roky. Teď se však tamní vedení
rozhodlo změnit zaběhlé zvyklosti
a Melissa se Sulian jsou takovými
prvními vlaštovkami, jež mají sbírat zkušenosti v kvalitní evropské
Champions League, aby se dál
zlepšovaly,“ vyložil Čada.
Souhlasit s daným krokem musel
i národní olympijský výbor. „Prezident Kubánské volejbalové federace
chtěl za účelem zvýšení úrovně jejich
reprezentace začít legálně uvolňovat
hráčky již loni, čehož jsme i my před
tím rokem chtěli využit. Všechno se
to ale při složitosti zdejších schvalovacích procesů o dvanáct měsíců
posunulo,“ podotkl.
Úspìch zajistila
i cesta do Havany

Díky osobním kontaktům navázaným ve zmíněném minulém roce
jdou premiérově uvolněné kubánské plejerky právě do Prostějova,
na což je zkušený kouč právem
hrdý.

Liannes Simon stále čeká na udělení víz,

do přípravy VK se zapojí nejdříve od září
PROSTĚJOV Volejbalistky VK
AGEL mají na své soupisce už tři
hráčky z Kuby, ale probíhající společnou přípravu na novou sezónu
zatím neabsolvuje ani jedna. Čerstvé posily Melissa Vargas i Sulian
Matienzo na Hanou dorazí kvůli
reprezentačním povinnostem až
zkraje října a největší hvězda minulého ročníku Liannes Simon
čeká doma ve Střední Americe na
víza.
„Je pravda, že získat pro Simon obnovené vízum na další období není
vůbec jednoduché. Samozřejmě pro
to děláme naprosté maximum, jenže
celý proces musí projít určitými nezbytnými kroky a jejich uskutečně-

ní trvá nějaký čas. Proto se Liannes
k našemu týmu připojí nejdříve od
1. září,“ informoval hlavní kouč Agelek Miroslav Čada.
Obavy z herně fyzického stavu výbušné univerzálky však nemá. „Podařilo se dohodnout, že trénuje s kubánskou reprezentací, a ještě předtím
se během června připravovala ve Švýcarsku s Volerem Curych, kde dříve
trávila svou dvouletou soutěžní pauzu
po nepovoleném opuštění Kuby. Tím
pádem by Simon měla do Prostějova
přicestovat v solidní formě, na které
pak samozřejmě budeme ještě pracovat,“ netíží Čadu komplikovanější
situace se zapojením jeho klíčové
svěřenkyně.
(son)

„Je to výsledek dlouhodobého
a trpělivého jednání, přičemž se
stoprocentně vyplatilo opakovaně
navštívit Havanu, domlouvat vše
přímo na místě. Stali jsme se pro
kubánskou stranu natolik důvěryhodným partnerem, že dala přednost našim komplexním zárukám
před miliónovými nabídkami z celého světa. Není vždycky všechno
o absolutním objemu peněz. Díky
tomu nyní máme po Simon další
dvě vynikající volejbalistky, s nimiž opět vzroste naše týmová síla,“
zaradoval se Čada.
Za velkou pozornost nejen dle
jeho mínění stojí především Melissa Vargas. „Jde o teprve patnáctileté děvče, tedy obrovský talent.
Na svůj věk je herně neskutečně
vyspělá, v útoku má působivý potenciál a může nastupovat nejen na
smeči, ale i na univerzálu. Například loni absolvovala mistrovství
světa v základní sestavě, což byla
na daný věk tehdejších čtrnácti
roků naprosto výjimečná událost, a v nedávno skončené World
Grand Prix 2015 dosáhla skvělých
statistik,“ poukázal Čada.
A podobně si v této prestižní soutěži vedla i dvacetiletá kapitánka
současné Kuby Sulian Matienzo.
„Rovněž její předností je ofenziva
a navíc i smečované podání. Obě
mají naopak rezervy na přihrávce, kde bude nutné pracovat na
zlepšování. Každopádně se jedná
o posily, které se za daných ekonomických podmínek jednoznačně
vyplatí,“ zdůraznil kormidelník
„vékáčka“.

4

MELISSA VARGAS
Národnost: Kuba
Post: smečařka
Oblíbené číslo dresu: 4
Narozena: 16. října 1999
Výška: 184 centimetrů
Váha: 78 kilogramů
Dosavadní kariéra: klub Cienfuegos
(kubánská liga) a reprezentace Kuby
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SULIAN MATIENZO
Národnost: Kuba
Post: smečařka
Oblíbené číslo dresu: 18
Narozena: 14. prosince 1994
Výška: 178 centimetrů
Váha: 75 kilogramů
Dosavadní kariéra: klub La Habana
(kubánská liga) a reprezentace Kuby

Na sehrání bude
minimum èasu

Zatím nevybroušené diamanty vyfoukl řadě zájemců z různých koutů světa. „Chtěli je z Ruska, z Itálie,
z Asie i odjinud, ale přednost jsme
dostali my. To považuji za hezký
diplomatický úspěch,“ neskrýval
Čada spokojenost. „Podobně kvalitní hráčky na evropském trhu jsou
mnohem dražší, a pokud jim žádané
peníze nedáme my, dá jim je někdo
jiný. V případě našich mladých Kubánek jde o nepřeplácenou kvalitu,
což je samozřejmě po téhle stránce
pro nás výhodné.“

Volejbalistky mají za sebou druhý týden přípravy
PROSTĚJOV V personálně nejchudším obsazení absolvovaly
prostějovské volejbalistky druhý
týden společné přípravy na soutěžní ročník 2015/2016. Zatímco
v úvodních pěti dnech doplnilo
kvinteto žen VK dalších šest klubových juniorek, od 10. do 14. srpna
makaly v hale Sportcentra DDM
i okolí pouze čtyři dospělé Agelky.
Mládežnice totiž odcestovaly na
soustředění do Karlova v Jeseníkách
a pro tréninky seniorského „A“-družstva tak zbyly jen Solange Soares,
Julie Kovářová, Barbora Gambová
a Veronika Tinklová. „Normálně by
s námi byla ještě Nina Herelová, ale
tu jsme uvolnili na její poslední beachvolejbalový turnaj v letošním roce,
kterým bylo Mistrovství Slovenska,“

prozradil asistent kouče u ženského
výběru vékáčka Ľubomír Petráš.
Po týdenním pobytu na Kubě se ke
kolektivu připojil od středy 12. srpna
hlavní kormidelník Miroslav Čada.
„I bez jeho přítomnosti jsme se však
samozřejmě snažili, aby holky pracovaly na maximum a tréninky měly
i v takovém menším počtu jak
dobrou úroveň, tak smysluplnost.
Zaměření bylo nadále z převážné
většiny kondiční,“ upřesnil Petráš.
Připomeňme, že Kathleen Weiss,
Tatsiana Markevich, Quinta Steenbergen, Sulian Matienzo a Melissa
Vargas chybí na Hané kvůli reprezentačním povinnostem (od tohoto
týdne se totéž týká i Julie Kovářové), Liannes Simon čeká doma na
Kubě na nová víza (viz jiný článek

Kristýna Adamčíková měla na dosah zlatý double,
nakonec brala z MČR U22 v Jihlavě cenné stříbro
JIHLAVA, PROSTĚJOV Nabitý
beachvolejbalový program má
nyní členka VK AGEL Prostějov Kristýna Adamčíková, která
je kvůli turnajům na písku tradičně uvolněna z již zahájené
oddílové přípravy na šestkovou
sezónu. A tahle dělba se v jejím
případě bohatě vyplácí, neboť
o uplynulém víkendu dosáhla
na další národní medaili. Tentokrát s parťačkou Annou Komárkovou obsadily výborné druhé
místo na Mistrovství republiky
žen do 22 let v Jihlavě.
Tento šampionát byl určen pro
šestnáct nejlepších dvojic podle
aktuálního žebříčku České republiky dané věkové kategorie
a Týna s Annou jím zprvu procházely stejně hladce, jako nedávným
mistrovstvím U20, jež v Českých
Budějovicích suverénně ovládly.
Tentokrát se ale projevila vyšší
náročnost v konkurenci starších

soupeřek a nastaly dílčí problémy.
Po dvou jasně vítězných zápasech
totiž přišla ve třetím kole hladká
porážka od páru Dostálová, Valková, čímž Adamčíková a Komárková musely do závěrečného dějství
oprav. I tam měly namále, leč těžký
boj proti duu Klimešová, Kolderová zvládly 2:1 a prošly do semifinále. V něm díky lepším koncovkám
přemohly nejvýše nasazené Bendíkovou s Dostálovou 2:0 a zbýval
tak poslední krok k zisku druhého
titulu během jednoho roku.
Bohužel ani napodruhé se nepodařilo zdolat Nicole Dostálovou
a Kateřinu Valkovou, byť finále
bylo naprosto vyrovnané a holky podlehly až v rozhodujícím
tiebreaku nejtěsnějším poměrem
13:15. Přesto je stříbro pro Kristýnu s Annou skvělým počinem
a současně příslibem směrem
k Mistrovství Evropy do 20 let na
přelomu srpna a září.
(son)

Teď ještě aby kubánská esa prodala
své schopnosti v prostějovských barvách. „Nepochybuji o tom, že pro
nás budou velkým přínosem. Ačkoliv mají v nejbližších týdnech ještě
spoustu reprezentačních povinností
a k našemu družstvu se tudíž připojí
až začátkem října. Na sehrávání tedy
zůstane minimum času, ovšem s tím
si musíme poradit. V každém případě disponujeme pro tuto sezónu
opravdu hodně dobrým kádrem,
jehož kvalitativní šířka je o poznání
větší oproti loňsku. A uděláme maximum pro to, aby téhle skutečnosti
odpovídal volejbal, jaký budeme na
hřišti předvádět,“ uzavřel žhavé téma
Miroslav Čada.

Kristýna Adamčíková (vpravo) a Anna Komárková společně se svým beachvolejbalovým trenérem Michalem Provazníkem.
Foto: facebook.

Výsledky dvojice Adamèíková, Komárková
na MÈR U22 v Jihlavì 2015
1. kolo: Zelenková, Benediktová 2:0 (12, 11). 2. kolo: Kulhánková, Klimešová 2:0 (15, 13). 3. kolo: Dostálová, Valková 0:2 (-10, -12). Opravy:
Klimešová, Kolderová 2:1 (17, -18, 10). Semifinále: Bendíková, Dostálová 2:0 (20, 18). Finále: Dostálová, Valková 1:2 (-14, 18, -13).
Konečné pořadí MČR U20 v Jihlavě 2015
1. N. Dostálová, Valková, 2. Adamčíková, Komárková, 3. Bendíková, M.
Dostálová, 4. Honzovičová, Pluhařová, 5. Majdáková, Trojanová a Klimešová, Kolderová, 7. A. Chrobáková, K. Chrobáková a Vraná, Havlínová atd.

na této straně – pozn. autora) a Sonja
Borovinšek je v rekonvalescenci po
letním operačním zákroku menšího
rozsahu. „Se Sonjou jsme byli předběžně domluvení, že se do přípravy
zapojí okolo 20. srpna. Teď si znovu
zavoláme a přijede buď koncem tohoto týdne, nebo začátkem příštího,“
odtušil Miroslav Čada.
Počínaje dneškem přitom znovu dojde k propojení tréninkového procesu žen a juniorek VK. „S šéftrenérem
mládeže Slávkem Matějem jsme se
dohodli, že téměř všechny členky juniorského celku se budou připravovat s námi. Jak už jsem řekl dříve, jim
to může do budoucna jedině prospět a nám to v dané situaci s méně
přítomnými hráčkami pomůže,“ doplnil Čada.
(son)

Olomouc potvrdila
posily a má nový název
Prostějov (son) - Už v sobotu
1. srpna zahájily olomoucké volejbalistky společnou přípravu na novou sezónu 2015/2016, a to pod
novým oddílovým názvem. Teď nese
tradiční klub označení VK UP Olomouc, neboť vystoupil ze svazku SK
a ještě víc se přimknul k Univerzitě
Palackého. „Pokud chceme po sportovní stránce konkurovat ekonomické síle prostějovského velkoklubu,
musíme jít svou vlastní cestou
a soustředit u nás ty opravdu nejlepší
hrající vysokoškolačky. Zároveň tím
vytvoříme
y
základ skutečně kvalitní
reprezentace ČR pro prestižní světové
univerziády,“ vysvětlil změnu šéf
VK UP Jiří Zemánek. Do tréninkového drilu Hanaček se zapojily čtyři
nové posily z Frýdku-Místku (Katarína Dudová, Paula Kubová, Martina Michalíková, Veronika Závodná),
o jejichž přestupu Večerník informoval již před nedávnem. S nimi v kádru
bude úpéčko dost nebezpečné a řadí
se k jasným adeptům na zisk medaile
v nejbližším ročníku UNIQA extraligy. „Holky z Frýdku-Místku a naše
stávající hráčky Monika Dedíková,
Darina Košická i Simona Hronová by
měly tvořit osu nově se formujícího
týmu. Navíc chceme jednu nebo dvě
volejbalistky ještě přivést. Pokud si vše
sedne, mohlo by to být dobré,“ věří
kouč Olomouce Jiří Teplý v útok na
vysoké národní pozice.

Ostrava pøivedla duo
Toufarová + Kojdová
Prostějov (son) - Velmi zajímavou
soupisku budou mít v nadcházející
sezóně také volejbalistky TJ Ostrava.
Už dříve jsme referovali o tom, že
z loňského družstva odešly pouze Helena Kojdová a Zuzana Ondrušková,
čímž drtivá většina úspěšného kolektivu (4. příčka v extralize 2014/15)
zůstala pohromadě. A vedení severomoravského klubu se navíc podařilo
sehnat adekvátní náhradu. Z KP
Brno přestoupila do TJ reprezentační
smečařka Marie Toufarová a z Olomouce zamířila k polským hranicím
další plejerka na smeč Petra Kojdová.
„Péťa je trochu jiná hráčka než její
sestra Hela, ale měla by ji nahradit.
Věřím, že to zvládne,“ řekl k rodinné rošádě trenér ostravských žen
Zdeněk Pommer. „Marie měla nabídky i z ciziny, ale je u nás. Počítáme
s ní na místo přihrávající smečařky,
případně univerzálky,“ přivítal Pommer brněnskou posilu Toufarovou.
„Celkově jsem moc spokojený, jaký
tým jsme dali dohromady. Snad to
dokážeme prodat,“ zadoufal mladý
kormidelník.

Pondělí 17. srpna 2015
www.vecernikpv.cz
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Florbalový turnaj patřil ManAGERům

Kvitová prodělala mononukleózu,
ale věří v účast na Turnaji mistryň

PROSTĚJOV Již téměř celou jednu dekádu zpestřuje
letní přípravu florbalistům
na Prostějovsku outdoorová
akce RG Playmakers Cup,
věnovaná nejen sportovním
výkonům, ale i samotnému
odreagování na slunci, ke
kterému se florbalisté až
tolik nedostávají. Během
soutěžního ročníku totiž tráví
většinu času ve sportovní
hale, takže slunce si užívají jen
v přípravě na suchu.

PRAHA, PROSTĚJOV Příčinou
jarních problémů Petry Kvitové
byla podle zjištění lékařů z Centra
pohybové medicíny mononukleóza. Přišlo se na to před odjezdem tenistky na sérii turnajů do
zámoří.
„Po Wimbledonu jsem měla pár
dní volna, a pak jsme znovu začali
s tréninkem na další turnaje. Bohužel
jsem se pak ale dozvěděla, že jsem
prodělala mononukleózu, takže ty
tréninky nemohly být takové, jaké
by měly být,“ potvrdila prodělanou
nemoc samotná tenistka.
Na jaře kvůli únavě vynechala podniky v Indian Wells a Miami a vrátila
se do hry při fedcupovém utkání
proti Francii. Pak vyhrála v Madridu,
před Wimbledonem se však musela

Ve skupinì rozhodly závìry

Turnaj začal od ranních hodin do
odpoledne v areálu školy ZŠ a RG
města Prostějova boji základní skupiny.
Sedm celků se muselo porvat o postup
do play-off, kam vedla jen čtyři místa.
Suverénně si nepočínal žádný tým,
a tak o lepší postavení do play-off
a vítězství v základní skupině svedl na
závěr celek Galacticos a pořadatelský
tým ManAGERs. První jmenovaný
dokázal v samotném konci utkání
vstřelit rozdílovou branku a do
Play-off mířil jako nejvýše nasazený,

Šestinásobný šampion ManAGERs neskrýval radostné chvilky ani při focení.
Foto: Branislav Korbačka

když porazil svého konkurenta 2:1.
O třetí a čtvrtou příčku ve skupině
zaručující finálovou část turnaje se
postaraly svými zlepšenými výkony
celky Mladé Pušky a Rousínova.
Rousínov díky remíze ve vzájemném
utkání s Mladými Puškami, o kterou
se postaral pár sekund před koncem
Bartošek, nakonec předstihl Mladé
Pušky a čekal ho relativně slabší tým.

Pušek Markem Marko, který podával
v bráně velmi dobrý výkon. Není
divu, že si svými fantastickými výkony vysloužil ocenění brankáře turnaje. Skvělý počin svého gólmana navíc
překvapivě Mladé Pušky dokázaly
i střelecky, když se z ojedinělé akce
prosadil Milan Hnízdil.
Galacticos se trápil a dlouho trvalo,
než se dočkal úspěchu. Nakonec se
to podařilo a průběh utkání se otočil.
Play-off potrápilo favority
Naopak druhé semifinále až tak draVítěz skupiny Galacticos si na začátek matické nebylo. Zde si suverénně
semifinálového boje nevěděl příliš počínali ManAGEři, kteří Rousínrady zejména s brankářem Mladých ovu nedali moc příležitostí.

Boj o třetí místo dlouho zdržela křeč
do té doby vynikajícího brankáře
Mladých Pušek Milana Marka. Na
branku se znovu čekalo déle, a opět
se prosadily Mladé Pušky. Rousínov
tak výhodné místo ze skupiny promarnil a skončil až čtvrtý.
Finále nebylo nijakým překvapením.
Jak Galacticos, tak i ManAGERs neměli jiné cíle nežli vyhrát.
V loňském roce se muselo rozhodnout
v penaltách, letos to tak dramatické
nebylo. ManAGERs svého soupeře
přestříleli jasně 4:0 a pošesté zvedli
putovní pohár nad hlavy.
(mif)

„V této fázi s příchodem dalšího hráče nepočítám,“

říká trenér Ariete Prostějov Zbyněk Choleva

Vysoké teploty jsou jediným
problémem, se kterým se
potýkáte?
„Nejsme kompletní a to je trošku
problém. Ale připravují se s námi
dorostenci, takže se to dá zvládnout i
v menším počtu.“
Znamená to, že vás trápí
zranění některých hráčů?
„To
naštěstí
ne.
Radovan
Kouřil a Marek Sehnal odletěli

s reprezentačním béčkem na turné do
Japonska. Davida Šteffela jsme uvolnili
na krátký turnaj ve trojkovém basketbalu v Turecku. Postupně se všichni
budou vracet do týmu i přípravy.“
Vedení klubu sehnalo posilu
na post pivota. Měl jste
možnost prohlédnout si přednosti
Bretta Roseboroa?
„Viděl jsem nějaké sestřihy. Ale na
těch všichni vypadají dobře. (úsměv)
Pod košem si vedl slušně. Chytřejší
ale budeme, až se zapojí do tréninku.
Potřebovali jsme ušetřit a přitom získat kvalitního hráče. Snad se to podaří.
Trošku sázím na to, že to pro něj
nebude první sezona v Evropě a rychle
si na nové spoluhráče zvykne.“
Vnímáte jeho předchozí
angažmá ve Finsku jako velkou výhodu?
„Měl možnost zvyknout si na jiný
basket, než se hraje ve Spojených
státech. Evropské pojetí hry pro
něj nebude tak neznámé. To je plus
předcházejícího angažmá.“

PROSTĚJOV Po boku sedmého
muže loňského ročníku Tour de
France a vítěze jedné z etap na
španělské Vueltě Leopolda Königa absolvoval letošní ročník
Czech Cycling Tour jediný prostějovský závodník ve startovním
poli Tomáš Koudela. Třiadvacetiletý jezdec naskočil do nejkvalitnější akce silniční cyklistiky na
českém území v sestavě domácí
reprezentace a úspěšně zvládl
nástrahy všech etap, ve výsledku
mu nakonec patřilo devětasedmdesáté místo.
První etapu tvořila týmová časovka kolem Uničova, tu nejlépe
zvládl Etixx – Quick Step s českými hvězdami Zdeňkem Štybarem
a Petrem Vakočem, naopak mladí
reprezentanti posíleni o velkou personu skončili až šestnáctí se ztrátou
minuty a půl, samotný Koudela nabral dalších šest minut.
Páteční druhá etapa z Olomouce do
Uničova vedla již zmíněná jména
či Jana Bártu, Aloise Kaňkovského
a další výraznou částí přes Prostějovsko, konkrétně od Vrbátek přes Vrahovice na Smržice a pak od Laškova
ke Konici, zpátky na Bělecký Mlýn
a zase prudce nahoru do Brodku u
Konice a přes Konici na Dzbel a dál.

Regionu se týkaly i dvě horské prémie, tu první na Nové Dědině pro
sebe získal Dán Lund, při druhém
stoupání si pro pět bodů dojel v Suchdole u kapličky Francouz Guerin,
druhý byl při průjezdu Nizozemec
van Rhee a třetí Dán Lund. Pozici
na špici pelotonu si hlídal v růžovém jedoucí Štybar.
Deseti bonifikačními sekundami
za výhru v etapě se před víkendem
dostal do čela Kolumbijec Fernando Gaviria Rendon, po horském
úseku z Mohelnice do Šternberku
už to ale opět neplatilo. Etapě vládl
Leopold König, jenž si tak po předešlých nevýrazných dnech spravil chuť. V čele se ocitl Vakoč šest
sekund před Bártou.
Co se týče Koudely, ten dokončil
druhý díl na 99. místě, o den později při průjezdu Jeseníky byl dokonce třiapadesátý, když potvrdil
své vrchařské schopnosti, na závěr
dojel v hlavním poli na padesáté pozici. Ve výsledku to tak dalo
79. post se ztrátou šestatřiceti minut na vítězného Petra Vakoče, za
nímž skončil o pět sekund Jan Bárta
a třetí o dalších pětadvacet sekund
zpět Zdeněk Štybar.
Koudelův kolega König dokončil
desátý.
(jim)

PROSTĚJOV První dva týdny
přípravy na nový soutěžní ročník
mají za sebou basketbalisté Ariete Prostějov. Na začátek Kooperativa NBL se připravují vesměs
v domácím prostředí. Využívají
prostředí sportovní haly a lesoparku Hloučela. „Zatím to
docela jde, i když počasí není
úplně ideální. Z tohoto pohledu
všichni čekáme, až horko povolí,“
komentuje první přípravné týdny
trenér Ariete Zbyněk Choleva.

Ladislav VALNÝ

Koudela pomáhal Königovi

Máte představu o úrovni
druhé nejvyšší finské
soutěže, ze které přichází?
„Je to slabší soutěž, než Kooperativa NBL. Týmy ale mají ve svém
středu hodně mladých cizinců, kteří
přicházejí především ze Spojených
států a pak se posunují do lepších
soutěží. To je také Brettův případ.
Předpokládám, že přijde hladový
a bude chtít ukázat, že je to dobrý
hráč. Třeba i s vidinou, že se přes
českou ligu zase posune dál. Může
nám pomoci a my zase pomůžeme
jemu.“
Je sestava po příchodu
amerického
pivota
uzavřená, nebo ještě budete hledat další posily?
„Z pohledu podkošových hráčů
máme plno. Jana Tomance, Davida
Šteffela a Bretta Roseboroa může
doplňovat Martin Novák. Uvidíme,
jak silní budeme na křídlech. Ale po
příchodu Petra Dokoupila máme
dost střelců. Pavel Slezák, Roman

Foto: archiv Večerníku

Marko, Ondřej Peterka. V této fázi
s nějakým příchodem nového hráče
nepočítám.“
Takže budete hrát v této sestavě
a uvidíte, jak se bude dařit?
„Musíme vycházet z našich
finančních možností a také ze
zdravotního stavu. Pokud nám to
půjde a nikdo se nezraní, budeme
hrát v sestavě, kterou máme. Není
vyloučeno, že během sezony někdo
přijde, bude to ale záležet i na ekonomické situaci.“

odhlásit z turnaje v Eastbourne a při
následné obhajobě grandslamového
titulu vypadla ve třetím kole.
„Po Wimbledonu jsem proto užívala
antibiotika. Prášky mi moc nepomohly, byla jsem dost unavená
a moje imunita byla špatná. Musela jsem tedy podstoupit další testy,
které ukázaly mononukleózu,“ poslala průběh předcházejících týdnů
Kvitová.
Současně tenistka přiznala, že je
ráda, že ví, proč byla tak často unavená. „Snažím se to brát pozitivně.
Vím, na čem jsem. Sezona nekončí,
pořád je tu spousta turnajů. Stále
mám šanci kvalifikovat se na Turnaj mistryň do Singapuru a tento cíl
bych ráda naplnila,“ dodala Kvitová.
(lv)

Finále Pardubické juniorky
ovládly prostějovské naděje
PARDUBICE Čistě prostějovské
finále nabídlo poslední utkání
Pardubické juniorky v soutěži
starších dorostenců. Prestižní
titul pro sebe získal Daniel Orlita,
Víta Kopřivu porazil hladce 6:0,
6:3 a v galerii vítězů přidal své
jméno pod takové legendy, jakými
jsou Martina Navrátilová nebo
Ivan Lendl.
„Je to úžasný pocit. Něco
jedinečného. Dostal jsem se do
vybrané společnosti, je to splněný
sen,“ prohlásil vítěz, který v průběhu
turnaje vyřadil ve čtvrtfinále i Partika Rikla, nasazenou jedničku mistrovství. „Tenhle způsob je pro mě
osobně velice cenný. Proti Patrikovi
jsem asi odehrál svůj dosud nejlepší
zápas,“ řekl Orlita.
Po úspěchu ve čtvrtfinále se už
prostějovský tenista nezastavil. Ve
dvou setech si bez větších problémů
poradil s Lukášem Vejvarou
z 1. ČLTK Praha a v rozhodujícím duelu s oddílovým kolegou

Kopřivou naprosto dominoval. Svému soupeři dokonce v úvodním setu
nadělil kanára.
„Od semifinále jsem se na tento zápas chystal. Byl jsem na strečinku, na
masáži, hodně se vyspal. Kdybych
se na tohle vykašlal, výsledek mohl
být úplně jiný,“ přiblížil přípravu
před finále Orlita. „První set byl
v pohodě, ale pak Víťa přidal a v páté
hře měl dva brejky na 3:3. Až když
jsem mu prolomil podání, začal jsem
věřit, že můžu zápas ukončit,“ dodal
vítěz prestižního turnaje.
Poražený finalista byl hodně zklamaný a přiznal, že mu utkání nevyšlo.
„Měl jsem problémy. Nedokázal
jsem míček podržet ve hře. Trochu
jsem byl svázaný nervozitou, ale na
to se nemůžu vymlouvat,“ komentoval svůj výkon Kopřiva.
Dívkám se příliš nedařilo. Nejdále
došla Andrea Gabriela Knutsonová,
která skončila ve čtvrtfinále, když
ve třech setech prohrála s pozdější
vítězkou Sabinou Machalovou. (lv)

Paes doplnil Indy

pro baráž Davis Cupu
DILLÍ, PROSTĚJOV Tenisté Indie posílili před blížící se baráží
v Davis Cupu stůj tým. Nebude
v ní chybět ani Leander Paes.
Zkušený tenista doplnil trojici
Rohan Bopanna, Somdev Devvarman a Yuki Bhambri.
„Není to žádné překvapení. Přesně to
jsme čekali,“ prohlásil nehrající kapitán českého týmu Jaroslav Navrátil,
podle něhož bude mít soupeř v utkání
o udržení v elitní skupině soutěže k dispozici silný pár pro čtyřhru. „V deblu
bude mít dvojice Bopanna, Paes svoji
sílu, v singlech ale budeme lepší.“

Do českého kvarteta by se měl vrátit
šestý hráč světa Tomáš Berdych,
který vynechal první kolo, v němž
Češi prohráli doma s Austrálií.
V nominaci by neměl chybět
ani Radek Štěpánek. S největší
pravděpodobností kvarteto doplní
Jiří Veselý a Lukáš Rosol. „Pokud
se nestane nic neočekávaného, pojedeme v nejsilnější sestavě,“ přeje si
Navrátil.
Zápas se uskuteční 18. až 20. září
v Dillí na venkovním kurtu s tvrdým
povrchem v tenisovém komplexu
Rádže Kumára Khánny.
(lv)

Cetkovská a Pavlásek
prošli až do semifinále Tenisté měli jedno přání:
PRAHA, PROSTĚJOV Povedený týden absolvovali na turnajích
v Praze Petra Cetkovská a Adam
Pavlásek. Tenisté Prostějova
shodně postoupili až do semifinále a potvrdili dobrou formu
z posledních týdnů. Talentovaný tenista díky tomu vylepšil své
dosavadní maximum a v žebříčku ATP poskočil na 144. místo.
Cetkovská navázala na úspěch
z vítězného turnaje ITF v Polsku
a po účasti v pražském semifinále
poskočila o sedmnáct příček na
149. pozici žebříčku WTA.
Sympatické tenistce, která se v letošní sezoně po nepříjemném zranění
probíjí zpět do první světové stovky,
v průběhu turnaje hned dvě soupeřky vzdaly během zápasu. „To se mi
snad v životě nestalo, ale ve velkém
horku, které v posledních týdnech
panuje, to určitě pomůže,“ řekla
s úsměvem Cetkovská.

Stopku jí vystavila až Torróová. Španělská hráčka lépe zvládla koncovky
obou setů a mohla se radovat z postupu. „Každá těsná porážka zamrzí,
ale nic hrozného se zase nestalo. Semifinále není vůbec špatné,“ hodnotila své vystoupení Cetkovská.
Pavlásek nebyl v kvalitně obsazeném
startovním poli mezi nasazenými,
přesto se probojoval až do utkání
o finále. Na své cestě vyřadil i turnajovou osmičku Němce Struffa a čtvrtého nasazeného Belgičana Darcise.
Nevyšlo mu až utkání s Brazilcem
Dutra da Silvou.
„Nedokázal jsem zopakovat výkon
ze čtvrtfinále a soupeř vyhrál zaslouženě. V první sadě mi utekl začátek
tie-breaku a v té druhé se mi nepodařilo dotáhnout ztrátu po prohraném
servisu. Pochopitelně jsem chtěl do
finále, ale to se pokaždé nepovede,“
komentoval průběh turnaje ze svého
pohledu Pavlásek.
(lv)

rychle pryč z Kanady

TORONTO, MONTREAL Návrat
do tenisového kolotoče po krátké
herní pauze se prostějovským tenisovým hvězdám nevydařil. Na
turnajích v Torontu a Montrealu
prohráli zástupci TK Agrofert hned
své úvodní zápasy. Výjimkou byl
Lukáš Rosol, ten se loučil až po
druhém utkání.
Plíšková vypadla s Chorvatkou
Mirjanou Lučičovou-Baroniovou,
když nedotáhla do vítězného konce
ani vedení 6:3, 5:2. V několika
případech jí přitom k ukončení zápasu stačily dva míče.
Přes vítězství v první sadě ztratila Lucie Šafářová dobře rozehrané střetnutí
s Darjou Gavrilovovou z Ruska. První
vzájemné střetnutí pro sebe těsně získala světová čtyřicítka, když zvládla

lépe koncovky druhé a třetí sady. Petra
Kvitová nestačila na Viktorii Azarenkovou. Běloruska se vrací do bývalé formy
a českou hráčku od začátku zatlačila do
defenzivy. Kvitová přišla celkově o pět
servisů a ani v jednom případě nezískala
podání soupeřky.
Poprvé v sezoně prohrál své úvodní
vystoupení Tomáš Berdych, i když
s Američanem Donaldem Youngem
vedl v první sadě 4:1. Pak ale nezvládl
zkrácenou hru a ani ve druhé sadě
nedokázal najít recept na herní styl
soupeře.
Lukáš Rosol měl přece jen lepší bilanci,
když nejprve porazil dvanáctého nasazeného Jihoafričana Kevina Andersona.
Český tenista lépe zvládl obě zkrácené
hry. V dalším vyrovnaném utkání už ale
nestačil na Ernesta Gulbise.
(lv)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

Tvorba kádru je každým rokem závislá na mnoha různých okolnostech,“ říká M. Čada
Historická rekapitulace hráčského obsazení u prostějovských volejbalistek

PROSTĚJOV Již v roce 2007 začala novodobá cesta prostějovského volejbalu na
nejvyšší ženské úrovni v rámci České republiky současně zasahující i do širší klubové
Marek
špičky na evropské scéně. Oddíl VK AGEL
čeká vstup do své historicky deváté sezóny
Sonnevend
a Večerník se tak na jejím prahu ohlíží za tím,
kdo všechno už za hanácký tým nastoupil či se v něm od nového ročníku
objeví. A je to opravdu zajímavý přehled...

exkluzivní
zpravodajství
ví
pro Večerník
k

Na zaèátku
dùvìra v Èešky
Jmenovitý seznam všech plejerek nosících dres
Prostějova od výše zmíněného léta 2007 až dosud najdete na samotném konci tohoto článku.
Úvodem se chceme věnovat obecnému složení
„vékáčka“ v jednotlivých sezónách z národnostního hlediska. A po téhle stránce se dá konstatovat, že samotný start oddílové existence se nesl
v převážně českém duchu. První trenérka Táňa
Krempaská sestavila ružstvo z téměř samých
zástupkyň České republiky, kterých bylo osm
a doplnily je dvojice ze Slovenska i z Brazílie.
Sázka na jazykově jednotný kolektiv, v němž jedinou „skutečnou“ cizinkou byla při slovenském
občanství Solange Soares její rodilá krajanka Viviane Crus, však moc nevyšel. Přišel sice triumf
v národním poháru i prvenství po dlouhodobé
části extraligy, jenže v play off mančaft vyhořel a
obsadil až čtvrté místo. Tento fakt vedl ke změně
na trenérském postu, který nastolil také jiný přístup s personálním obsazením.

Pod Èadou
národnostní mix
Nový kouč Miroslav Čada hned po svém příchodu před soutěžním ročníkem 2008/2009
téměř úplně přebudoval kádr, přičemž vsadil
na zajímavý národnostní „pel-mel“ z různých
koutů planety. Základ logicky tvořily čtyři Češky, k nimž zkušený stratég zařadil coby lodivod
slovenské reprezentace stejný počet Slovenek a

vše doplnil o Američanku, Rusku, Belgičanku a
specifickou Brazilku v osobě Soli. Najednou vše
fungovalo naprosto precizně, volejbalistky VK
Prostějov od té doby spolehlivě získávají mistrovské tituly i domácí poháry jako na běžícím
pásu a navíc solidně čeří vodu rovněž na mezinárodní scéně v Champions League. Tím pádem
neměl úspěšný kormidelník důvod měnit svůj
způsob tvorby soupisky, která se sice každoročně aspoň z poloviny oživila, leč systémově zůstávala v podstatě stejná.

Více Èešek,
ménì Slovenek
Jedinou výrazněji viditelnou korekturou ve složení celku z Hané v dalších letech byl postupně
se upravující poměr zastoupení hráček z někdejšího federálního státu. Zatímco počet Češek
v Čadově ansámblu pomalu rostl (ještě v sezóně
2010/2011 byly stále jen čtyři, zatímco o tři roky
později už sedm), se Slovenkami to šlo při troše
nadsázky z kopce (například během ročníku
2014-2015 nepatřila mezi Agelky ani jedna).
V posledních letech pak naopak vzrůstá absolutní množství cizinek, na něž je v zájmu
co nejlepších výsledků v evropské Lize mistryň sázeno. Ještě do sezóny 2011/2012 bývalo
zahraničních posil mimo Slovensko v prostějovské družině vždy maximálně pět, načež jde jejich
zastoupení neustále nahoru až k současnosti. Do
nejbližší sezóny totiž Agelky půjdou s osmičlennou cizineckou legií doplněnou o čtyři členky
bloku ČR + SR.

Fluktuace hráèek
není extrémní
Jak jsme již výše zmínili, z hlediska průběžných
změn ve jmenovitém složení kádru nepatří
ženský výběr VK k těm, jež by se mohly opírat o výraznou personální stabilitu. Například
z úvodního ročníku 200720/08 přešly do
dalšího jen tři stejné plejerky, potom se tento počet zvýšil na cifry 6, 7 a 7. Následovalo
období početnějších mezisezónních „čistek“,
když mezi ročníky 2011/2012 a 2012/2013
zůstaly pouze čtyři hráčky a rok nato bylo takových pět. Nyní však pevnost soupisky opět
roste, zvláště po vynikající uplynulé sezóně
2014/2015 nevznikl důvod do skvěle fungujícího soukolí přehnaně sahat a výsledkem je osm totožných jmen, která by měla
za vékáčko bojovat v nadcházejícím roce.
Celkově se dá říct, že obměna týmu prostějovských volejbalistek nebyla za necelých deset let
klubové existence zrovna malá, ale ani nijak
extrémní. V mezinárodním měřítku je takový
personální postup naprosto běžný, jen málokde zůstává kolektiv pohromadě bez početnějšího zasahování do jeho složení.

Soli rekordmankou,
Chlumská stálicí
Vzhledem ke skutečnosti, že družstvo Agelek
se každoročně dost obměňuje, nenajdeme
logicky v řadách našeho oddílu příliš mnoho
hráček nesoucích vizitku klubová stálice. Jednoznačně v tomto směru vyniká Brazilka se
slovenským pasem Solange Soares, která na
soupisce VK figuruje od úplného počátku až
do dneška a v Prostějově tudíž momentálně
otevírá již svou devátou sezónu, je navíc kromě
jednoho roku pořád výbornou kapitánkou!
Soli se v této věrnosti nejvíc přiblížila Markéta
Chlumská (za svobodna Tomanová), jež na
Hané strávila také úctyhodných pět let. Jinak
jsou u všech ostatních volejbalistek maximem

PØEHLED VŠECH DOSAVADNÍCH HRÁÈEK VK PROSTÌJOV
Sezóna 2007/2008:
Nahrávačky: Andrea Krupníková, Barbora Minářová. Blokařky: Viviane Crus, Eva
Ryšavá, Jana Gogolová, Nikol Sajdová. Smečařky: Dita Gálíková, Veronika Kadlecová
a Vendula Měrková. Univerzálky: Solange
Soares, Daniela Gönciová. Libero: Michaela
Fraňková.
Sezóna 2008/2009:
Nahrávačky: Michaela Jelínková, Lucia Töröková. Blokařky: Elisha Thomas, Milada Spalová, Gabriela Tomášeková, Nikol Sajdová.
Smečařky: Valeria Pušněnko, Jolien Wittock,
Ivana Bramborová. Univerzálky: Solange Soares, Daniela Gönciová. Libero: Markéta Tomanová.
Sezóna 2009/2010:
Nahrávačky: Soňa Nováková, Lucia Töröková.
Blokařky: Corina Ssuschke, Milada Spalová,
Gabriela Tomášeková. Smečařky: Kimberly Glass, Juliana Valente, Ivana Bramborová,
Monika Kučerová. Univerzálky: Ogonna
Nnamani, Solange Soares. Libero: Markéta
Tomanová.

Sezóna 2010/2011:
Nahrávačky: Soňa Nováková, Šárka Kubínová. Blokařky: Corina Ssuschke, Gabriela Tomášeková, Veronika Hrončeková. Smečařky:
Tina Lipicer-Samec, Tatiana Artmenko, Ivana
Bramborová, Darina Košická. Univerzálky:
Anna Velikiy ,Solange Soares. Libero: Markéta
Chlumská.
Sezóna 2011/2012:
Nahrávačky: Monika Smák, Šárka Kubínová. Blokařky: Michaela Monzoni, Veronika
Hrončeková, Vesna Jovanovic. Smečařky:
Helena Horká, Anna Velikiy, Tatiana Artmenko, Darina Košická. Univerzálky: Sanja
Popovic, Solange Soares. Libero: Markéta
Chlumská.
Sezóna 2012/2013:
Nahrávačky: Michaela Jelínková, Pavla Vincourová. Blokařky: Flávia de Assis, Cvetelina
Žarkova, Veronika Hrončeková. Smečařky: Juliana Gomes, Marina Miletic, Andrea
Kossányiová, Kateřina Kočiová. Univerzálky:
Saskia Hippe, Solange Soares. Libera: Markéta
Chlumská, Šárka Melichárková.

Nejhvězdnější družstvo prostějovského VK ze sezóny 2009/2010 to dotáhlo na titul i úspěch v Evropě.
Foto: Marek Sonnevend

Sezóna 2013/2014:
Nahrávačky: Pavla Vincourová, Lucia Růžičková, Michaela Zatloukalová. Blokařky:
Quinta Steenbergen, Sonja Borovinšek, Sara
Hutinski. Smečařky: Tijana Malesevic, Tatsiana Markevich, Andrea Kossányiová, Kateřina
Kočiová, Barbora Gambová, Klára Melicharová. Univerzálky: Katie Carter a Solange Soares.
Libero: Julie Jášová.
Sezóna 2014/2015:
Nahrávačky: Kathleen Weiss a Michaela Zatloukalová. Blokařky: Stefanie Karg, Sonja
Borovinšek, Ana Bogdanovic, Aneta Chludová. Smečařky: Tatsiana Markevich, Andrea
Kossányiová, Barbora Gambová. Univerzálky:
Liannes Simon, Solange Soares. Libero: Julie
Kovářová.
Sezóna 2015/2016:
Nahrávačky: Kathleen Weiss, Veronika Tinklová. Blokařky: Quinta Steenbergen, Sonja
Borovinšek, Nina Herelová. Smečařky: Tatsiana Markevich, Melissa Vargas, Sulian Matienzo, Barbora Gambová. Univerzálky: Liannes
Simon, Solange Soares. Libero: Julie Kovářová.

„Agelky“, jakožto nejlepší tým VK z uplynulého ročníku 2014/2015, se zapsal do historie velice
tučným písmem.
Foto: Marek Sonnevend

tři roky. Do téhle skupiny se řadí Ivana Bramborová, Gabriela Tomášeková, Lucia Růžičková (za svobodna Töröková), Veronika Hrončeková, Andrea Kossányiová, Julie Kovářová (za
svobodna Jášová), Barbora Gambová, Sonja
Borovinšek a Tatsiana Markevich.

Dohromady
66 hráèek z 15 zemí
Pokud budeme opět počítat i nadcházející
sezónu 201520/16, obléklo volejbalový
dres Prostějova za těchto devět ročníků
celkově šestašedesát žen (podmínkou je
alespoň jeden start v soutěžním utkání, což
u tuctu pro nejbližší ročník předpokládáme automaticky). Národnostnímu složení
tohoto takřka ďábelského počtu se podrobně věnujeme v připojeném grafu, ovšem je
logické, že nejvíc hráček pocházelo z „do-

mácí“ České republiky a poté ze Slovenska.
„Obecně se dá říct, že tvorba kádru je každým rokem závislá na mnoha různých okolnostech. Základem vždy je, koho si my sami
chceme nechat a koho ne. Totéž přichází ze
strany samotných děvčat, když některá chtějí
zůstat a jiná třeba nikoliv. Potom hrají velkou
roli samozřejmě finance, ale zdaleka nejen
ty, neboť ne všechno je pouze o penězích. Ideální by každopádně bylo mít pořád stabilní
mančaft s vysokou kvalitou i s minimem obměn, jenže tohle je v současném moderním
sportu de facto nemožné. Proto se v reálných
podmínkách každoročně snažíme sestavit co
nejlepší možný kolektiv a máme velkou radost,
jakmile se to povede. Což však vždycky ukáže
teprve čas,“ shrnul na závěr Miroslav Čada, už
osmým rokem hlavní trenér dospělého áčka
VK AGEL.

Hráèky VK Prostìjov v historii dle národnosti
Bulharsko 1

Belgie 1
Nizozemsko1

Srbsko 3

Bělorusko 1
Kuba 3
Rusko 1
Izrael
2
Slovinsko 3
Chorvatsko 2
USA

4
Brazílie

Německo 4

5
Slovensko 8

Zdroj: www.vkprostejov.cz
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