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BÝVALÝ UČITEL

Prázdniny končí,
za rok se vrátí!

PRONÁSLEDUJE
zjistili jsme

nám. T.G. Masaryka
v Prostějově

DÍVKY

1.9.2015

od 13.00 do 15.00 hod.

PROGRAM:
VYSTOUPENÍ SKUPINY
KORNET
NAFUKOVACÍ HRAD
SOUTĚŽE PRO DĚTI

15082170779

Martin Zaoral

PROSTĚJOV „Tento pán mě „trápil“ minimálně půl roku den co den.
Vydržel mě sledovat třeba čtyři hodiny v kuse. Bylo to fakt peklo!“ svěřila se jedna z celé řady mladých Prostějovanek v souvislosti s bývalým
učitelem Michalem B. , který byl v minulosti soudně trestán za napadení zaměstnankyně úřadu práce. „Nemám co dělat, tak prostě chodím
po městě,“ hájí se devětatřicetiletý muž.

ZADARMO?

O co v celém případu jde? ČTĚTE NA STRANĚ 5!

➢

15081910771

15081910770

Foto: Facebook

15081910773

CHCETE LÍSTKY
Soutěž o vstupenky
najdete na straně 22
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Z polí na Urèické
se táhnul smrad...
Prostějov (mls) - Na uplynulý
týden od 17. do 20. srpna naplánoval
Statek Prostějov hnojení pozemků
blíž k zástavbě než v předchozím týdnu. Už po předchozích stížnostech
si toho obyvatelé přilehlých nemovitostí nemohli nevšimnout. Po
dohodě jednatele společnosti
Františka Křivánka s magistrátem,
hnojení nakonec proběhlo během
jediného dne, a to ve čtvrtek 20. srpna. Zapravení hnojiva pak následovalo ihned po aplikaci, čímž se šíření
zápachu v rámci možností omezilo
na nejnižší možnou mez.

Za den napršelo víc,
jak za zbytek prázdnin
Prostějov (mls) - Úterý 18. srpna
bylo v Prostějově nejdeštivějším
dnem za hodně dlouhou dobu.
Během jediného dne napršelo
44,2 mm/m2 srážek. Je to stejné
jako byste na každý metr čtverečný
vylili 44 litrů vody. Takto deštivý
den v Prostějově už dlouho nepamatujeme. Například od začátku
prázdnin do uplynulého pondělí
napršelo pouze 30,2 mm/m2.
I přes téměř souvislý déšť, který
začal v pondělí a ustal ve středu,
v regionu větší záplavy nehrozily.

Pøipomeneme si 47.
výroèí „krvavé nedìle“
Prostějov (mls) - Památku zastřelených spoluobčanů z 25. srpna
1968 si vedení města připomene
u pomníku obětem intervence vojsk Varšavské smlouvy. Okupační
vojska v ten den projížděla
Prostějovem a na jejich přítomnost
doplatili svým životem tři lidé.
Každoroční pietní akt k uctění
jejich památky proběhne zítra, tj.
v úterý 25. srpna 2015, v 8.00 hodin přímo u pomníku zastřelených
na náměstí T. G. Masaryka

rubriky
Večerníku

FOTO
VEÈERNÍKU
Zdeněk VYSLOUŽIL

CO NÁS POTĚŠILO…

PŘÍRODA JE MOCNÁ ČARODĚJKA!

CO NÁS UDIVILO…

ROMŽE Že je voda nespoutaný a hlavně
nevyzpytatelný živel netřeba připomínat.
Povodně, které zasáhly celou republiku před
devíti lety, jsou stále v živé paměti. Co voda
dokáže, se mohli přesvědčit i občané regionu v uplynulém týdnu. V neděli 16. srpna
se dalo v korytě říčky Romže jezdit na kole
(snímek nahoře), o tři dny později pak vypadalo koryto pod mostem mezi Smržicemi
a Prostějovem (snímek dole) zcela jinak a při
pohledu na oblohu budilo trudné myšlenky...

Další sebevrah. Na Vrahovice opět
dolehl stín smrti, když si tamní železniční přejezd vybral za své poslední
místo neznámý muž, který skočil pod
rychlík jedoucí z Brna. Ještě více nás
však zarazilo, že se někteří lidé v tu chvíli
zajímali více o svůj čas a pohodlí, než o
skutečnost v podobě zmařeného lidského života. A to je smutné.
2 x foto: Zdeněk Vysloužil

Agentura Školy v Prostějově zůstanou zavřené...
Dětičky školou povinné, které se těšily, že v úterý 1. září zasednou po
dvou měsících do lavic před černou
tabuli, mají smůlu. I když, některá
dítka budou zřejmě určitě štěstím
bez sebe. Jak totiž Agentura Hóser
zjistila, vedení města zatím tutlá
velmi nepříjemnou zprávu. Prostějovští učitelé, školníci a uklízečky totiž vyhlásili generální stávku
s tím, že prvního září sednou na
„pendolíno“ a v Praze před Ministerstvem školství budou cinkat klíči! Proč?

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

Na to se všudypřítomný Hóser zeptal náměstkyně primátora pro
školství. „Dejte mně pokoj, já su
z toho tak vytočená, že se mi o tom
ani nechce mluvit,“ zchladila nejdříve hóseří zobák Ivana Hemeráková.
Po týdenním naléhání však přiznala barvu. „Učitelé základních škol
v Prostějově požadovali během letních prázdnin nejenom o sto procent vyšší plat, ale také dovolenou
placenou magistrátem. Prý někde
na Tahiti. No, copak jsme na radnici
vyhráli ve Sportce, nebo co? A to si
představte, že školní uklízečky navíc chtějí pozlacená košťata a hadry
prošívané zlatem,“ prskala zlostí
náměstkyně pro školství, družiny
a jídelny Ivana Hemeráková.

Zaměstnanci škol se tak podle svých vyjádření vrátí do Prostějova až prvního
října, pokud si své požadavky nevybrečí přímo v Praze na ministerstvu. „Už
toho všeho máme dost. Za naši dřinu
máme jenom dva měsíce prázdnin
a šest týdnů dovolené. Co to je? A jenom dvacet tisíc čistého? Za takových
podmínek by nedělal ani bezdomovec,“
svěřil se Agentuře Hóser Jindřich Amos
Komenský, učitel prvního stupně jedné ze Základní školy Báry Špotákové
Prostějov.
Z megalomanských požadavků prostějovských pedagogů a ostatních zaměstnanců škol je vykolejený i primátor Nakaseseděl. „Za mých mladých let chodili
učitelé do školy s láskou. Za mrzký peníz nás mlátili, kudlili a nechávali po

škole. Já o tom něco vím, chodil jsem
domů imrvére s modřinami na zádech
od rákosky. Dneska sice učitelé své žáky
nebijí, ale zase chtějí víc peněz. Už jsme
se v radě města o tomto problému bavili.
Navrhneme stávkujícím učitelům, aby
upustili od svých přemrštěných finančních požadavků. A za to jim povolíme
opět mlátit děcka. Já myslím, že tím
zabijeme dvě mouchy jednou ranou.
Ušetříme v rozpočtu města a ti malí prevíti budou konečně poslouchat,“ myslí si
primátor Miroslav Nakaseseděl. Přesto
stále platí, že prvního září budou všechny prostějovské školy uzavřené.
ZaAgenturuHóserMajkl

Babimaki & mik

•• Úterý ••
Výhody deště. „Celý den jenom lije,“ rozčiluje se muž za volantem. Žena
sedící vedle něj jej krotí: „Nerozčiluj se, aspoň se na silnici zarovnají díry...“
Přestože právě druhý den týdne byl zatím nejdeštivějším v celém roce, na
kvalitě silnic v regionu se to opravdu nijak pozitivně nepodepsalo.

•• Čtvrtek ••
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Pětadvacetiletý počítačový hacker Petr Křístek v úterý stanul před prostějovským soudem. Svým obětem se vždy naboural do e-mailové pošty a pod různými záminkami
si od nich nechával posílat peníze na svůj vlastní účet. U soudu o svých „hříších" zarytě
mlčel, možná, že se už vyzpovídal v kostele...

Pondìlí 26/23 °C

Bartoloměj

Úterý

17/13 °C

Radim

Støeda 25/16 °C
Luděk

redakce se rozšířila
▶

Dárek pro každého. V prostějovském kině Metro 70 promítali vynikající film
Dárek. Tento snímek po celou dobu diváky emociálně napíná jako kšandy.
A navíc si pokládá hodně zajímavé otázky jako například: Můžeme projít celým
životem a nikomu neukřivdit? Či můžeme někdy poznat lidi, se kterými žijeme?
Lze jen doporučit!

POÈASÍ v regionu

▶

•• Neděle ••

Nestává se každý den, aby do
Prostějova zavítal v tuzemsku
nejvyšší muž nejpopulárnější
hry na světě, a současně jeden
z nejvýznamnějších činovníků
celého českého sportu současnosti. V sobotu se tak na pozvání
spolumajitele TK PLUS Miroslava Černoška stalo a na Hané
se objevil boss Pelta.

Dosavadní provozovatel služby
SENIOR-TAXI Jan Spáčil
osvětluje, proč už nehodlá
tuto činnost provozovat

Kolo, nebo žena? Někteří zapálení cyklisté tvrdí, že kolo je lepší než žena. Dá se na
něm jezdit celý rok, a pokud má nějakou chybu či problém, tak je možné ho opravit.
Naopak jiní tvrdí, že žena je bezpečnější než kolo, protože při jízdě na bicyklu vás
může srazit auto. K podobné nehodě došlo na rondelu v Brněnské ulici.

Pohádka s rychlým koncem. Některé pohádkové příběhy jsou krátké. Jako třeba
ten o králi, který měl tři syny a tři dcery. Všichni žili šťastně, dokud mu na to královna
nepřišla. A to byl konec pohádky. Kdo si chtěl připomenout dětské příběhy s lepším
koncem, ten mohl vyrazit do pohádkového lesa za kempem Žralok v Plumlově.

MIROSLAV PELTA

„DÙCHODCI TO
UŽ BRALI JAKO
MÌSTSKOU SLUŽBU“

•• Středa ••

•• Sobota ••

ZAUJALO NÁS…

ZASLECHLI JSME…

Policie řešila hluk z letadla. Nejen novináři, ale i někteří zdánlivě normální lidé,
umí udělat z komára velblouda. To nepochybně platí i o muži z Prostějova, který o půl desáté ráno volal na policii, že ho ruší hluk z letadla. Nejednalo se však
o Boeing 777 přistávající na jeho zahradě, ale o hluk z modelu na dálkové ovládání...

To čert na bruslích jel. „Tati, kup mi kolečkové brusle,“ škemrá malý Martínek.
„Jdi s tím k čertu,“ odpoví rázně jeho tatínek. Hošík se zamyslí: „A tati, on mi čert
ty brusle koupí?“ Každý, kdo už obměkčil své rodiče, mohl i s nimi vyrazit noční
projížďku Prostějovem za zvuků hudby a pod dohledem policejních vozů.

895
Bezmála devět stovek dětí navštívilo
letošní Pohádkový les v Plumlově,
který tradičně pořádal místní spolek
nadšenců. A vězte, že po celé odpoledne se v kempu Žralok na zhruba
dvoukilometrové stezce děly vskutku záhadné věci...

Foto: Tomáš Kaláb

SCÉNA VEČERNÍKU

•• Pondělí ••

ZACHYTILI JSME…

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

Za jak dlouho vyděláte na BMW? Nagyová: „Asi tak za dva až tři měsíce.“
Janoušek: „Asi tak za dva až tři týdny.“ Rittig: „Asi tak za dva až tři roky.“ Policie:
„Tak dlouho?“ Rittig: „No, BMW přece není zase tak malá firma...“ Zatímco
vydělat na bavoráka trvá různě dlouhou dobu, rozmlátit ho lze pokaždé během
jediného okamžiku. Své o tom ví, osmnáctiletý mladík, který boural na začátku
Plumlovské ulice v Prostějově.

•• Pátek ••

Zdenička se lepší. Velice příznivá
zpráva dorazila do redakce Večerníku z Klimkovic. Stav mladé ženy,
která utrpěla vážné zranění při dopravní nehodě, se až nečekaně zlepšuje. Na fotografiích se Zdena Kotyzová dokonce i směje, což je určitě
pozitivní. Kéž by vše pokračovalo
tak dál a dívka se postavila na nohy!

adresa
zůstává
stejná

Ètvrtek 28/21 °C

Otakar

Pátek

32/25 °C
Augustýn

Sobota 31/17 °C

Evelína

Nedìle 29/15 °C
Vladěna
Zdroj: meteocentrum.cz
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zpravodajství

NABÍZÍME EXKLUZIVNÍ NOVÉ PODKROVNÍ BYTY

Případní zájemci
kontaktujte
výhradního
prodejce na tel.
777 898 324,
ing. Vlček

o velikosti 105 a 109 m2
v lokalitě Havlíčkova ulice,
Prostějov

SEBEVRAŽDA!
PROSTĚJOV Je to prostě blbá doba.
Minulé úterý zřejmě další zoufalý
sebevrah ukončil svůj život pod koly
vlaku. Stalo se tak před železniční
stanicí ve Vrahovicích jen kousek za
přejezdem nedaleko pomníčku připomínajícího tragédii, při které před
jedenácti lety zahynulo pět prostějovských vojáků. V roce 2011 na této trati
usnul život nadějného plavce Ondřeje Palatky a počet sebevražd z tohoto
místa se rok od roku zvyšuje...
K celé nešťastné události došlo minulé úterý 18. srpna přesně v 18.38
hodin. Rychlík jedoucí z Brna do
Šumperku na přejezdu se světelnou
signalizací bez závor srazil člověka.
Jeho zranění byla neslučitelná se
životem a byl tak na místě usmrcen.
„Podle předběžných informací bylo
výstražné světelné a zvukové zařízení v době průjezdu vlaku v provozu.
Ke zranění cestujících ve vlaku ne-

došlo. Provoz na trati byl obnoven
kolem jedenadvacáté hodiny. Příčiny a okolnosti neštěstí, stejně jako
totožnost muže jsou předmětem
dalšího policejního šetření,“ informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Veškeré vlaky byly v obou směrech
okamžitě zastaveny. Pro cestující
musely přijet autobusy, aby po dvě
hodiny jezdila v úseku náhradní doprava, načež se lidé museli vyrovnat
až s téměř hodinovým zpožděním.
„Tady leží ten sebevrah,“ ukazoval
poté řidič busu, který přijel pro cestující do Vrbátek, kde zastavil jeden ze
spojů z Olomouce. „Ten blbec mě nezajímá. Kvůli němu jsme trčeli skoro
hodinu ve vlaku a teď jedeme pozdě,“
nebral si servítky jeden z cestujících.
Inu, každý má své priority... Bohužel
více světla do celého černého příbě-
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Muž ukončil svůj život NEBEZPEČNÁ RARITA
na přejezdu ve Vrahovicích

Ke střetu vlaku s mužem pohybujícím se po kolejích došlo minulé úterý vpodvečer na přejezdu ve Vrahovicích. Výstražné zařízení bylo v té době v provozu.
Foto: Martin Zaoral

hu nevnesli ani samotní vrahovičtí
občané, které Večerník oslovil. „Nic
o tom nevím, tady se něco stalo?!,“ neskrývala údiv postarší seniorka, která
šla nakupovat. Úspěšní jsme nebyli
ani přímo na železniční stanici. „Nemohu vám k tomu nic říct. V každém
případě šlo o sebevraždu,“ konstatovala námi oslovená žena. Bohužel
nelze rozhodně říct, že by se jednalo o
ojedinělý čin. „Je to hrozné, co se pořád děje! Můj manžel pracuje u Čes-

kých drah a s podobnými událostmi
se setkává čím dál častěji,“ svěřila se
Večerníku krátce po neštěstí jedna
z Prostějovanek.
Jako statisticky nejrizikovější se
z pohledu sebevražd dlouhodobě
jeví období po začátku nového roku,
a pak právě druhá polovina prázdnin.
Třeba loni v srpnu krátce po sobě
ukončili život pod koly vlaku hned
dva mladíci, a to na trati mezi Bedihoští a Prostějovem.
(mls, pk)

Po dálnici se proháněl
„MLADÝ INDURAIN“
PROSTĚJOVSKO Hodně nevšední podívaná se naskytla minulou
středu po půlnoci řidičům projíždějícím v tu dobu po silnici R/46 ve
směru z Prostějova na Brno. Temnou nocí si to napříč hanáckou dálnicí svištěl devatenáctiletý cyklista!
A asi moc nemyslel, protože jinak
by takto svůj život i bezpečí ostatních asi jen těžko ohrozil...
Policisté se o cyklistovi dozvěděli tři
hodiny po půlnoci. Na místo byla ihned vyslána hlídka, která devatenáctiletého mladíka z Prostějovska okamžitě zastavila. „Muž bezprostředně
dostal pokutu ve výši dvou tisíc korun,“
informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie

Olomouckého kraje s tím, že podle
zákona se na dálnici a silnici pro motorová vozidla mohou pohybovat pouze
auta, jejichž nejvyšší dovolená rychlost
není nižší než osmdesát kilometrů za
hodinu. Vše ostatní je nepřístupné!
„Cyklisté, ale i chodci sem mají vjezd
a vstup zakázán. Porušením tohoto
zákona se člověk dopouští přestupku.
Všichni si musí uvědomit, že být mezi
vozidly, která se mohou pohybovat
rychlostí až sto třicet kilometrů za
hodinu, je smrtelně nebezpečné,“ zdůraznil Kořínek, který zároveň požádal
občany, aby informace o podobných
nebezpečných situacích neprodleně
předali policistům na linku 158.
(mls, pk)

Na přehradě spatřili SVĚTLO NA KONCI „TUNELU“!
„Voda je super, lidé se k nám vrací,“ hlásí provozovatelé
vatelé občerstvení v okolí nádrže
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
PLUMLOV, MOSTKOVICE Největší předvolební tunel v dějinách
Prostějovska, či pozitivní věc,
která v rámci celé České republiky nemá obdoby? Černá díra na
peníze, nebo akce, která vstoupí
do učebnic jako skvělý příklad obnovy turistického ruchu. Tak právě mezi těmito dvěma póly vždy
oscilovaly názory na nákladnou
revitalizaci plumlovské přehrady.
Po loňské hodně rozpačité sezóně
letos všichni od vody hlásí: přehrada žije a důvěra v legendární nádrž
se opět obnovuje!
Bagrování nádrže bylo jednoznačně
nejzajímavější akcí posledních dvace-

ti let v celém prostějovském regionu.
A taky jednou z nejdražších. Spolu
s opravou hráze vše přišlo na zhruba
270 milionů korun. Revitalizace měla
především zamezit rozvoji jedovatých
sinic. K jejímu průběhu se však objevovaly četné výhrady. Zásadní námitka
spočívala v tom, že se ještě před začátkem bagrování neřešily příčiny přísunu
živin pro jedovaté bakterie, kterými
byly splašky tekoucí z okolních obcí,
kde stále chyběla kanalizace. Mnozí lidé
sledující stále se protahující a prodražující se bagrování navíc byli dosti skeptičtí
k jeho výsledku. Často též upozorňovali
na to, že nebyla důkladně vybagrována
celá plocha dna nádrže. Naopak Povodí Moravy, které na tuto akci dohlíželo,
slibovalo, že vše proběhlo, jak mělo a po
opětovném napuštění bude voda v nejlepším pořádku.
Loňská sezóna dala za pravdu hlavně
skeptikům. Voda v nádrži už v polovině června začínala být zelená a zdálo se,
že nákladné bagrování na ni mělo jen
velmi malý vliv. Její kvalita kolísala ze-

Magistrát: POZOR
na webovou stránku
útulku pro kočky!
PROSTĚJOV Do všech redakcí odeslal prostějovský magistrát zprávu s varováním o internetové stránce, jejíž
pomocí se jistý útulek pro kočky snaží
získat finance. Na úvodní straně webu je
k nalezení i odkaz na stránky Statutárního města Prostějov, tudíž by se mohlo
zdát, že vše je seriózně zaštítěno. Opak
je však pravdou...
„Magistrát města Prostějova důrazně varuje občany před podezřelou webovou
stránkou a firmou, která se skrývá pod internetovým odkazem https://sites.google.
com/site/utulekprokockypv/home. Jedná se o stránky, které pobízí k zaslání peněz
na provoz útulku, jenž je zde označen jako
městské zařízení,“ píše se v oficiálním komuniké prostějovské radnice. „Město Prostějov s touto firmou nemá nic společného
a od jejích webových stránek se distancuje! Uváděné telefonní číslo je nedostupné,
a navíc ani samotná adresa neexistuje. Na
mapách se ukazuje jako střed křižovatky
Svatoplukovy a Janáčkovy ulice. Doporučujeme proto občanům, aby si vždy pečlivě prověřili, kam své peníze posílají,“ vzkazuje Anna Kajlíková, mediální referentka
magistrátu. Jak dodala, o celé záležitosti již
byla informována Policie ČR.
(pk)

jména v závislosti na aktuálním počasí když bylo teplo a sucho, sinice se vesele
množily, jakmile se ochladilo a trochu
zapršelo, kvalita vody se přece jen zlepšila. Nejhorší situace panovala na konci
července, kdy hygienici vodu označili za
nevhodnou ke koupání.
Nelze se proto divit, že ani letos se od
vody v přehradě žádné zázraky neočekávaly. Navíc po slibném začátku se v polovině července její kvalita lehce zhoršila
a vzhledem k převažujícímu horkému
i suchému počasí se očekávalo, že tento
trend bude pokračovat také nadále. Povodí Moravy navíc tehdy vydalo zprávu,
ve které upozornilo, že pokud se nesníží
přísun fosforu do přehrady, tak se v ní sinice budou množit pořád.
Stalo se však to, co čekal jen málokdo: v nadcházejících tropických
vedrech se kvalita vody nejenže
nezhoršovala, ale naopak se opět
zlepšila! „Musím přiznat, že sám jsem
tím byl velice příjemně překvapen. Nejde jen o měření hygieniků, ale člověk
i při zběžném pohledu vidí, že voda je

EX

EXKLUZIVNĚ

Díky čisté vodě (výřez vpravo) a horkému počasí zavládla o letošních
prázdninách na celé Plumlovské přehradě ta pravá pohoda.
3x foto: Martin Zaoral

skutečně čistá. Osobně se v ní koupu
i s dětmi,“ potvrdil Večerníku provozovatel pláže U Vrbiček Radek Kocourek, podle něhož loni za zhoršenou
kvalitou vody mohly stát zbytky rostlin, které po napuštění zůstaly na dně.
Přehrada dříve bývala fenomén, každý
den na ni mířily tisíce lidí. Přes změnu
životního stylu, kdy se lidé stále častěji
koupou v domácích bazénech či na zahraniční dovolené u moře, bylo letos

jasně patrné, že důvěra návštěvníků
v ni se skutečně obnovuje. „Pohled
na pláž o některých tropických víkendech mi připomněl scény, které jsem
znal dosud jen ze starých a hodně zaprášených fotek,“ potvrdil s úsměvem
Radek Kocourek.
Z letošní návštěvností netajil spokojenost i provozovatel protější pláže U Lázničků. „Mě čistá voda v nádrži nepřekvapila. Naopak za ty peníze, co to stálo,

jsem čekal, že bude jak na Plitvických
jezerech už mnohem dřív. Jinak by za to
snad i v této republice musel být někdo
stíhán,“ nebral si servítky Miloš Láznička, který upozornil, že řada provozovatelů kolem přehrady během posledních
šesti let doslova živořila. „Nerad bych to
zakřikl, ale teď už to snad bude jen lepší. Zdá se mi, že jsme konečně zahlédli
světlo na konci tunelu...,“ rozloučil se
s Večerníkem Miloš Láznička.

Nad plavci ve Stražisku sršely

BLESKY

Foto: Facebook

Na Prostějovsko po dlouhé době dorazil déšť a s ním i bouřky, které v první polovině uplynulého
týdne vystřídaly do té doby tolik úmorná vedra. Jedno z prvních hromobití takto zachytili na
koupališti ve Stražisku. Blesky na tuto fotografii zdejší nadšenci z jednoho místa „sbírali“ dvě
hodiny a pak je spojili v počítačovém programu. A je z toho pěkné pokoukání!
(mls)

15080410735
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pohled zpátky
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PO STOPÁCH

STARÉHO
STÍNY MINULOSTI
PŘÍPADU Řidiči už na „rondýlek“

PŘÍPAD ZMRZAČENÉ STAŘENKY v Šárce přestali remcat
Z ČELECHOVIC ODLOŽEN
ČELECHOVICE NA HANÉ
Tohle se fakt nepovedlo! Loni
v srpnu při akci komanda v Čelechovicích na Hané zakuklenci
hodně drsným způsobem „zpacifikovali“ i starý manželský pár. Při
zatýkání Františka Zbořila, známého v podsvětí pod přezdívkou
Fantomas, však zásahovka zranila
jeho staré rodiče. Ti přitom policistům nekladli a ani nemohli
klást žádný odpor. Celý případ
sice šetřila Generální inspekce
bezpečnostních sborů, nakonec
však vyzněl do ztracena...
Čtyřiasedmdesátiletému Františkovi Zbořilovi příslušník policejního
komanda zkroutil ruku tak, že celá
zmodrala. Ještě hůře dopadla jeho
o rok starší manželka Ludmila. Při zásahu se ocitla na zemi a jeden z těžkooděnců na ženu šlápl tak nešťastně, že
nebohé seniorce zlomil nohu v krčku.

ní paní Zbořilové
Podle vyjádření
ka až po čtyřech
přijela záchranka
rve poté byla
hodinách! Teprve
přepravena do nemocnice,
ila operaci,
kde se podrobila
zatímco její manžel na
al.
místě zkolaboval.
Jak Večerník jižž několikrát zmínil, přípavala
dem se zabývala
Generální inspekce bezpečnostních
sborů, která Ludmila Zbořilová se při zásahu policejního komanda
jej následně ocitla na zemi a jeden z těžkooděnců na ni šlápl tak nepředala kraj- šťastně, že jí zlomil nohu v krčku. Se zraněním pak skonFoto: archiv Večerníku
skému stát- čila v prostějovské nemocnici.
nímu zastupitelství. „Generální in- dezření ze spáchání trestného činu
spekcí bezpečnostních sborů bylo a na místě nebylo věc vyřídit jinak,“
vedeno trestní řízení pro podezření reagoval v průběhu uplynulého týdze spáchání přečinu ublížení na zdra- ne na dotaz Večerníku Hynek Olma,
ví z nedbalosti. Předmětná věc byla tiskový mluvčí Krajského státního
odložena, neboť ve věci nešlo o po- zastupitelství v Brně.
(mls)

PROSTĚJOV Je to už dva roky, co se začala vehementně řešit svízelná dopravní situace na křižovatce prostějovských ulic Šárka a Jezdecká. Docházelo zde k častým dopravním nehodám, protože i přes zvýrazněné
dopravní značení si řidiči nebyli schopni zapamatovat,
která je hlavní a která vedlejší. Už na začátku roku 2013
padla na radě města první zmínka o jediném možném
řešení. A jak jinak, než zde vybudovat rondel...
„Upustili jsme od dočasné změny přednosti v jízdě na
křižovatce ulic Jezdecká a Šárka, přičemž jsme se rovnou
rozhodli zřídit rondel. Abych byla přesnější, vzhledem
k prostorovým možnostem, které v této lokalitě jsou, půjde o minirondel. I přesto si ale myslím, že nepřehlednou
dopravní situaci to zcela nevyřeší,“ řekla Večerníku na začátku letních prázdnin roku 2013 Alena Rašková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova. Zároveň
tehdy prohlásila, že magistrát chce co nejdříve zvýšit plynulost dopravy od Brněnské ulice do průmyslové zóny
a odklonit v poslední době stále frekventovanější průjezd
ulicemi Lidická a Šárka. „Počítali jsme s tím, že než dojde ke stavební úpravě, zavede se tady změna přednosti
v jízdě. Po konzultaci s Dopravním inspektorátem Policie ČR jsme se rozhodli pro okamžité řešení. Abychom
nekomplikovali řidičům situaci, okružní křižovatka tady
vznikne hned, do doby vybudování regulérního minirondelu změnou dopravního značení a instalací přenosných
zpomalovacích retardérů,“ dovysvětlila Rašková.

Dnes už je malý rondýlek na Šárce nezbytnou
součástí zdejšího provozu. Z hlediska plynulosti
a hlavně bezpečnosti dopravy se určitě osvědčil.
Foto: archiv Večerníku

V pátek 2. srpna 2013 se instaloval plnohodnotný minirondel. Řidiči nejprve lamentovali na fakt, že hlavně nákladní vozidla se po něm nevytočí. Postupně ale veškeré
peprné poznámky utichaly. „Malý rondýlek na Šárce je
v provozu už dva roky a v této chvíli už nezaznamenávám žádné stížnosti. Ano, toto dopravní opatření je určitou raritou, nicméně stále si stojím za tím, že i takto
malá okružní křižovatka naprosto zpřehlední veškerý
dopravní provoz. A co víc, za ty dva roky, na rozdíl od
předešlých let, tady nebyla zaznamenána žádná vážnější
dopravní nehoda,“ komentuje dnes existenci minirondelu na Šárce první náměstkyně prostějovského primátora Alena Rašková.
(mik)

Napsáno Škola na Husově náměstí se opět naplní
ˇ
pred
05

hřiště, což byly dva aspekty, jež nám
na minulé adrese citelně chyběly,“
sdělil Večerníku Václav Křupka, ředitel Soukromé střední podnikatelské
školy obchodu a služeb v Prostějově.
Jak dodal, kromě tělocvičny a hřiště
získala škola také několik učeben navíc. „Vzhledem k tomu, že v poslední
době je kladen velký důraz na výpočetní techniku, vyčlenili jsme jednu
učebnu právě pro tyto potřeby a navíc ji vybavili zcela novými počítači.
Podobně letos necháme zbudovat
také jednu multimediální učebnu
s didaktickou technikou, která může
sloužit k výuce jakéhokoliv před-

mětu. Postupně tyto učebny vybavujeme novým nebo repasovaným
nábytkem a nově budou všechny
vybaveny připojením k internetu,“
popsal ředitel školy Václav Křupka.
Jak se Večerník ještě dozvěděl, původně měla tato škola sdílet budovu na Husově náměstí společně
s Technickou univerzitou v Liberci,
která však nakonec druhé křídlo neobsadila. Tato skutečnost přinesla
podnikatelské škole zvýšené náklady,
například za energie. „V tomto směru
nám vyšlo velmi vstříc město, kterému bych chtěl upřímně poděkovat,
zejména místostarostům Boženě

Sekaninové a Vlastimilu Uchytilovi
a vedoucímu odboru školství Františku Říhovi. Veškeré náklady spojené s pravým křídlem budovy totiž

hradí právě město a šetří nám tak
značnou část finančních prostředků,
které můžeme investovat do výuky
studentů,“ pochvaluje si Křupka.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Už před deseti lety měla radnice s pronájmem budovy na Husově náměstí výrazné problémy. Po zrušení základní školy se najednou nevědělo, jak plnohodnotně
zajistit její provoz. Nebýt právě školy se současným názvem Střední odborná škola podnikání a obchodu, mohly být v roce 2005 problémy ještě větší. Ty ale stejně
přišly. Tato škola se po pár letech přestěhovala do budovy v Rejskově ulici a město
„Husák“ s velkou pompou pronajalo Univerzitě Tomáš Bati ze Zlína. Okolnosti jejího působení a následný neslavný úprk z Prostějova je veřejnosti notoricky
znám. Takže nezbývá než doufat, že nyní už definitivně bude klid a budova na
Husově náměstí pookřeje poté, co ji využije městská knihovna a Základní škola
v Kollárově ulici.
(mik)

15081810766

29. 8. 20

Po roce, kdy byla Základní škola na
Husově náměstí v Prostějově uzavřena, usednou do jejích lavic opět
mladí lidé. Jen jimi již nebudou
žáci, ale jejich starší kolegové ze
Soukromé střední podnikatelské
školy obchodu a služeb. Ta se sem
přestěhovala ze starých prostor.
„Zájem o studium na naší škole každoročně roste a prostory na Palackého třídě již pro nás byly malé. Vloni
jsme měli téměř dvě stě studentů
a letos se jejich počet opět zvýšil.
Za velký klad také považuji, že jsme
přestěhováním na Husovo náměstí
získali i pěknou tělocvičnu a nové

jak šel čas Prostějovem ...

15081810765

Palackého ulice

Bývaly tu oděvní továrny. Od května 1881 nesla ulice pojmenování Na
Baštách (Wall-Ring), od ledna 1893 Palackého třída (od roku 1940 Palacký-Gasse) a od února 1942 Bismarkova třída (Bismarck-Strasse). Současný název platí od července 1945, ulice je pojmenovaná podle Františka Palackého
(1798-1876), českého historika a politika. Na adrese s popisným číslo 1 sídlí
od roku 1897 poštovní úřad, v sousedství (č. 3 až 5) Hotel Grand, postavený
v roce 1912. V domech č. 6, 8 a 10 sídlily oděvní továrny Salomoun Trau
a Deutschland & Jassinger.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

15081810764

Příště: ulice E. Valenty
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s městskou policií

Rušil ho hluk
modelu letadla

krimi

ČERNÁ
POČÍTAČOVÝ HACKER MÍŘÍ DO VĚZENÍ KRONIKA
Petr Křístek se naboural do pošty a kradl ve velkém
NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

PROSTĚJOV Jako malý neměl
moc kamarádů. Spíše než jeho
vrstevníci jej zajímaly počítače
a programování. Na internetu
pro Večerník
se naučil věci, které by jiného
Martin
ani nenapadly. Začal toho využívat, vydělal hodně peněz
ZAORAL
a užíval si život na vysoké noze.
Jenže to vše bylo za cenu podvodů, na které mu policisté přišli.
Nyní za to poputuje na pětačtyřicet měsíců do vězení. Večerník
byl úternímu verdiktu přítomen...
původní
zpravodajství

Foto: internet
Zcela ojedinělé oznámení strážníci přijali uplynulou středu 19. srpna po půl
desáté ráno. Muž uvedl rušení hlukem
od leteckého modelu, který létá v blízkosti jeho domu, a to již po několikátý
víkend, někdy již od sedmé hodiny
ranní. Navíc projevil obavu z pádu
letadélka. Strážníci v dané lokalitě,
v místě kde modeláři létají, zastihli seniora s přítelkyní. Ti měli u sebe letecký
model a s létáním již končili. V tomto
případě strážníci neshledali protiprávní
jednání, neboť tato činnost není právním předpisem zakázána.

Kradl a schoval
se vregálu
Ve středu 19. srpna v rozmezí čtyř
hodin vyjížděla hlídka k dvaatřicetiletému bezdomovci třikrát. Muž byl
nejprve pracovníkem ochranky přistižen při krádeži v obchodním domě
na ulici Olomoucká, kdy potraviny
v hodnotě 170 Kč uschoval pod bundu a prošel přes pokladní zónu bez
zaplacení. Po půl deváté večer se opět
strážníci s dotyčným setkali. Sice ve
stejné lokalitě, ale v jiném obchodním domě. Zde se se uložil do regálu a odmítal ho opustit. Při příjezdu
hlídky byl již vyváděn pracovníkem
bezpečnostní agentury. Hodinu po
této události vyjížděli strážníci opět
k tomuto muži. Tentokrát ležel opilý
u nákupního střediska. Jeho stav však
nevyžadoval převoz na záchytnou
stanici. Pro podezření z přestupku
proti majetku a veřejnému pořádku
byla událost postoupena správnímu
orgánu.

Lup se jim nezdařil
Předminulý pátek 14. srpna v odpoledních hodinách vyjížděla hlídka
na základě oznámení do okrajové
části města, kde pracovník prováděl
servis automatu na mléko, a právě
v tomto okamžiku se mu dvojice
občanů snažila ukrást z vozidla peněženku. Muž si jejich počínání ale
zavčas všiml a o svůj majetek nemínil jen tak lehce přijít. Lupiči to nakonec vzdali a z místa ujeli. Strážníci
oba výtečníky na základě popisu
vypátrali, a to až na opačné straně
města. Pro důvodné podezření ze
spáchání trestného činu skončili podezřelí v rukou policistů.

Roztržití řidiči
Předminulý pátek 14. srpna v podvečer nahlásil muž před domem nález
klíčů od nedaleko zaparkovaného
vozu. Strážníkům se toho času nepodařilo majitele zkontaktovat, proto
automobil uzamkli a za stěrač umístili lístek o uložení klíčků na služebně.
Další případ nezabezpečeného vozu
se udál v neděli 16. srpna ráno okolo
sedmé hodiny, kdy si oznamovatel
povšiml otevřeného okénka u vozu
na ulici Jihoslovanská. Následující
den byl nahlášen stejný případ z ulice
Fanderlíkova. Tyto řidiče se podařilo
o vzniklé situaci vyrozumět.

Muži dům nevykrádali,
ale opravovali
V neděli 16. srpna ráno po osmé
hodině spatřil oznamovatel opřený
žebřík u neobydleného domu, čímž
pojal podezření o protiprávní činnosti. Hlídka uvnitř obydlí zastihla
dva muže. Ti měli klíče a prováděli
drobné práce pro majitele nemovitosti. K žádnému nezákonnému
jednání tedy nedošlo.
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Počítačový „expert” Petr Křístek
z Albrechtic u Opavy předstoupil
v úterý před prostějovský soud. Už na
první pohled bylo patrné, že to není
typický kriminálník. Soustředěné oči
za obroučkami brýlí a velmi rozvážný
způsob mluvy vypovídaly o jeho
vysoké inteligenci. Jenže ani ta mu nezabránila v tom, aby ve velkém okrádal
ostatní. U soudu se řešila škoda v celkové výši sedmi set tisíc korun. Je však
téměř jisté, že si Křístek svými podvody přišel na mnohem víc peněz.
Probírané případy měly podobný
scénář. Sedmadvacetiletý muž díky

svým počítačovým schopnostem
získal přístup k e-mailové poště
a v následné komunikaci se začal
vydávat za majitele adresy. Dopisoval si pak s lidmi, kteří chtěli něco
koupit přes internet, případně přes
něj zaslat vyšší částku peněz. Místo
bankovního konta původního
příjemce jim však nadiktoval číslo
účtu vlastní společnosti. Největší
„majstrštyk“ se mu podařil, když
si nechal na svoje konto proplatit
fakturu znějící na šest tisíc korun.
Petr Křístek, který se před policií
a soudy dlouho skrýval, je v sou-

časnosti ve vazbě. U úterního soudu
se ke svému jednání doznal, odmítl
však uvést jakékoliv další podrobnosti. Důvod odmítnutí výpovědi
spočívá pravděpodobně v tom, že
Petr Křístek toho má na svědomí
výrazně více, než bylo předmětem
úterního hlavního líčení. I z těchto
příčin jej například prošetřoval Útvar pro odhalování organizovaného
zločinu. Česká národní banka pak už
před pěti lety veřejně upozornila na
fakt, že Petr Křístek a jeho společnost
Addeon Music nemají povolení pro
poskytování investičních služeb.
„Znám jej od dětství a myslím, že
jsem jedním z mála jeho kamarádů.
Jinak se vždy zajímal hlavně
o počítače. Domnívám se, že jeden
čas měl hodně peněz, například
mě hostil v brněnském Grandu.
V poslední době se však hodně
změnil a to jak vzhledově, tak
povahově. Nemám pro to důkazy, ale
mám podezření, že je drogově závislý...,“ vypověděl u prostějovského tribunálu Tomáš K.

Vykradl bar

V noci ze čtvrtku 20. na pátek
21. srpna se dosud neznámý pachatel vloupal do provozovny baru
ve Školní ulici v Prostějově. Po násilném překonání ochranné mříže
a vstupních dveří odcizil z baru finanční hotovost patnáct tisíc korun
a vypáčil mincovník jednoho video-loterijního terminálu. Celkem tak
svým jednáním majiteli způsobil
škodu ve výši 16 520 korun.

Sedmadvacetiletý Petr Křístek od útlého
věku tíhl spíše k počítačům než k lidem.
Svoji inteligenci a schopnosti však napřel
špatným směrem. Foto: Martin Zaoral

Soud Petra Křístka poslal na 45 měsíců
do vězení. „Polehčující okolností je
fakt, že se k trestné činnosti přiznal,
nicméně jeho doznání rozhodně nelze
považovat za úplné a kajícné,“ osvětlil
předseda senátu Petr Vrtěl.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obě procesní strany si nechaly lhůtu
pro odvolání.

„Bacha na něj! JE TO ÚCHYL!“
Michal B. řádí ve ZLATÉ BRÁNĚ i na koupališti
➢ztitulnístrany
PROSTĚJOV Podle celé řady svědectví Večerníku dobře známý
Michal B. obtěžuje mladé dívky po
celém Prostějově. Jeho rajónem se
v poslední době stal hlavně obchodní dům Zlatá brána a také Tesco,
v horkých dnech se přesunul i na
koupaliště do Vrahovic. Bývalý učitel
přes veškerá obvinění tvrdí, že se ničeho špatného nedopouští. Forma
jeho výpovědí však naznačuje, že by
mohl být psychicky nemocný...
O obtěžování ze strany devětatřicetiletého Michala B. existuje řada svědectví
mladých Prostějovanek, jejichž věk
často sotva překročil hranici zletilosti.
„Chodí do Zlaté brány. Nenápadně
na nás čekal s kámoškou, než nastou-

píme do výtahu, a pak chtěl jet s námi.
Raději jsme zdrhly,“ popsala jeden
z typických případů slečna Gábina.
„Mě podezřele ‚očumoval‘ na koupáku
ve Vrahovicích,“ dodává další z Prostějovanek. „Mám pocit, že mě občas sleduje cestou domů. Měli by s ním něco
udělat,“ míní slečna Karolína.
Některé z mladých dívek už na Michala B. podaly i trestní oznámení.
„Policisté mi řekli, že jestli jenom
slovně napadá, tak s tím prý nic udělat nemůžou. Oni mu dají jen pokutu
a to je vše,“ svěřila se na Facebooku se
svojí zkušeností slečna Martina. „Někdo by mu měl konečně dát ‚po tlamě‘, a to tak, že si to bude ještě dlouho
pamatovat,“ uzavřela rozsáhlou diskusi na sociální síti Vendula V.
Samotný Michal B. je s redakcí Večerníku v již dlouhodobém e-mai-

lovém kontaktu. Ani přes opakované výzvy se však dosud nedostavil.
Ve svých zprávách potvrzuje, že ho
hodně mladé dívky zajímají...
Sám se však cítí být jejich obětí, případně obětí jejich ochránců. „Nemám co dělat, tak chodím po městě.
V autobuse jsem potkával jednu
z dívek, celkem se mi líbila, tak jsem
se jí na něco ptal. Pak jsme se jednoho dne potkali dvakrát a ona se začala
hrozně smát i koulet očima. Mě to nějak znervóznělo a z dálky jsem na ni
zavolal: ´Nečum p..o!´ Zanedlouho
si přivedla bodyguardy a ti mě napadli na diskotéce, kde mi zlomili ruku,“
svěřil se nám s jednou ze svých četných trampot Michal B., který si celou
událost vykládá po svém. „Když se
s někým potkám víckrát, tak to přece
ještě není obtěžování! Víte, proč mě

nechala zmlátit? Buď se cítila dotčená,
nebo mě miluje,“ interpretoval celou
událost Michal B., který sám sebe za
úchyla nepovažuje. „Řekněte mi, kdo
je dneska úchyl s tou tunou porna
v obchodech, erotickými bály, bordely, priváty a mladými holkami, které
jdou za prachy. Jsou to všechno jenom kecy...,” míní na závěr Michal B.

MÁTE ZKUŠENOST
S MICHALEM B., ČI JINÝM
„DIVNÝM“ CHLAPÍKEM,
NEBO SNAD ŽENOU?
BYLI JSTE NĚKDY NĚKÝM
OBTĚŽOVÁNI?
NAPIŠTE DO REDAKCE NA
VECERNIK@PV.CZ
A SVĚŘTE SE! PŘÍPADNOU
ANONYMITU ZARUČÍME!

Osmnáctiletýkluk

nezvládl BMW

PROSTĚJOV Déšť po dlouhém
období sucha zřejmě zaskočil
osmnáctiletého mladíka, který minulé pondělí večer boural
v Plumlovské ulici.
„Osmnáctiletý řidič vozidla značky
BMW nepřizpůsobil rychlost jízdy
stavu a povaze vozovky, načež při
odbočování z Palackého na Plumlovskou ulici v Prostějově nezvládl
řízení a na mokrém povrchu dostal
smyk. Vozidlo se následkem toho
stalo neovladatelným a narazilo do
zaparkovaného osobního automobilu značky Volkswagen. Nárazem
došlo k poškození obou vozidel
s předběžně odhadnutou škodou ve
výši čtyřicet tisíc korun“ prozradil
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje s tím, že ke zranění
osob nedošlo. „Alkohol byl u řidiče
vyloučen dechovou zkouškou. Přestupek řidiče byl na místě vyřešen
uložením blokové pokuty ve výši
jednoho tisíce a pěti set korun,“ dodal Kořínek.
(mls)

Takto dopadl "bavorák" mladého řidiče.
Foto: Policie ČR

PÁTRÁNÍ
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.

po dvojici
hledaných
MARIO HANGURBADŽO
se narodil 19. března 2000 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 17. května 2015.
Měří 162 až 166 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a černé vlasy.
Zvláštní znamením je tetování na pravém i levém předloktí.

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

Foto: internet

Hříšník za volantem

Z důvodu překročení maximální
povolené rychlosti o patnáct kilometrů v hodině zastavili policisté
ve čtvrtek 20. srpna před desátou
hodinou dopoledne v Brněnské
ulici osobní automobil značky
Opel. Při následné kontrole zjistili, že šestačtyřicetiletý šofér má do
28. září tohoto roku vysloven zákaz
řízení motorových vozidel a navíc
jeho vozidlu už v dubnu 2011 skončila platnost technické prohlídky.
Muž si ještě týž den od policistů převzal sdělení podezření z trestného
činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Zneužil tankovací karty

Prostějovští policisté prověřují případ zneužití údajů z tankovací karty. K tomu mělo dojít předminulý
pátek 14. srpna ve Slovinsku, kde
měl dosud neznámý pachatel zatím
přesně nezjištěným způsobem zneužít údajů z tankovací karty patřící
dopravní společnosti z Prostějova.
Prostřednictvím tří neoprávněných
transakcí zaplatil za nákup motorové nafty v hodnotě v přepočtu téměř
sedmatřicet tisíc korun.

Vloupal se do bytu

Dosud neznámý pachatel se koncem předminulého týdne, konkrétně v době od 14. do 16. Srpna,
vloupal do bytu v Tylově ulici, kam
vnikl po překonání otvírky okna
v přízemí. Byt následně prohledal
a odcizil z něho zlaté i stříbrné šperky, zlaté starožitné hodinky, pánskou a dámskou peněženku, parfémy či finanční hotovost ve třech
měnách. Celkem tak majitelce věcí
odcizením způsobil škodu za více
než pětasedmdesát tisíc korun.

Během července došlo na silnicích Prostějovska k osmi desítkám dopravních nehod, což
je takřka dvojnásobný nárůst
v porovnání se stejným měsícem
loňskému roku, kdy policisté
evidovali devětačtyřicet havárií! Zatímco loni zamřel jeden
člověk, tentokrát k žádnému
úmrtí nedošlo.

31
Stejně jako první prázdninový
měsíc, kdy bylo o jedenatřicet
dopravních nehod více, zhoršení stavu hlásí i statistiky od
začátku roku 2015. Zatímco
loni jich regionální silnice registrovali 280, letos už 392! Mezi
hlavní příčiny nehodovosti patří
nepřiměřená rychlost, nedání
přednosti a nesprávný způsob
jízdy.
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Děti, pejsci

Vítejte na svìtì

„D

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

www.vecernikpv.cz

Tobias KLIMEŠ
16. 8. 2015 50 cm 3,15 kg
Prostějov

Adéla ŠIŠMOVÁ
16. 8. 2015 47 cm 2,70 kg
Prostějov

Anissa JANÁLOVÁ
17. 8. 2015 48 cm 3,05 kg
Prostějov

Daniel NEDĚLNÍK
17. 8. 2015 51 cm 3,40 kg
Skalka

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!

Štěpánka VLACHOVÁ
18. 8. 2015 52 cm 3,50 kg
Myslejovice

Martin Tadeáš FLIEGER
16. 8. 2015 50 cm 3,90 kg
Hradčany - Kobeřice

NA VÍÿKA ÿEKÁME V REDAKCI
Nejenom rodiče těžce nemocného Davídka, ale i PROSTĚJOVSKÝ
Večerník žádá veřejnost o pomoc. Víčka je možné nadále nosit
do přímo k nám do redakce v Olomoucké ulici.
„Za sběr víček předem všem moc děkujeme! Máme obrovskou radost z toho, že ne všem
je osud našeho Davídka lhostejný a snaží se aspoň takto malinko pomoci,“ vzkazují dojatí
rodiče Zdeňka Staňková a Martin Vítek ze Ptení.

ÚČASTNÍKY ROTARIÁNSKÉHO KEMPU PŘIJAL PRIMÁTOR

PROSTĚJOV „Každá chvíle strávená v milé společností je příjemná,“ říkává s oblibou prostějovský primátor Miroslav Pišťák,
a to nejen při přijímání návštěv na radnici. Jedna z takových
příležitostí nastala minulé úterý dopoledne, kdy do kanceláře
prvního muže statutárního města dorazili účastníci kempu pořádaného místním Rotary klubem. PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jakořto mediální partner klubu, byl pochopitelně u toho!

Tomáš KALÁB
Významnou oblast služeb Rotary klubů zaměřených především na rozšíření
vzdělání, znalostí a zkušeností mladých
tvoří Služba mládeži. V jejím rámci

pořádají rotariáni už několik desetiletí
letní tábory. „Prostějovský klub si vzal
tento kemp pod sebe teprve podruhé,
přičemž zhruba před pěti lety byl ve
spolupráci s Divadlem Point zaměřený
umělecky, tentokrát díky předchozímu

BYLI JSME
U TOHO

Do pamětní knihy města přibyl také zápis v čínštině.

Foto: Tomáš Kaláb

prezidentovi klubu fyzikovi Rostislavu
Halašovi je nosným tématem astronomie,“ objasnil záměry Ladislav Burgr,
současný prezident místního Rotary
klubu.
Na dvanáctidenní kemp se sjelo dvanáct vysokoškoláků ze sedmi zemí
čtyř kontinentů. „Asi nejdál to k nám
měly dvě účastnice z Tchaj-wanu,
které se ve své zemi vůbec neznaly a seznámily se díky přihlášce na
náš kemp,“ přidal Burgr zajímavost.
Kempy se konají většinou v evropských zemích a jsou různě tematicky
zaměřeny. „Dopředu předesílám,
že mi bylo členství v Rotary klubu
nabídnuto, ale vzhledem k ostatním
osobním aktivitám jsem byl nucen
s díky odmítnout,“ připomněl během neformálního setkání primátor
Statutárního města Prostějova Miroslav Pišťák, který účastníkům kempu
krátce představil město a jeho historii.
„Chcete-li se na závěr na něco zeptat,
máte možnost, jen upozorňuji, že některé informace jsou neveřejné, takže
kolik máme peněz v městské pokladně, se nedozvíte,“ odlehčil atmosféru
primátor.

Účastníky Rotary kempu přijal na radnici primátor Statutárního města Prostějova Miroslav Pišťák
(na snímku vlevo).
Foto: Tomáš Kaláb

Po občerstvení a zápisu do pamětní
knihy města si studenti prohlédli
interiér radnice. Přestože jejich program bude zaměřen na astronomii,
na Moravě zavítají na mnohá zajímavá místa. „Kromě prostějovské
hvězdárny navštíví postupně planetárium v Brně, podívají se také do
Olomouce, Přerova či Kroměříže,“
nastínil v úterý 18. srpna program
příštích jedenácti dnů Burgr s tím, že
kemp je pořádaný za finanční podpory Statutárního města Prostějova
a Olomouckého kraje.

Primátor Statutárního města Prostějova Miroslav Pišťák v družném rozhovoru
s účastníky rotariánského kempu.
Foto: Tomáš Kaláb

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.

WOLF

je dvouletý kříženec velkého vzrůstu ve věku. Je přátelský,
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.

BELLA

je kříženec malého vzrůstu, ve věku zhruba šesti roků. Je to
velmi milá a hodná fenečka, která je vděčná za každý kontakt s člověkem a jeho pohlazení. Její páneček umřel, a proto
bude šťastná kdekoliv, kde bude moci být svému novému
pánečkovi nablízku. S pejskem se bez problému snese.

VARGO

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

SIMBA

je představitelka plemene německý ovčák, velkého
vzrůstu ve věku cca tři až čtyři roky. Je pohodová, přátelská fenka, která rozdává úsměv na každém kroku. Bude
skvělou a oddanou parťačkou. Se psem se bez problému
snese, na vodítku chodí pěkně.

Pondělí 24. srpna 2015
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publicistika

Modlitba proti demagogii
GLOSA VEČERNÍKU
na škodolibé sousedy, kteří rádi vidí
vaši „zaslouženou“ chudobu, a o náhradu škody si řeknete. I když v očích
drbny odnaproti nekřesťansky zbohatnete.
Jestli žehráme na nedostatečné financování zdravotnictví a školství či seniory ležící v zanedbaných domovech
důchodců, pak umožnění církvi, aby
mohla obnovit své charitativní poslání, je ta nejlepší investice. Ne „civilní“
zdravotní sestry, mající hlavu plnou
svých starostí a problémů, ale řádové
sestry byly odpradávna těmi nejlepšími ošetřovatelkami. A církevní školy
by měly být v dnešní prapodivné
době zárukou výchovy mladé generace v tradičních, staletími prověřených

FEJETON PETRY HEŽOVÉ

(Ne)chovejte se jako doma

TOMÁŠ KALÁB
Nedávno jsem někde četl, že největším problémem chronického nedostatku financí na cokoli v naší zemi
je „rozdávání majetků církvím jen
tak, protože si o ně prostě řeknou“.
Kdybych neznal mládí autora, který
nezažil všechny souvislosti z dob (ne)
dávno minulých, mohl bych si myslet
něco o primitivním útoku na nejnižší
lidské pudy, což je dnes velmi oblíbené sousloví.
Když váš příbytek o dovolené vybílí
nezvaný návštěvník, můžete lehce
přijít o všechno. Nejste třeba pojištěni
a máte problém. Po čase se dozvíte, že
pachatel byl dopaden a byť už stačil
všechno rozprodat, byla u něj zajištěna hotovost. Asi se nebudete ohlížet
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hodnotách. Vědomi by si toho měli
být zvláště pedagogové, kteří na tomto typu škol vyučují.
Je nejvyšší čas oprostit se od záměrně
vštěpovaného obrazu tlustého nacpávajícího se mnicha a uvědomit si,
v čem byla církev prospěšná společnosti. Na to ale potřebuje prostředky. Že se charita nedá dělat zadarmo,
vědí desítky nejrůznějších módních
„neziskovek“. Takže naše modlitba by
měla směřovat opravdu úplně jinam...

Tak jsem se konečně odhodlala vydat se na dovolenou, tedy vlastně to
byl jen výlet do nedaleké Olomouce.
To víte, probíhají letní slevy, takže
sedět jen tak doma s peněženkou plnou kupónů prostě nemůžu, to jistě
uznáte.
Ale jen co projdu dveřmi do vestibulu, bací mě do nosu pekelný puch,
který se v hale i díky tomu báječně
letnímu počasí držel jako výkal košile - no, nepřeju vám to zažít. Autorem onoho puchu i řečeného výkalu
byl podnapilý spoluobčan bez domova, který si zřejmě záchodovou
mísu popletl s koutem nádražní

haly. Krása. No, a když už jsem se
finálně dostala do vlaku, čistého,
zbrusu nového, k wifi síti připojeného, čichám, čichám, nemytou
člověčinu. Vedle přes uličku se posadil vyfešákovaný cestující a zřejmě
dle hesla ‚chovejte se jako doma‘,
si nohy vyvalil na protější sedačku.
Nic nepomohly výmluvné pohledy
spolucestujících ani přednáška průvodčího o kultuře cestování. Jen co za
průvodčím zaklaply dveře, nohy byly
opět na sedačce. A když už máme
takovou příjemnou pohodičku, proč
si cestu ještě víc nezpříjemnit drobnou nebo větší svačinkou? A jestli

drobeček nebo tři spadnou vedle na
sedačku nebo na zem, nevadí. Buď
dělám, že drobky nejsou moje anebo
je ve vší slušnosti nenápadně kopnu
pod sedačku, načež je hned čisto. Na
takové místo je pak doslova radost si
sednout a to vám tu předkládám jen
light verzi celého příběhu.
Kdoví, proč si pak veřejnost opakovaně přeje nové vlakové vagónky.
Ty stávající cestujícím vadí, protože
jsou špinavé či poškozené a při každé volné chvilce si na to nezapomenou postěžovat železničnímu personálu. Ten ale za svinčík ve vagónech
může jen opravdu málokdy...

SRPNOVÉ
POHLEDY
DO
KRONIK
HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ
Je schopna je vychovat?
Ještě malou drobnost k paní Horvátkové. Mluví a píše jen o penězích, ale nikde nezaznělo, nakolik je paní Horvátková schopna dokázat se o čtyři děti jakožto jejich
pěstounka postarat, co se týká přípravy do vyučování, psaní úkolů, učení, vychovávat je ke slušnosti k okolí, chování k spolubydlícím i spoluobčanům, učit je normálnímu životu, který vedou obyčejní a slušní pracující lidé, a to za daleko nižší finanční
obnos. Jak je učí hospodárnosti, když ani z této horentní sumy, kterou měsíčně dostává, nezaplatí nájem? Jak budou tato dospívající dítka žít i s ní v jedné místnosti?
V životě přece nejde jen o návštěvy „mekáče”, koupaliště a pořizování všeho, co si
děti umanou. U nich má jít především o jejich výchovu, nejen hmotné zabezpečení. Důležitou otázkou zůstává, jestli je jim jejich pěstounka správným vzorem.
Co k tomu řeknou sociální pracovníci?
D. S. Prostějov
My
to
zaplatíme...
Chtìlo by to radar
Hodně bych se přimlouval za to, aby Jak může policie odložit vyšetřování
policie častěji měřila rychlost u hřbito- případu dvoumilionového manka,
va v Brněnské ulici! Projíždím tudy ně- které vzniklo na Základní škole na ulici
kolikrát denně a hlavně řidiči ve směru Dr. Horáka? Za takovou „díru“ přece
od Žešova tady jezdí jako „čuňata“. musí být někdo zodpovědný, někdo
Z kopce to rozpálí a vůbec je nezabrzdí tuto škodu přece způsobil! I když, co se
značka Prostějova, od které by měli jet divím, v této republice jsou postihováuž pouze „padesátkou“. Navíc troubí na ni jen drobní zloději a podvodníci. Ale
všechny, kteří tuto předepsanou rych- ty dva miliony chybějící na této škole
lost dodržují. Chtělo by to víc policistů zaplatíme my všichni z daní, že?
Jiřina Králová, Prostějov
a radarů.
Jan Kopřiva, Prostějov
Budou se tam plést!
Chápu, že kvůli další uzavírce, tentokrát Plumlovské ulice, chce město zprůjezdnit
nový rondel u zámku už prvního září s tím, že okolní práce se dodělají za plného
provozu. Ale dokáže si vůbec někdo představit, jak to bude vypadat? Dělníci, kteří
budou stavět chodníky, obrubníky, instalovat veřejné osvětlení a provádět vedlejší
terénní úpravy, se budou motat do silnice a bude hrozit velké nebezpečí. Jak jsem
již napsal, chápu toto opatření, ale nejsem si jist, zda nebylo lepší odložit uzavírku
Plumlovské ulice o měsíc.
Pavel Zavřel, Prostějov

aneb od mandelinky po sochařské umění
provozní řády pro jejich fungování.
Pak přišlo přemnožení mandelinky
bramborové, která se vyskytla na našem okrese nejdříve v Hrubčicích.
Byl to škůdce, který přišel s bramborami v šestnáctém století z Ameriky
a přemnožil se v celé Evropě po druhé
světové válce. Tehdejší propaganda
z něj udělala imperialistického brouka
nasazeného z USA diverzanty z letadel, aby škodil socialistickému Československu. Proto došlo na sběr brouka
ze strany občanů, ale byly vedle toho
stvořeny i protimandelinkovské přednášky, básně a divadelní hry, které sloužily k protiamerické propagandě.
rpen 1955 přinesl do místního
zemědělství soudní procesy. Kdo
neplnil takzvané dodávky pro stát,
byl souzen a zle se mu vedlo. U nás to
potkalo dva rolníky, kteří na základě
nařízení číslo 35/1952 Sb. (Vládní
nařízení o vymezení úkolů při výkupu
zemědělských výrobků v roce 1952),
skončili jako „kulaci“, což tehdy znamenalo i vězení. (viz. film V. Jasného
Všichni dobří rodáci).
teď něco ze sportu. V srpnu 1960
se dokonce v Československu
provozoval i jachting a místní rodačka Hana Pražanová se stala mistryní
ČSR. Mimochodem jachting v našich
zemích má již 122 let.

ANALÝZA
MARTINA S
MOKROŠE
Máme tady druhý prázdninový měsíc, a tak opět nahlédněme do kronik, co nám vlastně
srpen přinesl do historie našeho města.

S

rpen 1950 byl, jak už to tak bývá,
ve znamení sklizně. Již fungovala
JZD a město Prostějov předalo několik
desítek hektarů pozemků JZD Domamyslice. Nezapomnělo ovšem hlídat
ta svoje, a tak místní MNV schvaloval

A

S

rpen 1965 a zahájení činnosti zásilkového domu DONA. Všichni
starší pamatujeme, že se v DONĚ
nakupovalo, do domácností chodil
katalog a mohli jste si zboží objednat
až domů. Budova bývalé Neherovy
továrny je dnes v rukou našich malých
usměvavých spoluobčanů a její budoucnost je spíše ve hvězdách.
rpen 1970. Dva roky po okupaci
sovětskými vojsky tu máme plně
rozvinutou normalizaci, rebeluje se
možná v hlavách občanů, ale již ne
veřejně. Jinak vše běželo tak nějak
normálně, normalizačně tisk neprovokoval a psal o jiných tématech. Opět se
nabízely žně a demonstrace již nepřišly
ani náhodou.
ok 1985 a v Čechovicích otevřeli
novou mateřkou školku, což sice
nevypadá bůhvíjak zajímavě, ale pro
místní to znamenalo méně starostí
s dojížděním s dětmi, rodinné denní
plány tím zaznamenaly příjemnou
změnu. Aby občanstvo vědělo kolik
je přesně hodin, došlo i na opravu těch
věžních radničních a šlo o opravu přímo generální.
dostáváme se do srpna roku
1990. Tehdy bylo ve městě pěkně horko. Ano, přesně 13. srpna byla
zaznamenána nejvyšší teplota roku,
a to 31,6 stupně Celsia. Došlo na ofici-

S

R
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ální osamostatnění Mostkovic de iure
a všechna rozhodnutí o obci čekala již
na tamní nově zvolené zastupitelstvo.
V prostorách muzea byla otevřena
výstava „Srpen 1968 v dokumentech“
a na náměstí T. G. Masaryka byla odhalena pamětní deska všem třem obětem střelby sovětských vojáků právě
ze srpna 1968. V Prostějově byl také
otevřen pracovní úřad, a to jako jeden
z prvních v Československu. Zemřela
akademická sochařka Hana Wichterlová sestra Otty Wichterleho, vynálezce kontaktních čoček. Studovala
u Jana Štursy na pražské Akademii výtvarných umění (1919-1925), kde byl
jejím spolužákem i Bedřich Stefan. Následujících pět let trávila v Paříži. Od
roku 1931 byla členkou Spolku výtvarných umělců Mánes. Patřila dodnes
mezi nejvýznamnější české sochaře
meziválečné avantgardy. Na její tvorbu
měl jen zpočátku vliv Jan Štursa. Většina jeho žáků se zajímala o tvorbu Otto
Gutfreunda a byla ovlivněna francouzskými sochaři, zejména Constantinem
Brâncuşim. Wichterlová též tvořila
v duchu neoklasicismu, později kubismu. V roce 1942 se Wichterlová provdala za Bedřicha Stefana. V roce 1968
získala titul zasloužilé umělkyně. Dnes
její díla najdeme v sedmi galeriích, nejblíže pak v Olomouci nebo Brně.

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
w.vecernikpv.cz
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ČERNÁ
KRONIKA
Strčil ruku do stroje
Předminulý pátek 14. srpna v jednu hodinu po poledni došlo na poli
v Drahanech k těžkému pracovnímu úrazu. Osmnáctiletý muž, pracující jako obsluha zemědělských
strojů, z dosud přesně nezjištěných příčin strčil pravou ruku
do vazače kulatých balíků, načež
stroj ruku zachytil a vážně poranil. Po prvotním ošetření na místě
byl muž převezen do olomoucké
nemocnice. Alkohol byl vyloučen
dechovou zkouškou. Předběžným šetřením nebylo zjištěno cizí
zavinění.

Prodloužil si
neschopenku
Z trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny prostějovští policisté obvinili dvacetiletého muže
z Prostějovska. Tohoto činu se měl
dopustit tím, že na dokladu „rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ změnil datum ukončení z 24. února na 27. únor. Při
prokázání viny a odsouzení hrozí
obviněnému trest odnětí svobody
až na tři léta.

Zastřelený jelen
Podezřelý z trestného činu pytláctví je neznámý pachatel, který v noci
z úterý 17. na úterý 18. srpna mezi
obcemi Myslejovice a Alojzov
usmrtil střelnou zbraní tři až čtyři
roky starého jelena evropského.
Honebnímu společenství Určice-Myslejovice tím způsobil škodu
ve výši pětadvacet tisíc korun.
Okolnosti případu policie dále
prověřuje.

zprávy z regionu

Pondělí 24. srpna 2015
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aneb jsme
s vámi u toho...

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

V POHÁDKOVÉM LESE BYLO VÍC DĚTÍ JAK ŠIŠEK „VYHOZENÝCH TŘICET MEGA!“ zní ze Studence
Oprava olšanské spojky budí mezi občany emoce:

Nad akcí Spolku Plumlovských nadšenců převzal záštitu sám Večerníček

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
PLUMLOV V současnosti se všude možně řeší problematika
uprchlíků z Afriky a Asie. Stranou zájmu médií už však zůstává
migrace pohádkových postav, které utíkají z dětských knížek
do našich lesů. Jeden takový „uprchlický tábor“ vznikl uplynulou sobotu v prostoru za plumlovským kempem Žralok. Během
krátké doby přitáhl pozornost bezmála devíti stovek malých
návštěvníků.
Na všechny účastníky letošního
Pohádkového lesa čekala asi dvoukilometrová stezka, během níž děti
postupně plnily celkem dvanáct úkolů. Setkaly se s indiány, Smolíčkem,
včelkou Májou s Vilíkem, klauny,
ovčí babičkou, Zlatovláskou, koťaty,
motýlem Emanuelem a Makovou
panenkou, duchy, muchomůrkami,
Edudantem a Francimorem či s vodníkem Česílko. Se všemi mohly plnit
zábavné úkoly, za což dostaly razítko
do své průkazky. „Snažili jsme se pro
každý z dvanácti úkolů udělat dvě varianty tak, aby jej v případě velkého
zájmu šlo splnit opravdu rychle a netvořily se dlouhé fronty,“ upozornila
Jana Zelená z pořádajícího Spolku
Plumlovských nadšenců.

Pohádkový les byl otevřený tři
a půl hodiny. Během této doby jej
navštívilo celkem 895 dětí. „Jezdíme sem každý rok a moc se nám tady
líbí. Výborné je, že zde jsou vždy jiné
pohádkové bytosti. Na druhou stranu
bychom uvítali, pokud by byl les otevřený delší dobu, a to třeba již dopoledne. Ty stovky návštěvníků by se díky
tomu v čase rozprostřely a nebyl by
takový nával,“ navrhla organizátorům
prodloužení ´otevírací doby´ pohádkového lesa maminka Martina.
Návštěvou lesa však sobotní zábava
pro děti v kempu Žralok rozhodně neskončila. Připraveny byly ukázky zásahu hasičů z Plumlova a Protivanova,
taneční vystoupení a také překvapení
samotného Večerníčka, který letos

nad akcí převzal záštitu. V bohatém
doprovodném programu si pak děti
mohly mimo mnoha jiného například
vyzkoušet svoji zručnost v jeho dílně,
nechat si pomalovat obličej neobyčejnými obrazci či si užít spoustu legrace
a adrenalinu při aquazorbingu. Celé
odpoledne pak svoji hudbou podkreslila skupina Marbo.
„Příprava akce nám zabere víc jak
půlku prázdnin. Nicméně ohlasy jsou
veskrze pozitivní. Nejen naši návštěvníci, ale i my samotní si bez této akce
konec léta neumíme představit. Takže
příští rok bychom se zde i s pohádkovými postavami měli setkat zase,“ přislíbila na závěr Jana Zelená.

BYLI JSME
U TOHO

FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

U vstupu do Pohádkového lesa bylo po celou dobu velmi rušno.
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Foto: Martin Zaoral
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S indiány si děti zatančily prastarý tanec vzdávající U čmeláka Vilíka si zase mohly namotat včelky, Společně s koťaty si děti zamňoukaly píseň „Kočhold zemi i nebi.
což bavilo především holky.
ka leze dírou, pes oknem“.

SUCHDOLSKÁ LOUKA OŽILA TRAKTORPÁTRY
SUCHDOL Téměř dvě desítky strojů
roztodivných tvarů, zvuků i barev si
nenechalo ujít v pořadí deváté pokračování Suchdolské traktorpárty. Pořadatelé z řad suchdolských hasičů, kteří na
stejném místě jen o několik týdnů dříve
oslavili kulaté 130. výročí od založení
svého sboru, pro tento rok lehce obměnili obvyklou trať a připravili nové překážky i doplňkovou disciplínu. Příchozí
návštěvníci se tak za doprovodu makrel
či klobásek a při správném dodržování
pitného režimu mohli kochat nevšedními momenty, za něž si všichni startující
vysloužili povzbuzování i potlesk.
Vše zahájilo krátce po poledni shromáždění
soutěžních modelů na louce za místním kulturním domem, následovala tradiční spanilá
jízda napříč obcí a návrat do prostoru depa.

No, a pak už se šlo na věc. Na jezdce čekalo
hned několik nástrah, vedle přejezdů, kde
bylo zapotřebí nabrat co největší rychlost,
to byl slalom mezi barely, oblíbený brod tvořený třemi loužemi, přejezd přes obrubníky,
zdolání „houpačky“ či couvání do garáže.
A bonbónkem bylo sestřelení lahví s vodou
připravenou stříkačkou. To vše se jelo celkem dvakrát a počítal se lepší čas.
Na trať Lóka Ring se tak postupně vydaly
malé i velké traktory, opravdové veterány
vyráběné prakticky ihned po skončení
druhé světové války i mnohem novější
stroje. Tovární typy i exempláře „vyšlechtěné“ doma, frézy i motorka s dvoukolákem.
A vůbec poprvé se do závodu pustilo i populární „úencéčko“.
Jeho obsluha prokázala, že je schopna si
i přes malá kolečka díky lžíci poradit se

TIŠTÍN Tak ten to pořádně napral. Zřejmě až
příliš rychlá jízda na pracovním dopravním
prostředku způsobila na první pohled kuriózní
obrázek, kdy se traktor ocitl zaklíněný v příkopě.
Naštěstí k žádnému většímu zranění, ani újmám
na majetku nedošlo.
Minulý čtvrtek 20. srpna krátce po desáté hodině dopolednedošlovobciTištínkdopravnínehodětraktoru
s přívěsem. Šestašedesátiletý řidič z dosud přesně ne-

STUDENEC Týdny klidu končí!
Dnešním dnem se otevírá rekonstruovaná silnice třetí třídy spojující Olšany u Prostějova se Studencem a názory na její ‚užitek‘ se
různí. „Jsem hrozně spokojený...
Předtím tudy jezdilo kamionů dvacet, teď jich bude čtyřicet,“ ironicky
popsal situaci Jaroslav Trávníček,
občan Studence, jenž dodal: „Nejspokojenější jsem byl, když to bylo
zavřené!“ Pod jeho slova by se krví
podepsala drtivá většina obyvatel
Studence.

Zdeněk VYSLOUŽIL
Tøesou se okna!

Opravy silnic jako takové jsou přínosné, občany Studence však trápí především enormní počet projíždějících několikatunových
kamionů. Jejich řidiči si tudy zkracují cestu z

Do nástrah Lóka Ringu za kulturním domem se pustili závodníci s celou řadou
pozoruhodných modelů.
Foto: Jiří Možný
všemi nebezpečími, ani zapadnutí v blátě
tak nebylo konečnou a následovalo brzké
samovyproštění. Celkově se piloti do závodění vrhli po hlavě, bylo ale jasně patrné, že
své stroje dobře znají a vědí, co si ještě mohou dovolit, aby vše bylo bezpečné.

Některé posádky musely své snažení kvůli
technickým problémům vzdát, nejdůležitější však bylo, že se nikomu nic nestalo
a všichni se velice dobře bavili. No, a příští
rok v létě bude na pořadu již desátý ročník
oblíbené akce.
(jim)

zjištěných příčin dostal při jízdě z kopce smyk, následně se traktor převrátil na levý bok. „Osmačtyřicetiletý
spolujezdec v traktoru utrpěl při nehodě lehké zranění.
Hmotná škoda byla odhadnuta na osm tisíc korun. Alkohol vyloučila provedená dechová zkouška. Příčiny
a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího
policejního šetření,“ konstatoval k nehodě František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
(mls, pk)

Přesné příčiny toho, proč vlastně dostal traktor smyk a převrátil se na bok, nebyly bezprostředně po
nehodě známy.
Foto: Policii ČR

V Určicích havaroval šedý Renault a červená škodovka.
Foto: Policie ČR
URČICE Ve středu 19. srpna kolem šesté hodiny ranní došlo
v Určicích ke střetu dvou osobních vozidel. Devětatřicetiletý
řidič automobilu značky Renault zřejmě vlivem mikrospánku
vjel do protisměru.
„Tam se pravým předním bokem svého vozidla střetl s pravým
předním bokem protijedoucího vozidla značky Škoda. Nárazem
byl automobil značky Renault vychýlen mimo vozovku, kde se po
poškození zdi propustku a travnaté plochy zastavil. Ke zranění jeho
řidiče nedošlo. Sedmatřicetiletá řidička druhého vozidla utrpěla
lehké zranění, se kterým byla převezena k ošetření do prostějovské nemocnice. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen provedenými
dechovými zkouškami. Celková hmotná škoda byla předběžně
vyčíslena na sedmaosmdesát tisíc korun,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
(mls)

R46 směrem na ptenskou pilu a další podniky na severu prostějovského regionu. Těsně
před Studencem je navíc klesání, ze kterého to většina šoférů pěkně rozpálí! Ceduli
s omezením rychlosti na čtyřicet kilometrů
nerespektuje prakticky nikdo... „Zpomalovací retardéry na trojce nikdo nepovolí. Byl
nám doporučený zpomalovací ostrůvek, ale
ten se bude řešit až při práci na průtahu Studencem. Ze strany od Olšan bych ho uvítala,“ říká Jarmila Stawaritschová, starostka Čelechovic na Hané, pod které spadá Studenec
a dodává: „Výhledově by se měl dělat průtah
obcí společně s chodníky v horizontu tří až
pěti let.“

Týden navíc
Původně měla být rekonstrukce hotová
již 14. srpna, dalším termínem je pondělí
24. srpna. Důvody, proč se termín posunul, se Večerníku zjistit nepodařilo. Investorem je Správa silnic Olomouckého

Vítaný pohled! Jinde k zlosti, ve Studenci k potěšení. Dnes, tj. v pondělí 24.
srpna, však tahle cedule nadobro zmizí...
Foto: Zdeněk Vysloužil
kraje a zodpovědnou osobou Dagmar hovoří hodně často. „Takový klid jako
Vlková, která však v průběhu minulého poslední tři týdny tu byl naposledy před
osmi lety, kdy byla cesta rovněž zavřená.
týdne nebrala telefon.
„Rekonstruuje se z naší strany od cedule až Čtyřkilometrová zajížďka mi vůbec nepo Olšany, podle posledních zpráv by měla vadí. Nerozumím tomu, proč se doslova
být rekonstrukce ukončena 23. 8. 2015,“ vyhodilo třicet milionů na opravu této silnice,“ kroutí hlavou Jaroslav Trávníček, jenž
informovala Večerník Stawaritschová.
si pravděpodobně od pondělka společně
Utracené miliony
se svými spoluobčany nepřispí. Cinkající
O zbytečném mrhání penězi na opravu hrnky, třesoucí se okna a neustále zvířený
pětikilometrové spojnice mezi Studencem prach, budou stoprocentně každodenní
a Olšany u Prostějova, se mezi místními daní nově zrekonstruované silnici...

Opilý řidič náklaďáku SKONČIL V PŘÍKOPU
PROSTĚJOV Minulé pondělí se na dálnici opět
děly věci. Přestože se všude píše a mluví o tom,
jak mají být řidiči zodpovědní, až příliš často
se stává, že za volant sedají s alkoholem v krvi
i profesionální šoféři. Jeden takový se vyznamenal právě před týdnem a ještě se „chlubil“, že má
v sobě dva litry tvrdého...
„V pondělí sedmnáctého srpna přesně v 11:20
hodin došlo na rychlostní komunikaci R/46 ve
směru z Prostějova na Olomouc k havárii nákladního automobilu značky Iveco. Šestapadesátiletý
cizinec vyjel vpravo mimo vozovku do příkopu.
Zde najel na pravý svah příkopu, kde poškodil porost keřů a následně se vozidlo převrátilo na levý
bok. Ve vozidle jel sám a ke zranění osob nedošlo.
Hmotná škoda na vozidle a zeleni byla předběž-

NA PŘEHRADĚ

Traktor valil z kopce V Určicích usnul
a „ustlal“ si na silnici řidič za volantem

15081910768
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Bohužel, záhy se zjistilo, že za vším je alkohol. Policisté mu zjistili přes
dvě promile alkoholu. „Provedenou dechovou
zkouškou byla muži skutečně zjištěna hodnota 2,33
‰ alkoholu v dechu. Řidič uvedl, že od odpoledne
předchozího dne do pěti hodin ráno vypil litr medoviny a litr vodky,”“ potvrdil Kořínek.
Provoz ve směru na Olomouc byl z důvodu vyprošVyproštění vozidla z příkopu musela provést
ťování vozidla do 13:00 hodin omezen do jednoho
specializovaná firma.
Foto: Policie ČR
jízdního pruhu.
(mls, pk)

ČERNÁ
KRONIKA

Krádež za dva miliony!

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který v noci z pátku 21. na
sobotu 22. srpna odcizil pracovní
stroj v hodnotě 2 000 000 Kč zaparkovaný u obce Vícov. Neznámý pachatel se ke stroji typu JCB,
žluté barvy, přikradl a odjel s ním
dosud neznámo kam...

Pes prohnal slepice
Minulou středu 19. srpna krátce
po poledni bylo přijato oznámení
občana z obce na Konicku, že mu
na dvorku jeho domu cizí pes honí
drůbež. Policisté na místě zjistili,
že malému chlapci ze stejné obce
se v noci zaběhl pes a poté se dopoledne dostal na cizí dvůr. Věc
byla ukončena s tím, že se rodiče
chlapce s majitelem drůbeže dohodli na odškodnění za způsobené škody.

Vloupání do garáže
Koncem předminulého týdne,
konkrétně 13. a 14. srpna 2015, se
v Konici dosud neznámý pachatel
vloupal do garáže. Po násilném
překonání vrat objekt prohledal
a odcizil z ní pracovní nářadí.
Majiteli odcizením věcí způsobil
škodu ve výši téměř třiadvacet tisíc korun.

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

VYKRADL Starosta Tvorovic Jiří Petrovský: „Důvody
DVĚ AUTA opakovaných voleb už bych nerozebíral...“

PLUMLOV S lepšící se vodou
v plumlovské přehradě se do tohoto letoviska vrací nejen turisté, ale
s nimi i různí kriminální živlové.
Především pak zlodějíčci, kteří si
například v uplynulém týdnu posvítili hned na dvě auta...
Ve čtvrtek 20. srpna v době od 15:15
do 15:45 hodin totiž neznámý pachatel vnikl postupně do dvou vozidel,
zaparkovaných u plumlovské přehrady na parkovišti zvaném Na Špici.
„Do prvního automobilu se dostal po
rozbití skleněné výplně pátých dveří.
Po otevření rolety kryjící zavazadlový prostor z něho pachatel odcizil
dámskou koženkovou kabelku zelené
barvy s peněženkou, osobními doklady, mobilním telefonem a finanční
hotovostí dvě stě korun. Majitelům
tak poškozením a odcizením vznikla
škoda v celkové výši čtyři tisíce korun.
Následně pachatel vyloupil další automobil, z něhož po rozbití skleněné výplně zadních dveří odcizil ze zadního
sedadla dámskou koženkovou kabelku černé barvy. V kabelce se nacházela
koženková peněženka s finanční hotovostí jednoho tisíc a pěti set korun,
dvě platební karty, osobní doklady
a digitální fotoaparát. Majitelce vozidla
tímto jednáním vznikla škoda v celkové výši necelých deseti tisíc korun,“ popsal obě vloupání František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
(pk)

exkluzivní rozhovor
pro Večerník
ík

Tomáš
KALÁB
TVOROVICE Jedna z obcí, kde
nebylo ustavení místní samosprávy vůbec jednoduché.
Nakonec po opakovaných
volbách na jaře tohoto roku
se nové zastupitelstvo vytvořilo, přičemž ve vedení Tvorovic
stanul Jiří Petrovský. Tento
sedmatřicetiletý nováček ve
starostenské funkci se narodil
a celý život v rodné obci žije. Je
svobodný, vystudoval střední školu elektrotechnickou
a později při zaměstnání bakalářský studijní program historie
na Masarykově univerzitě v Brně.
Jelikož byla doba přebírání funkce docela hektická, oslovil jej
Večerník s rozhovorem v rámci
našeho dlouhodobého seriálu
až v klidnějším letním období...
Měl jste před zvolením do
funkce starosty předchozí zkušenosti z komunální politiky?
„Ano, v letech 2010 až 2014 jsem
v obci zastával funkci místostarosty. Celé

toto období po boku starostky Pírkové
bylo příjemné, naplněné spoustou práce, jejíž výsledky jsou v naší obci vidět.
Před rokem 2010 jsem v komunálních
volbách rovněž kandidoval, vždy však
z nižších pozic, spíše jako podpora jiným
kandidátům. Mám-li to shrnout, o dění
v obci jsem se zajímal vždy, přímo v zastupitelstvu jsem však až od roku 2010.“
S jakými osobními předsevzetími jste kandidoval tedy v posledních komunálních volbách?
„Šel jsem do nich s představou plynulého navázání na práci minulého zastupitelstva, chtěl jsem pokračovat v rozdělaných akcích. Důležité pro mě bylo, aby
vše proběhlo v klidu, bez zbytečného
vzrušení a emocí. Toto se bohužel nepodařilo a nakonec jsme dospěli až
k opakovaným volbám na jaře letošního roku... Důvody, které stav zapříčinily, nemá smysl zde rozebírat. Je důležité
se dívat dopředu a neřešit malichernosti z minulosti.“
Jaké vidíte hlavní přednosti
a nedostatky vaší obce?
„Velkou radost mám zejména z kulturního, společenského a spolkového
života. Přestože máme jen něco málo
přes tři sta obyvatel, tak počtem akcí
pro naše občany překonáváme obce
daleko větší. Zde patří velké poděkování předsedkyni kulturního výboru Evě
Králíkové a zejména naší místostarostce Ludmile Hýblové. Ze spolků u nás
fungují myslivci, rybáři, oddíl kopané

a spolek Syslov. Nedostatky
v podstatě kopírují ty ze
všech obcí naší velikosti
- školka, škola, lékař, zaměstnání a další, za tím
vším musejí naši občané dojíždět do jiných
obcí a měst...“
Na co se hodláte
zaměřit v tomto
volebním období a co
chcete v obci změnit?

“

ještě chtěli opravit nějaké chodníky a provést
stavební úpravy v budově obecního úřadu.
Příští rok, pokud vše
vyjde, máme naopak
naplánovány na naše
poměry dva větší stavební projekty. Rádi
bychom se rovněž posunuli dopředu ve věci
stavebních parcel.
Uvidíme, co

Foto: archív J. Petrovského

„Pokud někdo chce něco dělat,
tak si na to prostě čas udělat musí.“

„V současné době se ubíráme spíše
směrem několika menších akcí. Provedli jsme vysprávku části místních
komunikací, terénní úpravy v obci, bagrování potoka, úpravy veřejného osvětlení, natřeli střechu kapličky. Obec koupila dvě nemovitosti, které hyzdí obec,
dále jednáme s vlastníky o výkupu části
jejich pozemků za účelem vybudování
chodníku na hřbitov, dokončujeme
územní plán. Do konce roku bychom

nám dovolí rozpočet a jestli se nám podaří získat nějakou tu korunu z bohužel
ne zrovna šťastně nastavených nových
dotačních programů.“
Změnila funkce neuvolněného starosty váš denní rozvrh?
„Dovolím si tvrdit, že starostování změní zásadně rozvrh každému. (úsměv)
V obecné rovině bych však konstatoval, že pokud někdo chce něco dělat,
tak si na to prostě čas udělat musí.“

Pondělí 24. srpna 2015
www.vecernikpv.cz
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Rohlíky si v Čelechovicích

nekoupíte: Tisícová obec
původní
zpravodajství
ajství
rník
pro Večerník

Zdeněk

VYSLOUŽIL
ČELECHOVICE NA HANÉ
Zavřeno! Druhým týdnem
již nemají občané Čelechovic
na Hané možnost nákupu
základních potravin přímo
vbydlišti.Svůjprovozzdetotiž
nedávno ukončil jediný(!) obchod, a tak bezmála tisícová
obec strádá... „Momentálně
mě to trápí šíleným způsobem,“ vyjádřila se k tíživé realitě exkluzivně pro Večerník
Jarmila Stawaritschová, čelechovická starostka.

Čelechovice na Hané přitom nejsou
žádnou bezvýznamnou tečkou na
mapě, zastrčenou někde na chvostu regionu. V obci funguje základní
škola, knihovna nebo mateřská školka, disponuje vlakovou zastávkou
a také autobusové spojení dostatečně pokrývá potřeby občanů. „Je
to ostuda, že v současnosti nemáme fungující obchod. Vnímáme to
jako akutní problém. Přemýšlím
o vhodném objektu, který bychom
i za cenu sníženého nájemného někomu nabídli. Stávající prodejna je
totiž soukromá a na nemovitost je
několik exekucí,“ vysvětluje Stawaritschová a dodává: „Ještě jsme to
v zastupitelstvu neprobírali, ale došla jsem k závěru, že žádný vhodný
objekt bohužel momentálně k dispozici není. Obchod musí být v centru obce, dosažitelný pro lidi.“
Další možností, která se starostce honí v hlavě je i oslovení firmy
COOP, která provozuje v regionu nespočet prodejen. „Je to také

jedna z variant. Mohlo by se něco
vybudovat na nějakém veřejném
prostranství. Muselo by se však jednat o stavbu, která by byla v souladu
s územním plánem. Například
montovaný systém, by se mi moc
nelíbil,“ zamyslela se starostka. Nabízí se i využití nádražní budovy, ale
to je běh na delší trať. „Samozřejmě
bychom byli rádi, kdyby se daly
nádražní prostory využít. Možná
zvážíme oslovení společnosti České dráhy s nabídkou a uvidíme. My
ale potřebujeme problém vyřešit co
nejdříve a tato jednání budou asi
dlouhodobějšího rázu,“ nevidí však
nikterak brzké světélko na konci
tunelu.
V současnosti je tak více než tisíc
občanů Čelechovic na Hané, Kaple
i Studence nuceno jezdit nakupovat
k sousedům. „Momentálně situaci
řešíme tím, že jsme požádali pojízdnou prodejnu pečiva, aby zajížděla
také do Čelechovic. Jsem si však vědomá, že to není vůbec ideální stav.

Kralický kostel slaví 200 let i s arcibiskupem Graubnerem
KRALICE NA HANÉ Slavnostní
mší slouženou přímo olomouckým
arcibiskupem Janem Graubnerem
si nejen věřící z Kralic na Hané připomenou dvousté výročí od vysvěcení tamějšího chrámu Nanebevzetí
Panny Marie. Stane se tak tuto neděli
30. srpna o půl desáté dopoledne.

„Přijďte pozdravit otce Jana a přijďte si
pro duševní posilu a velký společenský
zážitek v kruhu křesťanského společenství. Zváni jste všichni dobří křesťané
a lidé z farnosti kralické, okolních obcí
a sousedního Prostějova,“ sdělil za organizátory předseda tamější lidovecké
organizace Jiří Raška a pokračoval:

„Jistě sledujete velký chaos a zmatek
v zemích islámského světa a ptáte se,
kdy to skončí. Řecká ekonomika je daleko menší problém a rychlé řešení také
nemá. Dobrá rada je začít u sebe doma.
Ukliďme si svůj chaos a zmatek, svoji
ekonomiku a otevřeme svá srdce blízkým lidem.“
(jim)

9

aneb jsme
s vámi
u toho...

NEMÁ OBCHOD!
EX

RYCHLÝ
VEČERNÍK

Zatáhli roletu! Začátkem letošního srpna přestal fungovat jediný čelechovický obchod. Vedení obce situaci řeší, momentálně však není konkrétní návrh na stole.
Foto: Zdeněk Vysloužil

V Jednovì
opravují kostel

EXKLUZIVNĚ

Spíše hrozný...,“ uzavírá s bezmocným krčením ramen Jarmila Stawaritschová.
Podobně vnímají situaci i sami občané. „Je to špatné! Obchod chybí,
hlavně pro starší lidi musí být stávající situace hrozná,“ vyhrkl ze sebe
jeden z čelechovických občanů Roman Jedlička a doplnil: „Já pracuji ve

městě, jezdím autem a tak nemám
problém nakoupit tam. Manželka je
doma s dítětem, a když nutně něco
potřebuje, tak si zajedou s kočárkem
do Smržic. Starší lidé bez aut, však
musí mít obrovské problémy. Teď je
ještě teplo, tak se i vypraví do Smržic,
ale v zimě bez obchodu… Nedokážu si to představit!“

Hygiena zmrzlinářům v Kostelci
na Hané a Konici vystavila STOP
zjistili jsme
PROSTĚJOVSKO Letní kontroly hygieniků u prodejců zmrzliny
objevily v prostějovském regionu hned dva zásadní nedostatky. Prodejci v Kostelci na Hané
a v Konici kvůli nim dokonce
museli zavřít! V obou případech
nebyla na vině špatná zmrzlina,
ale fakt, že zde nebyl přístup
k tekoucí pitné vodě. Vše se obešlo bez pokut.
Případ z Kostelce na Hané varuje.
Prodejce zmrzliny v Bezručově ulici hygienici navštívili již v polovině
července. „Provozovatel měl vše
v pořádku, problém vězel pouze
v tom, že nebyl připojen na zdroj
tekoucí pitné vody. Tuto povinnost však musí splnit, je to hlavně
kvůli způsobu výroby zmrzliny,
která takou vodu vyžaduje. Z tohoto důvodu jsme tu vzorky zmrzliny vůbec neodebírali a majitel
následně provozovnu sám uzavřel.

Problém ovšem v průběhu dalšího
týdne odstranil, takže mohl opět
otevřít,“ popsala Zuzana Bartošová, vedoucí hygieny výživy a předmětů běžného užívání
členka výboru sekce KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov.
Podobnou záležitost hygienici
objevili i v srpnu u prodejce nabízejícího chladivou pochoutku
nedaleko autobusového nádraží
v Konici. „Ani zde nebyla potíž
v závadnosti zmrzliny či čistotě
na pracovišti, ale právě v přívodu
tekoucí pitné vody. Pokud vím,
tak majitel tento nedostatek dosud neodstranil, jeho provozovna
v tuto chvíli zůstává zavřená,“ dodala Zuzana Bartošová s tím, že
oba případy se obešly bez udělení
finanční sankce.
Pracovníci hygieny na Prostějovsku
letos navštívili celkem deset prodejců zmrzliny, vážnější nedostatky
v jejím složením dosud neobjevili.
Kontroly by měly pokračovat až do
září.
(mls)

Brodek u Prostìjova
se zcela uzavøel
Brodek u Prostějov (mls) - Minulý
pátek 21. srpna se úplně uzavřel Brodek u Prostějova a vznikla opět objízdná trasa, která byla již při minulé
uzavírce. Tato uzavírka je od cedule
k ceduli (na hlavní silnici), takže se už
nedostanete ani do centra, jak tomu
bylo minule. Objízdná trasa pro směr
Prostějov - Vyškov stejná jako minule
tedy Vranovice - Kelčice, Vřesovice,
Hradčany, Doloplazy a Želeč. Stavba
bude probíhat až do 13. listopadu
2015.

Jednov (jim) - Téměř milion korun
aktuálně investuje farnost Suchdol
do opravy pláště věže na farním
a poutním kostele Navštívení Panny
Marie v Jednově. Celkový rozpočet
je asi 950 tisíc korun, z toho dvě stě
tisíc poskytl formou dotace Olomoucký kraj, sto padesát tisíc korun
přidal suchdolský obecní úřad, dalších padesát tisíc korun věnovala
obec Lipová a zbytek prostředků
pochází z darů věřících. Mimo to
v Jednově aktuálně probíhá i zasíťování tří stavebních parcel, které obec
dostala od pozemkového fondu.

V Tvorovicích projednají
územní plán
Tvorovice(mls)- Prostějovský stavební úřad zahájil řízení o návrhu územního plánu Tvorovic. Veřejné projednání
s odborným výkladem se uskuteční
v zasedací místnosti Tvorovic již zítra,
tj. v úterý 25. srpna ve 14.00 hodin.
Návrh je vystaven k nahlédnutí od 15.
7. do 2. 9. 2015 na Obecním úřadu
vTvorovicíchčinawebovýchstránkách
www.tvorovice.cz.

Hasièi vyhlíží zbrojnici
Kostelec na Hané (mls) - Zastupitelstvo města Kostelce chce zpracovat projekt na výstavbu hasičské
zbrojnice. Vedení města tím dalo
najevo, že má v úmyslu výhledově
vytvořit důstojné zázemí pro zásahovou jednotku, která hojně vyjíždí
k zásahům do širokého okolí.

V Biskupicích
nepoteèe voda
Biskupice (jim) - Na blížící se šestihodinovou odstávku dodávky pitné vody
se musejí připravit obyvatelé Biskupic.
Oznámil to provozovatel tamější sítě
Vodovody a kanalizace Přerov, konkrétně se tak stane ve čtvrtek 3. září od
8 do 14 hodin.

ÈTENÁØSKÁ SOUTÌŽ VEÈERNÍKU
k závodùm draèích lodí
Soutěžní otázka zní:
Ve kterém roce se poprvé uskuteènil závod
draèích lodí Plumlovský drak?
Kdo správně odpoví, může se těšit na jednu z následujících cen:
- vyhlídkový kotvený let horkovzdušným balónem s firmou HaBalon
- roční předplatné Prostějovského Večerníku
- možnost zdarma absolvovat závody dračích lodí Plumlovský drak 2015 v posádce
Večerníku
- pamětní odznáček k akci Česká spořitelna Plumlovský drak 2015
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem
„PLUMLOVSKÝ DRAK“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333
433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v
Olomoucké ulici. Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 28. SRPNA, 14.00 hodin. Jména
šťastlivců zveřejníme v příštím čísle Večerníku.
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tématka

Prostějov & Z DARŮ NAŠÍ ZAHRÁDKY
........................
...
.
R
Rady
d a TTypy .......................

Zahrada oplývá bohatou úrodou, zelenina a ovoce zrají, květy voní a kvetou, plevel roste. A tak máme na zahrádkách
pořád co na práci. Oko i srdce nejednoho z nás potěší hrající
barvy našich zahrádek. Jak jste již určitě poznali, na dnešní
tematické straně se věnujeme tomu, co nám příroda více
či méně hojně vydává. A i když se s prázdninami již brzy rozloučíme, můžeme odpočívat alespoň prostřednictvím našich zahrádek. Podíváme se tedy na rady a tipy pro snadné
zahradničení, zjistíme, jaké účinky mají ovoce a zelenina,
povíme si o blahodárných účincích rakytníku řešetlákového.
To vše a ještě více se dočtete na tematické straně s názvem
„Z darů naší zahrádky.“
Texty:

již hlásí o slovo
Jestliže se chceme dočkat květů na
vánočním kaktusu přesně v prosinci,
je třeba jej od teď, tedy od srpna, začít
zalévat méně. Půda by sice neměla být
suchá, ale neměla by být ani trvale vlhká, jako by tomu mělo být u ostatních
pokojových rostlin. Pokud se na konci výhonů objevily nevyzrálé listové
články, které jsou menší a mají světlejší
barvu, můžeme je odlomit. Na nich se
už květy nevytvoří. Pokud se začnou
již objevovat poupata, zálivku opět
zvýšíme.

Aneta
Křížová

Ošlejch mùžeme
pìstovat i nyní

Není žížala
jako žížala

Víte, kdo nebo co se skrývá za názvem
ošlejch? Jedná se o cibuli sečku neboli
zimní cibuli. Je to trvalka a používá se
z ní nať, která raší na jaře. Přidáváme
ji do pomazánek, salátů, polévek, ale
používá se i jako léčivka. Obsahuje totiž mnoho vitamínů, silic a fytoncidů,
dobře tedy působí na trávení, protože
brání růstu mikroorganismů. Kromě
toho, že se vysévá na jaře, ji lze pěstovat
také nyní. Semena vysejeme koncem
léta, po vzejití rostlinky vyjednotíme,
dobře přezimují.

Tušili jste, že žížaly, které pracují na
kompostu, se liší od žížal, které můžeme vidět třeba při rytí půdy? Věřte
nevěřte, ale žížaly, které se vyskytují
v místech bohatých na organický
odpad, jsou nazývány žížaly hnojní.
Běžně se vyskytující žížala „dešťovka“
nedokáže přežít zdaleka v tak drsných podmínkách jako žížala hnojní.
V teplejším období jsou tyto žížaly
mimořádně aktivní a jejich počet se
během jednoho roku může až zdesetinásobit.

CO NÁM PRAVIDELNĚ DARUJE PŘÍRODA?...
Každý den jíme ovoce a zeleninu, víme,
že jsou to plody velice zdravé, ale mnohdy již přesně neznáme jejich účinky, či
proč jsou vlastně tak zdravé, kromě toho,
že jsme si vědomi, že obsahují vitamíny.
V následujícím příspěvku se tedy podíváme na plody, které jsou na našich zahrádkách aktuální, a připomeneme si jejich
blahodárné účinky...

RAJČATA
obsahují antioxidanty, vitamín E, C a betakaroten. Obsahují také draslík, který
snižuje krevní tlak. Také povzbuzují apetit
a brzdí růst choroboplodných bakterií ve
střevech. Kromě toho pomáhají při léčení
poruch trávení a slouží i jako odvodňovací
prostředek. Odborníci doporučují pít jednu sklenici rajčatové šťávy třikrát za den, po
dobu čtyř týdnů.

MRKEV
je bohatá na vitamíny A, B a C, dále obsahuje betakaroten, železo, vápník, sodík
a draslík. Pokud potřebujeme získat vitamín A - karoten tak konzumujeme zpracovanou mrkev, z níž se tohoto vitamínu
uvolňuje více než při konzumaci v syrovém stavu. Nejvíce je to při rychlé tepelné
úpravě až šedesát procent, při strouhání to
je šestatřicet procent a pokud sníme celou

mrkev, je to pět procent. Mrkev, jak je nám
známo, chrání zrak, předchází zácpě, pomáhá při kožních chorobách, oslabení organismu a také snižuje cholesterol. Údajně
toto ovoce má močopudný, antibakteriální
snižuje i riziko rakoviny plic.
účinek. Obsahují mnoho vitamínů, vápník
a fosfor. Hrušky výborně pročišťují střeva, odstraňují zácpu a poruchy trávení vůbec. Šlechtěné hrušky nejsou tak bohaté na účinky jako hrušúčinky brambor jsou v lidovém léčitelství ky plané. Lidé trpící na močové kameny, vysoký
používané již po staletí. Jsou totiž bohaté na krevní tlak mohou pít šťávu z hrušek. Pečené
vitamín C, B, magnezium, draslík, železo a vařené hrušky se pak používají při kašli. Hrušky
j působí
p
p ddobré nálady.
dyy
a fosfor. Pro své účinky je vyzdvihována i údajně
na zlepšení
syrová šťáva z brambor, která se používá při
poruchách jater, žlučníkových kamenech
a trávicích potížích, také utišuje záněty
a podporuje hojení kožních infekcí a různých poranění. Plátky syrové brambory plod, který jíme všichni, má velice mnoho
užijeme i při bolestech hlavy, kdy pomáhá pozitivních účinků, aniž bychom si to při jeho
v boji s migrénou a bolestmi hlavy, také je konzumaci uvědomovali. Jablka jsou bohatá na
vhodné plátek brambory přiložit například vitamíny a stopové prvky. Opět i v lidovém léčitelství mají své uplatnění již po mnohá staletí.
na opary.
Podle lidového léčitelství pomáhají při bolestech hlavy, závratích, také působí proti průjmu
i zácpě, jedno jablko totiž obsahuje až třicet
procent vlákniny. Při průjmu je vhodné koncož takhle dát si špenát? Pokud si jejdáte, zumovat nastrouhané jablko s nastrouhanou
uděláte jedině dobře. Špenát obsahuje vita- mrkví, to celé posypané cukrem. Na zácpu zase
mín E, C, B1, B2, jod, vápník, ale také kyse- platí kyselá jablka. Jablka mají také schopnost
linu šťavelovou. Tato kyselina váže vápník, očišťovat organismus a zároveň ho omlazovat.
takže při větší pravidelné spotřebě by tělo Kromě toho také snižují hladinu cholesterolu
mohlo vápník odvádět pryč. Opět obsahuje a působí jako rychlý cukr. Výzkumy dokonce
i draslík, který snižuje krevní tlak, dále mag- uvádějí, že pravidelná konzumace jablek může
nesium, které potřebujeme při stresu, vyčer- snížit riziko rakoviny zažívacího traktu, také popání, ale předchází i svalovým křečím.
zitivně působí při srdečních chorobách.

HRUŠKA

BRAMBORY

JABLKO

ŠPENÁT

Podzimní bobule uzdraví i vyléčí
A například obsah vitamínu C je v rakytníku až pětadvacetkrát vyšší než v citrusových plodech. Pro své účinky je uznávaný
nejen v lidovém léčitelství, ale i v Tibetu,
na Sibiři a v některých oblastech Číny. Za
zmínku také stojí obsah vitamínu P, který
posiluje kapiláry cév. Rakytník je vhodné
používat jak preventivně, tak při infekcích,
virózách a chřipkách.
Vedle těchto vitamínů obsahuje ještě vitamíny B, E, K a PP, dále železo, draslík,
mangan a dalších 12 minerálů a stopových
prvků. Také látky s antioxidačními účinky,
ale i rutin, kaempferol, kvercetin, které jsou

užitečné při prevenci proti vzniku nádorů.
V neposlední řadě pak obsahuje serotonin,
tedy hormon dobré nálady, který působí
proti depresi a také beta sitosterol, který je
efektivní při ateroskleróze. Rakytník se užívá i při detoxikaci organismu, doporučuje
se jako ochrana před následky stresu a jeho
dopadů. Je prokázáno, že dovede pomoci při
rakovině kůže, prsu, jícnu, žaludku, konečníku, dělohy, prostaty i lymfatických uzlin. Užívá se i při chemoterapii, onemocnění kůže,
žaludku, střev, při bércových vředech atd.
Také výborně působí proti únavě a upravuje
psychické rozpoložení.

kp
v.cz

15082010778

15073110728

i
www.vecern

15082010774

15082010775

Jeho podzimní bobule uzdraví i vyléčí, zároveň však může i píchat, ale i to je
označováno jako léčba, téměř na vše má
blahodárné účinky. Je nazýván rostlinou
budoucnosti, co je to? Někteří z vás poznali, jiní přemýšlí, co to tak může být.
Jedná se o rakytník řešetlákový...
Někdo ho pěstuje na své zahrádce a těší
se z jeho plodů, jiný ho kupuje ve formě
šťáv, marmelád nebo třeba v tabletkách.
Někdo jeho výborné účinky ani nezná.
Oranžové bobule rakytníku mají vysoký
obsah biologicky aktivních látek a v silném množství obsahují mnoho vitamínů.

12

Pondělí 24. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

rozhovor Večerníku

„BÝT INSPIRACÍ, TO JE JEDNODUŠE MŮJ SEN“
Prostějovská rodačka Veronika Selingerová mění životy africkým dětem

PROSTĚJOV I přestože je Ghana
stále jedním z nej-bezpečnějších
států subsaharské Afriky, ne
každý by si tuto zemi vybral jako
cíl své cesty. Před nedávnem vám
Večerník představil prostějovskou
rodačku, pro kterou je pobyt právě
v této zemi jedním ze splněných
snů. O žádné opalování na pláži
či usrkávání koktejlů v palmovém
resortu se však při její návštěvě
afrického kontinentu nejednalo.
Důvod byl daleko prozaičtější
a zejména smysluplnější. Veronika
Selingerová pomáhá jako dobrovolnicesevzdělávánímdětívAfrice,
a i když existuje hned několik organizací, ona jde vlastní cestou.
Společně s dalšími třemi „dobrodruhy“ se do Ghany vydala
na vlastní náklady. S cílem šířit
a zkvalitnit vzdělávání tamních dětí, ale také učitelů,
strávila v Africe necelý měsíc.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vyzpovídal Veroniku ještě před odletem a v dnešním prvním dílu
rozsáhlého exkluzivního rozhovoru vám tuto sympatickou
dámu chceme jednak trochu
představit, ale současně se dozvíte
o přípravách na cestu do afrických
končin, všemožných očekáváních
s tím spojené a nechybí mnoho
dalších zajímavostí. Vždyť do Ghany se necestuje každý den...
●● Vaše cesta do Ghany není
premiérová. Kdy jste poprvé vstoupila na území afrického státu?
„Pokud bychom mluvili o Africe
jako o kontinentu, tak první kroky
vedly před několika lety do Tunisu,
avšak vy máte na mysli jistě Ghanu
jako takovou. Úplný začátek se
váže k mému pobytu v Anglii, kam
jsem před lety jela na prázdniny
jako au-pair. Seznámila jsem se
s dnes již rodinným přítelem Charlesem Duckworthem a jeho rodinou. Charles byl před čtyřiceti lety
v Ghaně jako dobrovolný učitel
a na konci loňského roku zvažoval
opětovnou návštěvu této země. Slovo
dalo slovo a já jsem se k jeho cestě
přidala. V únoru letošního roku jsem
se tak poprvé vydala do ‚černošské
Afriky‘ do Ghany.“
●● Jak se zrodila myšlenka pomoci
právě ghanským dětem?
„Zásadní byla určitě již zmíněná
únorová návštěva Ghany. Před cestou
jsem si studovala literaturu a různé

bohužel nekvalifikovaní... Vše řídí
vedoucí ředitel, který má velký entuziazmus a dobré srdce. Ale to je tak
všechno. Výuka je vyplněná hlavně
teorií, memorováním a vyučovací čas
hlavně opisováním do sešitu. Takže,
bereme s sebou učebnice, knihy, psací
potřeby, výtvarné i sportovní potřeby
a podobně.“
●● Jak se domlouváte s místními
obyvateli?
„Ghana je britskou kolonií, takže
oficiálním jazykem je angličtina.
Nicméně v této zemi je přibližně
na padesát různých dialektů, sami
Ghaňané angličtinu využívají na
vzájemné dorozumívání. Kdo
ovšem nechodil do
školy, anglicky
neumí a má
v životě bari-

éry. I proto je vzdělání pro zdejší
obyvatele opravdu důležité. Charles
a děvčata jsou Britové a ani já se s
angličtinou nesetkávám poprvé.“
(smích)
●● Co od vaší cesty očekáváte?
„Hlavně to, že budeme pro školu
a pro děti samotné užiteční.“
●● Zabýváte se převážně keramikou. Přibližte nám trošku svou
práci...
„Ve zkratce. (úsměv) Z keramiky
a v posledních letech hlavně z porcelánu vytvářím práce, které jsou
na pomezí objektu a designu.
Tato hranice mě velmi láká a vyhovuje mi. Kolekce z poslední
doby jsou silně ovlivněny pobyty

konkrétně v Rakousku, Francii, Maďarsku, Dánsku, Turecku, Lotyšsku,
Americe, Argentině a samozřejmě na
Slovensku a u nás. Poslední rok jsem
se ale soustředila plně na dokončení
doktorského studia a na práci v ateliéru.
Připravovala jsem novou kolekci, kterou bych ráda představila a vystavila v
příštím roce. Moje nové práce je možné
vidět na Facebooku a také na webu
www.studionobus.com.“
●● A co třeba v Prostějově, měla
jste už výstavu i v rodném městě?
„Ano, jednou. V roce 2009 jsem měla
výstavu v krásných prostorech Muzea
Prostějovska, společně s kolegou,
olomouckým malířem Ladislavem
Jalůvkou.“

„Kdo nechodil do školy, anglic
ky neumí
a má v životě bariéry. I proto je
vzdělání
pro obyvatele Ghany opravdu
důležité.“
v zahraničí. Obsahují prvky amerického západu a blízkého východu. Stále
mě láká orient a Turecko. To se mi
stalo na dlouhou dobu inspiračním
zdrojem. Silně orientální prvky
přebírám, očišťuji a transformuji do
nových seskupení, které stále mají
utilitární funkci. Únorový pobyt
v Ghaně mě ale přivedl na trochu jinou cestu. Ve skicáři teď mám kresby
a návrhy multifunkčních nádob
a objektů z kameniny, které jsou inspirované černošským prostředím.“
●● Máte za sebou i nějaké výstavy.
Kde případně mohou čtenáři
zhlédnout některá vaše díla?
„Vystavovala jsem na vícero místech,

●● Jak často se na Hanou vůbec
vracíte?
„V posledních letech jsem se na Hanou vracela pravidelně, v podstatě
každý týden. Jezdila jsem na Univerzitu Palackého v Olomouci, kde
jsem působila od roku 2009 do
letošního dubna jako pedagog. Nyní
amarádyy tak
se vracím za rodiči a kamarády
jednou měsíčně.“
Exkluzivní rozhovor
s Veronikou Selingerovou
po návratu z mise
najdete v příštím vydání
Prostějovského Večerníku

vizitka
VERONIKA SELINGEROVÁ

Veronika Selingerová společně se čtyřmi dětmi, kterým díky štědrosti
jejích přátel mohla zaplatit roční školné.
Foto: Charles Duckworth

✓ narodila se 28. února 1980 v Prostějově
✓ studium: Uměleckoprůmyslová škola v Uherském
Hradišti; obor keramika, Katedra výtvarné výchovy, Univerzita Palackého v Olomouci, obor Učitelství VV pro SŠ a ZUŠ; Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě,
ateliér keramiky; University of Houston v Texasu, ateliér keramiky;
Dokuz Eylul Universitesi v Izmiru, ateliér keramiky; Doktorandské
studium, obor Výtvarné umění na Vysoké škola výtvarných umení
v Bratislavě; Výzkumný stipendijní pobyt podporovaný tureckou vládou, Istanbul, Turecko; Artist in residence, Maumau, Istanbul, Turecko;
ZUŠ V. Ambrose, výtvarný obor - keramika, housle.
✓ úspěchy: SAMOSTATNÉ VÝSTAVY - UHCL, Houston, Texas, USA
2006; Dizajn studio ÚLUV, Bratislava 2007; Galerie G, Olomouc
2007; Museum Prostějovska, Prostějov 2009; Galerie Štefana Prokopa, Pezinok 2012; Galerie Labyrint, Olomouc, 2012; Maumau, Istanbul, Turecko 2014.
SPOLEČNÉ VÝSTAVY - od roku 2005 až po současnost se její práce
objevily například v Argentině, několikrát v USA či Turecku, dále pak
v Rakousku, Maďarsku, Chorvatsku či Dánsku, ale i v Lotyšsku a samozřejmě na Slovensku a v České republice.
zajímavost: v roce 2004 získala Cenu rektorky Univerzity Palackého
v Olomouci v kategorii ´realizace uměleckého díla´. Ocenění posbírala
také v USA a na Slovensku.

15040310352

POPELKA

ala, příprava je tentokrát o to snazší.
Všeobecně je nutné očkování proti
žluté zimnici, bez kterého nedostanete vstupní víza. Dále se doporučuje
očkování proti břišnímu tyfu a také
braní antimalarik, po dobu celého
pobytu, i krátce po něm. Dlouho jsem
se nemohla rozhodnout, zda antimalarika brát nebo nebrat, je to přece jen
notná dávka chemie do těla. Avšak
vzhledem k tomu, že jde stále pro mě o
neznámou krajinu, brát je budu. Nutností je také vízum a opalovací krém.
(smích) Co se týče oblečení, tak toho
není potřeba příliš mnoho. Je pravda,
že se oděv na prašných cestách rychle
špiní, ale také na ostrém slunci vyprané prádlo rychle schne. Nejedete
tam přeci dělat parádu, že? (úsměv)
Pro vlastní potřebu je dobré počítat s
deseti kily, zbývajících dvakrát dvacet
je nachystáno pro potřeby školy.“
●● O které potřebné věci se
převážně jedná?
kola v podstatě nemá skoro nic.
„Škola
Jsoou tam jen lavice a také učitelé,
Jsou

15030670256

Josef

zdroje, snažila se dozvědět co nejvíce
o životě, tradicích i historii. Velmi
užitečným zdrojem se mi stala mladá
Slovenka, která pracuje v Bratislavě
v neziskovém sektoru. Ta se angažuje
v této zemi již deset let a je v kontaktu s jedním vládním sirotčincem
v městě Tamale na severu krajiny,
kam jsme se také při cestování Ghanou měli vydat. Charles měl kontakt pro změnu na základní školu
v regionu Volta v západní části Ghany,
kterou již nějakou dobu podporoval.
A tak to vlastně celé odstartovalo.
Začali jsme intenzivně shánět
prostředky, jež by mohly být užitečné.
Já jsem byla takovým poslíčkem pro
sirotčinec, vezla jsem léky a psací
potřeby pro děti školou povinné
i další drobnosti, Charles se snažil
získat učební materiály pro školu.
Přivezl jim učebnice, starší laptopy,
příslušenství a učební pomůckyy ppro
výuku chemie a fyziky...“
še ‚mise‘
●● Jak dlouhá má být vaše
a co je její náplní?
ní, které
„V plánu je pětadvacet dní,
vné práce
můžeme rozdělit na přípravné
- čtrnáctidenní intenzivníí výuku
samotných dětí a následnéé hodnomozřejmě
cení. Chtěli bychom se samozřejmě
věnovat dětem, protože tyy nejvíce
a nejrychleji nasávají, ale také se
chceme zaměřit na učitele samotné.
ách spoPlánujeme s nimi v hodinách
munikovat
lupracovat, hodně komunikovat
a pomoci jim připravit plány na
ovzbudit
příští školní rok, taky je povzbudit
ti výuky
a nabídnout jim možnosti
tému,
a alternativy k jejich zaběhnutému,
mu. “
na teorii zaměřenému systému.
še
●● Kolik členů skýtá vaše
‚výprava‘ a jakou máte
všichni roli?
„Jedeme celkem čtyři es
já, již zmiňovaný Charles
kou.
a jeho neteř s kamarádkou.
ýdny
Děvčata budou po tři týdny
arles
vyučovat angličtinu, Charles
hemii
dva týdny fyziku a chemii
dmět
a já po stejnou dobu předmět
řejmě
‚Umění a řemeslo‘. Samozřejmě
ká, to
nevíme přesně, co nás čeká,
se uvidí až na místě. Jistě půjde
ovizaci.
i o částečnou improvizaci.
Činností, kterými můžeme přispět
ke zlepšení situace ve škole,, bude
celá řada. Výše jmenovanéé jsou
ty základní, se kterými se do
Ghany chystáme a které máme
připravené.“
●● Vyplývá z toho, že vše je pouze
ve vaší režii?
nou orga„Ano, nejsme vázáni na žádnou
nizaci. Snažíme se vše zajistitit z vlastokážeme
ních zdrojů a z toho, co dokážeme
díky štědrým lidem obstarat..“
prava na
●● Jak probíhá taková příprava
cestu na africký kontinent??
em tuto
„Vzhledem k tomu, že jsem
cestu již před nedávnem absolvov-

15082110776

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Pondělí 24. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Zítra zasedá rada
Prostějov (pk) - Již dvaadvacátá schůze
Rady města Prostějova se bude konat
v úterý 25. srpna a i tentokrát bude program jednání veskrze zajímavý. Radní
projednají mimo jiné organizační řád
Městské policie, plnění rozpočtu v prvním pololetí, povolení výjimky z počtu
žáků ve třídách ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov. Schválit by měli jak
vybudování parkoviště za obchodním
domem Kubus v Plumlovské ulici, tak
i cyklostezku Anglická - Holandská.
V neposlední řadě bude řeč o záležitostech Domovní správy a dojde také na
rozpočtová opatření.

Cyklostezka v Koláøových
sadech roste pøed oèima

Foto: Magistrát
města Prostějova

Prostějov (red) - Obyvatelé města jistě
sledují stavbu cyklotrasy, která povede
Kolářovými sady, podél ulice Bohumíra Šmerala. Práce na její stavbě jsou
v plném proudu a ke zprovoznění by
mělo dojít počátkem září tohoto roku.
Budoucí trasa pro cyklisty už dostává
svoji podobu. Stavbaři položili podkladní vrstvy stezky a vybudovali betonové
mostky. Zbývá udělat finální povrch
stezky. „Kolem bytové části je již povrch
stezky vydlážděn zámkovou dlažbou.
Kolářovými sady pak povede trasa
s živičným povrchem,“ upřesnil náměstek prostějovského primátora Zdeněk
Fišer s tím, že se jedná o následné práce
v propojení ulic Anenská a Krasická, po
nedávném dokončení kruhové křižovatky. „Trasa je umístěna do klidného
prostředí parku a tím se snižuje riziko
dopravní kolize motoristů s cyklistou,“
doplnil Fišer.

zpravodajství

SENIOR-TAXI Jana Spáčila KONČÍ,

radní ale chtějí projekt nadále podporovat
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
TVÍ
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
za přispění
ní
Petra Kozáka
áka
PROSTĚJOV Pouhé čtyři měsíce fungovala v Prostějově nová
služba pod názvem senior taxi.
Magistrát nápad Jana Spáčila podpořil dotací čtyřiceti tisíc korun na
pohonné hmoty, aby mohli lidé
starší nad 64 let službu využívat za
více než přijatelnou dvacetikorunu. Tak vše běželo od dubna, zájem byl velký. Začátkem srpna byl
ale náhle konec, senioři už se dovolat nemohli... Proč? A je šance, že se
tato služba, která úspěšně funguje
v jiných městech, obnoví?
Senior taxi už po Prostějově nejezdí. Prvotním záměrem žadatele bylo zřízení
přepravní služby pro dříve narozené a následné zabezpečení cenově a časově dostupné dopravy pro těžce se pohybující
spoluobčany. Jan Spáčil, který s nápadem
na magistrát přišel, ale po relativně dost
krátkém čase od služby upustil. Zákazníci, jež si přitom na službu, která umožňovala obtížně pohyblivým seniorům dojet

tam, kam zrovna potřebovali, zvykli, se
prostě najednou jednoho dne nedovolali. „Od začátku bylo deklarováno, že jde
o projekt na čtyři měsíce s následným
vvyhodnocením,“ diví se hysterii, která
v minulých dnech vznikla, jedenadvacetiletý podnikatel Jan Spáčil. Jak vyplývá z jeho vyjádření pro Večerník,
šlo pro jednotlivce o příliš velké sousto.
„Množství zákazníků se navýšilo do té
míry, že by pro pokrytí všech požadavků byla potřeba tři vozidla a aspoň jedna
dispečerka,“ objasňuje Spáčil s tím, že
v poslední době neměl volno ani o víkendech. „Už jsem to fyzicky ani psychicky nezvládal. Od rána do večera
jsem byl pryč, neměl jsem žádný volný
čas ani osobní život,“ nechal se slyšet
s tím, že magistrát chtěl, aby pokračoval.
Oficiální pracovní doba byla sice ve
všední dny mezi sedmou a patnáctou hodinou, lidé ale volali kdykoliv.
„Mnozí nerespektovali požadavek objednávky dva dny dopředu, brali to jako
městskou službu, která musí vyhovět
všem a hned...,“ neskrývá mírné rozčarování. Jak postupně zjistil, zkušenosti z klasické zdravotní dopravní služby
byly pro tento projekt nepřenositelné.
Uplynulý pátek tedy Spáčil na radnici
definitivně oznámil, že o další provozování SENIOR-TAXI nemá zájem!
Vedení rady to ale vidí jinak. „Lidé volají
a ptají se po této možnosti. I nám se nápad moc líbil a o to víc nás mrzí, že s tímto

Jak vypadala ekonomika SENIOR-TAXI?
počet ujetých kilometrů
průměr převezených klientů denně
odhad převozů za 4 měsíce
náklady na PHM
tržby při ceně 20 Kč
dotace města
hrubý zisk

8 500
25
2 200
27 200 Kč *)
44 000 Kč
40 000Kč
56 800 Kč **)

Hledá se
atel!
provozov

13

Anketa
a n eb

ptali jsme se v ulicích

Vadí vám možné zrušení
služby SENIOR-TAXI?

ANO

zjistili jsme
Budou moci starší lidé opět volat taxi službu za nižší cenu?

záměrem pan Spáčil končí. Už dříve nám
neoficiálně sdělil, že se mu tato činnost
nevyplácela a tak ji nebude provozovat.
U spousty seniorů se to ovšem setkalo
s kladným ohlasem,“ uvedla Alena
Rašková, první náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějova. „Považujeme proto tuto službu za prospěšnou
a určitě hodláme v její podpoře pokračovat. V příštích dnech budeme vyjednávat
o nových podmínkách, zatím máme dva
další zájemce o provozování senior-taxi,“
sdělila exkluzivně Večerníku Rašková. Je
třeba také říci, že šlo o vlastní iniciativu
provozovatele a město samo nikdy neuvažovalo o tom, že by SENIOR TAXI
mělo ve vlastní režii. Jde totiž o podnikatelskou činnost, kterou platná legislativa
městu zapovídá. „Po stávajícím provozovateli budeme chtít standardní vyúčtování poskytnuté dotace, které se týká výlučně spotřebovaných pohonných hmot.
Očekávali jsme pružnější rozhodnutí
o dalším pokračování činnosti...,“ naznačila, že na konci vzájemné spolupráce
s Janem Spáčilem zůstane na straně města hořká pachuť.
A jak se staví k této službě ti, kteří k
přepravě seniorů mají nejblíže? „Není
to pro nás žádná novinka, tuto službu,
tedy přepravu seniorů, kteří nemají nárok

Foto: Internet

na dopravu hrazenou ze zdravotního pojištění, za hotové poskytujeme nějakých
dvacet let,“ konstatuje Miroslav Juránek,
spolumajitel největšího zdravotního přepravce v regionu. „Fungujeme v nepřetržitém provozu, dosud bez jakýchkoli dotací. Proto jsme připraveni spolupracovat
s městem na tomto projektu,“ dodal.
Na druhé straně pomyslného mantinelu stojí klasická taxislužba. „Zatím jsme
o tom neuvažovali, ale pokud by město zformulovalo podmínky takovéto
služby, určitě bychom se o ni ucházeli,“
zareagoval na dotaz Večerníku Lubomír
Dostál, majitel Artur Taxi.
Klienti služby by určitě byli rádi. „Byli
jsme se službami spokojené. Pan Spáčil
byl vstřícný, laskavý, ochoten pomáhat
při nástupu i výstupu a měl trpělivost,
což se často nevidí. Jestliže by senior taxi
skončilo, určitě by nám to bylo líto. Každý ví, jak to dnes se zdravotní dopravou
je,“ řekla nám Milena K., pětačtyřicetiletá
invalidní důchodkyně, která službu využívala i se svojí zdravotně indisponovanou maminkou.
Pro ně i pro další seniory tedy každopádně máme dobrou zprávu - služba
SENIOR TAXI by měla brzy opět
fungovat ke spokojenosti jejích klientů.

SILVIE ZATLOUKALOVÁ
PROSTĚJOV
„O tom, že v Prostějově tato služba
funguje, vůbec nevím... Myslím si, že
na senior taxi bylo asi málo reklamy,
protože ani já, ani nikdo v mém okolí
jsme o něm nic nevěděli. Pokud tato
služba skutečně skončí, bude to určitě
velká škoda. Mnoho starých lidí by asi
jistě ocenilo její pokračování, protože
poskytovaná cena, jak říkáte, je bezkonkurenční.“ (úsměv)

ANO

PETRA FOJTÍKOVÁ
PROSTĚJOV

„O senior taxi slyším úplně poprvé.
Radniční listy ani žádné jiné noviny
nečtu a reklamy jsem nikde neviděla,
takže jsem se o této službě neměla jak
dozvědět. Nicméně mi tato nabídka
připadá velice výhodná. Cena je jednak bezvadná, a pak také senior nemusí být odkázaný na autobus nebo
rodinu. Byla by tedy velká škoda tuto
službu zrušit.“

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

*) kalkulováno při odhadované spotřebě 10 l nafty/100 km a ceně 32 Kč/l
**) nezahrnuje amortizaci vozidla, údržbu, personální náklady a provozní režii

Josef Augustin: „Lidé by si zasloužili
KAŠNY V HORKÉM POČASÍ LÁKAJÍ, ALE K OSVĚŽENÍ URČENY NEJSOU
jak vrahovické koupaliště, tak nový
plavecký bazén na Kostelecké ulici“

mi, které se rády brouzdají ve vodě.
Ovšem v případě kašen obecně to
opravdu není na místě...
„Je potřeba si uvědomit, že kašny
obecně nejsou určeny ke koupání
a platí zákaz do nich vstupovat,“ připomněl základní zásadu Libor Voj-

tek, vedoucí odboru správy a údržby
majetku města. Nejde totiž pouze
o nevhodnost chování, ale i fakt, že
voda v kašnách je chemicky upravovaná. „Používáme přípravky na bázi
bazénové chemie. Po aplikaci dezinfekce může být voda po použitém
roztoku cítit vzhledem k přechodnému zvýšení koncentrace, tento efekt
během několika málo hodin pomine.
Je ovšem zřejmé, že voda v kašně rozhodně není pitná a třeba alergikům
může způsobit na kůži alergickou reakci,“ upozornil Vojtek.
Mějme tedy proto na paměti, že různé kašny a fontány - ty prostějovské
nevyjímaje - jsou určeny pouze k optickému zkrášlení prostoru a osvěžení
vzduchu, nikoli jako brouzdaliště pro
děti. Na to máme koupaliště a aquaparky...
(tok)

tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ten zároveň upozornil řidiče, aby při
průjezdu kruhovými křižovatkami
dbali zvýšené opatrnosti. „Za období
prázdnin je to v Prostějově již šestá
podobná nehoda! Pět cyklistů při nich
bylo zraněno lehce a jeden zraněním

listé, jimž se doporučuje mít na hlavě
přilbu. „Ta je povinná pro cyklisty do
osmnácti let, ale život a zdraví zachrání
i dospělým. Zkušenosti dopravních policistů ukazují, že použitím ochranných
přileb by se předešlo většině vážných
zranění cyklistů,“ zdůraznil na závěr policejní tiskový mluvčí.
(mls)

Foto: Tomáš Kaláb

PROSTĚJOV V uplynulých horkých dnech bylo uprostřed města
na rozpálené dlažbě k nevydržení.
Kromě nejrůznějšího občerstvení
lákalo i svlažení chladivou vodou
z kašny na náměstí. Okolní lavičky
zvou k odpočinku maminky s dět-

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Michal
KADLEC
EC
K
a Petr KOZÁK

PROSTĚJOV Zatímco dříve
byl hnací silou a tváří opozice
prostějovského zastupitelstva, od podzimních voleb
loňského roku sedí na druhé
straně barikády. Nejenže už
není až tak často u mikrofonu
a pochopitelně dnes mnohdy
hájí dříve kritizované, což je mu
některými kolegy vyčítáno,
především je ovšem mnohem
více zodpovědný za chod magistrátu. Jak se s novou rolí vyrovnává, ale i o konkrétních problémech, jež momentálně těží
město, hovořil Večerník v dalším
pokračování dlouhodobého
seriálu rozhovorů se členy zastupitelstva.Tím nejvytrvalejším
Foto: Policie ČR
je Josef Augustin (na snímku),
řidičů vyloučen provedenou dechovou na místě podlehl,“ upozornil Kořínek. člen Rady Statutárního města
zkouškou,“ prozradil František Kořínek, Stejně tak by opatrnosti měli dbát i cyk- Prostějova za KSČM.

Další nehoda na kruháči v Brněnské!

PROSTĚJOV Cyklisté, pozor na
rondel v Brněnské ulici! Začátkem
srpna zde třiadvacetiletý řidič Fiatu
srazil devětaosmdesátiletého cyklistu, který na následky zranění v
nemocnici zemřel. Uplynulý čtvrtek
tamtéž byla opět zraněna cyklistka.
Podobných havárií přitom bylo v
Prostějově o letošních prázdninách
více než dost...
Křižovatka ulic Brněnská a Okružní se
stává postrachem cyklistů. Ve čtvrtek
20. srpna krátce před půl třetí odpoledne zde došlo k další dopravní nehodě.
„Třiatřicetiletý řidič osobního automobilu značky Škoda z dosud přesně
nezjištěných příčin srazil při výjezdu z
okružní křižovatky sedmapadesátiletou cyklistku. Žena chtěla pokračovat
v jízdě dále, ač utrpěla lehké zranění.
Hmotná škoda na vozidle a jízdním
kole byla předběžně stanovena na pětatřicet tisíc korun. Alkohol byl u obou

●● Na zářijovém zastupitelstvu se
bude rozhodovat o osudu hlavní budovy Jezdeckých kasáren. Jak hodlátev
případě demolice objektu hlasovat?
„Situace je v poslední době značně emotivní a složitá, nejedná se však z pohledu
dalšího rozvoje města o stěžejní záleži-

tost. Jde v daleko větší míře o politickou
otázku. Hlavní budova je stará přes sto let
a je zdrojem mnohdy bouřlivých diskusí,
a to nejen na zastupitelstvu. Nemyslím,
že by existoval převažující názor na to, co
s ní bude dál. Možná se názory trochu
vytříbí po zpracování studie variantního
řešení využitelnosti, včetně ekonomických souvislostí, jak rada schválila na jednání ze dne čtrnáctého července. Je důležité si uvědomit, že nemáme jasno v tom,
jakým způsobem budovu využít. Co
se týče mého osobního názoru, přesto,
že mám víceméně jasno, nechám si jej,
s dovolením zatím pro sebe. Důvod je
jednoduchý - nebudu tímto způsobem
ovlivňovat ostatní zastupitele, ani občany.
Navíc si počkám na avizovanou studii...“
●● Zastupitelé v čele s Alešem Matyáškem podali trestní oznámení na členy rady města z let 2006 až 2010 kvůli
smlouvám se společností Manthellan.
Jak se díváte na tento krok?
„Opozice má samozřejmě právo, pokud
to uzná za vhodné, podávat trestní oznámení na kohokoli a v jakékoliv věci, tedy
i na osoby radních. V případě, že Aleš
Matyášek a další opoziční zastupitelé se
domnívají, že došlo k porušení zákona,
mají dokonce povinnost oznámení podat.
Zda je oprávněné, posoudí orgány činné
v trestním řízení. Do doby rozhodnutí ve
věci je zbytečné se k záležitosti jakkoli vyjadřovat. Na druhou stranu chápu, že nikdy
nemůže být na škodu se zviditelnit... “
●● Můžete prozradit pár návrhů, které se s kolegy Šmídem a Šlamborem
aktuálně snažíte prosadit v radě města?
„V radě města prosazujeme s kolegy především to, s čím jsme šli do komunálních
voleb v roce 2014, tedy volební program
KSČM. Kdo chce, nemůže nevidět, jak

Foto: archív Večerníku

Prostějov roste do krásy. Klub KSČM
prosadil a podílel se na důstojných oslavách 625. výročí povýšení Prostějova na
město a řadě dalších kulturních projektů.
V komisích a výborech má KSČM jedenatřicet zástupců, a pokud mám zprávy, tak se do činnosti zapojují v převážné
většině velmi aktivně..“
●● Je dle vás vhodnější investovat do
koupaliště ve Vrahovicích nebo raději
realizovat plánovanou rekonstrukci
koupaliště za Kosteleckou ulicí?
„V období osmdesátých a devadesátých
let jsem střídavě chodil se dvěma syny na
koupaliště v Kostelecké ulici i do Vrahovic. Také jsme navštěvovali plumlovskou
přehradu a Podhradský rybník v Plumlově. Stávající koupaliště ve Vrahovicích potřebuje nutně komplexní renovaci, tedy
nezbytné finanční prostředky. Podporu
vybudování nového plaveckého areálu
na Kostelecké ulici má KSČM ve svém
volebním programu. Která varianta bude
radou schválena, si netroufám předjímat.
Ale ptal jste se na můj názor. Prostějované by si jistě zasloužili mít k dispozici jak
vrahovické koupaliště, tak nový plavecký
bazén na Kostelecké ulici..“
Celou verzi exkluzivního rozhovoru
najdete na www.vecernikpv.cz!
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14 infoservis, zpravodajství
Konstelace hvězd Prostějova
Začíná poslední týden vrcholných příprav před novým školním rokem.
Rodiče budou nervózně pobíhat sem a tam, děti zase budou otrávené
z toho, že pomalu ale jistě končí prázdniny. Alespoň se do Prostějova vrátí život...

LVI - 22.7. až 21.8. Zaplaťte jen ty
dluhy, které vás bezprostředně tíží,
zbytek odložte. Budete totiž potřebovat peníze k tomu, abyste investovali do svého zdraví. Nechceme
nikoho strašit, ale zejména bolavé
zuby si vyžádají spoustu peněz.
PANNY - 22.8. až 21.9. Troufáte si
až příliš, vaše prostořekost vás může
zničit. Dovolíte si osočovat i lidi,
o kterých víte, že je budete už brzy
potřebovat. Sami jste strůjci svého
štěstí, ale pokud budete chtít postoupit v kariéře, uberte plyn!
VÁHY - 22.9. až 21.10. Jestli se
chystáte do společnosti, každopádně
si obnovte šatník. Nechtějte oslnit
významné lidi hadry, ve kterých chodíte už léta a nechcete se jich za žádnou cenu zbavit. Aspoň jedny nové
šaty či oblek rozhodně neuškodí.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Dopřejte si
tu radost a nakupte si nové vybavení
domácnosti. Především partner by
ocenil ložnici, což by pro vás měl být
základ. Nemusíte utrácet zbytečně
peníze, hnízdečko lásky dnes pořídíte celkem levně.

a sucho na ceně piva?

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Choďte
častěji na procházky. Vzhledem k vaší
nadváze to potřebujete jako koza drbání! Nesnažte se v těchto vedrech běhat, to by vás mohl taky trefit šlak. Ale
pohyb potřebujete, nebo se poraďte
s odborníkem na vhodné dietě.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Příčinou vaší špatné nálady může být
i to, že máte hluboko do kapsy. Přestože jste zvyklí žít skromně, občas byste
rádi investovali do svého vlastního života. Pokud si chcete vylepšit osobní
rozpočet, najděte si brigádu.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Nebojte
se pěkně nahlas říct svůj vlastní názor.
V těchto dnech k tomu budete mít
příležitost hned několikrát. I přes vaši
drsnou upřímnost vás budou mít nadřízení rádi a v něčem si vezmou i ponaučení. Stanete se váženou osobou.
RYBY - 19.2. až 19.3. Než se do něčeho pustíte, napočítejte raději do desíti.
Vaše prudká povaha by mohla mnohé
plány poškodit či úplně zničit. Buďte
rozvážní. Nejlépe by bylo, kdybyste si
k práci přibrali nějakého vhodného
pomocníka, nejlépe z rodiny.

PROSTĚJOV, LHOTA POD KOSÍŘEM Spojovacím článkem obou
částí otázky z nadpisu je naše zelené zlato, totiž chmel. Podle Svazu
pěstitelů chmele ČR by letošní extrémní léto mělo snížit úrodu na
úroveň neúrodného roku 2012...
Odhadovaných čtyři a půl tisíce tun
sklizeného chmele zase není tak
málo, pokud vezmeme v úvahu, že
loni byl naopak neobyčejně příznivý
rok. „Cena chmele se odvíjí od ex-

portních cen, přičemž na vývoz směřuje větší část tuzemské produkce,“
upozorňuje majitel regionálního minipivovaru Kosíř David Kapsia. Zároveň ale milovníky zlatavého moku
uklidňuje: „Zvýšení ceny o nějakých
třicet korun za kilogram se v ceně
půllitru doslova rozpustí a haléřové
položky by neměly působit tlak na
růst cen piva,“ míní Kapsia.
Na druhé straně suché léto přálo
úrodě obilovin, mohl by slad kom-

penzovat zvýšení ceny u chmele?
„To v žádném případě. Ceny sladu
dolů nepůjdou a nemělo by to pro
spotřebitele významný efekt. Zajímavější pro pivovarníky by byl
pokles cen energií, které jsou pro
pivovarnickou technologii zásadní,“
vysvětluje majitel úspěšného minipivovaru, který neustále zvyšuje
svůj výstav.
Pro českého pivaře tedy zdá se přece jen příznivá zpráva.
(tok)

15082020769

BERANI - 20.3. až 18.4. Co si takhle
vyhodit pořádně z kopýtka? Budete
k tomu mít jedinečnou možnost,
vaši nadřízení uvažují nad tím, že by
vás vyslali na dlouhou služební cestu.
A co si budeme povídat, odloučení od
domova právě vy potřebujete.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Není divu,
že se stáváte terčem pomluv od závistivých lidí. V poslední době jste
zaznamenali několik úspěchů, takže
se připravte, že pár vašich potenciálních nepřátel to prostě nepřenese
přes srdce...
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Nebojte se někoho pochválit, i kdybyste
přitom měli skřípat zuby. Je potřeba
ocenit i cizí dobrou práci a netrvat na
tom, že úkoly plníte kvalitně pouze vy.
Zvláště pokud máte pod sebou podřízené, prokažte svoji velkolepost.
RACI - 20.6. až 21.7. Prvních pár
dní tohoto týdne strávíte tím, že budete kritizovat všechny a všechno.
Jenomže vzápětí se dostanete do
nemilé situace, kdy i na vaši hlavu se
snese ostrá kritika. Najednou budete
muset hledat spojence.

Podepíšou se vedra

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: PEČIVO

Rohlík 43g

1,50

1,50

2,00

1,50

1,70 (50g)

1,50

Vánočka 400g

32,90

36,90

39,90

35,90

36,90
(500g)

34,90

Toastový chléb sv.
500g

16,90

19,90

29,90

13,90

24,90

16,90

Chléb s kmínem
1200g

23,90

25,90

25,90

23,90

23,90

25,90

Veka bal. kráj. 360g

15,90

15,90

15,90

15,90

18,90

15,90

Kobliha s ov. náplní
65g

6,90

6,90

-

6,90

6,90

6,90

15081270790

Naše RESUMÉ

Nejen pro dobrou snídani či svačinu chodíme každý den nakupovat k regálům
s pečivem. Cena rohlíku se zastavila na stejné hodnotě hned ve čtyřech marketech, krájená veka a kobliha s ovocnou náplní dokonce v pěti. Nejlevnější vánočku koupíme v Albertu, toastový chléb v Kauflandu, kde si můžete rovnou
vzít i chléb s kmínem, který nabízí za stejnou cenu také Tesco.
Přejeme dobrou chuť.
Průzkum proveden ve středu 19. srpna 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 24. DO 30. 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.
Pořad pro naše malé hvězdáře: DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO pondělí až pátek 10:00 do 11:00 a dále od
14:00 do 15:00 hodin. Povídání, pozorování a závěr pořadu tvoří pohádka. Vstupné 20 Kč.
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.
Výstavu Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku všech pořadů DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO.

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: Určice
Dne: 7. 9. 2015 od 07:30 do 15:30
hodin.
Vypnutá oblast: jednostranně od
č. 351, vč. BUS nádraží a dále od č.
335 po 385 včetně sokolovny. Oboustranně od č. 406 a 386 po 401 a 390
a dále ulice s č. 391, 392 a 453. Regulační st. RWE + jídelna ZD.
Obec: Prostějovičky
Dne: 8. 9. 2015 od 07:30 do 12:30
Vypnutá oblast: část obce - jednostranně od č. 23 (obchod) po

č. 97, vč. odběrů na par. č. 70/1
a 84/10.
Obec: Horní Štěpánov, Nové
Sady, Pohora
Dne: 9. 9. 2015 od 07:30 do 16:30
hodin.
Vypnutá oblast: celé obce včetně
podnikatelských subjektů: HORNÍ
ŠTĚPÁNOV, NOVÉ SADY, POHORA.
Obec: Mostkovice
Dne: 10. 9. 2015 od 07:30 do 16:30
Vypnutá oblast: část chatové oblasti Mostkovice omezená čísly
910, 1146, E894, 821, 730, 1040,
691, 694, 851, 696, 705, 708, 1098,
927, 856, 1128, 794.
Obec: Přemyslovice, Růžov,

Nová Dědina, Štarnov, Slavíkov
Dne: 11. 9. 2015 od 07:30 do 14:00
hodin.
Vypnutá oblast: celé obce vč. podnikatelských subjektů: PŘEMYSLOVICE (vč. ZD a drůbežárny),
RŮŽOV (vč. chatové oblasti sm. na
Ptenský Dvorek), NOVÁ DĚDINA,
ŠTARNOV, SLAVÍKOV. Odběratelské TS: Přemyslovice drůbežárna
2. (č. 300815), Přemyslovice drůbežárna 1. (č. 300814), Přemyslovice
ZD (č. 300816).
Obec: Prostějov
Dne: 12. 9. 2015 od 07:30 do 15:30
Vypnutá oblast: Areál AMF Reece
CR, s.r.o., Tovární 582.
E. ON Česká republika, s.r.o.

Krutá analýza nejzelenějších měst:

Prostějov je až na 53. místě!
PRAHA, PROSTĚJOV Výsledky
jisté odborné analýzy jsou velmi
tristní pro Prostějov. Český rozhlas
v Praze nechal nedávno porovnat
podíl zelených ploch na celkové
rozloze všech okresních měst v republice. První místo s 63 procenty
zeleně obsadil Děčín, Prostějov
skončil s podílem těsně nad hranicí
sedmi procent až na třiapadesátém
místě. A to z dvaasedmdesáti míst
tuzemska není příliš lichotivá vizitka...
Žebříček Českého rozhlasu vychází
z analýzy provedené Evropskou agenturou pro životní prostředí. Vědci
rozdělili satelitní snímky na miliony dílků. Každému z nich potom
počítačový program přiřadil některý
z jedenadvaceti způsobů využití,
od obytné zóny přes průmyslovou
zónu, zemědělskou půdu, staveniště,
park, les až po pouliční zeleň. V tomto srovnání rozlohy zelené plochy
skončil Prostějov až na třiapadesátém
místě. Na špičku žebříčku
nejzelenějších okresních měst se dle
analýzy vyhoupl Děčín, na druhém

místě skončil Jeseník, naopak na chvostu tabulky je Uherské Hradiště.
„Také jsem četla výsledky této analýzy,
osobně se s nimi ale neztotožňuji.
Je totiž nutné si uvědomit, jakým
způsobem jednotlivá města vznikala.
Zda v historii byla budována přímo
mezi lesy, nebo na orné půdě. Právě
Prostějov vznikal přímo na poli,
přičemž půdou se šetřilo. Málokdo si tuto skutečnost uvědomuje,
ale právě proto máme úzké ulice
a nahuštěny do daleko menšího prostoru, než v jiných městech,“ ohradila
se Večerníku náměstkyně primátora
Ivana Hemerková, která na radnici
zodpovídá za životní prostředí. „Jinde
třeba předkové stavěli města
uprostřed lesů, proto i dnes mají větší
podíl zeleně. Prostějov bezprostředně

kolem žádné lesy nemá, proto si myslím, že analýza porovnávala naprosto
neporovnatelné,“ láteřila Hemerková.
Je pravda, že porovnávat Jeseník
s Prostějovem ohledně zelených
ploch je naprosto scestné. Ovšem
i přesto je třiapadesáté místo zahanbující. Má přesto Prostějov dostatek
zeleně? „Dostatek zeleně není nikdy!
Nicméně si myslím, že údržbě parků
a výsadbě nové pouliční zeleně
věnujeme maximální pozornost.
Tomu napovídá i fakt, že rada města
nově schválila dávat do fondu zeleně
každoročně dva miliony korun. Do
této doby jsme v něm na nákup
stromků, keřů a další veřejné zeleně
měli něco málo přes tři sta tisíc korun,“ obhajovala ´zelený Prostějov´
Ivana Hemerková.
(mik)

kolik je v Prostìjovì zelenì?

kategorie
výměra (v ha) přepočet na 1 obyvatele (v m2)
Parkové plochy
62,56
12,49
Zeleň u bytových domů 70,09
14,00
Zahrádkové osady
32,11
6,41
Hřbitovy
9,19
1,84
Ostatní zeleň
127,46
25,45
Zdroj: Magistrát města Prostějova
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nabídka realit a nemovitostí, soukromá řádková inzerce a vzpomínky
FINANCE

Stavební firma hledá pozemek pro Prodám chatu lokalita Stražisko Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
a poskytneme vám jednu půjčku.
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 – Maleny. Tel.: 602 186 612
Pracuji pro více věřitelů, volejte.:
REALITNÍ KANCELÁŘ
Hledáme ke koupi větší byt 3+1, 777 551 492
VNB REALITY
nejlépe po rekonstrukci 774 409 430
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Peníze pro všechny ihned při podProstějov
Pronajmu samostatný pokoj, zařízený pisu! Zvýhodněné podmínky, žádIng. Zuzana Kučerová, 774 409 430 v RD pro jednu osobu v Dubanech. né poplatky. Volejte: 775 02 12 12
aktuálně NABÍZÍ:
Tel.: 776 664 265
*BYT3+1,Kralice n/H 1.300.000Kč
Půjčka 5.000 Kč – 2 mil. Kč, možnost
RD 5+1, Určice
850.000 Kč
sloučení nevýhodných úvěrů. Tel.:
Pronajmu 2+1 v PV, 7000 Kč 777 965 734, pracuji pro více věřitelů
RD 2+6, Brodek u Pv 1.890.000 Kč
+ ink. Tel.: 608 111 622
RD3+kk,novostavbaBrodek u Konice
3.300.000 Kč
RD 2+1, Brodek u K. 330.000 Kč Pronajmu byt 3+1, náj. 7.500 Kč
Ing.MarieVymazalová,774421818 + ink., tel.: 702 316 537.
aktuálně NABÍZÍ:
* RD Otaslavice
960.000 Kč Hledáme chatu ke koupi, v okolí
* RD Skalka
1.410.000 Kč Prostějova! 774 101 818
* RD novost., Plumlov 3.950.000 Kč
* Chatka Vrahovice 300.000 Kč Koupím chatu v okolí PV, nebo
* Chata Ptení
585.000 Kč zahradu na přehradě. 792 284 168
* Chata Plumlov.přehr. 980.000 Kč
* Stav.pozem. 9.518 m2 Brodek u Pv Hledám pronájem garáže za DružPRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: bou nebo v Žeranovské ulici.
* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově Tel.739 087 414
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč
* Rodinné domy v PV a okolí
Prodám chatu na BĚLECKÉM
* Chaty, zahrady a pozemky
MLÝNĚ, velikost pozemku 300m2,
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ RK NE! Tel.: 737 344 163
Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
Hledám pronájem 2+1 nebo 3+1
v Pv od 1.9. RK NE. Tel.: 777 163 656 Pron. cihl. byt 2+1+balk. (zahrada) 777 551 492
ul. Máchova PV 70m2 po rek. vl. kot.
Koupím dům na Prostějovsku i s mož- a měř. Náj. 7.000Kč + inkaso. Tel.: !PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypotéky,
zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů = vaše
604 820 358
ností úprav. 773 545 092
výhoda, konzult. zdarma 739 066 462,
Pronajmu byt 2 +kk, 4 km od PV, Pronajmu byt 2 + kk 60m2, obec 603 317 378
4 500 + 2 500 ink. max 2 osoby, tel.: Přemyslovice, cena 5 500 + inka- Rychlá půjčka 5 - 20.000 Kč. Peníze
777 885 251
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
so. Tel.: 603 837 210
Pronájem bytu ve dvorním traktu
na Vápenici, 2+kk, 2+1. Kontakt T J Sokol Otaslavice hledá nájemce
restaurace včetně venkovního po725 549 790
sezení v areálu sokolovny v OtaslaVyměním družstevní byt 1+1 vicích. Bližší informace na tel.:
v os. vl. přízemní s balkonem 603 579 366
na Sidl. svobody za 1+1 tamtéž
ve vyšším patře, neb jinde v PV. Pronajmu byt 2+kk, 54m2 po rekonTel.: 582 333 433
strukci v Prostějově. Nájem 5000 Kč +
inkaso cca 2000 Kč. Volný od 1.9.15,
Koupím byt 2+1 nebo 3+1. Hoto- možnost TP. Tel. 606 659 620
vost z prodeje domu. 792 273 285
Pronajmu 1+kk, 4500 Kč, t.:
Pronajmu garáž, ul. Zahradní, volná 723 565 897
od konce srpna. Tel.: 602 546 175

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
Pronajmu hezký byt 2+KK v RD.
Volný od 1.10.2015. Prostějov,
Vrahovická. Tel. 602 775 607
Hledám krátkodobý pronájem cca.
jeden měsíc bytu nejlépe 3 + 1 v PV,
v době říjen, listopad. Tel.: 737 865 243

Osobní bankrot – oddlužení. Konzultace zdarma. OPTIMCREDIT
s.r.o. Volejte777 551 492

Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.
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Dne 26. srpna 2015
by se dožil 85 let
pan Vlastimil KONŠEL
z Určic.
Stále vzpomínají synové
Milan a Vlastík s rodinami.

z

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

Dne 22. srpna 2015
jsme vzpomínali
1. výročí od úmrtí
paní Oldřišky SCHIEHLOVÉ
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Petr s rodinou.

Smutno je žít, bez drahého
člověka, stále se ohlížíš, zda
někde nečeká. Osud nám nevrátí,
co nám vzal, vrací jen krásné
vzpomínky a s nimi žal.

Dne 25. srpna 2015
vzpomeneme první
smutné výročí od úmrtí
mého manžela
pana Karla ČERVINKU
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka
Marie a dcery Renata a Karla
s rodinami.

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

vzpomeneme 10. výročí od úmrtí
pana Jaroslava DOSTÁLA
z Čelechovské Kaple.
Za vzpomínku děkuje dcera
Růžena s rodinou.

Pohřební služba Pavel Makový
Poslední rozlouèení

Mgr. Vladislav Marek 1948
Prostějov
Zdeněk Antl 1931
Prostějov
Josef Štrof 1931
Otaslavice
Jiří Boháč 1942
Ptení
Tomáš Bezděk 1991
Rozstání
Drahomíra Frausová 1931
Pv
Josef Petrovský 1949
Hruška
Svatopluk Chytil 1939 Dubany
Marie Rolná 1937 Olšany u Pv
Jarmila Gedeonová 1939 Prostějov

Středa 26. srpna 2015
Božena Vysloužilová 1926 Prostějov 11.00 Obřadní síň Pv
Čtvrtek 27. srpna 2015
Anna Košťálková 1934 Otaslavice 14.00 kostel Otaslavice + hrob
Pátek 28. srpna 2015
František Plch 1932 Mostkovice 13.15 OS PV + krem.
Vítězslav Harabiš 1940 Vrahovice 14.00 kostel Vrahovice
Anna Půdová 1931 Hrdibořice 14.00 kaple Hrdibořice
Zdenka Švestková 1927 Plumlov 15.30 Obřadní síň Pv
Vojtěch Labounek 1946
Ing. Jaromír Adamec 1933
Čelechovice-Kaple
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Alois Brablec 1934 Mostkovice
Miroslav Palička 1927 Prostějov Josef Černoch 1922 Prostějov
MarieBáťková1938 ČechypodKos. Jaroslava Halenková 1943 Prostějov Ivo Adámek 1955 Dětkovice

Dne 23. srpna 2015
jsme vzpomínali
1. smutné výročí od úmrtí
pana Stanislava SOLDÁNA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s dětmi.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají.

Dne 30. srpna 2015
by se dožil 80 let
pan František NEDBAL
z Kelčic.
S láskou vzpomíná dcera
Renata s rodinou.

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

smuteèní oznámení

Nejsou již mezi námi

pana Františka SLAVÍKA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka
Drahomíra, dcera Lenka
s manželem a vnoučata Lukáš,
Monika, Eliška, dcera Soňa
a vnoučata Patrik, Karolína
a Dominik.

Když hvězdy vyjdou na nebe
a v korunách stromů utichnou ptáci,
vzpomínka jedna za druhou, s noční
tmou se vrací. Všechno, co jsme
s Tebou prožili, než osud zhas Tvou
svíci, my nemohli jsme dělat víc,
než smutné sbohem říct Ti….

RYCHLE A PROFESIONÁLNĚ

VOLEJTE IHNED:
774 765 437 773 463 891

Dne 30. srpna 2015
vzpomeneme 3. smutné
výročí od úmrtí pana
Radovana PAPOUŠKA
ze Želče.
Vzpomíná rodina
a kamarádi.

Jak letí ten čas, co ztichl Tvůj
hlas, vzpomínky na Tebe zůstaly
jen a ty se vrací den co den.
Odešel jsi náhle a bez rozloučení
nám zůstalo jen tiché vzpomínání.

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Dne 27. srpna 2015
vzpomeneme 3. smutné výročí
úmrtí naší milované maminky,
babičky a prababičky
paní Emílie HORÁKOVÉ
z Prostějova.
S láskou a úctou stále
vzpomínají dcery a syn
s rodinami.

Půjčka 5 - 50 000 Kč rychle, diskrétně
až do domu. Tel.: 605 507 236, pracuji pro jednoho věřitele.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz
t
t
t
t

Dobrý člověk nikdy neumírá
v srdcích těch, kteří ho milovali….

15012320038

Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
v hotovosti. 774 409 430

Dne 27. srpna 2015
vzpomeneme první smutné
výročí od úmrtí
pana Jiřího VRÁNY.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami
a rodina Milčákova.

Odešel´s, drahý, bez slůvka
rozloučení, tak náhle,
že těžko uvěřit.

15073020724

Vyměním družstevní byt 1+1
v os. vl., přízemní s balkonem
+ chatu se zahradou v okolí PV za
menší domek se zahradou, nebo
za celoročně obyvatelnou chatu
v okolí Pv. Tel.: 582 333 433

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

15012320037

REALITY

15

vzpomeòte
nna zesnulé
N
NOVÌ
v barevném
b
provedení
pouze

13
Hned třináct
pozůstalých s láskou
vzpomínají v dnešním
čísle Večerníku.

za

200 Kè

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

e-mail: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

Tvůj úsměv vítr vzal a nám jen
vzpomínky zanechal. Odešla jsi,
jak Bůh si přál, v našich srdcích
však žiješ stále dál.

16
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soukromá řádková inzerce a nabídka pracovních míst
AUTO MOTO

SLUŽBY

PRODÁM

PRÁCI NABÍZÍ

Prodám Volkswagen Polo r.v. 2000, 999 Prodej bukového palivového dříví.
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC, ccm, cena 39 000 Kč, dobrý stav, tel.: Cena 600 Kč/prms. + 15% DPH.
775 195 020
Dopravazajištěna.PilaK+LDoloplazy
výkopové, terénní práce.
u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101
Prodám přívěsný vozík za auto. TK
Stříhání a úprava psů, Plumlovská – 2017, cena dohodou.. Tel.: 739 087 414
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové
68, Prostějov. Tel.: 774 942 100
dříví – krácené. Cena 550 Kč/prms.

ZVÍŘÁTA
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
nebo 605 405 953
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
Prodám štěně Foxteriér hladkosrstý, Prodám elektrokolo EB – B00G, zdrapodlahy. Domamyslická 104, PV.
jen pejsci, odběr ihned, telefon: votní důvody, zn. levně, tel.: 737 627 434
www.stolarstvijancik.cz,
733 500 990
Tel.: 604 820 358
Doprava zajištěna. Tel.: 582 371 493

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

Daruji mourovatá
608 948130

koťátka,

GRATULACE

Hospodářské družstvo Určice opět
tel.: zahajuje prodej jablek a přijímá objednávky na prodej švestek. Prodej probíhá na farmě v Dětkovicích. Prodejní
doba je od pondělí do pátku 7:30-11:15
hod. a 12:00-15:00 hod. Info na tel.:
582 357 132, www.hdurcice.cz

Ať je každý okamžik Tvého
života jako krásná květina
a celý den potom jako nádherná kytice.
Přejeme Ti kytici uvázanou,
z těch nejkrásnějších květů světa,
z květů lásky, štěstí, radosti a zdraví.

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

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

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

Nabízím veškeré malířské a natěračské práce, možnost vystěhování i
úklidu, tel.: 799 797 657
Provádíme zděné, betonové, drátěné ploty – vysoká kvalita materiálů i montáže,
tel.: 723 522 369

Provádíme dokonalé stroj. čištění
sed. souprav a koberců. M. Revay,
tel.: 604 439 302, 582 382 325,
www. revay.cz

Dne 26. srpna 2015
se dožívá 101 roků
paní Marie POŘÍZKOVÁ
z Nezamyslic.
Vše nejlepší přejí dcery,
snacha, šest vnoučat,
devět pravnoučat a jeden
prapravnouček.

Provádíme odvodnění domů, pozemků, demolice. Tel.: 775 638 046
LEVNÉ MALOVÁNÍ – MALÍŘSTVÍ
VRÁNA. Výmalba místností od 15 Kč/
m2, nátěr dveří od 350 Kč/ks, nátěry radiátorů, železných konstrukcí, malování
všeho druhu. Na přání provedeme i úklid.
Tel.: 775 652 906
Provádíme pokládku zámkové dlažby, žulové
kostky a další, komplexní pokládka vč. zemních prací za super ceny. Tel.: 723 522 369
Rekonstrukce
605 459 652

koupelen.

Nabízím žehl. prádla v PV. Koš prádla
za 300 Kč, tel.: 737 834 020
Stavební práce – dlažby, obklady,
bytová jádra včetně všech prací. Tel.:
608 780 615

15012920079

55-letý rozvedený, s vlastním rodinným domem na vesnici, zahrádkou,
hledá touto cestou ženu přiměřeného
věku s podobnými zálibami k občasným výletům na kole nebo k moři. Tel.:
720 994 479

Úklidová firma hledá čiperné důchodkyně, které mají zájem si přivydělat. Tel.: 601 560 394
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru muže na
pracovní pozici vrátný. Práce je vhodná i pro OZZ. Místo výkonu Prostějov,
podmínkou je čistý trestní rejstřík.
Informace na tel.: 602 786 692
Přijmeme obchodního zástupce - kontakt se stávajícími zákazníky, oslovování
nových zákazníků. Spolupráce na zajištění chodu fir. prodejen. Životopisy na:
info@rudolfpekar.cz

www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

Pozice

Plat (Kè)

Číšníci a servírky
Kuchaři
Výstupní vizuál. kontrola
Pracovník/-ce v soc. službách
Lakýrník/-ce
Pomocný kuchař/-ka
Údržbář/-ka budouv
Řidiči, expedienti
Řidiči nákladních automobilů
Zámeční/-ce
Dělník/-ce v expedici

od 11 200 Kč
od 8 255 Kč
16 000 Kč
od 11 500 Kč
80 Kč/hod.
9 200 Kč
11 200 Kč
15 000 Kč
od 20 000 Kč
od 14 000 Kč
10 500 Kč

Provoz
Turnusové sm.
Jednosměnný
Nepřetržitý
Jednosměnný
Jednosměnný
Jednosměnný
Jednosměnný
Jednosměnný
Pružná prac. doba
Jednosměnný
Jednosměnný

Kvalifikace
Střední odborné
Střední odborné
Střední odborné
Vyšší odborné
Střední odborné
Základní
Střední odborné
Střední odborné
Střední odborné
Střední odborné
Střední odborné

Firma
Jan Hrabal
Senza družstvo
Mubea
Romodrom
FUN RIDES TECH
Středomoravská nemocniční
Schola servis
ZD Vícov
Transpet
Kovo Konice.
Penam

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

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

SEZNÁMENÍ

Přijmeme prodavače/ku do autoservisu v Prostějově. Nástup možný
ihned. Znalost účetního programu
Pohoda a praxe v oboru výhodou.
Strukturovaný životopis zasílejte na
email lukas@pneufloryk.cz.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

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

Telefon:

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru ženu
v invalidním důchodu na úklid
kancelářských prostor, na zkrácený pracovní úvazek. Místo výkonu Prostějov. Informace na tel. č.:
602 786 692.

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

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?
VYUŽIJTE LETNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

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

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Chovatelé, ošetřevatelé prasat
Obsluha bezkontaktní myčky

80 Kč/hod.
55 Kč/hod.

Směnnost
Jednosměnný

Střední odborné
Nižš střední odborné

Firma
PROVEM, farma Vícov
ORCA FINE

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

Vydavatelství HANÁ PRESS s.r.o.,
s přední pozicí mediálním trhu v regionu
(v portfoliu tituly Prostějovský Večerník
a Radniční listy Prostějov)

HLEDÁ PRO ROZŠÍŘENÍ SVÉHO TÝMU
MOTIVOVANÉ A ZKUŠENÉ
KOLEGY/-NĚ NA POZICE:

Í
N
D
O
H
OBC

15082110777

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Přijmu řidiče sklápěcího vozidla, Přijmu řidiče MKD sk. C, E, provozujeme skříňová vozidla, destinace západní
praxe nutná. Tel.: 732 215 683
Evropa, 45 - 50 000 Kč. Tel.: 777 990 022
Salon Beauty přijme kosmetičku, tel.:
Přijmu automechanika pro osob777 196 767
ní, nákladní servis, pneuservis
Na doplnění našeho týmu v Prostějově v Pv. Tel.: 777 797 260
hledáme obchodníky do realitní kan- Stavební firma hledá zedníky i nevyuceláře a&a reeals. Požadujeme komu- čené a pomocné pracovníky pro stavby
nikativnost, samostatnost. Životopisy jen v PV, tel.: 608 780 615
zasílejte na e-mail: jiri.andel@aareals.cz
Přijmeme samostatného, zkušeného záPřijmemekuchaře/-ku,podmínkapra- mečníka, svářeče. Kvalitní práce, kvalitní
xe na minutky i hotovky, plný úvazek, odměna. Pracoviště PV, 603 533 508.
životopis zasílejte na emailovou adresu: info@bowlingpalace.cz, nebo na Bar – herna Ponorka přijme
tel.: 728 634 274
servírku na denní a noční směny
(12 h.), možno i brigádně.Plat
Úklidová firma přijme brigádní- 700 -900 Kč za směnu. Info na tel.:
ky na jednorázové úklidy, zástupy 732 325 803
a krátké úvazky. Tel.: 582 345 379,
775 605 121. Volat po.- pá. 8. – 14. h. Hledám kosmetičku, manikérku,
příp. pedikérku do salonu v Pv,
Přijmeme pracovnici do pekař. provo- na ŽL. Tel.: 721 755 420
zovny, třísměnný nepřetržitý provoz.
Info: 582 342 095, volejte 8-12 hod. Bezpečnostní a úklidová agentura
nástup možný ihned.
hledá brigádnici na úklid skladových
prostor v dopoledních hodinách.
Přijmu řidiče/ku na dopolední rozvoz Místo výkonu Prostějov. Informace
(9 – 13 hod), ŘP sk. B + dobrý zdr. stav na tel. č.: 602 786 692.
podmínkou, volat na tel.: 777 100 528
pouze od 14 – 15 hod.
Přijmeme automechanika do autoservisu v Prostějově. Nástup možný ihned.
Hledám elektrikáře, tel.: 774 989 007 Pro info. volejte 777 870 729.

A
K
/
R
E
Ž
A
N
A
M
SE ZAMĚŘENÍM NA MARKETING

Pokud vás tato pozice zaujala zašlete nám svůj strukturovaný životopis na adresu: kozak@pv.cz.
Vybrané uchazeče budeme kontaktovat. Pro bližší informace volejte 608 706 148, p. Kozák

Pondělí 24. srpna 2015
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soutěže

17

ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 33/2015:

Také koncem srpna 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 27. SRPNA 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Železárny
Marta MALÁ, Čelechovice na Hané
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč,
který věnoval SVĚT KOBERCŮ.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

správně:

vyhrál/-a

JJaroslav Fidrmuc František NEHODA, Sídl. svobody 18/37, Pv
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na multižánrový festival,
který se koná tuto sobotu v Plumlově

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

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

NADCHNE
Jiřina ZAŤKOVÁ, Dolní 36, Pv
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment
prodejny ESO PARFUMERIE.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

8,1,9,1
Libor BUŘT, J. Zrzavého 3975,Pv
Výherce
získává: UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY
ýh
v hodnotě 400 Kč od TK PLUS.
KŘÍŽOVKA

15081860767

správně:

vyhrál/-a

Tasam nákupy nejen do školy
Josef NEMETH, Wolkerova 1692,Pv
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na nákup sortimentu zboží.

Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Dnes můžete zápolit o SLEVOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400 Kč, který věnovaly AUTODÍLY GARÁŽ. Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

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

BODLA, BRAŇ, EŠALON, FRAK, GARANT, GARDA, HAŠÉ, IŠKA, KOKAIN, KŠÍR,
KUŘE, LAOSAN, MNOŽINA, NÝŠE, ODPOR, ŘÍŠE, SRPOŠ, STÉBLO, STOA,
STOH, STRŽ, SUBER, ŠKROB, ŠKUDLE, ŠPÍGL, UŠÁK, ÚTLÝ

15062610638

15012860074

NEJEN PARFUMERIE ALE I ..........

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

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

15081960772

Kdo je na fotografii?
Tentokrát jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili legendu pop music,
která je symbolem "Sametové revoluce"
a již brzy se chystá do Prostějova ...

15012860074

Výherce získá SLEVOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na nákup sortimentu zboží.

Partnerem dnešního kola jsou PONOŽKY OD
MARUŠKY, které věnují POUKAZ v hodnotě
400 Kč na sortiment zboží.
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zveme vás...

TIPVečerníku

DRÁHOVÁ
CYKLISTIKA:
Čtvrtek 27. srpna:
Od 13.00: Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka (1. den mezinárodních
závodů UCI kategorie 1, velodrom v Kostelecké ulici).
Pátek 28. srpna:
Od 11.00: Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka (2. den mezinárodních závodů UCI kategorie 1, velodrom v
Kostelecké ulici).

VEČER SE SLZOU

LEDNÍ HOKEJ:
Čtvrtek 27. srpna:
18.00: LHK Jestřábi Prostějov – HK 36 Skalica (9. přípravné utkání, ZS v Prostějově).

A MICHALEM

NOHEJBAL:

HRŮZOU

Neděle 30. srpna 2015:
12.00: TJ Sokol I Prostějov – NK Zvěrkovice (13. kolo BOTAS dorostenecké ligy,
dvorec u sokolovny na Skálově náměstí).

VOLEJBAL:

KDY: ÈTVRTEK 27. SRPNA 2015, 18:00 HODIN

Sobota 29. srpna:
8.30: Určice Cup (8. ročník amatérského
turnaje smíšených týmů, hřiště ZŠ a MŠ
v Určicích).

KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA, PROSTÌJOV
(v pøípadì nepøíznivého poèasí Kino METRO 70)
Program akcí od názvem PROSTĚJOVSKÉ LÉTO 2015
bude završen vskutku velkolepě. Na hlavním náměstí
totiž tento čtvrtek přivítáme hned dvě hvězdy české populární hudební scény: jednu vycházející - kapelu Slza
- a jednu stálici v podobě zpěváka Michala Hrůzy s kapelou. Během večera se zabaví i děti, pro něž připravila
městská policie tematické hry.
Kapela Slza, kterou tvoří duo muzikantů Petr Lexa a Lukáš
Bundil, se velmi silně zapsala do povědomí veřejnosti svým
prvním singlem s videoklipem „Lhůta záruční“. Následně
přidala další chytlavou hitovku „Celibát“. Stylově možná trošku připomínají slavné „Kryštofy“ nebo Marka Ztraceného,
přesto si své místo na výsluní vydobyli poměrně rychle. Mů-

MALÁ KOPANÁ:

žeme se tedy těšit, že se seznámíme i se zbytkem jejich tvorby.
Na rozdíl od první kapely, jejíž existenci možná ještě někdo
nestihl zachytit, tu druhou už opravdu představovat snad ani
nemusíme. „Kapelu Hrůzy“ v čele s frontmanem Michalem
Hrůzou přivítáme v Prostějově dvojnásobně rádi, zvláště proto, že docela nedávno nebylo vůbec jisté, že zpěvák bude ještě
vůbec někdy vystupovat. Naštěstí se z vážného úrazu hlavy,
který mu způsobili dva násilníci při potyčce v ostravské Stodolní ulici, dostal, a tak se můžeme těšit na jeho vystoupení
na náměstí. A určitě zazní známé skladby jako Bílá velryba,
Namaluj svítání, Budu ti vyprávět nebo Sněhulák.
Těšit se můžete i na doprovodný program a nejedno překvapení... Startuje se v osmnáct hodin.

FILMOVÉ, DIVADELNÍ
OKÉNKO A VÝSTAVY

Sobota 29. srpna:
9:00 Pohár města Prostějova (hřiště Laškov,
Brodek u Prostějova a Dřevnovice).
Více info na straně 31.

Vážení fotbaloví přátelé, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na 2. kolo poháru FAČR

1. SK Prostějov - Fotbal Třinec
Začátek zápasu je ve čtvrtek 27.8.2015 od 16:30 hodin na hřišti za Místním nádražím

aneb, co se kde děje…

do 30. srpna, výstavu zapůjčil Jiří Mládek

Letní KINO
Mostkovice

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 24. srpna
18:30 Pařížská blbka
francouzská komedie
21:00 Krycí jméno U.N.C.L.E.
úterý 25. srpna
18:30 Pařížská blbka
21:00 Krycí jméno U.N.C.L.E.
středa 26. srpna
18:30 Krycí jméno U.N.C.L.E.
21:00 Pařížská blbka
čtvrtek 27. srpna
nehrajeme
pátek 28. srpna
18:30 Mimoňové
anim. komedie USA
21:00 Bláznivá dovolená
dobr. komedie
sobota 29. srpna
18:30 Mimoňové
21:00 Bláznivá dovolená
neděle 30. srpna
18:30 Mimoňové
21:00 Bláznivá dovolená

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
Stavebnice MERKUR - do 30. srpna

Knihovna pro děti, Vápenice 9
středa 26. srpna
12:00 – 13:30 Knihovna pro děti
Den šikulů
výroba dárečků a dalších drobností z papíru a přírodních materiálů
čtvrtek 27. srpna
Dětské dopravní centrum Prostějov
9:00 - 12:00 Sportovní dopoledne
s dopravní tématikou
Dům dětí a mládeže, Vápenice 9
10:00 - 11:00Čtení pohádek a příběhů
12:00 Pizza kvíz
nám TGMasaryka
18:00 Slza
20:00 Michal Hrůza

Apollo 13
sobota 29. srpna
Rock 4 Children aneb kRo(c)kem
k dětem (Seloutky hřiště)
Kapely: MIMO PROVOZ, ATD,
FROM BEYOND, KLEMENTŮV
LAZARET , CORPS OF
NOISE,5TH ELEMENT and m

středa 26. srpna
20:30 Nenasytná Tiffany
scifi horor
pátek 28. srpna
20:30 Rychle a zběsile 7
akční krimi-thriller
sobota 29. srpna
20:30 Paddington
rodinná komedie

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Nám. T.G.Masaryka 2
16. července – 30. srpna
Rodinná loutková divadla
Výstava mapující výrobu loutek a divadel.
17. července – 30. srpna
Jan Jankůj – nejenom sklář
Výstava výtvarníka, který je spíše znám jako
sklář.
17. července – 30. srpna – Milan Oboda
– Můj čas běží mezi stromy
Výstava dřevořezbáře, jehož inspirací
je příroda.

TIP

k obrazovce

PÁTEK
28.8.2015
20:15 HODIN

OBECNÁ ŠKOLA
Komedie ČR (1991)
Režie: J. Svěrák
Hrají: J. Tříska, Z. Svěrák, L. Šafránková,
R. Hrušínský, D. Kolářová, P. Čepek, B.
Polívka
Desetiletý Eda Souček a jeho spolužák
Tonda Čejka chodí do chlapecké třídy jedné školy na pražském předměstí.
Z nezvladatelných bujných žáků se zblázní
učitelka a na její místo nastupuje přísný a záhadný Igor Hnízdo, údajný válečný hrdina,
který má velkou slabost pro ženy. Mlčenlivý
Eda ho začne okamžitě srovnávat se svým
otcem, který podle jeho soudu nikdy žádné různé příhody a také sleduje chování a reak- úsudek přehodnotit; a k tomu ho popostrčí
hrdinství nepředvedl. Čas běží, Eda zažívá ce hrdiny Hnízda. Zřejmě bude muset svůj i nebezpečná událost v elektrárně...

CO, KDY, KDE aneb informace, akce, události a pøednášky z vašeho okolí…

akce v regionu...
Mikroregion Němčicko se bude bavit v Němčicích

Mìstská knihovna Prostìjov
Skálovo nám.6, Prostějov
Den šikulů - středa 26. srpna od 12:00
do 13:30 hodin - vyrábění dárečků, upomínkových předmětů a dalších drobností z papírtu a přírodních materiálů.
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.
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov

Do 6. září 2015 je Mozaika z důvodu prázdninové pauzy uzavřena.

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

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.
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ – každé úterý od 17:00 do 19:30
hodin, kurz je zaměřen především na praktický nácvik rodičovských dovedností.
Zahajujeme 15. září.

SEMTAMNÍK
V úterý 25. srpna – Výlet do Kojetína.
Půjdeme volným tempem polní cestou
kolem řeky Moravy asi 2 km do vesnice
Uhřičice, odtud zpět busem do Kojetína,
zde si dáme oběd a projdeme si kojetínské
náměstí. Odjezd z Prostějova busem od Alberta v 9:15 ze stan. č.2, z Kojetína pojedeme dle potřeby buď busem ve 13:04, nebo
15:13, a nebo vlakem přes Nezamyslice ve
14:21 hodin. S sebou pohodlnou obuv,
pití a svačinu.
RÙZNÉ…
VÝLET PRO SENIORY – v úterý
25. srpna, nás čeká návštěva skanzenu
v Rymicích a zámku v Chropyni. Podrobnější informace na telefonním čísle
728 337 983 a na www.filemon-baucis.cz
PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY
PRO MALÉ I VĚTŠÍ
Informačním centru mládeže,
Komenského 17, Prostějov
Chcete si zahrát Kde leží Kotěhůlky?, Vikingy, Tučňáky, Time’s up nebo třeba vyzkoušet hru Milostný dopis? Během prázdnin
je v ICM připravena herna pro milovníky
deskových her – přijít můžete každý všední
den od 10:00 do 16:00 hodin.

TRHY CHOVATELŮ exotického ptactva, drůbeže, morčat, králíků, zakrslých
králíčků a holubů se konají v neděli
30. srpna od 7:00 hodin do 11:00 hodin
v chovatelském areálu u vlakového nádraží Vyškov. Dále zde bude prodej:
krmiv, pletiv, chovatelských potřeb, přenosek a budek pro exoty, králikáren a holubníků, zemědělských potřeb a výpěstků, včelařských produktů a jiné. Výkup
exotického ptactva a králičích kůží. Jste
srdečně zváni ZO ČSCH Vyškov. Další
informace pro prodejce a návštěvníky
podá přítel Lejsek na tel.: 739 665 050.
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
MILOVNÍCI KULIČEK
SE SEJDOU V MOSTKOVICÍCH
V neděli 30. srpna od 10.00 hod. se bude
v areálu fotbalového hřiště v Mostkovicích
konat turnaj v kuličkách Hanácká trefa. Turnaj je otevřen pro všechny příchozí.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

Tuto sobotu 29. srpna se v Němčicích nad Hanou
bude konat soutěžní akce MIKROREGION NĚMČICKO SE BAVÍ.
Program bude zahájen ve 13.00 hodin srazem na Palackého náměstí. O hodinu později bude následovat slavnostní zahájení na fotbalovém hřišti. Součástí
programu plného her a soutěží bude i křest kalendáře fotografií Hany Skalkové,
soutěže, vystoupení skupiny historického šermu Aqua Fortis, NS Pantlék, DDM
Orion a žáků ZŠ a ZUŠ Němčice nad Hanou. Po vyhodnocení a slavnostním
ukončení bude následovat taneční zábava se skupinou Funny. Od 21.45 hodin
přijde na řadu závěrečný ohňostroj.

Prázdninové loučení
v Otaslavicích na „koupáku“
Obec Otaslavice připravila pro děti na nadcházející neděli 30. srpna od 14:00 hodin
zábavné odpoledne. Děti se mohou těšit
na dvouhodinové vystoupení Klaunů z Balónkova, prošpikované soutěžemi, tancem
a tvarováním balónků, a poslední prázdninovou diskotéku. Místo akce bylo voleno
jako rozloučení s areálem bývalého koupaliště před jeho uzavřením a přebudováním
na přírodní koupací biotop. Občerstvení
pro všechny účastníky je zajištěno.

Baletní galavečer
pod širým nebem
Nadcházející sobotu 29. srpna od 20.00
hodin se na zámku v Plumlově bude konat Baletní galavečer pod širým nebem.
Diváci se mohou těšit na výběr z nejlepších světových baletů v podání tanečníků Moravského divadla Olomouc.

Rytíři se utkají o hrad Drahans

Muzeum Drahanské vrchoviny vás zve na
akci Bitva o hrad Drahans, která se koná
v sobotu 29. srpna v areálu Archeoparku
v Drahanech. K vidění bude od 12.00 hod.
dobové ležení, ve 14.00 hod. tu proběhne
V Pěnčíně budou putovat
gotická svatba, samotná bitva je plánována
„Z pohádky do pohádky“
na 16.00 hod. O hodinu později začne konV sobotu 29. srpna se ve sportovním areálu cert středověké hudby v podání souboru
v Pěnčíně bude konat akce pro rodiče s dět- Magna Mysteria z Otrokovic. K občerstvení
mi „Z pohádky do pohádky“, kterou pořá- bude připraveno speciální středověké pivo
dají rodiče ve spolupráci s místními hasiči. a dobové dobroty.

MIILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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BŘIŠNÍ TANCE Mladí fotbalisté dobývají reprezentace

Naleznete
uvnitř

PRO DĚTI...

NA
NARODIL
AROD SE
NO
OVÝ „PUPA“!
NOVÝ

●● Někdejší
N
kapitán hokejistů Petr
Doseděl
Dose
eděl má druhého syna a prý
bude
b
bu
de hrát ho
hokej
strana 23

Čtveřice nadějných mládežnických reprezentantů zaznamenává nejeden úspěch na mezinárodním poli. Zleva: David Píchal,
Mojmír Chytil, Klára Waltrová a Viktorie Suchánková.
Foto: koláž Večerníku

strana

JEDNOU
VĚTOU
●● Libor Žondra pokračuje ve stře-lecké fazoně a ve čtvrtém kole druhéé
fotbalové ligy zaznamenal již třetí
branku, i díky jeho zásahu dokázali
Jihomoravané otočit duel s Třincem
Pavla Hlocha z 1:2 na 5:2 a vyšvihli se
do čela tabulka.

●● Díky parnému vedru klesá úroPROSTĚJOV Velkých úspěchů se v posledním období těší regionální kopaná na poli mládežnických národ- da chmele, což může ovlivnit náklaních výběrů. Aktuálně platí, že hráči z Prostějovska patří do chlapeckých reprezentací U16 i U17, v případě dovost zlatého moku... strana 24
děvčat se jedná o družstva do patnácti a devatenácti let.
Své vůbec premiérové pozvánky se dočkala teprve třináctiletá Viktorie Suchánková, jež debutovala v dvojutkání proti Bavorsku. V přípravě proti stejnému soupeři naskočila za U19 i čerstvě sedmnáctiletá Klára
Waltrová, jarní vítězka první ligy dorostenek v barvách Slovácka je již pevnou součástí tohoto celku a brzy
ji čekají kvalifikační boje o mistrovství Evropy. Za chlapeckou šestnáctku si zahrál jeden z velkých talentů
1.SK Prostějov David Píchal, jenž dvěma góly zařídil konečnou remízu 2:2, ještě lépe se mezinárodním
turnaji vedlo duu Mojmír Chytil - Robert Sivoň, kteří v minulosti přestoupili z Prostějova do Olomouce.
A nyní přispěli k českému prvenství na celém klání. K tomu je navíc stabilně povolávanou reprezentantkou ESKÁČKO NA
mezi ženami Gabriela Matoušková a mezi muži střídavě získává pozornost zdejší rodák Tomáš Hořava.
Tomu se říká vzestup!
(jim) VÍTĚZNÉ VLNĚ
●● Fotbalisté Prostějova zvládli
i třetí utkání a nadále jsou stoprocentní
strana 30
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➢

BLADE NIGHT 2015
Noční jízdu si vyzkoušelo
na dvě stovky Prostějovanů

●● Šedá eminence prostějovské
Hané Petr Hanák vstoupil do svazku
manželského. Večerník byl u toho!
Čtěte na straně 23
●● Gabriela Matoušková sice začala
nový ročník první ligy žen na lavičce
pražské Sparty, i jako střídající hráčka
se však dokázala prosadit a proti Liberci uzavírala na konečných 10:0.
●● Při letošních Hanáckých slavnostech budete moct absolvovat tradiční
prohlídky radniční věže a to i přesto,
že "stoletá dáma" prochází rozsáhlou
opravou. Celá radnice ale veřejnosti
otevřena nebude, a to kvůli malému
zájmu v loňském roce.
●● Hned v úvodní den nového
ročníku hokejové Ligy mistrů se do
střelecké tabulky zapsal Petr Kumstát,
i díky brance třiatřicetiletého útočníka
se podařilo Spartě vyhrát v norském
Hamaru 3:2. V sobotním utkání na
ledě Ženevy přispěl „Kumi“ k zisku bodu přihrávkou na jednu ze tří
branek Sparty.
●● Již tuto sobotu 29. srpna si připomenou členové Sboru dobrovolných
hasičů Labutice 105 let od svého
založení. Celým odpolednem bude
provázet Láďa „Sovjet“ Rus a k tanci
a poslechu zahraje Lipovanka,
v 18:00 hodin začne taneční zábava se
skupinou Stofka. Ve 22:00 přijde na
řadu ohňostroj.

ZD
ZDRAŽÍ
ZDRAŽ
SE
NÁM PIVO?

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
Všichni, kdo měli kolečka, se prohnali nočním Prostějovem.

PROSTĚJOV Tak to byla jízda! V pátek večer
se Prostějovem prohnal had in-line bruslařů,
koloběžkových nadšenců i maminek s kočárky. Za
doprovodu hudby a městských strážníků proběhla akce
adeNights Pr
BladeNights
Prostějov, která se nejen dle Večerníku

3x foto: Josef Popelka

vydařila na jedničku. Více jak dvě stovky milovníků
kolečkových bruslí se skutečně bavily a pořadatelé ze
Sportcentra DDM Prostějov mohou být spokojeni.
Druhý díl této jízdy je připraven už na příští pátek
4. září.
(pk)

boje na zelených trávnících aneb

Zveme na šlágr Večerníku – CYKLISTIKA

VELODROM OBSADÍ
ŠPIČKOVÍ DRÁHAŘI

PROSTĚJOV Od roku 1999 se píše historie stále populárnějšího a prestižnějšího Memoriálu Otmara Malečka
v dráhové cyklistice. Z původně ryze domácího klání se
v posledních letech stává akce mezinárodních rozměrů, na níž se sjíždí i absolutní světová elita.
A letošní rok posouvá laťku ještě o kousek výš, na Hané se
totiž představí řada mistrů světa i Evropy a nespočet medailistů z těchto vrcholných akcí. Ve sprintu bude hlavní
hvězdou stejně jako před rokem reprezentant Trinidadu
a Tobaga Njisane Phillip, v omniu tuto pozici přebírá
Novozélanďan Aaron Gate.
Podruhé v historii se bude jednat o dvoudenní akci a na
velodromu v Kostelecké ulici se bude závodit ve čtvrtek
od jedné hodiny odpoledne a v pátek již od jedenácti
dopoledne, po oba dny končí program až kolem desáté
hodiny večerní. Diváci se vedle hlavního závodu v bodovačce dvojic mohou těšit na zápolení ve sprintu, keirinu
či šestidílném omniu, představí se muži, ženy, jezdci do
třiadvaceti let i junioři.
Vstup do areálu je tradičně volný, výtěžek z dobrovolného
vstupného a tomboly poputuje jako tradičně na onkologické oddělení olomoucké fakultní nemocnice.
(jim)
KOMPLETNÍ PŘEDZÁVODNÍ NOVINKY VČETNĚ
ÚPLNÉHO PROGRAMU NAJDETE NA STRANĚ 33

KAM ZA F

➢

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 4. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 4. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 4. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 4. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 4. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ

TJ SOKOL URČICE

TJ SOKOL ČECHOVICE

SK LIPOVÁ

TJ SOKOL PROTIVANOV

FC DOLANY

FK SLAVOJ KOJETÍN

TJ SOKOL MOSTKOVICE

TJ SIGMA LUTÍN

TJ OTINOVES

SOBOTA 29.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

NEDĚLE 30.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

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

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

NEDĚLE 30. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově
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Pondělí 24. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

výsledkový servis, sport

zprávy od zeleného stolu...

Sportovní sumáø
3. KOLO MSFL

1.SK
Prostějov

3. kolo - Přebor Olomouckého KFS

3

1. FC
Slovácko "B"

Poločas: 1:1

1

FC

Diváků: 420.

Nemrava – Ohnutek, Suchý, Petrucha, Chýla (8. Pilka) –
Fojtášek, Bartoš, Michna, Ťok (69. Machalík), Vinkler – Tesař.
Trenér: Vladimír Michal.

„Obránce mi zavadil o nohu,
takže penalta se pískat dala...“
prostějovský
p
rostějovskýý útočn
útočník
ník Pet
Petr
tr NE
NEKUDA
EKUD
DA
strana 30
DALŠÍ VÝSLEDKY 3. KOLA
MSK Břeclav – FC Hlučín 1:0 (0:0). Branka: 68. Pospiš. Diváci: Neuvedeno * FK
Mohelnice – FC Fastav Zlín B 1:2 (0:1). Branky: 81. Soukup – 15. Motal, 65. Kopečný. Diváci: 340 * MFK Vyškov – SK Líšeň 8:0 (3:0). Branky: 24. Drábek (vla.),
33. Krejčí, 39. Němeček, 47. Lička, 52. Urbančok (pen.), 56. Trousil, 64. Urbančok,
72. Studený. Diváci: 510 * SK HS Kroměříž – MFK Vítkovice 1:2 (0:1). Branky: 56.
Strašák – 44. MUSIOL, 72. Hruzík. Diváci: 349 * SK Uničov – SK Spartak Hulín 1:2
(0:1). Branky: 86. Krč – 27. Pospíšil, 74. Šrom. Diváci: 258 * FC Velké Meziříčí – 1.
HFK Olomouc 2:2 (1:2). Branky: 16. Durajka, 59. Smejkal – 4. Šteigl, 19. Danis. Diváci: 608 * FC Viktoria Otrokovice – HFK Třebíč 6:0 (3:0). Branky: 25. Mazouch,
30. Silný, 37. Silný, 47. Silný, 49. Silný, 73. Mazouch. Diváci: 255.

KAM NA MSFL - 4. KOLO:
sobota 29.8.
sobota 29.8.
sobota 29.8.
sobota 29.8.
neděle 30.8.
neděle 30.8.
neděle 30.8.
neděle 30.8.

16:30
16:30
16:30
16:30
10:15
10:30
10:30
16:30

2

Kralice na Hané

0

HFK Olomouc - Mohelnice
Hlučín - Uničov
Hulín - Kroměříž
Vítkovice - Velké Meziříčí
Slovácko B - Břeclav
Otrokovice - Prostějov
Zlín B - Vyškov
Třebíč - Líšeň

:
:
:
:
:
:
:
:

SESTAVA
KRALIC:

Krejčí – Císař (80. Novotný), Dočkal, Hlačík, Martinka
– Lehký, Neoral, Šatný, Nečas, Dostál – Kováč (70.
Troneček).
Trenér: Ivo Gottwald.

"Hráči musí změnit přístup, jinak budu zvažovat,
kým se od ledna obklopím a kdo tu nezůstane."
trenér Kr
Kralic
ralic IV
IVO
VO GO
GOTTWALD
OTT
TWA
ALD
D
strana 26

TJ Sokol
Určice

0

FK
Mohelnice "B"

1



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
1. SK Prostějov
Vyškov
Velké Meziříčí
Vítkovice
Uničov
Kroměříž
Hulín
Mohelnice
Břeclav
Zlín B
HFK Olomouc
Slovácko B
Třebíč
Hlučín
Líšeň

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

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

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

13:2
6:2
12:2
5:2
4:2
4:2
4:2
6:6
4:4
4:5
2:4
2:5
2:8
1:9
2:5
0:11

9
9
7
7
6
6
6
4
4
4
3
1
1
1
0
0

11
4
10
3
2
2
2
0
0
-1
-2
-3
-6
-8
-3
-11

Kostelka – Gottvald, Lakomý, Cetkovský, Zacpal – Plajner (60.
Zabloudil), Surala, Bokůvka, Hochman – Trajer (70. Halouzka),
Zapletal.
Trenér: Evžen Kučera.

„Soupeř ve druhé půli vyklidil střed hřiště,
pustil nás do hry a byli jsme nebezpeční.“
kouč Určic Evžen
n KU
KUČERA
UČERA
A
strana 26
Dolany - Chválkovice 0:0 (0:0), Jeseník - HFK Olomouc B 3:1 (2:1), Ústí - Želatovice
4:2 (1:2), Kojetín - Sulko Zábřeh 0:1, Velké Losiny - Hněvotín 3:3 (2:2), Litovel - Medlov
0:1 (0:0).

KAM NA KRAJSKÝ PŘEBOR - 4. KOLO:
sobota 29.8.
sobota 29.8.
sobota 29.8.
sobota 29.8.
sobota 29.8.
sobota 29.8.
sobota 29.8.
sobota 29.8.

16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

6. Přátelské utkání

HC

Havířov 2010

3
0

Poločas: 0:1

Branka: 24. Vokoun
Rozhodčí: Zavřel – Ehrenberger, Kouřílek. ČK: 89. Strnad (M).
SESTAVA
URČIC:

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

:
:
:
:
:
:
:
:

7. Přátelské utkání

HC

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

Branky a nahrávky: 23. Rod (Šlahař), 24. Luňák (Kaluža, Mojžíš), 59. Kajaba
(Venkrbec, Kaluža). Vyloučení: 8:5. Využití: 1:0. Oslabení: 0:1.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Neužil – Mojžíš, Kaluža, Rudl, Protivný, Husák, Vokurka, Liška – Čuřík, Moskal, Šlahař – Rod, Kuncek, Augustin – Stejskal, Venkrbec, Luňák – Kajaba, Česlík.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

SESTAVA
HAVÍŘOVA:

Svoboda – Chroboček, Ostrčil, Lenďák, Krisl, Graca,
Bail, Jonáš – Staněk, Maliník, Sztefek, Pechanec,
Matějek, Maruna, Rimmel, Kanko, Bednář, Bárta, Kurovský.
Trenér: Štefan Mikeš.

Havířov 2015
LHK Jestřábi
Prostějov

5

sn

4

Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém
zasedání dne 19. srpna 2015 rozhodla:
1. Odehráno:
II. třída 2. kolo schvaluje.
2. IV. třída:
STK revokovala svoje rozhodnutí a rozhodla se přelosovat IV. třídu, 3. kolo bylo zasláno oddílům e-mailem.
3. Změny termínů utkání:
III. třída Sokol Bedihošť – TJ Sokol Čechy pod Kosířem, původní termín sobota 12.
září 2015 od 16.00 hodin, požadovaný termín neděle 13. září 2015 od 10.00 hodin.
Dorost FC Kralice na Hané – TJ Sokol Brodek u Prostějova, původní termín neděle 13. září 2015 od 10.00 hodin, požadovaný termín neděle 13. září 2015 od 13.30
hodin. Dohoda oddílů.
2. kolo ČP TJ Sokol Plumlov – TJ Sokol Čechovice, původní termín středa 19. srpna
2015 od 17.30 hodin, požadovaný termín středa 26. srpna 2015 od 17.30 hodin. Dohoda oddílů. Utkání TJ Sokol Mostkovice – FC Kralice na Hané se pro nezpůsobilý
terén odkládá, termín bude určen dodatečně.
4. Různé:
STK schvaluje smlouvu o vytvoření společného oddílu mladších žáků a přípravek
TJ Haná Prostějov-TJ Sokol Mostkovice.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS, odsouhlasil Roman Minx, předseda STK
Disciplinární komise OFS Prostìjov na svém zasedání
dne 20. srpna 2015 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Lukáš Fiferna (TJ Sokol Držovice) – 2 SU od 16.8.2015, DŘ čl. 48/1.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!
VÝSLEDKOVÝ SERVIS mládežnického
turnaje v Brodku u Prostìjova

3. kolo - Přebor Olomouckého KFS

DALŠÍ VÝSLEDKY 3. KOLA

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 3. KOLE

LHK Jestřábi
Prostějov

Poločas: 1:0

Branky: 26. Zifčák, 59. Vytřísal. Rozhodčí: Koláček – Kulička, Pospíšil

MKofroň – Hirsch, Sus, Rus, Pančochář – Petržela, Zelenka (63. Machálek), Fládr, Langer (85. Sečkář) – Nekuda,
Kroupa.
Trenér: František Jura.

SESTAVA
SLOVÁCKA:

Šternberk

FK

Branky: 14., 78. Nekuda, 47. Kroupa z penalty - 44. Fojtášek
Rozhodčí: Polák – Líkař, Sedláček; Žluté karty: 71. Petržela – 46. Petrucha.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

* výsledky * statistiky * tabulky

Rozhodčí:
zhod
odčí
čí:
Mikula – Vegřín,
Stonavský.
(1:2, 1:1, 2:1 – 2:1)

Branky a nahrávky: 4. Ostrčil (Pechanec), 39. Sztefek, 44. Maruna (Pechanec, Kanko),
56. Sztefek (Pechanec), rozhodující nájezd Bednář – 12. Illéš (Čuřík), 13. Kaluža (Rod, Gřeš),
23. Gřes (Illéš, Rod), 50. Luňák (Venkrbec). Vyloučení: 4:5. Využití: 3:1. Oslabení: 0:0.
SESTAVA
HAVÍŘOVA:

Matoušek – Lenďák, Korím, Krisl, Ostrčil, Graca, Bail,
Chroboček – Staněk, Maliník, Bednář – Maruna, Rimmel, Kanko – Sztefek, Pechanec, Kurovský – Bárta,
Sedláček, Matějek. Trenér: Štefan Mikeš.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Horčička – Ruml, Vokurka, Kaluža, Mojžíš, Husák,
Sirota, Liška – Rod, Moskal, Augustin – Luňák, Venkrbec, Kajaba – Čuřík, Kuncek, Šlahař – Illéš, Česlík,
Gřeš.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

"Měl jsem ze zápasu velké obavy
"Na to, že jsme byli dva góly pozadu, je cenné,
vzhledem k vystoupení s Přerovem..."
že jsme dokázali utkání otočit"
trenér Jestřábů Kamil PŘECECHTĚL
lodivod HC Havířov 2010 Štefan MIKEŠ
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SEMIFINÁLE
TJ Sokol Plumlov - TJ Sokol v Pivíně 1:3 (Křesala - Makoš 2, Donát).
TJ Sokol Brodek u Pv - FC Kralice na Hané 11:0 (Typner 3, Blumenstein 2,
Filipi, Dračka, Buriánek, Rakáš, Chlud, Vláčil).
O 3. MÍSTO:
TJ Sokol Plumlov - FC Kralice na Hané 4:0 (Dadák 2, Kotlán, Křesala).
FINÁLE:
TJ Sokol Brodek u Pv - TJ Sokol v Pivíně 6:0 (Typner 2, Blumenstein, Buriánek, Rakáš, Zatloukal).
INDIVIDUÁLNÍ OCENÌNÍ:
Nejlepší střelec:
Jan Typner, 5 branek (Brodek u Pv)
Nejlepší hráč:
Josef Makoš (Pivín)
Nejlepší brankář: Rostislav Adamík (Kralice)

Koudela bronzový
v Českém poháru
BLATNÁ Odjet nejlepší silniční
závod sezony se v sobotu vydařil
prostějovským cyklistům. Na
start sedmého dílu seriálu
Českého poháru FORCE Cupu
se postavila jedenáctka jezdců
ve žluto-modrém a ve vynikajícím světle se ukázala čtveřice
Tomáš Koudela (vpravo), Luděk
Lichnovský (vlevo), Marek Šipoš
(uprostřed) a Matěj Zahálka.
V závěru se pak dařilo především
Foto: SKC TUFO Prostějov
úvodní dvojici, která se úspěšně
vměstnala do nejlepší desítky celkového pořadí.
Pořadatelé z CK Příbram přichystali závod o jedenácti okruzích a celkové délce 165 kilometrů.
V závodě s mírně kopcovitým profilem se hodně nastupovalo, rozhodující okamžik přišel
přibližně čtyřicet kilometrů před cílem, kdy závodníci královohradecké ekipy Whirlpool-Author oddělili jednadvacítku závodníků. Tuto skupinu už nemělo hlavní pole sílu sjet, co však
bylo podstatné, vepředu nechybělo právě výše zmíněné kvarteto členů SKC TUFO Prostějov.
Právě Koudela byl možná nejaktivnějším závodníkem vůbec, pětkrát nastoupil a nakonec se
mu jeho aktivita vyplatila, když odjel společně s Pawlem Cieslikem a Jiřím Polnickým ze stáje
Whirlpool-Author. Tato trojice výborně spolupracovala a na posledních přibližně patnácti kilometrech si vytvořila více než minutový náskok.
V závěru nastoupil Cieslik. Koudela se jeho nástup pokusil zlikvidovat, toho však využil
v závěsu jedoucí Polnický, který prostějovského závodníka v cíli přespurtoval. I tak
z toho ale byly stupně vítězů pro prostějovské barvy! Za sebou tak mimo jiné nechal Aloise Kaňkovského, Vojtěcha Hačeckého, Tomáše Bucháčka Jiřího Hochmanna či bratry
Stöhrovy.
Na výborném devátém místě pak cílem projel Lichnovský, což znamenalo třetí místo mezi závodníky kategorie U23. Devatenácté místo obsadil Marek Šipoš, Matěj
Zahálka byl dvě místa za ním. Pro Marka znamená devatenácté místo upevnění pozice
nejlepšího „prvoročáka“, když všichni jeho konkurenti dojeli až za mladým prostějovským
závodníkem.
(oš, jim)
Výsledky 12. roèníku Memoriálu Christiana Battaglii v Blatné:
1. Pawel Cieslik 3:49:14, 2. Jiří Polnický (oba Whirlpool-Author) +5 s, 3. Tomáš
Koudela stejný čas, 9. Luděk Lichnovský, 19. Marek Šipoš, 21. Matěj Zahálka
všichni +1:16, 34. Wojciech Pszczolarski, 37. Lukáš Matula, 40. Jakub Filip, 43.
Petr Lechner, 48. Radovan Doležel všichni +11:35, Adam Kožušník, Matyáš Strupek (všichni SKC TUFO Prostějov) nedokončili.

WTA – Cincinnati, ženy

ATP – Cincinnati, muži

2. kolo: Šafářová (7) - Vandewegheová
(USA) 6:4, 7:5; Karolína Plíšková (8) Babosová (Maď.) 6:4, 7:5; Kvitová (4)
- Garciaová (Fr.) 5:7, 6:4, 2:6. 3. kolo:
Šafářová - Bencicová (Švýc.) 6:2 skreč;
Karolína Plíšková - Jankovičová (Srb.)
2:6, 6:3, 5:7. čtvrtfinále: Šafářová - Svitolinová (14-Ukr.) 4:6, 6:2, 0:6.

1. kolo: Rosol - Dimitrov (16-Bul.)
2:6, 6:3, 3:6; Veselý - Bellucci (Braz.)
6:7, 2:6. 2. kolo: Berdych (6) - Bellucci (Braz.) 6:2, 6:3. 3. kolo: Berdych - Robredo (Šp.) 6:0, 6:1; čtvrtfinále: Berdych - Dolgopolov (Ukr.)
4:6, 2:6.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Pondělí 24. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

výsledkový servis, soutěž

I.B SK. „A“ MUŽI:

MS LIGA DOROSTU U-17

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

3. kolo: FK Nemilany - Ústí B 1:1, Kojetín B - Troubky 4:1
(3:1), Újezdec - Vrchoslavice 3:0 (2:0), Dub n.Moravou
- Přerov B 1:3 (1:2), Nezamyslice - Horní Moštěnice
3:0Pivín - Kostelec 3:1 (1:1), Tovačov - Čekyně 1:3 (1:2).
1.Sokol Čekyně
3 2 1 0 8:4 7 4
2.Sokol Újezdec
3 2 0 1 6:1 6 0
3.FK Kojetín-Kovalovice B3 2 0 1 9:5 6 0
4.Sokol Dub n.Moravou 3 2 0 1 10:7 6 0
5.FK Troubky
3 2 0 1 9:7 6 0
6.TJ Sokol Tovačov
3 2 0 1 6:5 6 3
7.1.FC Viktorie Přerov B 3 2 0 1 5:4 6 3
8.Vrchoslavice
3 2 0 1 5:6 6 3
9.TJ Haná Nezamyslice 3 1 1 1 6:5 4 -2
10.TJ Sokol v Pivíně 3 1 0 2 5:7 3 -3
11.FC Kostelec na Hané 3 1 0 2 5:8 3 0
12.FK Nemilany
3 0 1 2 2:4 1 -5
13.Sokol Ústí B
3 0 1 2 5:10 1 -2
14.Sokol Horní Moštěnice3 0 0 3 3:11 0 -3

3. kolo: Frýdek-Místek - Baník Ostrava 0:4 (0:3), 1.SK
Prostějov - MFK Vyškov 7:2 (3:1), HFK Olomouc - FC
Hlučín 1:3, Znojmo - Karviná 1:5, Třinec - HS Kroměříž
0:1 (0:1), Vysočina Jihlava - Sigma Olomouc 0:0, Hodonín
- Zbrojovka Brno 0:3 (0:2), SFC Opava - Fastav Zlín 0:2
(0:1), Vítkovice - 1.FC Slovácko 0:1 (0:1)
1.FC Baník Ostrava 4 4 0 0 24:1 12 9
2.1.FC Slovácko
4 4 0 0 22:0 12 6
3.FC Fastav Zlín
4 4 0 0 20:2 12 6
4.MFK OKD Karviná 4 4 0 0 21:4 12 6
5.FC Zbrojovka Brno 4 4 0 0 12:3 12 6
6.SK Sigma Olomouc 4 3 1 0 14:1 10 4
7.SK HS Kroměříž
4 3 0 1 7:4 9 3
8.MFK Frýdek-Místek 4 2 0 2 28:8 6 0
9.1.SK Prostějov
4 2 0 2 14:10 6 0
10.FC Vysočina Jihlava 4 1 1 2 4:6 4 -2
11.Slezský FC Opava 4 1 0 3 7:13 3 -6
12.MFK Vítkovice
4 1 0 3 3:12 3 -3
13.FC Hlučín
4 1 0 3 5:23 3 0
14.MFK Vyškov
4 1 0 3 5:41 3 -3
15.FK Fotbal Třinec
4 0 0 4 3:7 0 -6
16.1.HFK Olomouc
4 0 0 4 3:13 0 -6
17.RSM Hodonín
4 0 0 4 1:23 0 -9
18.1.SC Znojmo FK 4 0 0 4 1:23 0 -6

I.A SK. „A“ MUŽI:

I.B SK. „B“ MUŽI:

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

3. kolo: TJ Štěpánov - Haňovice 1:8 (0:2), Moravský
Beroun - Konice 1:1 (1:1), Rapotín - Maletín 6:1 (3:0),
Černovír - Hlubočky 3:1 (2:1), Loštice - Česká Ves
2:1 (1:1), Bohuňovice - Dubicko 3:0 (2:0), Troubelice
- Bělkovice 3:2.
1.Doubrava Haňovice 3 3 0 0 18:3 9 3
2.TJ JISKRA Rapotín 3 3 0 0 13:4 9 3
3.Slovan Černovír
3 2 0 1 9:6 6 0
4.FK Bohuňovice
3 2 0 1 7:5 6 0
5.SK Bělkovice-Lašťany 3 2 0 1 7:5 6 3
6.SK Loštice
3 2 0 1 8:7 6 0
7.Sokol Konice
3 1 1 1 5:4 4 1
8.FK Hlubočky
3 1 1 1 9:10 4 1
9.TJ Sokol Troubelice 3 1 1 1 8:9 4 -2
10.FC Dubicko
3 1 0 2 4:7 3 0
MS LIGA DOROSTU U-19
11.TJ Moravský Beroun 3 0 1 2 5:9 1 -5
12.SK Řetězárna
3 0 1 2 2:7 1 1 3. kolo: SK Líšeň - Hodonín 0:1 (0:1), HS Kroměříž 13.TJ Maletín
3 0 1 2 5:12 1 -2 Šumperk 3:0 (3:0), Vítkovice - Znojmo nehl., FC Hlučín
14.TJ Štěpánov
3 0 0 3 2:14 0 -6 - Sparta Brno 3:0 (1:0), MFK Vyškov - Frýdek-Místek
1:4 (1:3), HFK Olomouc - Třinec 3:1 (2:0)
I.A SK. „B“ MUŽI:
1.SK HS Kroměříž
2 2 0 0 6:2 6 3
2 2 0 0 5:1 6 3
2. kolo: Klenovice - Beňov 1:1 (0:1), Lipník n. B. - 2.FC Hlučín
3.RSM Hodonín
2 2 0 0 3:1 6 3
Plumlov 4:0 (3:0), Brodek u Přerova - Opatovice 0:0,
2 1 1 0 4:2 4 1
Bělotín - SK Lipová 3:1 (2:0), Lutín - Čechovice 5:0 (3:0), 4.1.HFK Olomouc
Mostkovice - Náměšť n. H. 0:4 (0:2), Všechovice - 5.MFK Frýdek-Místek 2 1 0 1 5:3 3 0
6.FK Fotbal Třinec
2 1 0 1 2:3 3 0
Slatinice 2:1 (1:0)
1 0 1 0 1:1 1 -2
1.TJ Sigma Lutín
3 3 0 0 16:1 9 3 7.1.SC Znojmo FK
0 0 0 0 0:0 0 0
2.TJ Sokol Bělotín
3 3 0 0 7:2 9 3 8.MFK Vítkovice
1 0 0 1 0:1 0 -3
3.FK Spartak Lipník n. B. 3 2 0 1 6:3 6 3 9.SK Líšeň
10.
1.SK
Prostějov
1
0 0 1 0:1 0 0
4.SK Lipová
3 2 0 1 5:5 6 0
11.FK Šumperk
1 0 0 1 0:3 0 0
5.FC Beňov
3 1 2 0 9:6 5 2 12.FC Sparta Brno
2 0 0 2 2:6 0 -3
6.Sokol Klenovice n. H. 3 1 1 1 5:4 4 -2 13.MFK Vyškov
2 0 0 2 2:6 0 -3
7.Opatovice-Všechovice 3 1 1 1 4:3 4 1
8.Tatran Všechovice 3 1 1 1 6:8 4 -2
9.SK Náměšť na Hané 3 1 0 2 4:7 3 0
10.SK Slatinice
3 1 0 2 3:8 3 0
11.FK Brodek u Přerova 3 0 2 1 0:1 2 -4
12.TJ Sokol Mostkovice 3 0 1 2 3:8 1 -5
13.Sokol Plumlov
3 0 1 2 3:9 1 -2
14.TJ Sokol Čechovice 3 0 1 2 1:7 1 -2

KP DOROSTU U19

3. kolo: Lipník n. B. - Určice 4:5 (4:2), Mohelnice - Velký
Týnec 9:1 (4:1), Nové Sady - Velké Losiny 0:3 (0:3),
Šternberk - Chválkovice 3:1 (1:0), Konice - Opatovice 2:6
(1:4), Kostelec - Sokol Chomoutov 1:5 (1:3), FK Nemilany
- Černovír 3:1 (2:0)
1.Sokol Chomoutov 3 3 0 0 10:3 9 3
2.FK Šternberk
3 3 0 0 9:5 9 3
3.FK Mohelnice3
2 1 0 11:2 7 1
4.Opatovice-Všechovice 3 1 2 0 12:8 5 2
5.FK Nemilany
3 1 1 1 7:7 4 -2
6.Sokol Konice
3 1 1 1 11:12 4 -2
7.FC Kostelec na Hané 3 1 1 1 9:10 4 -2
8.Sokol Určice
2 1 0 1 6:6 3 0
9.Lázně Velké Losiny 3 1 0 2 9:10 3 0
10.Slovan Černovír
3 1 0 2 8:9 3 0
11.Sokol Velký Týnec 3 1 0 2 6:14 3 0
12.FK Spartak Lipník n. B. 3 0 1 2 8:11 1 -2
13.SK Chválkovice
3 0 1 2 5:10 1 -2
14.FK Nové Sady
2 0 0 2 2:6 0 -3
II. TŘÍDA

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

Foto: Zdeněk Vysloužil

Vítězem druhého kola naší tipovačky FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU, se stal Jakub Jamrich
(na snímku). Aktivní fotbalista, jenž v letošní sezóně hájí barvy Lipové, prokázal, že neběhá po
trávníku nadarmo a všímá si soupeřů. Z devíti tipovaných utkání 2. kola, jich trefil plných sedm!
Zajímavostí je, že jako odchovanec 1.SK Prostějov svému mateřskému klubu nevěřil a dal na
jeho vystoupení v Hlučíně remízu. Druhou chybou byla remíza Zdětína s Vrahovicemi, kterou
sázel dvojkou... Jinak byl ale perfektní a zaslouženě beru cenu vítěze - pivní multipack a permantní vstupenku na zápasy 1.SK Prostějov.
(zv)

VEČERNÍK V NOVÉM I SE SPORTEM
●● celobarevné vydání

●● více informací

●● více sportu

●● více fotografií

Lošťák vede
i celkově
Třetí soutěžní kolo naší tipovačky
- FOTBALOVOU DEVÍTKU VEČERNÍKU nejlépe tipoval Oldřich
Lošťák. Regionálně známý fotbalový odborník nastřádal jedenáct
bodů a o jeden bod předstihl další
trojici soutěžících. Právě Olda Lošťák se vyšvihl i do čela celkového
pořadí, kde má tříbodový náskok
před druhým Edou Drtilem.
Lošťákovi přinesly výhru nuly. Ty trefil
Olda hned dvě (Otaslavice – Zdětín
a Výšovice – Tištín), dva bodíky mu
přinesla venkovní výhra určického
béčka a po jednom bodíku bral za domácí výhry eskáčka, Vrahovic a Vícova.
Utekly mu pouze zápasy číslo 2, 3 a 4.
Oldřich Lošťák se tak může těšit na pivní multipack a permanentní vstupenku
na zápasy 1.SK Prostějov.
Na dělené třetí příčce stanula desetibodová trojice – Petr Látal, Ladislav Pírek
a Evžen Holub. Pro upomínkové reklamní předměty se mohou v redakci
zastavit Ladislav Pírek a Petr Látal!
Jak jste tipovali? Bodové rozdíly
mezi nejlepšími a nejsmolnějšími
tipéry naznačují, že se v tomto kole
urodilo hodně překvapivých výsledků. Největšími tutovkami pro vás byly
domácí výhry eskáčka a Vícova. Hodně jste také věřili Vrahovicím. Totálně
vás zaskočila výhra Skalky a také remízy v Němčicích a Otaslavicích.
Výsledky 3 kola: 1. 1.SK Prostějov Slovácko B 3:1 (49 správných tipů),
2. Pivín - Kostelec 3:1 (24), 3. Brodek
u Pv - Skalka 2:4 (6), 4. Němčice - Čechovice B 2:2 (9), 5. Vrahovice - Držovice 7:0 (35), 6. Otaslavice - Zdětín
2:2 (12), 7. Smržice - Určice B 1:2
(27), 8. Výšovice - Tištín 2:2 (18), 9.
Vícov - Čechy p./K. 2:1 (45).
Pořadí 3. kola: 1. Oldřich Lošťák,
11 bodů. 2.-4. Petr Látal, Evžen
Holub a Ladislav Pírek, všichni 10.
5.-13. Ladislav Šťastný, Roxana
Müllerová, Metoděj Hloušek, Anna
Svobodníková, Josef Soldán, Jiří
Svobodník, Eva Halousková, Petra Halousková a Kamil Kohoutek,
všichni 9. 14.-21. Eduard Drtil, David Blahák, Oldřich Trávníček, Libor
Nakládal, Vladimír Kaštyl, Tereza
Kučerová, Josef Németh a Petr Müller, všichni 8. 22.-24. Alois Krátký,
Lenka Karásková a Jakub Jamrich,
všichni 7. 25.-31. Antonín Hlavinka, Vlastimil Rybařík, Jaromír Přecechtěl, Antonín Glouzar, Petr Musil, Eva Mičková a František Sedlák,
všichni 6. 32.-38. Antonín Daněček,
Michal Petržela, Rudolf Trefený, Jiří
Paul, Zbyněk Lošťák, František Patz
a David Gryglák, všichni 5. 39.-45.
Dušan Vrána, Josef Trubka, Radovan Vičar, Jiří Kroupa, Roman Ryba,
Martin Slatina a Miloslav Brázda,
všichni 4. 46.-51. Lubomír Klus, Jan
Vysloužil, Lukáš Antl, Jitka Vlachová, Jan Kolařík a Stanislav Konupka,
všichni 3. 52.-53. Miroslav Slezák
a Jaroslav Karásek, oba 2. 54.-55. Tomáš Frňka a František Smolka, oba 1.
Celkové pořadí po 3. kolech: 1. O.
Lošťák, 31. 2. E. Drtil, 28. 3. J. Jamrich, 27. 4.-7. , J. Soldán, E. Halousková, P. Halousková a K. Kohoutek,
všichni 24. 8.-9. R. Vičar a D. Gryglák, oba 23. 10.-12. J. Přecechtěl, D.
Blahák a L. Klus, všichni 21. 13.-16.
R. Trefený, Z. Lošťák, R. Müllerová
a L. Šťastný, všichni 20. 17.-22. M.
Hloušek, R. Ryba, L. Pírek, A. Daněček, F. Sedlák a P. Musil, všichni
19. 23.-27. L. Antl, A. Krátký, L. Karásková, M. Petržela a F. Svobodník,
všichni 17. 28.-34. A. Glouzar, O.
Trávníček, A. Hlavinka, P. Müller, J.
Kolařík, E. Holub a P. Látal, všichni
16. 35.-36. M. Brázda a J. Németh,
oba 15. 37.-41. D. Vrána, J. Kroupa,
J. Vlachová, M. Slezák a V. Kaštyl,
všichni 14. 42.-43. T. Frňka a R. Prokeš, oba 13. 44.-46. J. Paul, J. Karásek
a L. Nakládal, všichni 12. 47.-48. J.
Vysloužil a J. Svobodník, oba 11. 49.50. A. Svobodníková a F. Patz, oba
9. 51.-53. T. Kučerová, J. Sklenář a J.
Trubka, všichni 8. 54.-55. F. Smolka
a M. Slatina, oba 7. 56.-58. V. Rybařík, E. Mičková a R. Motal, všichni 6.
59.-60. B. Hála a M. Lusková, oba 5.
61. S. Konupka, 3.
(zv)

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

JAK NA TO?
Systém FOTBALOVÉ DEVÍTKY VEČERNÍKU je velice jednoduchý. Každé pondělí najdete ve sportovní části PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku předtištěný tiket s nabídkou devíti vybraných zápasů. Jediným vaším úkolem ho
bude vyplnit a doručit na adresu redakce - Olomoucká 10, Prostějov.
NOVINKOU je i možnost tipování elektronickou formou. Stačí vyplnit originální předtištěný tiket, ofotit jej nebo oskenovat a zaslat
e-mailem na adresu zd.vyslouzil@seznam.cz!

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.

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 3. 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 - 4. KOLO
TIP

1

0

2



PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

1. Otrokovice - 1.SK Prostějov

2. Čechovice - Mostkovice
3. Protivanov - Otinoves
4. Držovice - Otaslavice
5. Skalka - Určice „B“
6. Zdětín - Olšany
7. Brodek u Pv - Horní Štěpánov



KRAJSKÝCH A OKRESNÍCH FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ

Třetí díl ovládl
OLDA!

8. Ptení - Čechy pod Kosířem
9. Biskupice – Tvorovice

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



VÝSLEDKY A TABULKY
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kultura v Prostějově a okolí...

Klokánky nepodpořila vláda,
ale benefiční festival na zámku

PLUMLOV OVLÁDL
OPĚT CHILD AT HEART II.
PLUMLOV Zvláštní shodou
okolností se dva dny poté, co
REPORTÁŽ
česká vláda neschválila mipro Večerník
mořádnou dotaci pro Fond
Tomáš
ohrožených dětí provozujících známé Klokánky, uskuB
KALÁB
tečnil v areálu plumlovského zámku druhý ročník hudebního benefičního festivalu
Child at Heart, jehož výtěžek šel na podporu olomouckého
Klokánku... Večerník byl u toho!
PŮVODNÍÍ

„Cílem této akce je získat finanční prostředky na podporu Fondu ohrožených dětí a projekt
Klokánek, který se nachází v těžké
finanční situaci, a rovněž zvýšení
povědomí o této problematice,“
vysvětlují organizátoři při propagaci akce. „První ročník jsme
věnovali dětem i dospělým, dnes
je program více pro dospělé, dětský koutek je pouze doplňkový za
účelem hlídání dětí,“ charakte-

RMO

CHCETE VYHRÁT LÍSTEK NA...
VESELOU TROJKU?

A
ZAD

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner agentury HIT TRADE, pro vás v rámci nového
projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na populární seskupení VESELÁ TROJKA, která se neobjeví v Prostějově poprvé. A pokaždé to byla velká jízda před narvaným
„kaskem“! Vystoupení hvězd TV Šlágr se uskuteční PŘÍŠTÍ ČTVRTEK 3. ZÁŘÍ 2015 ve Společenském domě
v Prostějově. A díky Večerníku máte opět šanci být u toho ZADARMO!
Soutěž bude probíhat od pondělí 24. do pátku 28. srpna. Jestliže v tomto časovém úseku odpovíte správně na níže položenou otázku, může se hned KVINTET Z VÁS těšit z lístku ZADARMO.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

KDO TVOŘÍ SESKUPENÍ VESELÁ TROJKA?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „VESELÁ
TROJKA“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na
mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 28. SRPNA, 14.00 hodin. PĚTICI výherců zveřejníme hned v příštím vydání Večerníku. Vstupenky pak budou následně připraveny k vyzvednutí přímo v redakci.

rizovala náplň druhého ročníku
pořadatelka Gabriela Ottová.
Začátek programu byl původně
plánován už na desátou hodinu,
hektické přípravy jej posunuly až k téměř k polednímu, kdy
na hlavním pódiu vystoupila taneční skupina břišního tance Aiten. Po nich se tamtéž vystřídaly
nejrůznější hudební skupiny, program byl proložen tanečním vystoupením žaček taneční školy Pirouette. „Letošní novinkou je třetí
pódium s elektronickou hudbou,
které je situované v zámeckém
sklepení, s videoprojekcí našeho kolegy z Londýna,“ vyzdvihla
vylepšení Ottová. Na organizaci
festivalu se totiž podílela anglická
firma Blondes & Diamonds, zabývající se prodejem oblečení pro
děti i dospělé.
Celým programem provázeli moderátoři Marek Relich & Desiré,
po ukončení venkovní produkce
se účastníci mohli přesunout do
sklepení, kde produkce končila
s úderem půlnoci.

Břišní tanečnice zářily krásnými barvami kostýmů.

2x foto: Tomáš Kaláb

Legendární stavebnice Merkur v Prostějově!
Výstava ve Špalíčku je k vidění jen do konce srpna
původní reportáž
pro Večerník

Petra HEŽOVÁ
PROSTĚJOV Už jen posledních pár dní zbývá těm,
kteří ještě nestihli potěšit své hravé „Já“. V prostějovském Špalíčku budou už jen do konce prázdnin k vidění modely legendární stavebnice Merkur, se kterou si
hráli dědečkové i tatínci, a snad si i díky této výstavě k ní
najdou cestu i dnešní kluci.
Neuvěřitelných devadesát let je tomu letos ode dne, kdy
spatřila světlo světa legenda mezi hračkami, dětská kovová
stavebnice Merkur. Vyrostly na ní generace kluků, tatínků
i dědečků a i v dnešní době se zdá, že si k ní současní kluci
nachází cestu. Věděli jste, že si prostějovský rodák, vynálezce kontaktních čoček Otto Wichterle, sestrojil aparaturu na
jejich výrobu právě ze stavebnice Merkur? Ta se vyrábí od
roku 1925 a vy máte nyní jedinečnou příležitost vidět na
vlastní oči unikátní modely postavené právě z této stavebnice, které jsou k vidění ve výstavních prostorách prostějovského Špalíčku na Uprkově ulici. Unikátní modely jsou
součástí sbírky největšího světového sběratele této stavebnice Jiřího Mládka, který kouzlu stavebnice naplno propadl
zejména po odchodu do invalidního důchodu. Před několika měsíci si stavebnice dokonce vysloužila poctu v podobě

Unikátní aparatura na výrobu kontaktních čoček tak, jak si ji
sestavil geniální Prostějovan Otto Wichterle. Foto: internet

poštovní známky. A co se dá ze stavebnice Merkur postavit?
V podstatě úplně všechno. Od jeřábu, přes továrny a roboty,
až po ruské kolo nebo Eiffelovu věž. Přijďte se sami přesvědčit do prostějovského Špalíčku a nezapomeňte s sebou vzít
hlavně děti a třeba i prarodiče. Prohlédnout si vystavené exponáty můžete už jen do 30. srpna.

Premiéra ojedinělé akce GULÁŠ ROCK FEST se vydařila na jedničku

Petr Zlámal: „Lidé nevěděli, kam si jít dřív přidat!“
PLUMLOV Nejemocionálnější
akcí roku agentury HIT TRADE
se stal první ročník Guláš Rock
Festu, který se uskutečnil předminulou sobotu 15. srpna na jedné z pláží plumlovské přehrady
U Vrbiček. A není se čemu divit,
protože spojení dobrého jídla,
piva, výborné muziky i zábavy
pro celou rodinu je jistým klíčem
k úspěchu. A samotné prostějovské
restaurace se předháněly v tom, která bude mít ve svém stánku nejlepší
guláš, načež při nabitém programu

Fotoreportáž

se bavily celé rodiny. Večerník byl
jakožto exkluzivní mediální partner
pochopitelně u toho!
Dva tisíce porcí vynikajících gulášů, deset druhů piv, parašutisté, hasiči, koně,
kolotoče a několik výborných kapel
na pódiu. To byl první ročník Guláš
Rock Festu. Každý si přišel na své. Již
od třech hodin odpoledne byly kolotoče v obležení dětí a stánky s dobrotami
v obležení dospělých. K tomu všemu
jim z pódia vyhrávaly kapely různých
žánrů od folku až k hardrocku. Když
se setmělo, tak program gradoval i

vystoupením slavných Smokie, Katapultu, AC/DC a dalších. Samozřejmě
v perfektní revivalové podobě. V průběhu programu mohli návštěvníci také
vidět seskoky parašutistů přímo na pláž,
zásah hasičů při záchraně tonoucího či
se jen tak povozit na koni.
Šéf pořádající agentury Petr Zlámal
si v ohlédnutí pro Večerník velmi pochvaloval úspěch celé akce a vyzdvihl zejména výkony prostějovských
restaurací, které účastníkům nabídly
dohromady devět různých druhů
guláše. „Vynikající pokrmy neměly

chybu! Však se taky nakonec všechny
snědly,“ smál se na celé kolo Zlámal.
„Například Restaurace U Koníčka pana
Hlocha byla připravena na jedničku, vše
měli jako skuteční profesionálové včetně výdejních pultů a stylově oblečeného kuchaře. Se svým dančím gulášem
byli také vyprodaní jako první,“ chválil
hlavní organizátor. „Taktéž vyslanci
restaurace U Hudečků se akce zhostili
perfektně a jejich kančí guláš byl výborný. Při vědomí, že na to měli nejméně
času, dokázali se zařadit mezi prvotřídní gurmánské restaurace. Zahanbit se
Hodovalo se ve velkém. Však taky bylo co ochutnávat... Foto: Pavla Vašková

jaký byl prremiérrovvý gu
ulááš roockk fesst...

3x foto: Pavla Vašková

Parašutisty dopadající přímo na pláž pozorovali Hasiči předvedli záchranu tonoucího několika Kytarista skupiny Smokie revival vypadal skutečlidé ze břehu i z vody.
způsoby.
ně stylově.

nenechal ani spolupořadatel Radek
Kocourek, a to jak pravým hovězím, tak
i sládkovým pivním gulášem. Oba byly
velmi chutné. K výběru pak bylo i několik druhů maďarských gulášů včetně
pikantních s feferonkami. Podle ohlasů
si příchozí nemohli celkové menu vynachválit, někteří nevěděli, kam si jít dříve
přidat,“ neskrýval spokojenost s průběhem akce Petr Zlámal. „Ani zábava pro
rodiny s dětmi neměla chybu, panovala
parádní atmosféra plná uvolnění a humoru. Navíc si každý našel svoji hudbu,
což bylo určitě přínosem. Překvapením
bylo i to, jak velký úspěch měly kolotoče, na kterých se nakonec vozili všichni

bez rozdílu věku. Podruhé tak určitě nebudou chybět i ty vhodnější pro ´velké
děti´!“
Vzhledem k velkému kulinářskému
úspěchu se příští rok chystá podstatné rozšíření sortimentu. „Začaly se
i ozývat i ostatní restaurace, které by se
rády zúčastnily následujícího ročníku.
Takže další rok určitě budeme moci
ochutnat mnohem více druhů a připravíme také větší zázemí,“ prozradil
Zlámal a doplnil s tím, že se chystá i bodovaná soutěž o nejlepší pokrm. Vítěz
obdrží od pořádající agentury hodnotnou cenu. Už teď se tedy můžeme těšit
na Guláš Rock Fest 2016! (pav, pk)
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společnost

BILY SVATEBNÍ

Na světě je

ZVONY!

„PUPA“
benjamín

PROSTĚJOV Uplynulý pátek 21. srpna 2015 se
pro někdejšího miláčka prostějovské hokejové
populace Petra Doseděla změnil v den, na který už
nikdy nezapomene. Do redakce Večerníku totiž exkluzivně dorazila jedna radostná zpráva z úst jeho
přímého následovníka...
„Jmenuji se Petr ´Pupa´ Doseděl mladší, vážím 3550
gramů, měřím 50 centimetrů a narodil jsem se přesně
v 6:17 hodin. Já i maminka jsme zdraví,“ hlásil čerstvý
potomek, který se tak rozhodl vydat na své putování

Foto: P. Doseděl starší

po tomto světě a o svém osudu má zřejmě jasno. „Jsem
rád, že bude pokračovat rod Dosedělů v hokeji,“ usmál
se dlouholetý kapitán prostějovských hokejistů a ve
dvaačtyřiceti letech stále ještě aktivní hráč. „A to si pište, že bude hrát hokej! Obzvlášť když mého prvního
syna Denise chytil spíše fotbal,“ potvrdil v euforii velký
oblíbenec fanoušků, který se tak v pátek stal tatínkem
již podruhé.
Inu, zdá se, že Jestřábi se mohou za několik let těšit na
vítanou posilu do obrany...
(pk, jim)

PROSTĚJOV Další fotbalovou svatbu, hostila
o předminulém víkendu prostějovská radnice. Do
stavu manželského zde vstoupil známý fotbalový
bafuňář, jehož práce není navenek vidět, ale je veskrze důležitá.
Své „ano“ řekl Petr HANÁK, šedá eminence
prostějovské Hané, v sobotu 15. srpna
dlouholeté přítelkyni Táně Zhorové.
Muž známý pod přezdívkou ‚ZVON‘
tak bude nadále vykonávat svou tolik
potřebnou zákulisní činnost již jako
ženáč!
S přáním šťastného manželství a kupy
zdravých dětí se, vedle spoluhráčů ze
zelenobílého klubu, připojuje i sportovní redakce Večerníku!
(zv)
„ZVONEČKU,
AŤ SE TI DAŘÍ!“

Skřítci z „Irisu“ bavili v parku děti
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Pavla VAŠKOVÁ
PROSTĚJOV Během probíhajícího
Prostějovského léta se Regionální
sdruženíIrispředstavilojižněkolikrát.
Stejně tomu bylo i uplynulý čtvrtek,
kdy jeho členové připravili zábavné
a poznávací dopoledne plné aktivit
pro děti. Nazvali ho „SKŘÍTCI KOLÁŘOVÝCH SADŮ“ a mělo za úkol
dětem ukázat, že i ve městě máme kus
krásné přírody. Večerník byl přímým
účastníkem...

Fotoreportáž
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Regionální sdružení Iris Prostějov
patřící pod Svaz ochránců přírody je
velmi aktivní organizací, která stále
přichází s novými nápady, jak děti
i dospělé naučit si více všímat přírody a ochraňovat ji. Téměř každý
prázdninový týden byli činní pro veřejnost a připravili různorodou akci.
A to je dobře. „Snažíme se děti dostat
od počítačů a obrazovek ven. Ukázat
jim, že i tady ve městě a v okolí máme
krásnou přírodu,“ popsala význam
akce v Kolářových sadech Eva Zatloukalová, předsedkyně sdružení.
„Iris má dva základní pilíře, a to je
praktická ochrana přírody i ekologická výchova a osvěta. Chceme

děti naučit, aby měly přírodu rády
a chránily ji. A dospělí se také často
dozví spoustu zajímavých informací. Velmi nás těší, když lidé díky nám
poznávají místa našeho regionu,
o kterých dosud neměli tušení,“ přidala Zatloukalová, co je vlastně hlavním smyslem celé organizace.
A právě v tomto duchu probíhaly
i hrátky se skřítky v parku u hvězdárny. Na deseti zastaveních děti plnily úkoly, kterými mohly dokázat
svoje pohybové nadání, zručnost
a naučit se něco nového o okolních
stromech. Například měly za cíl přiřadit
správné plody ke konkrétním stromům,
shodit míčkem kuželky z uřezaných

větví či přejít po laně nataženém mezi
dý úkol dostadvěma stromy. Za každý
íraly
ly razítko, a když nasbíraly
všech deset razítek, zís-kaly malou odměnu.
ní,
„Jsme velmi spokojení,
datpo několika dnech vydatného deště dnes vyšlo sluníčko a akce se zúčastnilo kolem sto
dvaceti dětí, které se výborně bavily,“
usmála se šéfka Irisu.
Nabitý prázdninovýý program
pomalu končí, ale už teď se
všichni milovníci přírody
mohou těšit na 19.. září,
cházkdy IRIS pořádá procházku okolím Lipové.
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3x foto: Pavla Vašková

Každé dítě rádo soutěží a měří se tak se svými vrs- Že to byly pořádně tuhé boje, na to se můžete spo- Došlo ovšem také na vědomostní soutěže, v níž
tevníky. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek...
lehnout. Snaha všech byla okouzlující. \
měla navrch děvčata.

Foto: archiv P. Hanáka

Navrátil
cestoval

a skákal
padákem

PROSTĚJOV Dalším členem VK AGEL Prostějov, který za dobu
devítileté existence volejbalového oddílu absolvoval parašutistický
tandemový seskok z výšky čtyř tisíc metrů, je lékař A-týmu žen
Pavel Navrátil.
V minulých letech si tenhle adrenalinový kousek náležitě užily například
Milada Spalová, Tina Lipicer-Samec, Ivana Bramborová i některé další
hráčky vékáčka. Nyní šel do toho doktor Agelek, který stejně jako plejerky úspěšně zvládl vzrušující letecký kousek na prostějovském letišti
u odborníků z místní firmy Jump Tandem, navíc společně se svou
dcerou. Kromě toho se Navrátil během uplynulého léta rovněž věnoval
jedné ze svých vášní - cestování. S manželkou vyrazil do Portugalska,
kde navštívili mimo jiné nejzápadnější pevninský výběžek kontinentální
Evropy, kterým je mys Cabo da Roca. Doma na Hané pak následovalo
„objevení“ pramene říčky Hloučely, lezecké dobrodružství v jeskyni
Javoříčko za Hájenkou a výstup na Kosíř.
(son)

najdete nás na
www.vecernikpv.cz

Stav Zdeničky SE LEPŠÍ, V Doloplazech řádili mladí i pokročilí hasiči
stále ale potřebuje pomoc

Foto: Zdeňka Kotyzová starší

KLIMKOVICE, PROSTĚJOV Příběh Zdeničky Kotyzové, která se s pomocí rodiny a svých nejbližších
pere s následky osudové autonehody, již z Večerníku dobře znáte.
Víte také, že nyní je mladá dívka na
rehabilitačním pobytu v Klimkovicích, kde už se její pobyt pomalu chýlí
ke konci. Společně s maminkou si
tam obě holky odpočinuly, ta mladší
se navíc postavila na nohy. A taky
trhla pár rekordů na nejrůznějších
rehabilitačních strojích...
„Zdenička se zde díky reha-bilitačnímu
programu viditelně zlepšila,“ sdělila re-

dakci potěšující zprávu maminka Zdena. Dokladem jsou i fotografie zachycující její dceru při chůzi. Sice v chodítku,
ale to je na dívku, které lékaři po těžké
autonehodě prorokovali doživotní nehybnost, víc než obdivuhodné. Díky
vlastní pevné vůli, nezměrné podpoře
nejbližších a všech, kdo její příběh
sledují a fandí jí, se začíná plnit ten
nejlepší možný scénář.
Podle maminky se letos už zřejmě
do Klimkovic nepodívají, finanční
prostředky v této chvíli totiž náklady
nepokryjí. Proto znovu zveřejňujeme
transparentní účet sbírky, kterou
pro Zdeničku Kotyzovou vyhlásil Okrašlovací spolek Prostějov. Na fotbalovém hřišti v Doloplazech se pořadně zpotili hasiči i hasičky nejrůznějšího věku.
Můžete-li, přispějte! Tyto peníze jsou
Foto: archiv P. Hanáka
investovány do mladého života, který
podle odborníků neměl šanci. Jmé- DOLOPLAZY Dobrovolní hasiči z Do- ve velkém vedru se v Doloplazech prezentovanem Zdeničky a všech jejich blízkých loplaz uspořádali již počátkem července lo celkem čtyřiadvacet soutěžících družstev ze
děkujeme.
(red) na místním fotbalovém hřišti v pořadí již dvanácti sborů dobrovolných hasičů.
desátý ročník soutěže v požárním útoku „Pořadatelé děkují všem, kteří na hasičskou Mladší žáci: 1. Vrchoslavice „C“, 2. Vrchoslavice „B“,
!!! KAM PŘISPĚT!!!
„O putovní pohár starosty obce Dolo- soutěž přijeli. Pochvalu za bojovné výk- 3. Vrchoslavice „A“.
Zdeničce můžete finančně přispět
na účet 107-5771500217/ 0100, plazy“. Večerník vám z jubilejního klání ony si zaslouží všichni účastníci soutěží Starší žáci: 1. Víceměřice, 2. Svésedlice, 3. Krasice
a také pořadatelé za přípravu akce a bovedený u Komerční banky a.s. přináší krátké ohlédnutí.
haté občerstvení. Děkujeme také všem Ženy: 1. Dobromilice, 2. Němčice nad Hanou,
V
dopoledním
programu
nejprve
bojoÚčet je transparentní a tudíž veřejně přístupný. Jménem Zdeničky vali mladší a starší žáci. Odpoledne se utkala sponzorům,“ konstatoval za SDH Doloplazy 3. Vrchoslavice
(red) Muži: 1. Určice, 2. Křenovice, 3. Vrchoslavice
a všech jejich blízkých děkujeme! družstva žen a mužů. Za slunečného počasí a Miroslav Rohel.

Výsledky soutěží
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Centrum města zcela ovládnou běžci

PROSTĚJOVSKÝ MĚSTSKÝ BĚH
se bude konat první zářijovou neděli
PROSTĚJOV Češi mají pověst zhýralého národa. Dlouhodobě totiž
vévodí tabulkám spotřeby alkoholu či v poslední době i marihuany.
Ani další „hříchy“ nám nejsou příliš zapovězeny. O to překvapivější
je, že v posledních letech se právě
v České republice zrodil nový fenomén v podobě amatérského běhání.
A zažít přátelskou atmosféru právě
takového klání může úplně každý,
kdo příští neděli dorazí na druhý ročník Prostějovského městského běhu.
Ten se poběží pod záštitou primátora
Statutárního města Prostějova Miroslava Pišťáka a jeho exkluzivním
mediálním partnerem je PROSTĚJOVSKÝ Večerník - nejčtenější regionální periodikum.

Akce byla letos poprvé zařazena do Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje.
Přesto se jednoznačně jedná o běh, do
kterého se může zapojit úplně každý bez
ohledu na věk, výkonnost či váhu, kdo
není úplně líný a jde si čas od času zaběhat třeba kolem Hloučely.
Celé PROSTĚJOVSKÉ BĚŽECKÉ ODPOLEDNE začne v neděli
6. září kolem poledne. Od této chvíle se budou moci závodníci přihlásit
do soutěže, zázemí přitom najdou
v základní škole na Palackého třídě.
Ve 13.00 hodin budou připraveny dva
dětské běhy, a to na 500 a 100 metrů.
Start hlavního závodu je plánován
na 14.30 hodin. „Letos jsme změnili
místo startu. Tentokrát závod nezačne
u radnice, ale účastníci vyběhnou z pro-

storu před muzeem a poběží směrem
k radnici po celé délce kuželny. Následně na ně čeká trať složená ze čtyř okruhů
po dvou a půl kilometrech. V každém
kole budou mít běžci možnost občerstvení. Cíl bude opět v prostoru před
muzeem,“ popsal pro Večerník Luděk
Coufal z L.A. RUN, který městský běh
pořádá.
Tým organizátorů přitom už má bohaté
zkušenosti z pořádání obdobných běžeckých akcí jakými jsou například Čehovská desetitisícovka, Běh okolo plumlovské přehrady a řada dalších. Nedávno
se angažovali při přípravě Slatinické sedmičky, díky které se vybralo třicet tisíc
korun na děti, ležící na hemato-onkologickém oddělení ve Fakultní nemocnici
Olomouc.
Přestože se všichni k závodu mohou
přihlásit až na místě, organizátoři již
nyní doporučují zaregistrovat se na
webových stránkách www.bezeckezavody.cz, kde se lidé dozvědí i další
informace o akci.
Během celého odpoledne se přítomní
mohou těšit na hudební a kulturní program. Jako doprovodná akce i letos proběhne „Sčítání kočárků“. Své tipy o celkovém počtu zapojených kočárků můžete
už nyní zasílat na email info@bezeckezavody.cz. A třeba něco vyhrát...
(mls)

Foto: 34/zaoral/mestsky_beh/
Tudy se poběží. Organizátoři Prostějovského městského běhu zveřejnili trasu
desetikilometrového závodu. Sportovci
absolvují celkem čtyři okruhy vedoucí centrem města, poběží se převážně po asfaltu a
kostkách.
Foto: www.bezeckezavody.
cz.
+ LETÁK

Tudy se poběží. Organizátoři Prostějovského městského běhu zveřejnili trasu
desetikilometrového závodu. Sportovci
absolvují celkem čtyři okruhy vedoucí
centrem města, poběží se převážně po
asfaltu a kostkách.
Foto: www.bezeckezavody.cz.

Z Podhraďáku se vynořil PLUMLOVMAN
Zrodila se nová triatlonová tradice?

PLUMLOV Prostějovsko předminulou
sobotu zažilo další velkou sportovní premiéru. Do vod Podhradského rybníka se ponořili vůbec první účastníci triatlonového
Plumlovmana. Díky bezproblémové organizaci mladého, ale již sehraného týmu si to
všichni přítomní náležitě užili.

sportovní disciplínou kombinující plavání, jízdu
na kole a běh dosud neměli příliš zkušeností.
Na účastníky premiérového triatlonového
Plumlovmana čekalo 250 metrů plavání v Podhradském rybníce, dva cyklistické okruhy kolem
plumlovské přehrady o celkové délce 11,5 kilometru a v závěru také 3,6 kilometru dlouhý běh
v krásném okolí kempu Žralok. To vše nejrychMartin Zaoral
lejší muž zvládl za něco málo přes čtyřicet minut.
Plumlovman se ukázal jako triatlon skutečně Za organizací této akce stál tým devíti lidí, který
pro každého. A to i pro ty, kteří s touto atraktivní už bohaté zkušenosti nasbíral při pořádání tří

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Do premiérového ročníku triatlonového
Plumlovmana se zapojilo čtyřiatřicet závodníků a závodnic. 2x foto: Martin Zaoral
ročníků plumlovského duatlonu. „Od začátku
jsme přemýšleli, že tu uspořádáme i triatlon,
nicméně až do letošního roku jsme neměli
vhodné podmínky pro plavání. Jsme rádi, že letos vše bez problémů vyšlo a věříme, že dobrá
pověst Plumlovmana se bude šířit mezi amatérskými sportovci dál a že jich tu příště uvítáme
zase o něco víc,“ prohlásil za organizátory čtyřiadvacetiletý David Vidrman.

„Nějaký triatlon už mám za sebou. Tenhle patřil
k těm jednodušším, i proto ho lze vřele doporučit skutečně každému bez rozdílu věku, pohlaví
i výkoností. Málokterý triatlon se navíc koná v tak
pěkném prostředí, jaké nabízí okolí plumlovské
přehrady. Rozhodně jsem si to dnes užil a už teď
se těším na příští ročník. Doufám, že si zas o něco
zlepším čas,“ prohlásil bezprostředně po dokončení triatlonu Michal, jeden z účastníků.

jak dopadl plumlovman...
----------- Muži: ----------1. Jan Kocek
2. Jakub Hapl
3. Jiří Otrusina

40:04 minuty
40:17
42:58

----------- Ženy: ----------1. Kamila Pospíšilová
2. Marcela Karásková
3. Kateřina Malečková

55:36 minuty
56:26
56:35

Krasobruslařky jsou už také na ledě
PROSTĚJOV Přípravu na nadcházející sezonu 2015/2016 zahájil po
prostějovských hokejistech i druhý sport využívající zdejší zimní
stadion. A sice oddíl Kraso-bruslení Prostějov, jehož členové vedle
klasických tréninků absolvovali
v předminulém týdnu šestidenní
intenzivní soustředění, součástí
byl i příměstský tábor zaměřený na
klasické i kolečkové brusle.
„Pořádáme to každoročně zhruba
druhý třetí týden v srpnu a letos
tu máme přibližně třicet dětí. Jezdí nám tu i bruslaři z Vyškovska
či Olomoucka a čistě krasobruslařů je zde asi dvacet, z toho dvě
dospělé slečny, zbytek jsou děti
z příměstského tábora,“ informovala trenérka Monika Tanečková. Od pondělí až do soboty se tak

menší i větší milovníci tohoto sportu
věnovali přípravě na suchu i na ledě,
v menších skupinkách pod vedením
několika lektorek. To vše doprovázené spoustou úsměvů, nadšení a elánu.
„Příměšťáci mají dopoledne inline,
odpoledne led a k tomu gymnastiku, balet, pro holky tanec a pro kluky
sportovní hry. Naše krasobruslařky
pak strávily skoro tři hodiny denně
na ledě a dvě hodiny při různých speciálních cvičeních a buď gymnastice,
nebo baletu,“ vyjmenovala program.
A ten byl nakonec ještě pestřejší, organizátoři totiž připravili na jeden
den výlet na bazén a poté v uplynulém týdnu i na dopravní hřiště.
„Začali jsme od úplných začátků
a rozbruslení, aby se děti postupně dostávaly do závodní činnosti.
Na konci září je čekají výkonnost-

V době tropických veder se na prostějovském zimáku prohánělo na třicet bruslařů, většinu tvořily prostějovské krasobruslařky.
Foto: Jiří Možný

ní testy, které prověří, jestli splňují
požadavky odpovídající jejich věku
a kategorii, v průběhu října pak začínají soutěže po republice,“ představi-

la Tanečková nadcházející program
s tím, že se k oddílu mohou připojit
i další holky či kluci ve věku od čtyř
do osmi let.
(jim)

Pondělí 24.srpna 2015
www.vecernikpv.cz

sport

TREFA D

25

ČERNÉHO

Házenkáři míří na Evropské veteránské hry
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ

KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Znovu po čtyřech
letech pořádá International Masters Games Association
(IMGA) na přelomu září a října Evropské veteránské
hry. Hostitelem bude po švédském Malmö a italských
Benátkách další přímořské letovisko, a sice francouzské
Nice. A na akci, jíž se v součtu účastní více než deset tisíc
sportovců, bude mít své zastoupení i zdejší region. A sice
díky někdejším elitním házenkářům Kostelce a Prostějova
sdruženým pod značkou HK-KH Haná!

„Prokázali jsme dostatečnou kvalitu a také jsme se včas
přihlásili, takže jsme se vlezli do celkové kvóty. Náš turnaj
se uskuteční od 1. do 4. října a vedle individuální přípravy
jsme již absolvovali i šest sedm akcí, další nás čekají ještě
v září. Cílem je scházet se alespoň jednou týdně, co nám
práce a rodina dovolí, a k tomu přidat individuální tréninky,“ podělil se jeden z členů zvučné soupisky Lukáš Chalupecký. Společně s ním tvoří výběr založený v roce 2011 také
Tomáš Varha, Michal Kaláb, David Ševčík, Petr Kocourek,
Ivo Chalupecký, Richard Zajíček, Leoš Havlík, Petr Palička,
Michal Jurka, Petr Svozil, Radek Godál, Pavel Kubík Tomáš
Flajsar, Radek Flajsar, Jan Blumenstein a Svatopluk Ordelt.

„Bohužel jeden z brankářů Michal Kaláb je zraněný
a nebude moci s námi jet, jinak jsme v plné sestavě.
Někteří z nás se stále udržují v pravidelných mužských
soutěžích a věřím, že se nám podaří dobře připravit,“
přeje si společně s poděkováním prostějovské i kostelecké radnici a všem dalším sponzorům.
Velké kontinentální akce se od 30. září do 11. října
zúčastní zástupci celkem sedmadvaceti sportů, o rok
a půl později se pak v novozélandském Aucklandu
uskuteční v pořadí deváté Světové veteránské hry. Obě
tyto akce se konají za souhlasu Mezinárodního olympijského výboru.

Orli znají soupeře
pro přípravné zápasy
PROSTĚJOV Už za necelé dva týdny zahájí basketbalisté Ariete Prostějov sérii přípravných zápasů před
novým ročníkem Kooperativa NBL.
Dohromady Orli před vstupem do
soutěže odehrají devět střetnutí.
„Je to obvyklá porce, kterou absolvujeme před každou sezonou. Mělo by
to stačit k sehrání týmu a připomenutí
herních situací, které pilujeme v tréninku,“ míní trenér Ariete Zbyněk Choleva.
Nejprve se jeho svěřenci představí
na třetím ročníku Memoriálu Karla
Vilíma. Tento mezinárodní turnaj je
součástí oslav 75 let basketbalu ve Zlíně. Za dalším soupeřem vyjedou do
Rakouska, v plánu jsou rovněž tradiční
duely proti Kolínu a Opavě, novinkou
bude měření sil se slovenskými Košicemi. „Kvalita soupeřů je dobrá a prověří
kvality našeho týmu. Jsem přesvědčený,
že zápasy proti těmto protivníkům nám

můžou odhalit případné nedostatky, na
kterých budeme moci ještě v tréninku
před začátkem ligy popracovat,“ uvedl
pro Večerník Choleva.
Vedení klubu ještě jedná o případném desátém utkání, které by se hrálo
29. září. Ve hře bylo utkání s rakouským
vicemistrem BC Zepter z Vídně, tato
varianta ale padla. „Se soupeřem jsme
se nedomluvili. Ještě zkusíme nějakou
jinou variantu. Když se to nepodaří, nic
se neděje. Devět zápasů by nám mělo
stačit,“ konstatoval Petr Fridrich, generální manažer Ariete Prostějov. (lv)

program orlù v pøípravì...
4. září: SKB Zlín – Ariete Prostějov
5. září: Ariete Prostějov - MMCITE Brno
6. září: BK Dukes Klosterneuburg – Ariete Prostějovv
12. září: UBK Sharks Korneuburg – Ariete Prostějovv
15. září: Ariete Prostějov – BC Kolín (17:00)
18. září: Ariete Prostějov – Košice (18:00)
22. září: Ariete Prostějov – BK Opava (18:00)
25. září: BC Kolín – Ariete Prostějov
1. října: BK Opava – Ariete Prostějov

SONDA
JIŘÍHO

MOŽNÉHO

Takto slavili házenkáři před časem triumf v Polsku, nyní se chystají na
Francouzskou riviéru.
Foto: archiv Večerníku

KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
MAREK SONNEVEND

Kádr VK? Skvělá práce! Víc udělat nešlo
Když prostějovské volejbalistky
dokončily suverénním ziskem dalšího
extraligového titulu minulou sezónu,
došlo se při zpětném hodnocení k objektivnímu závěru, že byla nejlepší
v oddílové historii. Zároveň se
však dalo očekávat logické, přitom
nepříjemné zaplacení daně v podobě
rozpadu hráčského kádru. V minulosti totiž platilo, že pokud Agelky něco
většího dokázaly, tak se tím zviditelnily v očích evropských velkoklubů.
A nejlepší plejerky VK okamžitě
zamířily za lukrativními nabídkami, kterým se těžko odolává. Bez
tahounek pak odstartovalo budování
týmu nanovo. Totéž se předpokládalo
i letos. Leč nedošlo k tomu!
Hanácké družstvo naopak senzačně
neopustila ani jedna z klíčových opor.
Zůstala vynikající německá dirigentka Kathleen Weiss, setrvala excelentní
kubánská útočnice Liannes Simon,

neodešla všestranná běloruská pracantka Tatsiana Markevich a smlouvu prodloužila též úžasná obranářka
Julie Kovářová. Ze soupisky nakonec
zmizela jen čtyři jména (Andrea
Kossányiová, Stefanie Karg, Ana
Bogdanovic, Michaela Zatloukalová) a při vší úctě k nim nešlo ani
v jednom případě o volejbalistku,
kterou by nešlo nahradit. Což se stalo.
Navíc odborníci soudí, že každá z žen
získaná coby náhrada na daný post
je papírově lepší než odešlá předloha.
Podařilo se totiž získat zkušenou
druhou nahrávačku Veroniku Tinklovou, skvělou lídryni na blokařský
post Quintu Steenbergen, další velmi
schopnou blokařku Ninu Herelovou
a jako fantastický bonus - kvantitativní i především kvalitativní - hned
dvě smečařská esa Sulian Matienzo
s Melissou Vargas! Při finančně omezených možnostech vékáčka v poro-

vnání s mnohem movitějšími soupeři
z absolutní špičky ženského kontinentálního volejbalu se jedná o skutečný
přestupový majstrštyk. Že se povede
nejen udržet jádro úspěšného kolektivu, ale ještě jej navíc vyztužit o takovou herní sílu, o tom se fanouškům VK
AGEL Prostějov zřejmě ani nesnilo.
A vedení klubu zaslouží za takový sympaticky odvážný počin absolutorium.
Jen škoda toho vražedného losu
Champions League. Jinak mohlo
i v Lize mistryň dojít na velké věci...
Ovšem pokud Agelky zopakují výbornou práci z uplynulé sezóny, mohou
i v silné konkurenci dosáhnout
něčeho parádního. Z loňska už víme,
že sportovní zázraky se někdy dějí.
A současný výběr rozhodně má potenciál zaútočit na výsledkové nebe.
Jde pouze o to, zda v tvrdém boji
s hvězdnými protivníky opět překročí
svůj stín.

zjistili jsme

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Pořadatelům cyklistického Memoriálu Otmara Malečka se podařilo zlákat
další velkou hvězdu v podobě jména
Njisane Phillip. O start v závodě pak
v závěru týdne požádali i další čtyři reprezentanti Trinidadu a Tobaga.
DEBAKL
Fotbalistům Kralic se nepodařilo vzpamatovat po předešlém debaklu 0:7 od
Velkých Losin a nedokázali skórovat
ani bodovat rovněž ve Šternberku. To
i díky remíze Chválkovic v Dolanech
znamená pád na poslední místo...
ČÍSLO VEČERNÍKU

2,5
Hned osm vstřelených gólů za
pouhých dvacet korun mohli sledovat diváci ve Hvozdu. Leč téměř
všechny branky dali hosté, takže
fanoušky příliš netěšil průměr
pouhých dvou korun a padesáti
haléřů za každou přesnou střelu.
VÝROK VEČERNÍKU

AKCE ROKU NA VELODROMU

FOTBAL MIZÍ Z VESNIC

KDO VYZTUŽÍ DEFENZIVU?

Již tento čtvrtek a pátek bude patřit velodrom
v Kostelecké ulici nejlepším dráhovým
jezdcům z České republiky a také zástupcům
absolutní světové špičky. Diváci tak mají
opět po roce možnost zhlédnout to nejlepší,
co tento sport může v domácích podmínkách nabídnout, a na vlastní oči se mohou
kochat výkony hvězd z několika kontinentů.
Výčet medailistů z vrcholných akcí bude
rekordní a na startu se objeví i držitel cenného kovu z poslední olympiády, Grand
Prix Prostějov Memoriál Otmara Malečka
tak bez přehánění aspiruje na to, aby se stal
největší sportovní událostí v kraji. Pořadatelům
se zatím daří každým rokem navyšovat
úroveň závodů a s žádostí o start se hlásí stále
nové a nové výpravy, již nyní se tak s napětím
můžeme těšit, jaké budou ty další ročníky
a kdy se podaří přilákat třeba i některého
z úřadujících olympijských vítězů. Nyní je
hlavní, aby vyšlo počasí, jedinou vadou stávajícího areálu totiž je, že nedisponuje žádným
zastřešením.

Není to ještě tak dávno, co se téměř
v každé obci hrál fotbal a průměrně každý
druhý víkend se ke hřišti chystaly zástupy
příznivců, aby mohly povzbuzovat své hráče.
Rok od roku ovšem takových míst ubývá,
což naposledy prokázaly události staré jen
několik dní, a sice neočekávané přerušení
mužské kopané ve dvou tradičních baštách
okresu, tedy Ivani a Doloplazech. Dá se říct,
že ústup ivaňské kopané započal paradoxně
jejich postupem do III. třídy v roce 2012.
Hned následující rok totiž přišel pád a problémy s nedostatkem hráčů se táhly až do
konce. To Doloplazy sice před třemi lety
skončily ve své skupině IV. třídy poslední, ale
fotbal tam prostě patřil. Teď se však tyto obce
přiřadily k Drahanům, Malému Hradisku,
Vitčicím či Krumsínu, kde to před několika
lety dopadlo podobně a tradici se již obnovit
nepodařilo. Jinde zatím pouze ruší „béčka“, ale
mládeže ubývá a lze očekávat, že budou následovat další kluby, byť se někde snaží proti trendu bojovat i mezioddílovou spoluprací.

Při pohledu na současnou útočnou vozbu se
mohou tvořit trenérům jestřábích soupeřů
hodně hluboké vrásky na čele. Přes léto se
skutečně podařilo velice zapracovat na tom,
aby právě ofenziva nebyla velkou slabinou
a neopakoval se poslední ročník, v němž
prostějovský tým nebyl dlouhé týdny schopen
vstřelit více než dvě branky na zápas. Nyní na
Hanou přišli hráči s potenciálem zařadit se
mezi velice produktivní borce a hlavní otázkou
tak zůstává, kdo jim bude krýt záda. V bráně
je to asi jasné, byť první vystoupení Luboše
Horčičky trochu připomínalo loňský neslavný
debut Tomáše Halásze v prostějovském
dresu. Zbývá tu tak jen hádanka v podobě
obrany. Ano, přišly dvě posily s extraligovými zkušenostmi, zůstal Patrik Husák a je tu
nadějný Kaluža, to ovšem dává všehovšudy
dva páry. Dále jsou tu zatím jen mladíci spadající do juniorské kategorie. Ti sice mohou
získávat zkušenosti, stavět se na nich ale zatím
nedá a je na vedení, aby ještě přivedlo někoho,
kdo už alespoň první ligu hrál.

„NEBOJTE SE
DRAČÍ VÝZVY
A POJĎTE DO NÍ!“

Hlavní organizátor blížící se
akce roku na plumlovské
přehradě PETR ZAKOPAL
poslal veřejnosti jasný vzkaz
KOMETA VEČERNÍKU

VIKTORIE
RIE
SUCHÁNKOVÁ
NKOVÁ
Teprve třináctileáctiletá kmenováá
žic hostující
hráčka Smržic
v 1.SK Prostějov
ostějov se
poprvé prosadila
adila do
dívčího národního
rodního
týmu U15 a po dvojutkání s Bavorskem
avorskem
tak má Prostějovsko
ostějovsko
další fotbalovou reprezentantku.
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menicko

MOL CUP:
2. kolo: 1.SK Prostějov Třinec (čtvrtek 27.8., 16.30).
OKRESNÍ FÁZE
ÈESKÉHO POHÁRU:
Semifinále, středa 26. srpna,
17.30: Plumlov – Čechovice (rozhodčí: Kopecký – Dokoupil, I. Antoníček), Mostkovice – Kralice na
Hané (Motal – Majer, Vachutka).
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
4. kolo: Otrokovice – 1.SK Prostějov
(neděle 30.8., 16.30, Vostrejž – Polák,
Mayer).
SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
4. kolo, neděle 30. srpna, 16.30:
Kralice na Hané – Dolany (sobota
29.8., 16.30), Určice – Kojetín.
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
4. kolo, neděle 30. srpna, 16.30:
Konice – Černovír.
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
4. kolo, neděle 30. srpna, 16.30:
Opatovice – Plumlov (10.00), Slatinice – Klenovice na Hané, Čechovice
– Mostkovice, Lipová – Lutín.
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
4. kolo, neděle 30. srpna, 16.30:
Horní Moštěnice – Pivín (sobota
29.8., 16.30), Přerov „B“ - Nezamyslice (14.00), Vrchoslavice - Dub nad
Moravou, Kostelec na Hané – Tovačov.
1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
4. kolo, neděle 30. srpna, 16.30:
Jesenec - Babice u Šternberka (sobota 29.8., 16.30), Nové Sady „B“ Hvozd, Protivanov – Otinoves.
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:
4. kolo: Líšeň – 1.SK Prostějov (sobota 29.8., 10.15, Mayer – Kotala, Jm
KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U17:
Předehrávané 16. kolo: 1.SK Prostějov – Olomouc (středa 26.8., 10.00,
Lakomý – Ol KFS, Ol KFS).
4. kolo: Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov (sobota 29.8., 10.00, Částečka
– MS KFS, MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U16:
Předehrávané 16. kolo: 1.SK Prostějov – Znojmo (středa 26.8., 12.00, Ol
KFS – Lakomý, Ol KFS).
4. kolo: Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov (sobota 29.8., 12.00, MS KFS
– Částečka, MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - starší:
Dohrávané 1. kolo: Čechovice –
Hranice (středa 26.8., 15.00, Silný –
Ol KFS, Ol KFS).
4. kolo: Havířov - Čechovice (sobota
29.8., 16.30, Vojkovský – MS KFS,
MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - mladší:
Dohrávané 1. kolo: Čechovice –
Hranice (středa 26.8., 17.00, Ol KFS
– Silný, Ol KFS).
4. kolo: Havířov - Čechovice (sobota 29.8., 14.15, MS KFS – Vojkovský,
MS KFS).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
2. kolo: Chomoutov – Konice (sobota 29.8., 14.15), Černovír – Určice (neděle 30.8., 10.00), Nemilany
– Kostelec na Hané (sobota 29.8.,
14.15).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ - dorost:
4. kolo: Tovačov – Smržice (sobota
29.8., 16.30), Želatovice – Protivanov
(neděle 30.8., 14.00).

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz
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Určice se proti rezervě Mohelnice neprosadily Bodovaly jen Klenovice, trio s debaklem
URČ
MOH "B"

0
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URČICE, PROSTĚJOV Blízko
k alespoň jednomu bodu měli v
neděli odpoledne fotbalisté Určic
v domácím souboji proti „béčku“
třetiligové Mohelnice. Po úvodní
půli sice byli lepší hosté a šli si s jistotou za třemi body, po přestávce
se však obraz hry změnil a domácí

Sokol si vytvořil příležitosti k tomu,
aby jednobrankové manko smazal.
Leč nepodařilo se.
„Výkon nebyl úplně špatný, zavítal k nám
velice kvalitní soupeř na krajský přebor,
který byl navíc doplněn o hráče z 'áčka'.
V první půli jsme hráli dobře a ve druhé
to bylo ještě lepší,“ popisoval hlavní trenér
Určic Evžen Kučera.
Z mohelnické aktivity vyplynula i vedoucí branka v podání Martina Vokouna,
jeho spoluhráči měli navíc i další gólovku
a pološance.

„Po přestávce se soupeř trochu ukolébal,
my jsme převzali iniciativu a mohli jsme
i vyrovnat, dostali jsme se do dvou vyložených šancí. Halouzka šel sám na brankáře, ale brankář jeho kličku vystihl, při další
akci jsme měli dvě tři dorážky z malého
vápna, ale vždy jsme trefili protihráče,“
přibližoval Kučera.
Hrozil i soupeř, jenž se několikrát dostával
do přečíslení dva na jednoho, ani jednou
však tyto možnosti nedotáhl až do konce.
„Soupeř mě nepřekvapil, už dříve dosáhli
dobrých výsledků, navíc jsme věděli, že

když ve stejný den nehraje 'áčko', tak to z
něj doplňují. Očekávali jsme těžký zápas a
vyplnilo se to,“ podotkl.
Povšiml si, že soupeř disponoval rychlými a takticky vyspělými hráči, kteří si
dobře rozumí s míčem, přesto se po pauze obraz hry tak proměnil. „V první půli
jsme ukázali maximum co umíme, oni
pak vyklidili střed hřiště a pustili nás do
hry. Byli jsme nebezpeční a chybělo nám
jen trochu štěstí,“ hodnotil.
Po třech kolech tak mají Určice zatím tři
body, s čímž je kouč relativně spokojen.

„Čekal jsem, že to bude horší a nebude se
nám dařit bodovat. Naši dosavadní soupeři mají jméno a doma byla i hra dobrá,
jen v Zábřehu nám to nevyšlo,“ zmínil.
Doma se Určice představí i o tomto víkendu, v neděli odpoledne přivítají Kojetín a do známého prostředí se tak vrátí
i David Javořík s Radimem Vaňkem. „Nevím, co od nich očekávat, mají rozpačité
výsledky. Na jaře jsem je viděl a předváděli hodně kvalitní fotbal, teď budou potřebovat zabodovat a my taky. Očekávám
pěkný fotbal,“ sdělil Evžen Kučera. (jim)

Kralice znovu neskórovaly a klesly na dno
ŠTE
KRH

2
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ŠTERNBERK, PROSTĚJOV Týmem, který po třetím kole uzavírá
celé šestnáctičlenné pořadí nejvyšší krajské fotbalové soutěže mužů,
jsou překvapivě Kralice na Hané.
Ty sice dokázaly na úvod přivézt
remízu 2:2 z Kojetína, od té doby
ovšem nevstřelily ani branku a v po-

sledních dvou víkendech zaznamenaly dvě porážky. Souhrnné skóre
2:11 za všechna střetnutí je tak sesunulo na poslední pozici.
„V každém poločase jsme dostali branku, obě jsme si prakticky dali sami. Při
prvním centru od rohového praporku
to po odrazech nešťastně spadlo za
Davida, který jinak chytal výborně, při
druhém centru jsme si to skluzem dali
pod břevno,“ vrátil se k rozhodujícím
momentům trenér poražených Ivo
Gottwald.

Do šancí se dostávali i hosté, například Troneček překopl prázdnou
bránu, když Neoral vysunul do nájezdu Lehkého, ten si položil brankáře
a ještě přihrál svému střídajícímu
spoluhráči.
„Soupeř byl ale lepší a zaslouženě
zvítězil. Měl bojovnost a nasazení,
to nám scházelo. Herně to nešlo nám
ani jim, nepomohl tomu ani terén,
vůbec tam nepršelo a mají pokažené zavlažování, takže tráva byla žlutá
a nešlo na tom hrát,“ popisoval.

Právě chybějící bojovnost u některých jedinců ho nemile překvapila
a chystá se z toho vyvodit důsledky.
„Změny v sestavě asi nenastanou,
protože teď nás na tři týdny opouští
Honza Nečas a Troneček taky jede
pryč, takže to opět budu látat, stále je
ale co zlepšovat. A někteří musí změnit svůj přístup, jinak budu zvažovat,
kdo tu zůstane a kým se od ledna obklopím,“ sdělil jasně.
Přes léto totiž nebylo příliš času na
zásahy do mužstva, navíc se měnilo

vedení kralického oddílu. „Vše se řešilo na poslední chvíli, v zimě bude
mnohem více času,“ upozornil.
Základem nyní je, že když to nejde
fotbalově, musí to soupeře aspoň bolet. „Nesmíme dát nikomu nic zadarmo, to mi teď chybí. Když to nejde
po dobrém, tak to musí jít po zlém.
To znamená založit na důrazu, snaze
a bojovnosti,“ poukázal.
Nejbližší příležitost dostanou kraličtí
hráči v sobotu odpoledne doma proti
Dolanům.
(jim)

Mezuliánka vystřídal Kluby musí platit desetitisíce

v Brodku Slouka

BRODEK U PROSTĚJOVA
Známá tvář povede v podzimní
části právě počínající sezony
fotbalisty „A“-týmu Brodku
u Prostějova. Během letní
přestávky se s účastníkem
okresního přeboru rozloučil dosavadní kouč David Mezuliánek
a na lavičku se tak po několika
letech opět vrací Přemysl Slouka.
„Těším se velice, vnímám to ale jen
jako půlroční výpomoc, protože já
kluky dobře znám a oni potřebují
nový impulz. Oslovili jsme dva
trenéry a jeden nám to od zimy
přislíbil, do té doby se mužstva
ujímám já,“ podělil se o podrobnosti
stále ještě aktivní hráč, jenž mimo
jiné nedávno slavil v dresu Relaxu

prvenství na vícovském veteránském turnaji.
K mužům se vrací od přípravky,
k tomu se navíc stále udržuje
v kondici hraním za „béčko“ ve IV.
třídě OFS Prostějov. „To mám jen
kvůli pohybu a pro zábavu, jsme tam
dobrá parta a navíc se fotbalu věnuji
od osmi let. Až na asi dvě výjimky
by se mi to nemělo překrývat,“ sdělil
s tím, že cílem je pohybovat se
kolem pátého místa. „Na hostování
do Klenovic nám sice odešel Frys
a možná Kaplánek bude pracovně
mimo, zapojíme ale šikovné dorostence a věřím, že na lepší střed
budeme mít,“ doplnil.
Pouze dočasné angažování potvrdil
i nový sekretář oddílu Radek Kolařík,

jméno Sloukova nástupce pro druhou
polovinu sezony ovšem zatím ještě
ponechal v tajnosti. „Jsme domluveni,
slíbil nám to, ale zatím víc říct nemůžu.
Nyní ještě nemá čas, ale od zimy by už
mohl,“ zůstal tajemný.
Pro odcházejícího Davida Mezuliánka tak bylo rozlučkou páté místo,
osobně chtěl pomýšlet trochu výš.
„Rozhodl jsem se skončil z vlastní
iniciativy a čekám, co bude. Možná
si dám krátkou pauzu, cítil jsem ale,
že jsem už hráčům to hlavní předal
a teď bych se rád přesunul někam
s většími ambicemi. Někteří měli ve
volném čase jiné zájmy než fotbal
a projevovalo se to pak na výsledcích,“ poznamenal ke svému
odchodu.
(jim)

Vydařená generálka Štik:

Heršpice si odvezly šestku!
KOSTELEC NA HANÉ Posily se
uvedly! Divizní nováček z Kostelce se pilně připravuje na blížící se
start podzimní části nové sezóny.
V posledním přípravném utkání
poměřily Štiky síly s výběrem Horních Heršpic C. Proti mladičkým
Brňankám, si mohly Kostelečanky
vyzkoušet nátlakovou hru a kombinaci. V sestavě se také objevily dvě
nové posily - Terezy Tichá a Strouhalová a obě potvrdily, že budou
velkým přínosem. Prvně jmenovaná dokonce dvakrát skórovala a přispěla tak k vysoké výhře šest nula!
Kostelecká děvčata zahájí nováčkovskou divizní sezónu v neděli 6. září,
kdy na domácím hřišti hostí od 13:30
hodin Líšeň.
(zv)
FC Kostelec na Hané
TJ Lokomotiva Horní Heršpice „C“
6:0 (4:0)

Branky: Vykopalová 3, Tichá 2,
Marková. Rozhodčí: Zatloukal.
Diváků: 30.
Sestava Kostelce: Drápalová - Urbanová, Adamová, Tichá, Šimková
- Knápková, Pitáková, Strouhalová,
Paličková - Vykopalová, Marková.
Střídaly: Grygarová, Zahradníčková
a Hájková. Trenér: Marek Jelínek.

OLOMOUC, PROSTĚJOV Fotbalová sezona 2015/2016 na krajské
úrovni ještě pořádně nezapočala, přesto již nyní celkem pět regionálním
oddílů ví, že bude muset sáhnout hluboko do kapsy. Vyplývá to z Rozpisu soutěže Olomouckého krajského fotbalového svazu i Soutěžního
řádu Fotbalové asociace České republiky.
Na rovných deset tisíc korun přišel přesun do I.A třídy z původně nepostupového místa fotbalisty Sokola Plumlov, stejnou částku si musejí připravit
také funkcionáři ve Vrchoslavicích, Jesenci a Otinovsi. V případě tria zástupců
v I.B třídě je ale příčinou chybějící mládežnické družstvo.
A přesně dvojnásobný obnos si na kompenzační poplatek musí připravit Lipová. Ta jako člen I.A třídy musí přihlásit hned dvě družstva mládeže, podařilo se jí ale vytvořit pouze společný klub s Jiskrou Brodek u Konice v kategorii
mladších žáků. Chybějící druhý tým tak tamější pokladnu vyjde na dvacet
tisíc korun.
(jim)

VEÈERNÍK V NOVÉM
I SE SPORTEM
●● celobarevné vydání
●● více sportu

Konice remizovala
Konice

I.A třída skupina A

PROSTĚJOV Po prohře a výhře si fotbalisté Konice na třetí pokus vyzkoušeli, jaké to je v „A“ skupině I.A třídy remizovat.
Podařilo se jim to na půdě Moravského
Berouna, kde sice po vlastní brance vedli, domácím se však velice rychle podařilo srovnat a od této
chvíle se již stav nepohnul ani na jednu stranu. Po úvodních
třech kolech se tak nováček soutěže drží se čtyřmi body a mírně
kladným skóre uprostřed tabulky, zatímco na čele se bez ztráty
jediného bodu vyhřívá duo Haňovice, Rapotín.
TJ Granitol Moravský Beroun
Sokol Konice
1:1 (1:1)

Po většinu času měly domácí hráčky (v bílém) míč pod kontrolou. Foto: Zdeněk Vysloužil

Pozápasové hodnocení trenérù
Marek JELÍNEK
- Kostelec na Hané:
„Se zápasem jsem hodně spokojený.
Chyběla nám prakticky celá obrana Smičková, Hrazdilová a Zapletalová,
takže jsme to museli vyřešit jinak.
Myslím si, že Terka Tichá na stoperu
zahrála výborně, všechny holky celý
zápas odmakaly a jezdily celých devadesát minut. Nemám k nim jediné
výhrady!“

Igor DAÒHEL
- TJ Lok. H. Heršpice „C“:
„Kostelec má zkušenější hráčky, náš
věkový průměr je šestnáct let. Dostali
jsme tři góly po našich chybách, třikrát
se jednalo o pěkné střely z dálky.
V první půli jsme hodně kazili přihrávky.
Ve druhé se zlepšili, ale pořád nás
trápila nepřesná kombinace. Tři holky
nastoupily například úplně poprvé na
velkém hřišti. Byl to ale solidní zápas.“

●● více informací
●● více fotografií

Branky: 12. Klusák – 9. vlastní.
Rozhodčí: Habich – Hampl, Straka.
Sestava Konice: Machač – L. Bílý,
Rus, Řehák, Burget – M. Drešr (80.
P. Sedláček), Gottwald (86. F. Bílý),
Kořenovský, F. Drešr – Antl, Vogl.
Trenér: Radek Řehák.
Hodnocení trenéra Konice
Radka Řeháka:
„Remíza asi odpovídá a s bodem
z venku můžeme být spokojeni,
navíc když soupeř první dva zápasy
prohrál a nutně potřeboval bodovat. Ale výkon moc kvalitní nebyl.
Kvůli práci a dovolené nám chyběl

Tomáš Sedláček s Laďou Blahou
a nepodařilo se nám je kvalitně nahradit. Do šancí jsme je sice nepouštěli,
ale ani sami jsme se nedostávali do
soupeřovy obrany. Dostali jsme se
sice do vedení, ale poté, co přišel
centr z nouze do šestnáctky, kde si
jejich obránce po kontaktu s naším
útočníkem dal hlavou vlastní gól.
Dále tam bylo několik nadějných
pozic kolem šestnáctky, chyběla ale
lepší nahrávka a přebírání, kazili jsme
předfinální fázi. Na gólové šance
to bylo vyrovnané utkání, oni nám
hned z naší první chyby dali branku.
Po přestávce pak ještě měli jednu
tutovku, na brankové čáře ale trefili
Laďu Bílého. Jak to v letní přípravě
fungovalo, tak teď se trápíme.“ (jim)

útočníky, za první dva zápasy dokázali nastřílet osm branek. Cílem tedy bylo chodit
ze zajištěné obrany na brejky a vytěžit z
Lipová
toho maximum. Jejich útok byl opravdu
Plumlov
Mostkovice
PROSTĚJOVSKO Značně neúspěšně hodně dobrý, měli trochu převahu, kluci
Čechovice
ale plnili pokyny a uhráli jsme bod. V naší
Klenovice dopadl právě uplynulý víkend pro pětici
Klenovice
sestavě, kdy nám chybělo několik hráčů zázástupců v jižní skupině druhé nejvyšší kladní sestavy, a vzhledem k soupeři, jsem
krajské soutěže. Alespoň částečně uspěly spokojen. Náhradníci se úkolu zhostili
pouze Klenovice, jimž se doma podařilo velice dobře a mile překvapili. Hosté sice
uhrát remízu proti Beňovu, zbývající kvarteto prohrálo. měli trošku navrch, my jsme ale hráli disNejblíže z nich byla k bodům Lipová, naopak trojice Čechovice, ciplinovaně a nepřejeli nás. Nikam jsme se
Mostkovice a Plumlov prohrála minimálně o čtyři branky a ani nehnali a očekávali jsme nákopy na jejich
rozběhnuté záložníky, dobře jsme to zvládjednou neskórovala.
li. Střídající Dvořák přinesl oživení, zaslouTJ Sokol Bìlotín
spokojen. Hráli jsme sice zezadu a čekali žil se o pokutový kop a pak měl i další šanci.
SK Lipová
na ně, ale šancí jsme měli víc a navíc jsme Bojoval, rozběhal to a kluci ho následovali.
3:1 (2:0)
je přehrávali ve středu hřiště. Dává to na- Všichni ale odehráli dobré utkání.“
Branky: 42. Ronec, 45. Malaník, 90. ději, že se to bude postupně zlepšovat, teď
TJ Sigma Lutín
Haluzík – 58. Liška. Rozhodčí: Oulehla nás ale čeká nejlepší tým, a sice Lutín. Jde
TJ Sokol Èechovice
– Sigmund, Frais. Sestava Lipové: R. Vy- z nich trochu strach, ale dokázali jsme si, že
5:0 (3:0)
bíhal – Barák, Macourek, Spáčil, Žilka (82. se dá hrát s každým. Dneska jsme sice muZ. Koudelka) – M. Vybíhal, Takáč, Jam- seli brzy střídat Zdeňka Petrželu, ale není to Branky: 6. Rec, 10. Los, 17. Skoumal, 67.
a 82. Bartl. Rozhodčí: Podhajský – Jílek,
rich, Novák – Liška, Petržela (11. Répal). nic vážného a příště bude.“
Hampl. Sestava Čechovic: D. Klimeš –
Trenér: Pavel Růžička.
TJ Sokol Klenovice na Hané
Chmelík, Vlach, Šmíd, Ján – Pytela, M.
FC Beòov
Hodnocení hrajícího trenéra
Klimeš, frys (75. M. Pospíšil), Kolečkář,
1:1 (0:1)
Lipové Pavla Růžičky:
Drmola (62. A. Pospíšil) – Jahl (58. Jan„Mohli jsme si klidně odvézt bod. Herně Branky: 60. César z penalty – 45. Zbo- čík). Trenér: Jaroslav Klimeš.
jsme podali nejlepší výkon v sezoně a po řilák. Rozhodčí: Adamec – Bartuněk,
Hodnocení trenéra Čechovic
poločase jsme klidně mohli vést 2:0, jenže Halenka. Sestava Klenovic: Polák – Frys,
Jaroslava Klimeše:
jsme šance nevyužili a pak jsme v samot- Frýbort, César, Liška – R. Cetkovský, Roném závěru dostali dva slepené góly a sami zehnal (90. Kaděra), Přikryl (55. Dvořák), „Totálně na nic. Něco jsme si řekli, ale už
jsme 2:0 prohrávali. Ve druhé půli jsme Losman – Prášil, Borovský. Trenér: Vladi- v sedmnácté minutě to bylo 0:3 a bylo po
zápase. Něco jsme si řekli, kluci ale neplnili
opět byli herně lepší a podařilo se nám i mír Horák.
taktické pokyny a bylo to na zahození slosnížit a sahali jsme po bodech, jenže v poHodnocení trenéra Klenovic
žek a jít tak od toho pryč. Lutín pak trochu
slední minutě jsme dostali třetí branku. I
Vladimíra Horáka:
zvolnil, ale když kluci začali hrát ve druhé
mě překvapilo, že jsme většinu času kontrolovali hru, s herní stránkou mohu být „Věděli jsme, že má Beňov velice kvalitní půli, bylo už pozdě. Prostě úvodních sedm-

I.A třída skupina B

náct minut byla katastrofa, která určila ráz
celého utkání. Lze s nimi hrát, musí se ale
jezdit na krev. Projevuje se, že máme mladé nevyzrálé hráče, navíc nám minimálně
na půl roku vypadl vůdce Haluza. Teď nás
čekají Mostkovice a bude to velké derby
jako řemen, až se toho bojím. Oba musíme, pokazili jsme si to tím, že jsme spalovali
tutovky v Brodku a uhráli tam jen remízu,
na Bělotín totiž neumíme a dnes jsme nezvládli začátek. Musíme se nastartovat.“
TJ Sokol Mostkovice
SK Námìšť na Hané
0:4 (0:2)

Branky: 29. a 90. Šoupal, 40. Fišara, 58.
Kvapil. Rozhodčí: Sestava Mostkovic:
Lukáš – Všetička (70. M. Vojtíšek), Milar,
Pořízka, R. Hanák – Šlambor (46. Chmelař), Hatle, Šlézar, Musil (46. Kuchař)
– Dadák, J. Kamenov ml. Trenér: Jiří Kamenov st.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Je to pro mě obrovské zklamání, těžko se
mi to hodnotí. Stejně jako minule to měly
být tři body pro nás, chybí nám ale klid a děláme hloupé chyby. Nevyužíváme své šance
a po ztrátách a individuálních zaváháních
inkasujeme, kluci si to nenechají vysvětlit.
Soupeř čekal, co předvedeme, místo 2:0 to
ale bylo 0:2. Prostřídali jsme a hra se zlepšila,
stále je to ale v křeči. Soupeř hrál jednoduše,
přímočaře a věděl, že si může dovolit i ztráty,
takže to bylo 0:4. Je na nás obrovská deka a
potřebujeme to zlomit, kádr je hodně silný
a věřím mu, že minimálně na střed tabulky
má. Musíme si sednout a vyříkat si to, chybí

nám štěstí, abychom nějak hloupě vyhráli
1:0. Dali jsme tyčku, břevno a ztratili jsme
vyhraný zápas. Nejsme agresivní, soupeře
souboje nebolí, musí se to zlepšit.“
FK Sparta Lipník nad Beèvou
TJ Sokol Plumlov
4:0 (3:0)

Branky: 4. Zelenay, 35. Kovařík, 41. Hurta, 67. Ferenc. Rozhodčí: Machala – Krpec, Frais. Sestava Plumlova: Moravec
– Vysloužil, Kocourek, Kutný, Ostratický
– Křupka, Ševcůj, Fabiánek, Kolařík (60.
Daněček) – Gryglák (80. Simandl), Hladký. Trenér: Petr Kiška.
Hodnocení sekretáře Plumlova
Františka Kocourka:
„Hráli jsme v hodně kombinované sestavě, část kluků byla na dovolené a někteří
v práci, takže nám chybělo čtyři pět lidí ze
základní sestavy. Chtěli jsme co nejdéle
držet stav 0:0, jenže hned ve čtvrté minutě
jsme poprvé inkasovali. Soupeř byl mladý,
běhavý a hrozil z rychlých protiútoků a
náběhů za obranu. Pak jsme to přeskládali
a hra se vyrovnala, dostávali jsme se i do
šancí, ale branky dávali pouze domácí a do
poločasu to bylo už 3:0. Na střídačce jsme
měli jen dva hráče, z toho i náhradního
brankáře, takže už se jen dohrávalo. Moc
jsme na úspěch nepomýšleli, chtěli jsme
ale překvapit. Nezbývá nám než teď uspět
ve Všechovicích, navíc ještě máme pohár
proti Čechovicích a doufám, že to kluci pojmou jako klasické derby a bude to prestižní zápas. Kdyby se nám to podařilo, tak by
to mohl být odrazový můstek, derby navíc
nemá favorita.“
(jim)
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PØEBOR OFS PROSTÌJOV SPORTIKA II. TØÍDA:
Dohrávka 1. kola: Olšany – Smržice
(středa 26.8., 18.00, Krátký – Kvapil,
Spurný).
4. kolo, sobota 29. srpna, 16.30:
Skalka - Určice „B“ (hřiště Klenovice
na Hané), Haná Prostějov - Smržice, Zdětín – Olšany (neděle 30.8.,
16.30), Držovice - Otaslavice, Čechovice „B“ - Vrahovice, Přemyslovice - Němčice (neděle 30.8., 16.30),
Brodek u Prostějova - Horní Štěpánov (hlášenky).
III. TØÍDA:
4. kolo, neděle 30. srpna, 16.30: Ptení - Čechy pod Kosířem, Kostelec na
Hané „B“ - Vícov (sobota 29.8., 16.30),
Bedihošť - Nezamyslice „B“ (sobota
29.8., 16.30), Tištín - Brodek u Konice,
Protivanov „B“ - Výšovice (sobota 29.8.,
16.30), Kladky - Dobromilice.
IV. TØÍDA:
4. kolo, neděle 30. srpna, 16.30: Želeč - Plumlov „B“, Biskupice - Přemyslovice „B“, Pavlovice u Kojetína - Mostkovice „B“, Brodek u Prostějova „B“ volno,
Tvorovice volno, Pivín „B“ volno.
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
DOROSTU:
4. kolo, neděle 30. srpna, 10.00:
Kralice na Hané – Plumlov, Brodek u
Prostějova – Haná Prostějov, Otaslavice – Pivín, Brodek u Konice – Nezamyslice.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

Nezátka i Pivín se poprvé dočkaly
II.B třída skupina A
Kostelec na Hané

PROSTĚJOVSKO Až ve třetím kole dokázali fotbalisté Pivína uhrát první výhru v novém ročníku„A“ skupiny I.B třídy. A povedNezamyslice
Vrchoslavice lo se jim to v derby proti Kostelci na Hané.
Tři body, a také za premiérové vítězství
v sezoně, získali také fotbalisté Nezamyslic,
kteří doma přehráli Horní Moštěnice. Naopak Vrchoslavice
poprvé prohrály, když po dvou výhrách neuspěly u nováčka
z Újezdce.
Pivín

TJ Sokol v Pivínì
TJ FC Kostelec na Hané
3:1 (1:1)

Branky: 19. Filka, 62. M. Sedlák, 70.
Valtr – 21. Preisler. Rozhodčí: Kučera
– Krpec, Machala. Sestava Pivína: V.
Svozil – M. Sedlák, Vláčilík, Spálovský
(46. Šišma) – R. Švéda, Vrba, J. Svozil
ml., Valtr, Krč – Filka (90. Hyžďal),
Barnet (58. Žondra). Trenér: Jaroslav

Svozil st. Sestava Kostelce na Hané:
L. Menšík – Synek (73. Merta), Baláš,
Chocholáč (72. Lužný), Chytil – Vařeka (78. Hruban), T. Menšík, Langr
(57. Muzikant), Móri, Grepl – Preisler. Trenér: Jiří Šulc.
Hodnocení trenéra
Pivína Jaroslava Svozila:
„Kostelec mě trochu překvapil, na vápno postavil autobus. Na hrotu ale měli
hodně šikovného útočníka, který nám

dělal velké problémy. Brzy nás po brejku poslal Filka hlavou do vedení, soupeři se ale téměř okamžitě podařilo vyrovnat. Byli zakopaní, nechali nás hrát
a podnikali hodně nebezpečné brejky.
Potom jsme to trošku přeskupili a přišlo mi, že hosté odešli. Po standardce
nás Martin Sedlák poslal do vedení,
poté to Kostelec otevřel a Valtr zvýšil na
3:1. Pak už jsme to zatáhli my a takticky
jsme to zvládli. S hrou v první půli ale
nemohu být spokojen, kluci si mysleli,
že to přijde samo. Na tom ještě musíme
zapracovat. Vyhráli jsme ale zaslouženě a žádné peklo se u nás nekonalo,
odehrálo se to v hezkých podmínkách
a rozešli jsme se jako přátelé, tak by to
mělo být. A roládka Spálovského byla
za osm.“ (úsměv)
Hodnocení trenéra
Kostelce na Hané Jiřího Šulce:
„Přijeli jsme s určitou taktikou a první poločas jsme se jí drželi, pak jsme
bohužel dostali dva góly. Kluci ale nehráli špatně a klidně to mohlo skončit
i opačně, nicméně gratuluji Pivínu k

výhře. Měli jsme tam dobré momenty, doplácíme ale na neproměňování
šancí. Nedokázali jsme gólově zakončit
nadějné pozice a spokojen jsem hlavně
s první půlí, to Pivín musel nakopávat
a my jsme podnikali rychlé brejky. Domácí měli silnou středovou řadu, Svozil
a Valtr jsou kvalitní hráči. Zkoušeli jsme
to přehušťovat, věděli jsme, že budou
muset do plných. Měli jsme z toho všeho strach, hrál se ale korektní zápas.“
TJ Sokol Újezdec
TJ Sokol Vrchoslavice
3:0 (2:0)

Branky: 8. Fikr, 11. Zbožínek, 90. Jurečka. Rozhodčí: Kaňok – Sigmund,
Němec. Sestava Vrchoslavic: Jurčík
– Trávníček, Kankovský, Spiller, Ligač
– Holub, Hradil, P. Horák st., Chvojka
– Loučka (46. Šimek), Menšík. Trenér: Dušan Václavíček.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Dušana Václavíčka:
„Přijeli jsme v hodně oslabené sestavě bez čtyř hráčů základní sestavy,

když nám chyběli Pavel Horák mladší, Jiříček, Konupka i Martinec, takže
i náhradní brankář musel nastoupit
v útoku. Až o poločase přijel Petr Šimek a šel do druhé půle. Oživil hru a
podržel balon, lepila se nám ale smůla na paty, byl to takový zápas blbec.
Nic se nám nedařilo, posílali jsme
špatné přihrávky. Soupeř nebyl lepší,
my jsme ale byli úplně marní a nedali
jsme ani penaltu, když Trávníček trefil tyčku. Úplně jsme čekali, až dostaneme branku, jen jsme odkopávali.
Brzy to bylo 0:2, pak jsme se trošku
zvedli a věřím, že kdybychom snížili,
tak si aspoň bod odvezeme. Trefili
jsme i břevno a třetí gól jsme dostali
až v samotném závěru. Musíme na to
rychle zapomenout.“

Soldát – Král, Michal Lakomý, Hájek,
Machálek – Horák, Mariánek, R. Fialka (85. Vévoda), Máj – Mir. Lakomý, Kratochvíl (71. Špička). Trenér:
Vlastimil Michlíček.
Hodnocení trenéra Nezamyslic
Vlastimila Michlíčka:
„První poločas byl z naší strany velice
vydařený, pak už to bylo herně slabší,
ale kontrolovali jsme výsledek a stačilo
nám to. Rozhodl důraz a proměňování
šancí, v první půli jsme jich měli poměrně dost a tři góly jsou odpovídající. Měli jsme více ze hry a s výkonem
jsem spokojen, pak jsme to prostřídali,
ale podařilo se nám splnit povinnost a
doma bodovat. Do dalších kol můžeme jít s mírným optimismem, teď nás
ale čekají čtyři těžká utkání. Nejprve
rezerva Přerova, poté derby s VrchoslaTJ Sokol Nezamyslice
vicemi, následně Troubky a Nemilany.
TJ Sokol Horní Moštìnice
Nebude to nic jednoduchého. Pozitiv3:0 (3:0)
ní ale je, že se již do tréninků zapojuje
Branky: 32. Mir. Lakomý, 42. a 43. Laďa Fialka, začíná to rozběhávat a běKratochvíl. Rozhodčí: Šteier – Ou- hem podzimní sezony by se měl vrátit
lehla, Kopecký. Sestava Nezamyslic: do sestavy.“
(jim)

Jesenec jede, prohrál jen Hvozd
novsi: Piňos – Kohout, Hustý, Šmíd,
Doseděl – Andrýsek, Matocha, Mako
(78. Janeček), Kostka (83. Lízna) –
Pavlinský, Zapletal. Trenér: Tomáš
Hrdlovič.

za obranu. Hostům se podařilo vyrovnat, převzali iniciativu a báli jsme se
Hvozd
Jesenec
o výsledek. Dvakrát jsme vykopávali
míč z čáry a navíc naše brejky nebyly
nebezpečné, nakonec se ale PavlinPROSTĚJOVSKO Pouze hráčům Hvozdu
Protivanov
ský prosadil tečovanou střelou zpoza
se nepodařilo ve třetím kole I.B třídy skuOtinoves
Hodnocení trenéra Otinovsi Tomáše šestnáctky, na níž brankář pozdě zapiny „B“ bodovat, když doma schytali velHrdloviče:
reagoval. Hodně si této výhry cením,
ký příděl od lídra z Velké Bystřice. Naopak
„Nové Sady ukázaly velkou sílu a věřím, že nebudeme mít problémy se
zbývající trio regionálních zástupců si
brzy jsme prohrávali. Náš začátek ne- záchranou.“
mohlo mlaskat, Jesenec potvrdil vydabyl dobrý, špatně jsme dostupovali a
TJ Sokol Babice u Šternberka
řený start a vyhrál doma nad Slavonínem, domácí tvrz uhájila
prohrávali jsme osobní souboje. Pak
SK Protivanov
jsme
to
podobně
jako
se
Zvolí
vyrovrovněž Otinoves v duelu proti rezervě Nových Sadů, dočkal se
1:3 (1:1)
nali, byli jsme důraznější, více jsme
i Protivanov, jenž si pro vítězství dojel do Babic u Šternberka.
bojovali a podali jsme dobrý výkon. Branky: 22. Dušek – 13. V. Nejedlý,
Nejprve dostal Zapletal přihrávku od 51. a 66. F. Pospíšil. Rozhodčí: Šmíd
SK Jesenec
(53. Zajíček), P. Tichý ml., D. Čížek, KoAndrýska, ale brankář ho vychytal, – Vojtek, Minář. Sestava ProtivanoTJ Sokol Slavonín
TJ Otinoves
nečný
–
Navrátil
(72.
Motl),
J.
Tichý
(89.
poté ale Pavlinský našel Zapletala a va: M. Piták - M. Piták – J. Vybíhal,
2:0 (1:0)
FK Nové Sady „B“
Z. Tichý). Trenér: Petr Tichý st.
ten srovnal na 1:1. O přestávce jsme Dvořák, M. Bílek, M. Sedlák – Kropáč
3:2 (1:1)
Branky: 11. J. Tichý, 68. Konečný. Rozsi řekli, že budeme pokračovat stejně, (48. Z. Pospíšil), M. Pospíšil, Milar
Hodnocení trenéra Jesence Petra
hodčí: Vedral – Dokoupil, Lizna. SestaBranky: 32. a 62. Zapletal, 78. Pavlinský byli jsme silnější a nepříjemní, aby (48. Sekanina), D. Sedlák – F. Pospíšil
Tichého:
va Jesence: Kýr – Žouželka, Ullman, Bu– 16. Kipritidis, 72. Němec. Rozhodčí: soupeř pocítil, že hrajeme doma. To (72. Musil), V. Nejedlý (54. R. Sedrian (15. Klicpera), Horák – Kořenovský „Když se daří, tak se daří. Slavonín se Valouch – Šteier, Majer. Sestava Oti- se povedlo a Kostka poslal Zapletala lák). Trenér: Josef Pospíšil.

I.B třída skupina B

ukázal jako velice kvalitní soupeř, který
hodně posílil. Oboustranně se hrálo
po zemi a bez karet, muselo se to líbit.
Po fotbalové stránce to mělo úroveň a
nebyli jsme lepší, bylo to tak padesát na
padesát. Ale my jsme ze čtyř šancí dali
dva góly, zatímco oni byli sice silní na
míči, ale nepustili jsme je do více než
jedné šance za poločas. V Protivanově
mi na výkonu chybělo nasazení, důraz,
taktika, teď tam vše bylo, navíc obrana
dokázala uhrát nulu. Sedlo si to dobře
a po přestávce jsme ze standardky zásluhou Pepy Konečného přidali trochu
šťastný gól, ten první skvěle vypracoval
Jirka Tichý.“

Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
„Doma se nám to na dva pokusy nepodařilo, tak jsme si pro první výhru museli
několik kilometrů zajet. Nebylo to tak v
tempu jako minule, podařilo se nám ale
zvítězit. Ujali jsme se vedení a domácí pak
srovnali, jenže ve druhé půli jsme rozhodli.
První branky jsme dosáhli po nákopu, kdy
obránce nestačil hlavičkovat a útočník to
dával do brány, pak jsme měli hluchých pět
minut a přišel trest po centru z pravé strany
na malé vápno. Pak se dopustili okénka i
domácí a Fana Pospíšil zakončil nájezd,
třetí gól přidal ten stejný hráč z trestného
kopu zhruba z pětadvaceti metrů. Stále
máme problém s proměňováním finální
fáze, měli jsme rozhodnout dříve.“
FC Hvozd
SK Velká Bystøice
1:7 (0:4)

Více na straně 27

(jim)
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Domácí Ondřej Procházka: „Málo

VELKÁ BYSTŘICE SI VE HVOZDU OTEVŘELA STŘELNICI jsme běhali, málo jsme se nabízeli“
Lídr tabulky dokázal trestat velké chyby domácích, kteří i potřetí prohráli

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
EPORTÁŽ
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
HVOZD V průměru na dvě koruny a padesát haléřů přišlo návštěvníky zápasu mezi Hvozdem
a Velkou Bystřicí vidění vstřelené
branky. Pořadatelé totiž vybírali
obvyklou dvacetikorunu a aktéři
třetího kola FGP studio I.B třídy
skupiny „B“ připravili lačným
fanouškům hned osm chodů.
K zármutku domácích příznivců
skončila drtivá většina tref v jejich
síti a hosté si tak udrželi stoprocentní bilanci a navíc výrazně
zlepšili skóre na čele tabulky. To
hráčům Hvozdu se ani do třetice
nepodařilo bodovat a propadli
se na poslední místo.
Stav před výkopem
Domácí tým se musí až do konce podzimní části obejít bez dlouhodobě zraněného Michala Pírka, jemuž vypověděly službu kolenní vazy. Kvůli úrazům
nemohli do hry zasáhnout ani další
zadáci Radek Novotný s Josefem Bílým
a kouč Rudolf Švehla tak musel při skládání sestavy improvizovat. Na kontě
navíc neměl Hvozd po prohrách s Postřelmovem a ve Zvoli ani bod. To hrající
trenér soupeře Vojtěch Pospíšil mohl na
Konicko dorazit v dobrém rozpoložení,
jeho svěřenci i spoluhráči v jednom dvakrát vyhráli a v sobotu tak přijeli v pozici
lídra průběžné tabulky.

Vývoj zápasu
Žádné dlouhé seznamování se nekonalo, hostům stačila úvodní desetiminutovka, aby po dvou zásazích svého
kapitána Martina Kaczmarczyka záhy
vedli o dvě branky. Domácí se sice

snažili hrát a zkoušeli to zejména po
křídlech, jenže individuálně to nešlo,
a pokud přišel nějaký centr či přihrávka do vápna, adresát zůstal nenalezen.
Ojedinělé pokusy končily mimo, nebo
v rukavicích pozorného gólmana.
Působilo to až demoralizačně, když
se hráči v pruhovaném snažili překonat pevný blok soupeře, jemuž stačilo
pouze odkopávat. Nebyly to pouze
osvobozovací odkopy, ale přímo z první cílené přihrávky do otevřené obrany
soupeře, z čehož následovaly další šance i branky. Tento trend nezměnila ani
střídání na obou stranách.

HVOZD Jediným střelcem
hvozdeckého mužstva se v sobotu odpoledne stal Ondřej
Procházka (na snímku). Teprve
sedmnáctiletý hráč byl třetím
nejmladším členem domácí
sestavy a na pozici pravého beka odehrál celé střetnutí, necelých deset minut před koncem
svou trefou zpoza šestnáctky
alespoň mírnil porážku na konečných 1:7.

O
FOTO & VIDE
GALERIEklikni na

Jiří Možný

pv.cz
www.vecernik

Domácí hráči (ve žluto-černém) se sice snažili něco vymyslet, pozorně bránící
soupeř jim ale příliš možností nenabízel a sám naopak dokázal provádět smrtící
kontry.
Foto: Jiří Možný

Zásadní okamžiky
Už v páté minutě platil po výkopu gólmana a zaspání obrany stav 0:1, brzy
nato přišel úspěšný lob a zvýšení na 0:2.
Hattrick zkompletoval Kaczmarczyk
ještě v první půli, když zůstal na středu
nepokrytý, po přihrávce se s míčem otočil a sám před Koutným střelou po zemi
k pravé tyči nezaváhal - 0:3. Ještě do pauzy se hlavou prosadil Lukášek, jehož od
levého rohového praporku našel Najman – 0:4. A právě tento hráč zvýšil těsně po přestávce z pokutového kopu,
když při přečíslení a kličce na střed nešikovně fauloval Mlýnský - 0:5. Bystřičtí
chodili i nadále do velkých přečíslení, na
druhé straně po centru Vojty Bílého
z pravé strany a zakončení od levého
okraje vápna lízl míč břevno. Trefovali se
ale opět hosté, střídající Kleisl nejprve po
přistrčení od Tomka vymetl zpoza šestnáctky pravý dolní růžek (0:6), znovu
Kleisl pak po centru zprava nadvakrát
hlavou dostal míč do sítě. Poprvé ještě
tasil Koutný reflexivní zákrok, na dorážku byl bez šance – 0:7. Alespoň mírnou
korekci zařídil po krásném přenesení
z pravé strany střílející Ondřej Procházka, jeho ránu na druhou tyč nezachytil
ani plachtící gólman - 1:7. Poté ještě napálil Bílý míč z pozici těsně za šestnáctkou do pravé spojnice, ale neprosadili se
už ani hosté, takže tip jedné z domácích
fanynek na výsledek 1:8 těsně odolal.

Spurný i střídající Jaromír Krása
mají teprve šestnáct.

Osobnost utkání
Výběr je v tomto případě jasný, a sice kapitán Velké Bystřice Martin Kaczmarczyk.
Brzy třiatřicetiletý útočník výrazně rozšířil svou sbírku jednoho sezónního zásahu
a prosadil se hned třikrát během úvodních čtyřiceti minut, v přesném zakončení navíc nezůstal osamocen. Dokázal svému týmu zajistit dostatečný náskok
a mimo jiné se tak postaral i o vítěznou
branku, a když vystřídal, štěstí v zakončení
po něm převzal Pavel Kleisl, jenž se trefil
dvakrát v rozmezí tří minut.

Zajímavost duelu

Atmosféra střetnutí
V obou týmech sice občas docházelo
k hlasitější výměně názorů a vysvětlování, co kdo měl udělat jinak, ale hrálo se
velice slušně a s minimem faulů, jediná
žlutá karta se zrodila až v samotném závěru. A také diváci přijímali navyšování
skóre statečně a poukazovali na velkou
sílu a postupové ambice soupeře. I za velice nepříznivého stavu dokázali trpělivě
sledovat hru a všímat si alespoň dílčích
pozitiv, odměnou jim byla krásná snižující branka.

Hvozdecká sestava byla v posledních letech známá tím, že na trávník nastupují sourozenecké dvojice
a případně i trojice, v té letošní spolu ale v základní sestavě nastupují
otec a syn Procházkové. Proti Velké
Bystřici naskočil bývalý kouč tehdy
ještě divizní Konice na levém okraji
obrany a odehrál přibližně hodinu
hry, o sedmadvacet let mladší Ondřej pak hájil opačný kraj defenzivy
a na place vydržel po celé střetnutí. I tak nebyl v sedmnácti letech
nejmladším členem domácí sestavy,
od začátku hrající útočník Michal

FC Hvozd

●● Zaslechl jsem, že tato branka
vás bude stát zápisné, v podobě
flašky. Co na to říkáte?
„Ne, to určitě nebude, protože já ještě
nejsem plnoletý, takže to nejde. (smích)
Možná jim donesu aspoň kofolu.“
●● Střela letěla přesně tak, jak
měla?
„No, snažil jsem se to trefit ke vzdálenější tyči a padlo to tam. Pozitivní
je to ale jen individuálně. Jak jsme
hráli, to určitě ne...“
●● Kde vězel problém, že jste dostali tolik gólů?
„Nechávali jsme vzadu zbytečně
spadnout balony, málo jsme běhali,
málo jsme se nabízeli, neměli jsme
vůbec chuť do hry. To ještě musíme
zlepšit a více se namotivovat před
zápasem.“

Foto: Jiří Možný

●● Zdálo se, že soupeř hrál strašně jednoduše a vy jste se sami dostávali pod tlak...
„My jsme se snažili na půlce něco
vymyslet, to ale bylo špatně, jeden
na jednoho si to máme dokazovat až
na šestnáctce. Tady jsme si měli nahrát a nezkoušet to jen individuálně.“
●● Jaké to tedy bylo na pozici
obránce?
„Já teď hrávám různě, tam kde je potřeba. Jako mladší dorostenec jsem
ale hrával na pozici pravého obránce
a stopera, takže to šlo. Není to lehké,
ale snažím se, aby to šlo.“
●● V týmu hrajete společně se
svým tátou, jak to vnímáte?
„Každý hrajeme na jiné straně, takže
dobré. To je velké pozitivum pro nás oba.
(smích) Před zápasem mi vždycky poradí
a v zápase se moc nepotkáváme...“

Pozápasové hodnocení trenérů
Rudolf ŠVEHLA - FC Hvozd:
„Nepodařený zápas, škoda, že na takového soupeře jsme
nebyli v nejsilnější sestavě... Soupeř je o třídu lepší než
my a zranění klíčových hráčů se proti tak zkušenému
mužstvu musela projevit. Ve hře dopředu jsme se snažili,
ale máme rozhozenou obranu a vzadu jsme z protiútoků dostávali po hrubých chybách strašně laciné branky.
Nesoustředěnost, nesehranost, to vše nás trápilo. Doufejme, že se to do příště zlepší. Pozitivum? Nasadil jsem
i tři dorostence a ti hráli celkem dobře.“

Vojtěch POSPÍŠIL - SK Velká Bystřice:
„Třetí zápas, třetí výhra, navíc venku. Začali jsme velice
dobře a hodně nám pomohly dva rychlé góly po brejcích. Kluky jsem nabádal, abychom hráli odzadu jednoduše a vepředu trošku konstruktivně, protože hřiště
bylo trochu kostrbaté. Pak nás domácí trošku přitlačili,
ale zvládli jsme to dobře. Mužstvo se cítí dobře a určitě nás tento výsledek požene, teď nás čeká derby proti
Doloplazům. Mrzí jen gól v závěru a zbytečný faul bez
balonu.“

SK Velká Bystřice

1 :7

3. kolo FGP studio I.B třídy, skupiny „B“ Olomouckého kraje
V. Bílý

K. Procházka

Goldscheid
Slouka

Rudolf

Vojtěch

ŠVEHLA

POSPÍŠIL

Mlýnský
Pospíšil

Dlabal

Koutný

Lukášek

Spurný

Voslař

Fiala
Vánský

D. Grulich

Kaczmarczyk
Najman

Hrabec

P. Muzikant
Smětal

O. Procházka

Kroupa

Z. Poles

Branky: 83. O. Procházka
Střely na branku:
Rohové kopy:

HVOZD

6
3

Střely mimo branku:

3

1 :7

V. BYSTŘICE

( 0 :4)

Rozhodčí: Vrba – Kučera, Valouch

Diváků: 66

Branky: 5., 9. a 37. Kaczmarczyk, 43. Lukášek, 48. Najman,
76. a 79. Kleisl
Střely na branku:
12 Střely mimo branku: 4
Rohové kopy:

5

Žluté karty: -

Žluté karty: 88. Smětal

Střídání: 57. Krása za D. Grulicha, 60. Kubica za K. Procházku

Střídání: 55. Kleisl za Kaczmarczyka, 62. Tomek za Kroupu
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kapitán Kratochvíl:
PŘESPOLNÍ DERBY S JEDNOZNAČNOU REŽIÍ - VRAHOVICKOU! Vrahovický
„Doufám, že už nás nikdo nezastaví!“
Držovice potěšily sousedy prachbídným až ostudným výkonem...

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
PORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
VRAHOVICE Tohle se nečekalo!
Otřepané, ale většinou pravdivé
rčení, že derby nemá favorita,
tentokrát neplatilo. Domácí
Vrahovice, které před sezónou
neskrývaly vysoké ambice si na
držovickém sousedovi s chutí
smlsly. Nastřílely mu sedm branek a to mohli být hosté ještě rádi, že jich bylo jen tolik! Od první
do poslední minuty byl mezi
oběma mužstvy výkonnostní
rozdíl několika tříd a vrahovičtí
příznivci jen nevěřícně kroutili
hlavami nad tím, jakým „výkonem“ se velký rival na jejich
trávníku prezentoval... Hodová
nálada tak byla po závěrečném
hvizdu ve vrahovickém areálu
oprávněně veselá!
Stav před výkopem
Souboje Vrahovic s Držovicemi mají
vždycky svůj osobitý náboj. Dvě sousední vesnice, jedna samostatná, druhá
jako příměstská část Prostějova, které
dělí dálnice. Letošní derby mělo navíc
punc hodového, protože Vrahovičtí
právě o uplynulém víkendu slavili. Oba
týmy nevstoupily do sezóny optimálně, do utkání šly bez poznaného pocitu vítězství. Papírovým favoritem byli
domácí, kteří přece jenom disponují
kvalitnější hráčskou základnou. Kádrové problémy naopak sužují Držovice,
které do sobotního duelu skládaly horko těžko jedenáct fotbalistů...

Vývoj zápasu
Od začátku až do konce se dalo utkání
přirovnat ke hře kočky s myší. Vrahovičtí se do soupeře pustili s velkou

chutí a od prvních minut zatlačili
chaoticky hrajícího soka na jeho polovinu. Zvláště akce řízené kapitánem
Kratochvílem, individuální technika a odvaha Závodského společně
s gólovým čichem Studeného, byly
pro nesourodou obranu Držovic neřešitelným problémem. Přestože se
na vedoucí branku čekalo poměrně
dlouho, o vítězi zápasu nebylo po
dvaceti minutách pochyb. Poločasový
stav tři nula byl hodně milosrdným
vyjádřením naprosté herní dominance Vrahovic. Při pohledu do statistik,
kdy už po pětačtyřiceti minutách vedli domácí na rohy 8:0, střely na branku
byly 11:1 a mimo 5:0, musí být každému vše jasné...

VRAHOVICE Hlavním režisérem totální destrukce rivalského soupeře byl domácí
kapitán Martin Kratochvíl (na
snímku). Svůj skvělý výkon ve
středu pole korunoval dvěma
chytrými brankami, navíc celý
zápas zásoboval své spoluhráče milimetrově přesnými přihrávkami a centry.

O
FOTO & VIDE
GALERIEklikni na

pv.cz
www.vecernik

Zdeněk Vysloužil
●● Prestižní derby - čekali jste
takhle jednoznačný průběh?
„Rozhodně ne! Očekávali jsme spíše
vyrovnaný zápas. Vůbec jsme nepočítali s tím, že bude mít jedno z mužstev
takhle navrch.“
●● Kdy jste na hřišti poznali, že
jasně vyhrajete?
„Asi po poločase. Přišli jsme na to, že
nám dávají hodně prostoru, z čehož
pramenilo velké množství našich
šancí. Naštěstí jsme je dokázali i proměňovat.“
●● Hlavně v útočné fázi jste mohli
prakticky dělat, co chcete. Zažil jste
někdy podobný zápas v mužské kategorii?
„Jednou ano, ale to bylo spíše o štěstí.
Tentokrát jsme byli asi opravdu o tolik lepší než soupeř, za což jsme samozřejmě rádi.“
●● Těší takový výsledek o to více,
že se jednalo o derby?

Jan Studený (s míčem) uniká držovickým Marku Valentovi a Tomáši Hoškovi (č. 2).
Foto: Zdeněk Vysloužil

tin Kratochvíl, když správně vyhod- o náhodný skutek, nebo budou Vrahonotil situaci a nechytatelnou šajtlí po- vičtí obdobně útočně ladění i v dalších
slal míč z pravého rohu šestnáctky na zápasech mistrovského podzimu.
Zlomovým faktem celého zápasu byla vzdálenější tyč - 7:0.
Atmosféra střetnutí
naivní hra Držovic. Hostující mužOsobnost utkání
stvo, jehož sestava se skládala ještě pět
Na to, že se jednalo o nejprestižnější
minut před výkopem, se rozhodlo
k otevřené hře, která však na nažhave- Vybrat jednoho jediného z perfektně derby a ve Vrahovicích byly hody,
ného soupeře nemohla platit. Sehraná vyladěného orchestru Vrahovic by se v areálu sešlo na místní poměry
domácí parta si od začátku udělala bylo hodně těžké. Nejvýraznějšími nemnoho diváků. Vzhledem k jednoz děravé obrany Držovic doslova den osobnostmi vítězného týmu byli značnému průběhu pak ani neplály
otevřených dveří a bylo jen otázkou, hned tři plejeři. Hlavním motorem tradiční emoce, mezi oběma tábory
kolik nakonec branek do sítě nešťast- a mozkem domácí hry byl Martin příznivců. Zkrátka divácká kulisa byla
ného Jetela padne. Po dvou nepromě- Kratochvíl, autor dvou branek a něko- spíše komornější, a ti co nepřišli, moněných loženkách Závodského od- lika gólových přihrávek. Osvědče- hou jen litovat. Podobné pokoření
startoval bohatý brankostroj Studený, ným zakončovatelem, je pak již něko- největšího soka se totiž asi hned tak
jenž vstřelil vítězný gól střelou podél lik let „John“ Studený, jenž se trefil opakovat nebude!
Jetela - 1:0. Následně se po rychlé akci také dvakrát, a navíc spálil několik
středem prosadil Farný (2:0), a po in- dalších šancí. Vynikající dojem pak
dividuální akci, kdy posadil na zadek zanechal i Michal Závodský, jenž svou
Hradečného, se trefil z úhlu Závodný technikou a rychlostí působil zoufalé
- 3:0. Destrukce Držovic pokračovala obraně soupeře neskutečné potíže!
i po změně stran, kdy nejprve spálili
Jan ŘEZNÍČEK - TJ Sokol Vrahovice:
Zajímavost duelu
další loženky Studený a Prucek. Z kli„Zápas
musím hodnotit jednoznačně pozitivně, máme
du rozjeté Vrahovice nevyvedla ani
velkou radost z tříbodového zisku. Předvedli jsme super
ojedinělá akce, po níž trefil Rolný hor- Střelecká exploze Vrahovic. Mužstvo, výkon a jsme navýsost spokojení. Že zápas proběhne
ní tyč. Ráznou odpovědí byla pohoto- které v dosavadních dvou zápasech takhle jasně, jsme rozhodně nečekali. Mysleli jsme, že to
vá dorážka Studeného - 4:0. Rukavici sezóny vstřelilo pouhou jednu branku, bude o hodně těžší. Neřekl bych, že byly Držovice o tosoupeř navlékl Kratochvíl, když na- se tentokrát gólově rozparádilo. Sedm lik horší, my jsme ale hráli výborně! Klukům to zkrátka
chytal Jetela přímo z rohu - 5:0! Zpívat vstřelených branek v jednom utkání je sedlo se vším všudy. Předchozí dva zápasy nám nevyšly,
kanára slyšeli hosté po krásné akci Zá- mimořádný počin, navíc minimálně ale tragédii jsme z toho nedělali. Jsem tu nový, kluci se učí.
vodský - Kratochvíl a hlavou zakonču- stejný počet stoprocentních šancí ješ- Jsem rád, že nám to dnes vyšlo. Rádi bychom se pohybojící Klíč - 6:0. Krásnou tečku za svým tě domácí šutéři neproměnili! Bude vali v popředí tabulky. Kdybychom byli po podzimu do
skvělým vystoupením pak učinil Mar- zajímavé sledovat, jestli se jednalo páté příčky, tak bychom byli asi spokojení.“

Zásadní okamžiky

Foto: Zdeněk Vysloužil

„Vždycky potěší, když vyhrajete v derby, navíc o tolik branek a hezkých.“
●● Do sezóny jste vstupovali asi
s vyššími ambicemi, než nasvědčovaly výsledky prvních dvou kol...
„Každopádně ano. Nepovedl se nám
domácí zápas s Hanou. Za úmorného
vedra jsme inkasovali hloupé góly. Za
ztrátu považuji i remízu ve Zdětíně.
Doufám, že po dnešku už to bude
směřovat tam, kam chceme.“
●● Věříte, že jste najeli na vítěznou
vlnu?
„Doufám, že už jo a nikdo nás už
nezastaví! Čeká nás ještě pár těžších zápasů, které však musíme
zvládnout.“

Pozápasové hodnocení trenérů

TJ Sokol Vrahovice

Marek VALENTA - TJ Sokol Držovice:
„Nejsou lidi! Jsme rádi, když se nás na zápas sejde jedenáct... Momentálně jsme v obrovské krizi. Soupeř
byl lepší a zaslouženě vyhrál, nevím co k tomu více
říct. V současnosti sháním hráče, kde se dá, obvolávám koho znám. Já jsem už starý, další spoluhráči
taky, už na to nemáme, abychom se s těmi mladými
honili...“

VEČERNÍK V NOVÉM I SE SPORTEM
●● celobarevné vydání
●● více sportu

●● více informací
●● více fotografií

TJ Sokol Držovice

7 :0

3. kolo Sportika II. třídy OFS Prostějov
Závodský

Michalec

Koutný
Hradečný

Jan

Marek

ŘEZNÍČEK

VALENTA

Procházka
Žáček
Pokorný

Zahradníček

Studený

Šatný
Jetel

Jodl
Rolný

Šmíd
Farný

Hošek

Valenta

Kratochvíl
Krčmář

Doležel

Popelka

Prucek

Branky: 26. a 62. Studený, 29. Farný, 36. Závodský, 66 a 78.
Kratochvíl, 71. Klíč
Střely na branku:
20 Střely mimo branku: 9
Rohové kopy:

12

VRAHOVICE

7 :0

DRŽOVICE

Branky: 41. Kotlár

( 3 :0)

Střely na branku:
Rozhodčí: Horák – Kvapil, Bašný

Diváků: 85

Rohové kopy:

Žluté karty: -

Žluté karty: 52. Zahradníček, 61. Popelka, 82. Šatný

Střídání: 51. Marek za Jodla, 65. Klíč za Farného

Střídání: 46. Dokoupil za Krčmáře, 76. Budaj za Rolného

2
1

Střely mimo branku:

4

30
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HRÁČ

PODLE

VEČERNÍKU
PETR NEKUDA
By u všech třech branek - dvě vstřelil, jedByl
nu „zařídil“, když na něj soupeř udělal
faul v šestnáctce. S Kroupou začínají
fa
být dobře sehraná dvojice, a pokud by
bý
to bylo možné, na hráče utkání bychom
nejraději nominovali oba. Stejně tak se
nej
totiž dá říci, že všechny branky „udělal“
Kroupa - na dvě Nekudovi nahrál, jednu
Krou
vstřelil z penalty sám. Prostě útočné duo,
vstře
jak má
m být!

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb

pohledem Karla Kroupy
„Opět jsme se přesvědčili o tom, že papírově o něco slabší soupeři nám nevyhovují. Říkáme si to do nekonečna, že tyto soupeře nelze podcenit. Dnes
jsme sice rezervu Slovácka až tak nepodcenili, ale přece jen jsme v první půli
trochu zaspali. Nejvíc mě mrzí ten obdržený gól do kabiny. Zápas se zbytečně zdramatizoval, takovéto soupeře bychom měli jednoznačně přehrávat od
samého začátku a nestrachovat o výsledek. V kabině jsme si k tomu něco
řekli a druhý poločas už končil lépe. První dvě kola byli určitě těžší soupeři,
dnes si možná hodně lidí říkalo, že to jsou povinné tři body, ale museli jsme
také podat zodpovědný výkon, abychom zápas zvládli. Velmi se mi líbí, že
trenér má z čeho vybírat, máme v týmu zdravou konkurenci, což tady v minulé sezóně nebylo. Ti hráči, co aktuálně nastoupí, jsou pro mužstvo přínosem, to je skvělá zpráva. Na pohár s Třincem se sestava určitě mírně obmění,
kluci se budou chtít ukázat a rozhodně nejsme bez šancí.“ Karel Kroupa
útočník 1.SK Prostějov

Škoda, že Pelta nevydržel ještě na druhý poločas,

předseda FAČR tak viděl ten méně povedený

PROSTĚJOV Ve druhém
domácím zápase aktuální sezóny přivítali fotbalisté 1.SK Prostějov mladíky
pro Večerník
z Uherského Hradiště. Elita
Tomáš
Slovácka hrála ve stejném
KALÁB
čase prvoligový zápas
v Jihlavě, což na Hanou přivedlo tým složený většinou z hráčů
ve věku do dvaceti let. Byť svou nespornou kvalitu tito fotbalisté prokázali, na zkušený tým domácích prostě v sobotu
odpoledne neměli. A zápas měl zajímavost navíc, z V.I.P. tribuny jej totiž sledoval sám předseda Fotbalové asociace České
republiky Miroslav Pelta (čtěte na straně 31 – pozn.red.).

exkluzivní
zpravodajství

Specifičnost utkání na prahu anglického týdne, během něhož sehrají
prostějovští fotbalisté dva těžké zápasy, zamíchala sestavou, ze které navíc
vypadl také distancovaný Jan Koudelka, který dostal za vyloučení v duelu
s Hlučínem stopku na jeden zápas.
Do základní sestavy se na „svou“ pravou stranu vrátil Martin Hirsch, laborující poslední týdny s kolenem. „Prognóza zrovna příznivá není, mohu ale
bez problémů hrát,“ netvářil se hbitý

obránce příliš optimisticky. „Snad
koleno vydrží do konce podzimu
a léčba přijde na řadu v zimní přestávce,“ doufá v lepší variantu. Jelikož
Petrželovo zranění z Hlučína naštěstí
nebylo vážné, takže mohl nastoupit
v záložní řadě, kde dostal příležitost
od začátku také Langer. Ten nepohrdl
možností se ukázat v dobrém světle
a na hřišti hýřil aktivitou, byť někdy
postrádal potřebnou přesnost. Mezi
třemi tyčemi opět kraloval Kofroň,

Takhle se má proměňovat penalta! Brankář Nemrava kouká za míčem
na opačnou stranu, prostějovský kanonýr Kroupa (zcela vpravo) se opět
nemýlil.
Foto: Tomáš Kaláb

který hned v úvodu zamezil gólu, který by nepochybně hosty posadil do
sedla. „Do jaké míry se bude dařit celému týmu, bude se dařit i mně,“ reagoval na dotaz, jestli se v prostějovské
brance zabydlel definitivně.
Po emočně vypjatém utkání v Hlučíně
působilo to sobotní jako balzám na
nervy. Z obou stran korektně vedený
souboj nebyl poznamenán ani spornými výkony rozhodčích, hlavní udělil
pouhé dvě žluté karty. Případné otaz-

níky mohla vzbuzovat snad jen odpískaná penalta, dlužno ale dodat, že sudí
odpustil hostům ještě nejméně jeden
další sporný zákrok v šestnáctce.
Devět bodů ze tří utkání je skvělý
vstup do sezóny. Jak se jej podaří
přetavit do pohárového souboje
s druholigovým Třincem, uvidí
diváci, kteří si najdou cestu na stadion SCM Za Místním nádražím,
tento čtvrtek 27. srpna od 16:30
hodin.

Z utkání s prvním nováčkem je ŠLÁGR KOLA
PROSTĚJOV Kdopak by si ještě
před pár týdny na startu soutěže pomyslel, že v utkání čtvrtého kola MSFL na sebe narazí
lídři tabulky?! Pro prostějovské
barvy mělo být utkání zajímavé
tím, že soupeřem jim bude první
z nováčků, maximálně osobou
kapitána Otrokovic, kterým je
bývalý kapitán „eskáčka“ Tomáš Mazouch. Nakonec půjde
o mnoho víc, o souboj prvních
dvou celků třetiligové tabulky!
O tom, že nováčkovská euforie dokáže divy, bylo napsáno už mnoho.
Viktoria Otrokovice je toho dalším
živoucím příkladem, když po dese-

tině soutěže vede tabulku bez ztráty
bodu a s impozantním skóre 13:2.
Rezervu Slovácka totiž Viktoria
pokořila 4:0, v neděli pak doma rozstřílela Třebíč 6:0, když dvacetiletý
útočník Silný vstřelil čtyři branky,
další dvě přidal právě Mazouch.

Svěřenci trenéra Marka Sedláka nastoupili ve složení Balážik – Rajnoha,
Juráň, Jasenský, Netopil – Šuranský,
Elšík, Němec (67. Zach), Mazouch –
Silný, Mlýnek (68. Juhás).
„Otrokovice budou hodně nepříjemný soupeř, který je v typické no-

váčkovské euforii. Jejich zápas jsem
viděl a na jejich hřišti nás nečeká nic
jednoduchého,“ je si vědom síly soupeře trenér Prostějova František Jura.
„Jedeme ale na vítězné vlně a věřím,
že si ji ještě protáhneme,“ hledí do
budoucna s optimismem.
(tok)

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Kroupova penalta rozhodla, Nekuda vstřelil dva góly

RYCHLÝ
VEČERNÍK 1.SK Pv
Kapitánem zùstane
Kroupa
Prostějov (tok) - S návratem Martina Hirsche do sestavy musela
kabina vyřešit otázku, kdo bude
nadále nosit kapitánskou pásku na
rukávu. Po zvážení všech okolností
a návrhu bývalého kapitána z většiny jarní sezóny zůstane tato funkce
zkušenému hráči a střelci týmu
Karlu Kroupovi. A pokud lze zvenčí posoudit, jde o dobrou volbu.

Fotbalisté a hokejisté
se dohodli
Prostějov (tok) - Stejně jako loni
hrozila v případě druhého kola
poháru termínová kolize s přípravným utkáním hokejistů, kteří ve
čtvrtek hostí účastníka slovenské
extraligy Skalicu. František Jura
se dohodl s manažerem Jestřábů
Jiřím Vykoukalem na posunu začátku obou zápasů (1.SK Prostějov
versus Třinec začne v 16:30 hodin,
LHK Jestřábi Prostějov versus Skalica od 18:30 hodin), takže fanoušci by měli zvládnout obojí.

1.FC Sl.B 3:1

PROSTĚJOV Rozhodnuto mohlo
být už po první pětačtyřicetiminutovce, kdyby ovšem domácí tým
zužitkoval množství příležitostí, které
si vypracoval. Jak je důležitá pojistka
při jednobrankovém náskoku se ukázalo při náhodném srovnání skóre
Fojtáškem, vstup do druhé půle ale
o osudu utkání třetího kola třetí nejvyšší soutěže rozhodl. Tým 1.SK Prostějov je po něm nadále stoprocentní
a za nováčkem z Otrokovic mu patří
druhá příčka jen díky horšímu skóre.

Tomáš Kaláb
Prostějov hrál od úvodního hvizdu
aktivně a už po pěti minutách se
dostal do dobré pozice po nabídce Zelenky Petržela, místo zakon-

čení ovšem volil přihrávku, která
oči zrovna neměla. Smolný den
měl krajní bek Slovácka Chýla,
který se v prvních minutách zranil
a musel z utkání odstoupit. Ke
konci první desetiminutovky potáhl míč po pravé straně Vinkler,
Kofroň zmenšil střelecký úhel
a míč skončil mimo branku.
O chvíli později zpracoval míč
v šestnáctce Kroupa pro Nekudu,
který přesnou střelou k tyči otevřel skóre - 1:0. Kroupa byl aktivní
i nadále, ani efektní pokus o zakončení se mezi tři tyče ale nevešel.
Totéž lze napsat o Nekudově střele
z otočky, jemuž míč pěkně nacentroval zleva Pančochář. A když ani
Zelenkovy průnikové přihrávky na
Kroupu a Nekudu ke kýžené druhé
brance nevedly, ozvali se nečekaně
hosté. Fojtáškův postup po pravé
straně domácí obrana podcenila
a mladý útočník trefil přesně pod

1.SK
PROSTÌJOV

František JURA
- 1.SK Prostìjov:
„Utkání se po třetím vítězství hodnotí
jistě dobře. Druhá polovina byla z naší
strany lepší, fotbalovější. Před branku
létalo hodně centrů, ale v šestnáctce
jsme se málo pohybovali a nedělali
místo pro hráče, který by zakončil. Z ojedinělého protiútoku a po chybě defenzivy jsme dostali smolný gól, což
atmosféře v šatně nepomohlo. Nabádal jsem kluky, aby si
věřili, vzali si to k srdci a celkem zaslouženě jsme vyhráli.“
víko - 1:1! „Čekal jsem, že spíš přihraje pod sebe na nabíhající spoluhráče, hlídal jsem si tuto variantu,
ale takovou střelu jsem nečekal,
chytat se to nedalo,“ komentoval
situaci po zápase Kofroň.
Hned z prvního útoku po změně
stran fauloval na levé straně velkého
vápna Petrucha Nekudu a rutinér

Vladimír MICHAL
- 1.FC Slovácko „B“:
„Přijeli jsme s mladým kádrem, který předvedl solidní výkon, který odpovídal našim možnostem. Někteří
hráli po dlouhodobějším zranění,
a nezbývá, než celý tým pochválit.
Mrzí mě, že rozhodčí odpískal takovou penaltu, která
podle mého osobního názoru byla sporná! Srazila nás
pochopitelně do kolen a jsem přesvědčen, že tým jako
Prostějov nemá toto zapotřebí...“

Kroupa nedal mladému Nemravovi šanci – 2:1. O chvíli později
další Kroupova střela jen vyprášila
rukavice hostujícího brankáře. Velkou šanci vstřelit pojistkový třetí
gól měl po Langerově přihrávce
Hirsch, jeho utěšenou ránu z voleje vytáhl Nemrava nad břevno své
branky.

V 68. minutě Hirsch nabídl balón
Nekudovi, ten ale ještě z voleje netrefil „zařízení“. To o deset minut
později technickou střelou zužitkoval příležitost vypracovanou
Fládrem s Kroupou – 3:1. Domácí
už zbytek zápasu zkušeně dohráli
a po právu se po závěrečném hvizdu
radovali z dalších tří bodů.

„Do každého utkání jdeme s cílem vyhrát,“

říká střelec dvou branek Petr NEKUDA

PROSTĚJOV Po příchodu
do Prostějova rozdával góly
pro Večerník
soupeřům v přípravě, v misTomáš KALÁB
trovském utkání se do utkání
s rezervou Slovácka netrefil. Vše si vynahradil uplynulou sobotu
a zaostává o jednu branku za svým parťákem v útoku Kroupou.
Není náhodou, že oba vstřelili dohromady pět ze šesti dosud
vstřelených branek.
exkluzivní rozhovor
ovor

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

Pozápasové hodnocení trenérù

●● Tentokrát jste byl u všech třech
branek, takže spokojenost?
„V prvním poločase jsem měl ještě
dvě tři šance, které jsem měl vyřešit
líp, měl jsem si s Karlem víc vyhovět

a trefit míč do prostoru, do kterého
nabíhal. Po prvním poločase jsme
měli vést nejmíň o dvě branky a získali bychom klid do dalšího průběhu
zápasu.“

●●Místo vstřelených branek ovšem
přišlo vyrovnání, jak to zapůsobilo
na psychiku týmu?
„Ke konci poločasu jsme obdrželi
gól z ojedinělé protiakce, s psychologickým efektem gólu do šatny se
musí srovnat každý po svém. Důležité bylo, že jsme nebyli pod tlakem
a vytvořili si dostatek příležitostí, na
jejichž efektivním využití ještě musíme zapracovat.“
●● Trenér Slovácka zpochybňoval
odpískanou penaltu, jak jste viděl
tu situaci jako její aktér?

„Obránce mi zavadil o nohu, takže
penalta se pískat dala, jestli byla stoprocentní, nemohu samozřejmě posoudit. Tak jako my jsme dostali gól
před koncem poločasu, tak jsme hned
po přestávce soupeři branku vstřelili.
Někoho to zdravě nakopne, někdo
se třeba uklidní a dostane do útlumu,
herní situace působí na každého jinak.“
●●Dá se považovat devět bodů ze tří
utkání za úvod z říše snů?
„Když se podívám na náš mančaft a na
ostatní, musíme jít do každého zápasu
s cílem vyhrát. To se nám samozřejmě

vždycky nepodaří, ale očekává se to
od nás. Je samozřejmě dobře, že jsme
třikrát za sebou vyhráli, určitě to nevnímám jako nějaké překvapení.“
●●V Třinci jste strávil jednu sezónu,
jak vidíte čtvrteční pohárové utkání?
„Samozřejmě se těším, se spoustou lidí
se tam znám. Ta sezóna tam nebyla
zrovna nejpovedenější, protože Třinec
po ní spadl z druhé ligy. Od té doby
se výkonnostně pohybuje na pomezí
obou soutěží, takže bez šancí určitě
nejsme, hrajeme doma, výsledek je
otevřený.“

Pondělí 24. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

fotbal

ESKÁČKO BOJUJE O ZLÍN

PROSTĚJOV Díky bratrské dvo- dodává úspěšný stoper druholigové- dostat co nejdál, ale pro nás je důležitá
jici Pavlovi a Markovi Hlochovým, ho celku.
sezóna jako celek,“ naznačil třinecké
kteří dříve či aktuálně oblékají Tomu se v rozjetém ligovém ročníku priority Hloch.
prostějovský dres, dostává utkání daří se střídavými úspěchy. V prvním A jak se chystají v prostějovském táboře,
druhého kola domácího poháru kole poháru jasně vyřadil Nový kde zatím panuje výborná nálada, neboť
MOL Cup nový náboj. Druholi- Jičín 5:0, vstup do ligy se rovněž mužstvo zvládlo všechny tři zápasy
gový Třinec sice nepatří k vysoce vydařil, když slezský tým deklasoval nového ročníku MSFL vítězně? „Na
atraktivním soupeřům, jakým nováčka, rezervu Sigmy 5:1. Poté utkání s Třincem chystáme změny
byla posledně olomoucká
v sestavě, protože je potřeba rozložit
Sigma, ale možnost hry Po
zátěž tří zápasů v řadě. Bude to těžký
tkají se v poh
dvou bratrů - stoperů na
árovém duelu soupeř, je to přece jen účastník
opačných stranách hřiště
druhé ligy, takže kvalitu má. My
na høišti bratø
jistě přitahuje pozornost...
ale
cítíme jakousi šanci, chceme
i Hlochové?
„Neměl jsem zrovna rase o postup porvat a samozřejmě
dost, když jsem se dozvěděl, že
rádi bychom postoupili, protože
k utkání druhého kola pojedeme uhrál bezgólovou remízu v Pardu- v dalším kole čeká Zlín, který aktuálně
do Prostějova,“ odkryl exkluzivně bicích, aby doma padnul s exligovými táhne svými výkony v první lize,“ uvVečerníku své pocity Pavel Hloch, Budějovicemi. V zatím posledním ut- edl pro Večerník František Jura, GSM
hrající od letošní zimy v Třinci. kání sice vedl o poločase ve Znojmě, a trenér „A“-týmu 1.SK Prostějov.
„S klukama si sice voláme, ale přijedu nakonec si domů odvezl Třinec Jestli se podaří „eskáčku“
za Třinec a těch devadesát minut porážku 2:5. „V uplynulém týdnu premiérový postup do třetího
půjde vše stranou, až poté budu jsme se po prohraném domácím ut- kola poháru, můžete sledozase Prostějovák. S Markem jsme se kání připravovali na ligu ve Znojmě, vat ve čtvrtek 27. srpna od
o zápase nijak nebavili, nevím záměry pak je teprve na řadě příprava na po- 16:30 hodin na stadionu SCM
(tok)
trenéra, jestli se bratr podívá na hřiště,“ hár. V něm se samozřejmě každý chce Za Místním nádražím.
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KAREL školil
benjamínky

Opora 1.SK Prostějov Karel Kroupa si s malými fotbalisty Kostelce na Hané rozuměl.

Foto: Zdeněk Vysloužil

KOSTELEC NA HANÉ Jak kopat penalty? Poradí Karel Kroupa! Kostelecký fotbalový potěr, jenž absolvoval minulý týden čtyřdenní soustředění, se mohl inspirovat od bývalého ligáče. Vyhlášený střelec Karel Kroupa, momentálně
ve službách prostějovského 1.SK, se aktivně zapojil do jedné ze tří čtvrtečních tréninkových jednotek.
„Soustředění se zúčastnilo dvacet dětí kategorie starší přípravky a mladších žáků. Aktivně nám pomohli i Karel
Kroupa, Lukáš Staroba (trenér Sigmy U17) a Michal Hrubý (šéftrenér sigmáckých přípravek), se kterými se
osobně znám a jsem rád, že zde byli,“ prozradil Večerníku Juraj Šulc, hlavní trenér kostelecké mládeže.
(zv)

Na "eskáčko" zavítal sám šéf

českého fotbalu Miroslav Pelta
zjistili jsme
Miroslav Pelta (uprostřed v růžovém triku) sleduje v přítomnosti spolumajitele
TK PLUS Miroslava Černoška (v modrém vlevo) a šéfa fotbalového klubu Petra
Langra (zcela vpravo) zápas domácích se Slováckem „B“. Foto: Tomáš Kaláb

PROSTĚJOV Kdo se při sobotním utkání třetího kola MSFL
pozorně díval na terasu budovy
SCM Za Místním nádražím, mohl
na utkání prostějovských fotbalis-

tů proti rezervě Slovácka zahlédnout v prvním poločase neobvyklého diváka. Nebyl jím nikdo jiný,
než samotný předseda fotbalové
asociace Miroslav Pelta! První
muž české kopané přijal pozvání
a po čase opat zavítal na Hanou...
Před samotným zápasem se Peltaa
setkal s místním sportovním me--

cenášem Miroslavem Černoškem,
v jehož doprovodu navštívil sportovní fotbalový areál za Olympijskou
ulicí a viděl také stadion na Sportovní ulici, který pamatuje slavné
časy prostějovské kopané, ale dnes je
v zuboženém stavu.
Ve společnosti předsedy klubu Petra Langra a klubového vedení strávil

v reprezentačních prostorách stadionu SCM Za Místním nádražím
chvilky před výkopem třetího kola
MSFL, na konci prvního poločasu
návštěvu našeho města ukončil.
Ještě předtím si ale předseda
FAČR našel chvilku na exkluzivní rozhovor pro Večerník...
(tok)

Pohár města Prostějova
v malé kopané je tady „FOTBAL JE V PROSTĚJOVĚ NA DOBRÉ ÚROVNI,“ OCENIL PELTA PRÁCI ZDEJŠÍCH ČINOVNÍKŮ
PROSTĚJOV Nová sezóna
okresních soutěží v malé kopané našeho regionu začíná jako
obvykle základními skupinami
Poháru města Prostějova mužů
2015/2016. Letošní ročník se
koná v rámci akce ČUS Sportuj
s námi.

Přihlásilo se celkem deset týmů,
které byly rozlosovány do tří grup:
dvou tříčlenných a jedné čtyřčlenné.
Všechny se hrají v sobotu 29. srpna
od 9.00 hodin v Laškově, v Brodku
u Prostějova a v Dřevnovicích, z každé postoupí do semifinálové fáze dvě
nejlepší družstva.
(kopa, son)

Program základní èásti Poháru mìsta Prostìjova
201520/16 (29. srpna)

Skupina A – hřiště Laškov: 9.00 MK Medvědi Prostějov – Spojené kluby Hluchov/Čehovice, 9.55 1.FC Laškov – Medvědi PV, 10.50 Hluchov/
Čehovice – Laškov.
Skupina B – hřiště Brodek u Prostějova: 9.00 SK Juniors SEMOS Hluchov – SK Chaloupka Prostějov, 9.55 MK Brodek u Prostějova – J. Hluchov, 10.50 Chaloupka PV – Brodek u PV.
Skupina C – hřiště Dřevnovice: 8.00 Víceměřice – Dřevnovice, 9.00 SK
Dřevnovice – FK Vrbátky, 9.45 SK Tomek Dobrochov – SK Mexico Víceměřice, 10.45 Vrbátky – Víceměřice, 11.35 Dřevnovice – Dobrochov,
12.30 Dobrochov – Vrbátky

IV. tøída OFS Prostìjov
pøelosování
3. kolo, neděle 23. srpna,
16.30:

8. kolo, neděle 27. září,
16.00:

Mostkovice „B“ – Brodek u Prostějova „B“
(sobota 22. srpna, 16.30), Pivín „B“ – Přemyslovice „B“, Plumlov „B“ – Biskupice, Tvorovice – Pavlovice u Kojetína, Želeč volno.

Biskupice – Brodek u Prostějova „B“, Želeč
– Přemyslovice „B“, Plumlov „B“ – Pivín „B“,
Tvorovice – Mostkovice „B“, Pavlovice u Kojetína volno.

4. kolo, neděle 30. srpna,
16.30:

9. kolo, neděle 4. října,
15.30:

Brodek u Prostějova „B“ – Pivín „B“, Pavlovice u Kojetína – Mostkovice „B“, Biskupice
– Tvorovice, Želeč – Plumlov „B“, Přemyslovice „B“ volno.

Pivín „B“ – Tvorovice (sobota 3. října,
15.30), Brodek u Prostějova „B“ – Želeč (sobota 3. října, 15.30), Pavlovice u Kojetína –
Biskupice, Přemyslovice „B“ – Plumlov „B“,
Mostkovice „B“ volno.

5. kolo, sobota 5. září,
16.30:
Tvorovice – Želeč, Mostkovice „B“ – Biskupice, Pivín „B“ – Pavlovice u Kojetína,
Přemyslovice „B“ – Brodek u Prostějova „B“,
Plumlov „B“ volno.

6. kolo, neděle 13. září,
16.00:
Pavlovice u Kojetína – Přemyslovice „B“,
Biskupice – Pivín „B“, Želeč – Mostkovice
„B“, Plumlov „B“ – Tvorovice, Brodek u Prostějova „B“ volno.

7. kolo, sobota 19. září,
16.00:
Mostkovice „B“ – Plumlov „B“, Pivín „B“
– Želeč, Přemyslovice „B“ – Biskupice (neděle 20. září, 16.00), Brodek u Prostějova
„B“ – Pavlovice u Kojetína (neděle 20. září,
16.00), Tvorovice volno.

PROSTĚJOV Není běžné, aby
do Prostějova zavítal nejvyšší
představitel nejmasovějšího
a nejoblíbenějšího sportu.
Večerník, který se o návštěvě
exkluzivně dozvěděl již několik
dnů předtím, tedy využil této
mimořádné příležitosti a položil Miroslavu Peltovi několik
otázek.

Tomáš Kaláb
●● Do Prostějova vás přivedly pracovní povinnosti, nebo jde pouze
o osobní návštěvu?
„Dá se za tím najít ryze osobní pozvání
Mirka Černoška. Říkal jsem, že mám
tento víkend v sobotu čas, tak jsme si naplánovali moji návštěvu. Jsme kamarádi,
tudíž jsme se dohodli na osobní schůzce.
Přijel jsem se podívat, jaké má Prostějov
mužstvo, jaké zde mají fotbalisté zázemí
a poúpovídat si s Mirkem.“ (úsměv)
●● Jaké dojmy si odvezete z našeho
města?
„Úroveň zápasu s rezervou Slovácka mě
mile překvapila. Je vidět, že Prostějov má
kvalitní mužstvo, hraje zde exprvoligoví
plejeři Kroupa či Zelenka a další kluci,

kteří mají ligové zkušenosti. Viděl jsem
také sportoviště a myslím, že s fotbalem
je to v Prostějově na dobré úrovni.“
●● Před současným ročníkem se
ČFL rozšířila na dvacet týmů, zatímco druhá liga nedala dohromady
ani šestnáct účastníků. Reflektujete tento stav v tom smyslu, že více
táhnou soutěže na Moravě a v Čechách než ta celostátní?
„Jsem osobně zklamaný z toho, že se
nepodařilo najít druhého postupujícího do druhé ligy. Příčinou bylo dění
kolem Viktorie Žižkov, což se někdy
stává, ale myslím, že se situace kolem
národní ligy brzy srovná. Podle mě by
byla velká škoda, abychom upustili od
celorepublikové druhé ligy, která má
svoji úroveň a návštěvnost. Řekl bych,
že ustanovení české a moravskoslezské
druhé ligy by soutěže rozmělnilo a mělo
za následek pokles kvality.“
●● Ještě pro vyjasnění fanouškům,
v čem spočívá osamostatnění první
a druhé ligy, k němuž byly učiněny
patřičné kroky?
„Samostatnost profesionálních lig je
normální věc, která je běžná ve většině
evropských zemí. Jde o to, že veškeré
obchodní aktivity, prodej televizních

Dohrávané 1. kolo, neděle
18. října, 15.00:

Vítězný domácí tým TJ Sokol Brodek u Pv. Foto: archiv TJ Sokol Brodek u Prostějova

BRODEK U PROSTĚJOVA Udělali
mu na nebi radost! Suverénním
Mostkovice „B“ – Pivín „B“ (sobota 17. října,
15.00), Želeč – Pavlovice u Kojetína, Plum- způsobem ovládli dorostenci Brodlov „B“ – Brodek u Prostějova „B“, Tvorovice ku u Prostějova domácí memoriál
– Přemyslovice „B“, Biskupice volno.
Václava Loncka. Turnaj pojmenovaný po legendárním trenérovi
místního klubu se konal o předminulém víkendu již počtvrté a zúčastnilo se ho kvarteto regionálních
týmů.

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

práv a podobně, si chce liga dělat sama.
Rozumím tomu, nemáme s tím problém. Pouze se teď musíme domluvit
na způsobu rozdělení prostředků z národních dotačních programů, ale mys-

lím, že se to během krátké doby podaří
vyřešit. Plánujeme, že od prvního července příštího roku by byla samostatná
liga, jde pouze o organizačně-ekonomické opatření.“

Brodečtí dorosti doma excelovali!

Dohrávané 2. kolo, neděle
11. října, 15.00:
Přemyslovice „B“ – Mostkovice „B“, Brodek
u Prostějova „B“ – Tvorovice, Pavlovice
u Kojetína – Plumlov „B“, Biskupice – Želeč,
Pivín „B“ volno.

Předseda FAČR Miroslav Pelta (vpravo)
v rozhovoru s předsedou 1.SK Prostějov
Petrem Langrem ve
fotbalovém areálu za
Olympijskou ulicí.
Foto: Tomáš Kaláb

Jednoznačně nejlepším týmem celého
klání se ukázali domácí dorostenci. Ti
dokázali v semifinále deklasovat své
vrstevníky z Kralic poměrem 11:0!
Druhým finalistou se stali borci Pivína, kteří přehráli Plumlov - 3:1. V boji
o třetí místo se radovali plumlovští
plejeři, když předčili mladé Kraličany
výsledkem 4:1. Očekávané finále se pak
stalo jasnou záležitostí. Rozjetý brodec-

ký výběr nasázel Pivínu půltucet branek sbor Radek Kolařík, Jaroslav Novák
a Jiří Hochman.
(zv)
a mohl se radovat z vítězné trofeje!
Tradiční a atraktivní vložkou brodec- Výsledkový servis najdete na straně 20.
kých fotbalových akcí jsou i dovednostní soutěže. Vítězi jednotlivých
disciplín se stali: Jan Srostlík z Brodku, Darina Makošová z Pivína a Radek Kolařík opět z Brodku. Vyhlášena byla i nejlepší fanynka, kterou
se stala Vendy Vítková z Prostějova, jenž hnala na zteč domácí
šutéry. Došlo i na ohodnocení funkcionářské činnosti. Čestné uznání za
dlouholetou oddílovou práci obdrželi pánové Vlastimil Richter a František Navrátil. Na bezproblémovém
chodu turnaje se podíleli i rozhodčí
Jaroslav Kaplánek, Michal Jelínek,
Jaromír Matoušek a Přemysl Slouka.
„Pořadatelé děkují všem týmům, roz- „Zasloužilí“ funkcionáři Vlastimil Richter
hodčím, fanouškům, funkcionářům a František Navrátil.
asponzorům,“vzkázalizapořadatelský Foto: archiv TJ Sokol Brodek u Prostějova
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rozhovor Večerníku

PETR ZAKOPAL: „NEBOJTE SE DRAČÍ VÝZVY A POJĎTE DO NÍ!“
Super akce Česká spořitelna Plumlovský drak 2015 už klepe na dveře

PROSTĚJOV Končící léto a umělá
nádrž nad Most-kovicemi nedílně
patří k sobě, pokud je tedy v přehradě
voda. Ta už tam druhým rokem
šplouchá, proto se příští sobotu
5. září může uskutečnit další ročník
závodu dračích lodí Česká spořitelna
Plumlovský drak 2015. Hlavním
organizátorem po všech stránkách
atraktivní akce je Petr Zakopal,
s nímž PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jakožto exkluzivní mediální partner,
podrobně rozebral všechna důležitá
témata...
●● Byl jste hned u začátků Plumlovského draka ještě v době před
vypuštěním přehrady?
vní pořadatel.
„Ano, ale ne jako hlavní
Závody dračích lodí moderuji od
roku 2007, dva roky na to se konalo
icích. V roce
mistrovství světa v Račicích.
2008 jsem si říkal, že by nebylo špatné
omhle sportu
zorganizovat závody v tomhle
hradě. Povedlo
i u nás na plumlovské přehradě.
ty tak proběhl
se a poprvé před sedmi lety
Plumlovský drak, tenkrát pod záštitou
Boženy Sekaninové. Na tento
první ročník se krásně
vzpomíná, protože nejen
břehy byly lidmi dolo
slova narvané. Startovalo
elkem
dvaačtyřicet posádek, celkem
přišlo okolo sedmi tisícc diváků
akci, která zde
a všichni si užili parádní atrakci,
do té doby nikdy nebyla. Vdalších
V dalších letech
jsme se pak přesunuli z menší pláže
U Lázničků na větší pláž U Vrbiček, kde
rát. Organizáakce proběhne i tentokrát.
torem byla vždy společnostt Pavlov Sport
m´ Janečkem,
v čele se Zdeňkem ´Bobem´
aky ´drakům´
jež letos celý seriál prodala taky
z firmy Torrsen Sports s.r.o. a ta pokračuje
í žže rolil
ve stejných šlépějích. S tím,
hlavního organizátora pro Plumlov jsem
na sebe vzal já.“ (úsměv)
●● Vy absolvujete všechna klání
dračích lodí v České republice?
„To ne. V Čechách si veškeré závody dělá
přímo prezident federace Petr Klíma,
zatímco já moderuji nějakých cca osmdesát procent závodů na Moravě. Co
se týče Plumlovského draka, zdálo se mi,
že v letech před vypuštěním přehrady
jezdily pořád stejné posádky a navíc klesal jejich počet, třeba loni po obnovení
akce jich při pátém ročníku bylo jen
osmnáct, což je málo. Dal jsem si cíl dostat do dračích lodí úplně nové lidi, kteří
v nich nikdy neseděli, a proto měli z téhle
aktivity strach. Který však nemá žádný

ve společnosti s firmou Sprintel. Každá
posádka vybere jednu svou nejkrásnější
zástupkyni, kterou vyfotíme, její snímek
umístíme na facebookový profil celé akce
a ze všech těchto žen i dívek se misskou
závodů stane ta, jež dostane do sobotní
osmnácté hodiny nejvíc lajků. Na úplný
závěr po slavnostním vyhlášení výsledků
pak od dvaceti hodin propukne Dragon
párty, což bude koncert čtyř hudebních
kapel Katapult Revival, PV Rock´n´roll
Band, Kontakt a Dejsi, což je poměrně
nová kapela dva roky na scéně s čerstvě
vydaným albem Iluze. Jsou fakt výborní
a jejich frontmanem je Roman Langman, bratr české miss Renaty Langmanové. A mimochodem mají bubenici! Vstup na Dragon párty činí sto korun,
platí se už od šesti večer. Samozřejmostí
je pochopitelně celý den spousta dobrého jídla i pití včetně piva Černá Hora
a koktejlového baru s báječnými drinky.“
●● Kolik očekáváte diváků na břehu?
„Záleží na počasí. Kdyby bylo škaredě
a dokonce pršelo, závody sice normálně

„ a první ročník se krásně vzpo
„N
míná...
St
S artovalo dvaačtyřicet posáde
k, přišlo
okol
o o sedmi tisíc diváků a všichn
i si užili
parádní atrakci, která zde nikd
y nebyla.“
do semifinále a následně do
finále o konečné umístění podle
toho, kolikátý kdo skončí
v předchozím

Foto: archív P. Zakopala
samozřejmě bývá skoro pro kohokoliv
dát dohromady jednadvacet lidí, což je
počet tvořící posádku velké dračí lodě.
Proto je nejlepší, když se jeden člověk
stane kapitánem a následně shání další
lidi do posádky: spolupracovníky,
rodinné příslušníky, kamarády, přátele,
známé a podobně. Dokonce si to mohou vyzkoušet i menší děti v rámci
nezávodních vyjížděk, které se loni
docela ujaly a letos s nimi pokračujeme.
Každopádně startovní listina na Plumlovském drakovi 2015 se zatím vyvíjí
slibně, protože necelé dva týdny před
akcí mám přihlášených sedm lodí. Musím to zaklepat, ať se lidi hlásí dál - nebojte se dračí výzvy a pojďte do ní!“

●● Bombasticky působí bohatý
doprovodný program. Co vše
účastníky a návštěvníky čeká?
„Chtěli bychom dostat na Plumlovského
draka celé rodiny i s dětmi, které si
mohou také zazávodit a zároveň díky
spolupráci s firmou Gumotex zajezdit na vypůjčených raftech či člunech.
V rámci této aktivity zapojíme rovněž
děti ze tří dětských domovů, přičemž
úplně všichni malí účastníci si kromě
zážitků odnesou domů pamětní
odznáčky a drobné ceny. Rodiče se
přitom o své ratolesti vůbec nemusí bát,
neboť každé dítě dostane před vstupem
na loď záchrannou vestu a dohled na
bezpečnost bude maximální mimo
jiné i díky zdravotnímu dozoru děvčat
ze Střední zdravotnické školy Prostějov.
Z dalšího doprovodného programu
považuji za mimořádně atraktivní
možnost proletět se horkovzdušným
balónem prostřednictvím společnosti
HaBalon. Její pracovníci nabídnou od
šestnácti hodin kotvené vyhlídkové lety

průběhu. Mezi jednotlivými jízdami
trvajícími přibližně minutu mají
účastníci čas na odpočinek či jiné aktivity. Na závěr programu od šestnácti
hodin se pak pojede vytrvalostní závod
na jeden kilometr, což je pro každou
posádku jediná jízda na dvě vytyčená
kola s trváním okolo pěti minut. Tohle
je větší makačka než sprint, ale kdo už
třeba kvůli únavě fyzicky nestačí nebo
se na kilometr prostě necítí, může vytrvalostní závod bez problémů odhlásit i přímo během samotné soboty.
Výsledky se vyhlašují samostatně na
dvě stě metrů a na jeden kilometr i podle kategorií s tím, že pro nejlepší jsou
připraveny krásné ceny.“

do výšky třiceti metrů za pouhých sto
padesát korun pro dospělé a stovku pro
děti, přičemž do koše se vejde šest lidí
a let trvá okolo sedmi minut. Pohled
seshora je fakt nádhera, exkluzivní
záležitost... Večer na závěr programu existuje pro případné zájemce možnost klasického vyhlídkového letu za speciálně
výhodnou cenu, ale samozřejmě jen při
dobrém počasí.“
●● To ale není všechno...
„Určitě ne! (úsměv) Dále jsme se domluvili s Jízdárnou Helios Mostkovice na
jízdách na koni, a to přibližně hodinku
od tří odpoledne okolo beachvolejbalového areálu pod hrází. Sbor dobrovolných hasičů Plumlov poskytne ukázku
svého vybavení stejně jako Záchranná
zdravotnická služba, v tomto případě asi
půjde o vojenskou sanitku. Přítomna
bude i Policie ČR s novým programem
prevence, pro děti nachystáme skákací
hrad a pro všechny zájemce pak několik
různých stánků s minidílničkami, kde si
můžou zkusit například drátkování. Vystoupí orientální tanečnice Samira Naila
i Taneční škola RA dance, dohodnutý je
též speciální stánek Oční kliniky Gemini
sbezplatným měřenímzraku, svůjstánek
bude mít u přehrady rovněž kosmetická
firma Avon s možností vyzkoušení
svých produktů. A čerstvou novinkou
je soutěž Miss Plumlovský drak 2015

proběhnou, ale přihlížejících bude
minimum. Naopak za příznivého
počasí – a mimochodem nám zatím
vždycky vyšlo skvěle (klepe na dřevo –
poznámka autora) - by lidí mohlo přijít
opravdu dost. Každý rok jsme měli
minimálně dva a půl až tři tisíce diváků,
čtyři tisícovky příchozích už je výborný
počet. Takže přijďte a pobavte se! Jsem
přesvědčený, že atraktivní podívaná
na dračí lodě doplněná spoustou zajímavých možností z bohatého doprovodného programu uspokojí naprosto
každého. A taky věřím, že lidi pochopí
nutnost zaplacení symbolického

vstupného ve výši dvaceti korun, abychom jako pořadatelé veškeré nabízené
atrakce finančně utáhli. Děti do 150
centimetrů výšky pustíme zdarma.“
●● Co je podle vás ve zbývajícím času
před Plumlovským drakem 2015
nejdůležitější?
„Pochopitelně to, aby se přihlásilo co
nejvíc posádek. Proto znovu apeluji na
lidi: ničeho se nebojte a pojďte dračí
lodě zkusit, neboť to opravdu stojí za
to! Drtivá většina účastníků si pochvaluje nádherné zážitky a následně
chce jezdit i dál. Kdyby měl přesto
někdo obavy či strach, jsme připraveni
je rozptýlit během pátku čtvrtého září
od třinácti do devatenácti hodin, kdy
jsou na programu tréninkové jízdy. Při
nich se nováčci mohou od školitelů
vše potřebné ohledně pádlování
v lodi naučit, hned si to přímo na vodě
vyzkoušet a poznat, že skutečně nejde
o nic nebezpečného. Naopak je to super zábava a navíc v kolektivu společné
party, což zážitky ještě znásobuje. Takže
neváhejte a hlaste se prostřednictvím
formuláře na webových stránkách
www.dracilode-plumlov.cz, uzávěrka
přihlášek je druhého září!“
●● Kolik lidí vlastně zajišťuje organizaci takto rozsáhlé akce?
„Dohromady okolo třiceti, přičemž
jsou rozdělení na několik samostatných
skupin. Vše přímo na vodě zajišťuje
firma Torrsen Sports, která zaslouží
poděkování stejně jako firma Stavebniny FPM Plumlov za lešení na stavbu
nezbytného mola. Díky patří také
Občerstvení u Kocourka zajišťujícího
jídlo i pití na celé pláži U Vrbiček stejně
jako WC. Zapomenout samozřejmě
nesmím na titulárního partnera celé
akce Českou spořitelnu a významné
osobnosti, které nad Plumlovským
drakem 2015 převzaly záštitu: hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil,
primátor Statutárního města Prostějov
Miroslav Pišťák, poslanec Parlamentu
ČR Radim Fiala - ten mimochodem
slíbil přeplavat celou přehradu - město
Plumlov a obec Mostkovice. Všem ještě
jednou moc děkuji.“

vizitka
PETR ZAKOPAL
✓ narozen roku 1977 v Plzni
✓ začínal jako DJ na diskotékách od roku 1992, to
znamená už ve svých patnácti letech
✓ pravidelně moderuje soutěže krásy Miss Olomouckého kraje a Miss IN!, podílel se například na Vizovickém
Trnkobraní
✓ spolupracoval s Českou televizí (zpravodajství Dobré ráno s Jedničkou na ČT1), rádiem Kiss Hády a rádiem Kiss Publikum, moderuje
plesy, svatby, firemní večírky, módní přehlídky a podobně
✓ v současnosti moderátor rádia Petrov v Brně
zajímavost: je také hudebním manažerem a moderoval například
prestižní krasobruslařskou show Králové ledové arény s legendárním
Jevgenijem Pljuščenkem či turnaj Světové série v plážovém volejbalu
Prague Beach Open

Prodej písků, štěrků
a okrasných oblázků
+autodoprava
Jana Maštalířová

Kojetínská 4221/15,
Prostějov

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

(bývalé stavebniny
STAVOMAT)
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●● Máte představu o konečném
počtu účastníků?
„Maximálně spokojený bych byl s třiceti
zúčastněnými posádkami. A kdyby se
zadařilo ještě víc včetně přihlášení pár
dětských i čistě ženských lodí, mohl by se
celkový počet vyšplhat až na čtyřicet, což
by byla úplná fantazie. Tohle množství
zvládáme se stávajícími čtyřmi loděmi,
ovšem vůbec bych se nezlobil za nutnost
zajistit ještě pátou navíc. To by totiž znamenalo víc než čtyřicet posádek, čímž
bychom se dostali na historicky největší
zájem z počátků dračích lodí na plumlovské přehradě.“
●● Jak se vlastně na dračích lodích
závodí?
„Posádku tvoří dvaadvacet lidí, z nichž
dvacet pádluje, jeden je bubeník určující
záběry a jeden profesionální kormidelník. V případě našeho závodu tvoří
většinu soutěžního programu sprint
na dvě stě metrů, kde se z rozjížděk
postupuje buď přímo, nebo přes opravy

15012210019

Marek

reálný důvod, protože absolutně není
čeho se bát. Kdo neumí plavat, dostane
záchrannou vestu, přímo na hladině
se vždy pohybuje loď vodní záchranné
služby. Tohle i další servis k závodům na
vodě nám zajišťuje Sbor dobrovolných
hasičů Plumlov, kterému tímto děkuji.“
●● Daří se vám nalákat na dračí lodě
zmíněné nováčky?
„Snažím se a dělám pro to maximum.
Všem zdůrazňuji, že není žádný důvod
ke strachu ani obavám, neboť pádlovat
minutu zvládne úplně každý a dračí loď
je na vodě hodně stabilní, v podstatě
nepřevrhnutelná. Navíc v ní pokaždé
sedí zkušený profesionál coby kormidelník, který všechny ostatní pomůže
usměrnit. Proto oslovuji s možností
absolvovat Plumlovského draka spoustu nových lidí, dokonce jsem letos
poprvé tuhle nabídku nasměroval i
do škol s tím, že bych rád premiérově
zařadil juniorskou věkovou kategorii
do šestnácti let. Věřím, že mladší i starší
dokáže oslovit úžasná týmovost a atmosféra závodů dračích lodí. V případě
firem je to naprosto ideální teambuilding, kdy stačí se jen přihlásit a my
v rámci závodů vlastně poskytnemee
veškerý servis prostřednictvím
služby Catering profi, což
by firmy při nějakých jiných
akcích podobného rázu
stálo mnohem víc starostí i peněz. Složitější

15012210020

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Pondělí 24. srpna 2015
www.vecernikpv.cz
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ESA SVĚTOVÉ CYKLISTIKY NA HANÉ
Na Malečka dorazí i sprinterská hvězda Njisane Phillip
texty a foto: Jiří Možný

Prestižní závody vypuknou již tento čtvrtek a pátek
tvrdí svou účast i další špičkoví závodníci, kteří se
zařadí po bok již zmíněného Středoameričana či
takových jmen, jakými jsou Aaron Gate z Nového
Zélandu, Tim Veldt z Nizozemska či Lucas Liss
z Německa. Zúčastní se rovněž kompletní česká
špička včetně sprinterů Dukly Brno, stíhačů Dukly Praha a jezdců domácí SKC TUFO Prostějov.
Na betonovém oválu v Kostelecké ulici se
bude závodit ve čtvrtek 27. srpna od 13:00
hodin a v pátek 28. srpna od 11:00 hodin.
První den se diváci mohou těšit především na
sprint mužů, pevný kilometr jezdců do třiadvaceti
let a úvodní tři disciplíny ženského i mužského

PROSTĚJOV V pořadí šestnáctý ročník Memoriálu Otmara Malečka, který
proběhne již tento čtvrtek a pátek, získal další hvězdu světového formátu.
Vítězství ve sprintu a páté místo z keirinu přijede na prostějovský velodrom
obhajovat Njisane Nicholas Phillip
z Trinidadu a Tobaga! Na Hané se tak
podruhé v řadě představí skvělý sprinter z Karibiku, mimo jiné čtvrtý muž
sprintu z posledních olympijských her
v Londýně. Návštěvníci se tak po oba
dny stejně jako v loňském roce mají na
cotěšit.Záštitunadcelýmklánímpřevzal
každoroční příznivec Alois Mačák, první
náměstek hejtmana Olomouckého kraje a prostějovský radní.
„Ještě minulý týden na tiskové konferenci
jsme Njisaneho neměli potvrzeného, ale dnes
(v pondělí 17. srpna - pozn. red.) přišel e-mail
od jeho trenéra, že přiletí i letos. Je to skvělá
zpráva, v loňském roce byl zcela jistě největší
hvězdou prostějovské Grand Prix. Sprinter
jeho kvalit a atraktivního pojetí závodění je

omnia, o den později to bude druhá polovina
omnia a k tomu keirin i týmový sprint mužů či
mužský scratch. Očekávané finále pak obstará
hlavní disciplína - bodovačka dvojic na 140 kol.
Z představeného harmonogramu také vyplývá,
že kromě jezdců elitní kategorie se alespoň jednoho závodu dočkají jezdci do třiadvaceti let a také
juniorky s juniory, v plánu je i vložený závod pro
handicapované. „Trošku jsme program, byť neradi, museli osekat. Konkrétně závody v mladších
kategoriích žáků a kadetů, protože omnium samo
o sobě je velice časově náročné, k tomu pojedeme
sprint v plném vydání, je toho opravdu hodně

a s dětmi bychom se dostávali do obrovských časových pásem, kdy bychom brzy začínali a pozdě
končili,“ upozornil šéf závodu Michal Mráček na
změnu oproti dřívějším zvyklostem.
V každém případě čeká Prostějov velký svátek
cyklistiky, u kterého by žádný z fanoušků neměl
chybět. PROSTĚJOVSKÝ Večerník je jako už
tradičně exkluzivním mediálním partnerem
akce a připravuje pro vás obsáhlou reportáž,
přímé rozhovory či ohlasy zainteresovaných,
kompletní výsledkovou listinu, zajímavou fotogalerii i videosekvence. To vše najdete v příštím
tištěném vydání a na www.vecernikpv.cz.

Obchodní a mediální partneři SKC TUFO
O Prostějov
ostějov

Stejně jako v loňském roce bude o čelní
umístění usilovat také závodník Trinidadu
a Tobaga Njisane Nicholas Phillip.

snem každého pořadatele,“ jásal Michal Mráček, ředitel závodu.
Startovní listina dvoudenní akce stále ještě není
uzavřená a je tak možné, že na poslední chvíli po-

hlavní mediální
partner

„Chtěl bych se dostat na bednu,“ sní před závodem Robin Wagner
PROSTĚJOV Na keirin a sprint jednotlivců i družstev se v případě
Grand Prix Prostějov připravuje Robin Wagner (na snímku). Čerstvý
vicemistr Evropy do třiadvaceti let na pevném kilometru k tomu navíc možná přidá i start v této disciplíně, o tom ale teprve rozhodne
průběh čtvrtečního dne.„O tom jsme se ještě s trenérem nebavili, ale
když bude možnost, tak si ho rád zajedu, přece jen jsem posledním
rokem v kategorii U23,“ poznamenal v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník odchovanec prostějovského SKC a nyní člen Dukly Brno.
Loni skončil Wagner na Hané jedenáctý ve sprintu a dvanáctý v keirinu, k tomu přidal bronz v týmovém sprintu a vítězství na kilometru.
●● Opět po roce je tu Memoriál
Otmara Malečka, jak se těšíte zpátky
na prostějovský velodrom?
„Těším se jako každý rok na domácí
dráhu, kde jsem vyrůstal. Vracím se tu
rád, je tu výborná atmosféra, přijede
strašně moc známých, rodina, kamará-

di, vždy tu bývá skvělá atmosféra, jaká
se na jiných závodech v České republice
neopakuje.“
●● Jaké jsou vaše ambice?
„Loni mi to až tolik nevyšlo, ale letos
bych se chtěl dostat na bednu a skončit do třetího místa. Udělám pro to

všechno a věřím, že máme dobře natrénováno. Po mistrovství Evropy jsme
měli týden volno a od té doby čtrnáct
dní trénujeme, tak doufám, že tam ještě trocha formy zbyla a projeví se to na
výsledcích. Chtěl bych se na těchto závodech ukázat a byla by pro mě čest stát
na stupních vítězů.“
●● Nemůže tolik vašich startů negativně ovlivnit umístění?
„Závody máme druhým rokem rozdělené do dvou dnů, takže to nebude až
takový nápor, bude tam dost pauz na
zregenerování do dalších disciplín. Začíná se ve čtvrtek sprintem, pak by měl
být v podvečer 'kilák'. Tam se asi rozhodnu podle toho, jak daleko se ve sprintu
dostanu. Pokud bych byl ve finále, tak

bych zvážil, jestli budu startovat. Sprint
je olympijská disciplína a má větší váhu,
rád bych si tady ale zajel i kilometr, když
jsem posledním rokem v kategorii do
třiadvaceti let.“
●● Právě na kilometru jste nedávno
získal stříbro, jak jste tuto medaili
oslavil?
„Byl jsem s přítelkyní na dovolené v jižních Čechách, kde to bylo opravdu hezké. Pak jsem přijel domů a oslavili jsme
to s rodinou. Byl to můj poslední start na
mistrovství Evropy této věkové kategorie
a v kilometru jsem si zajel osobní rekord,
oproti loňsku jsem ho vylepšil o osm desetin, což je super a vážně jsem to nečekal.
Bohužel to nestačilo, Němec Maxmilian
Dornbach byl o nějakých 122 tisícin

Èasový harmonogram
ètvrtek 27. srpna 2015
13.00 - začátek

KDO BYL OTMAR MALEÈEK...

11.00 - začátek

sprint muži Elite + U23

kvalifikace 200 metrů (postupuje 24)

20 minut

sprint družstev muži Elite + U23

kvalifikace

25 minut

omnium muži Elite + U23 I

scratch na 50 kol

55 minut

omnium muži Elite + U23 IV

1 km s pevným startem

40 minut

sprint muži Elite + U23

šestnáctifinále

15 minut

sprint družstev muži Elite + U23

finále a o 3. místo

25 minut

omnium ženy I

scratch na 33 kol

40 minut

omnium ženy IV

500 m s pevným startem

25 minut

sprint muži Elite + U23

osmifinále

15 minut

500 m s pevným startem ženy U23 finále

12.35

vyhlášení vítězů

sprint družstev mužů
letmé kolo

10 minut

sprint muži Elite + U23

osmifinále – opravy

35 minut

omnium muži Elite + U23 V

60 minut

omnium muži Elite + U23 II

stíhačka jednotlivců na 4 km

35 minut

omnium ženy V

letmé kolo

15 minut

sprint muži Elite + U23

čtvrtfinále – 1. jízdy

30 minut

keirin muži Elite + U23

1. kolo

15 minut

scratch juniorky

finále na 25 kol

35 minut

bodovací závod juniorky

finále na 35 kol (každé 7. bodovací)

15 minut

sprint muži Elite + U23

čtvrtfinále – 2. jízdy

30 minut

keirin muži Elite + U23

opravy

15 minut

scratch junioři

finále na 25 kol

18.00

50 minut

paraCycling závody

národní závody

16.20

bodovací závod junioři

finále na 70 kol (každé 7. bodovací)

5 minut

sprint muži Elite + U23

čtvrtfinále – případné 3. jízdy

30 minut

scratch muži Elite + U23

finále na 50 kol

5 minut

sprint muži Elite + U23

o 5. až 8. místo

15 minut

vyhlášení vítězů

bodovací závod juniorky a junioři

50 minut

omnium ženy II

stíhačka jednotlivců na 4 km

8 minut

vyhlášení výsledků

scratch muži

10 minut

sprint muži Elite + U23

semifinále – 1. jízdy

30 minut

1 km s pevným startem muži U23 finále

55 minut

omnium muži Elite + U23 finále

bodovací závod na 105 kol
(každé 7. bodovací)

10 minut

sprint muži Elite + U23

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

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

*21. 6. 1967, +23. 9. 1998

pátek 28. srpna 2015

40 minut

16.00

rychlejší. Uronil jsem slzu, ale věděl jsem,
že jsem do toho dal všechno, tak jsem byl
rád...“
●● Celkově zatím panuje s letošní sezonou spokojenost?
„Abych upřímně řekl, čekal jsem, že bych
mohl přidat další medaili v olympijské
disciplíně. Ve sprintu jsem se dostal na
šesté místo, což je v té konkurenci dobrý výsledek. Můj ročník 1993 je hodně
silný, je tam napřklad Jeffrey Hoogland
z Nizozemska, který je schopen vyhrávat
světové poháry v Elite, dále Max Niederlag, taky borec, co má na to sprintovat
s nejlepšími eliťáky na mistrovství světa
a světových pohárech. Trošku mě zamr- hrál o pár centimetrů poslední postupozel keirin, kde si myslím, že bych měl na vé místo. Dojel jsem čtvrtý a bojoval jsem
finále, ale bohužel jsem v semifinále pro- jen ve finále 'B'.“

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
výsledky, reportáže, fotogalerie a videa na www.vecernikpv.cz

Cyklistika mu učarovala už v deseti letech, zakotvil u ní po krátkém působení mezi orientačními běžci. Pod vedením prostějovských trenérů
Josefa Wintra a Jana Krče mladšího pronikal
do tajů závodnické taktiky, v tréninkovém středisku mládeže ho pak vedl trenér Jiří Král
a Josef Kratina starší. Výrazně se začal prosazovat v první polovině osmdesátých let, coby
mladší dorostenec se stal v roce 1983 mistrem
republiky na silnici, k tomu přidal druhé místo
v časovce a tři bronzy na dráze. Díky těmto
úspěchům se dostal do střediska vrcholového
sportu, v roce 1984 obsadil na Mistrovství světa
juniorů ve Francii čtvrté místo ve stíhacím závodě družstev. O rok později skončil na světovém
šampionátu juniorů osmý v bodovacím závodě
a také po následném přechodu do mužské kategorie patřil do reprezentačního družstva ČSSR.
Na světovém šampionátu ve Vídni 1987
zažil malou sportovní tragédii, kdy se mu po celosezónní dřině nepovedlo postoupit
z rozjížďky. Sportovní svět se mu pak zhroutil ještě jednou, když v roce 1988 čtyři dny
před odjezdem na olympiádu dostal dopis, že místo něj pojede jiný závodník. Vše si ale
vynahradil na mistrovství světa o rok později, ve Francii spolu se Soukupem, Buchtou
a Baldriánem dojeli pátí ve stíhacím závodě družstev.
PotřechletechvDuklePrahaseobjevilveSlušovicích,alezdravotníproblémyskolenem
mu nedovolili naplno trénovat ani závodit. Přesto ještě na konci roku 1991 vybojoval
s Buchtou československý mistrovský titul v bodovacím závodě dvojic. Koleno však
zlobilo stále více a proto musel z vrcholového sportu odejít. Cyklistiku však neopustil
a stal se trenérem SKC Prostějov. V roce 1996 se u něj začaly projevovat závažné
zdravotní problémy, se kterými bojoval téměř dva roky, ale tentokrát svůj boj prohrál.

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

34

Pondělí 24. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

volejbal

Hráčský kádr žen VK AGEL je oproti minulé sezóně

RYCHLÝ
papírově silnější díky větší šířce personální kvality VEČERNÍK
PROSTĚJOV Před necelými dvěma týdny byla definitivně uzavřena tvorba hráčského kádru volejpro Večerník
balistek VK AGEL Prostějov pro
Marek
nový soutěžní ročník 2015/2016.
SONNEVEND
A my tak nyní můžeme podrobněji rozebrat, jakou že to vlastně sílu budou„Agelky“ v nadcházející
sezóně mít. Hned na úvod je třeba bez veškerých obav konstatovat,
že letošní mančaft působí svým složením opravdu velice slibně...
původní
zpravodajství

NAHRÁVAČKY
ZŮSTALA: Kathleen Weiss.
ODEŠLA: Michaela Zatloukalová.
PŘIŠLA: Veronika Tinklová.
SITUACE: Na režijním postu to
vypadá doslova skvěle. Prodloužit své
působení na Hané se rozhodla jedna
z klíčových opor a členka silné německé reprezentace Kathleen Weiss, kterou
navíc bude z pozice nahrávačské dvojky
jistit mnohem zkušenější parťačka.
„Míša Zatloukalová má velký potenciál,
ale ještě je dost mladá a potřebuje se vyhrát, k čemuž bude mít na hostování ve
Šternberku ideální příležitost. Místo ní
jsme získali o poznání ostřílenější Verču Tinklovou, jejíž schopnosti všichni
dobře znají z dlouholetého působení
v Olomouci. Tím pádem je jasné, že
nemusíme mít žádné obavy z jejího nasazení do jakéhokoliv zápasu v případě
potřeby. Samozřejmě s tím, že Katy je
jednoznačnou a vynikající jedničkou na
své pozici,“ pustil se do rozboru hlavní
trenér Agelek Miroslav Čada.

SITUACE: Středovou formaci
postihlo nejvíc změn, ovšem rozhodně
se nedá říct, že k horšímu. Spíš právě
naopak. Už třetí rok v Prostějově setrvá naprosto spolehlivá reprezentantka
Slovinska Sonja Borovinšek, k níž se
po ročním odskočení do Ázerbájdžánu
vrátila stabilní plejerka nizozemského
nároďáku Quinta Steenbergen a kromě
toho se vedení vékáčka podařilo získat
Ninu Herelovou coby další členku národního výběru, tentokrát Slovenska.
„Při vší úctě ke Stefi Karg i Aně Bogdanovic jsem přesvědčený o tom, že Quinta
a Nina rozhodně nejsou horší volejbalistky. Osobně si spíš myslím, že jejich herní
kvality dosahují vyšší úrovně, zvlášť když
uvážíme četné zdravotní problémy obou
zmíněných žen, které po minulém ročníku na vlastní žádost odešly. Náhradu se
nám povedlo přivést více než adekvátní,“
řekl sportovní manažer VK Peter Goga.
S jeho slovy lze jedině souhlasit, na bloku
se bude možné opřít o nezpochybnitelnou a prověřenou třídu.

majstrštyk. Nenápadná, ale tím platnější tahounka Tatsiana Markevich
z běloruské reprezentace bude nadále
přispívat svou perfektní všestranností,
k podobně výrazné spolehlivosti rychle roste i mladá Barbora Gambová.
A po angažmá v cizině toužící Andreu
Kossányiovou nahradila ne jedna, ale
hned dvě zahraniční akvizice s obrovským potenciálem: nejlepší bomberky současného kubánského nároďáku
Sulian Matienzo a Melissa Vargas!
„U obou je výhoda, že navzdory svému nízkému věku mají ohromnou sílu
v útoku. Jejich slabinou je sice přihrávka, ale právě v téhle činnosti naopak
vynikají Táňa s Bárou a tím pádem se
všechny čtyři naše smečařky mohou
vzájemně doplňovat. S tím, že je můžeme nasazovat do sestavy podle soupeře
a momentální potřeby, respektive je
kdykoliv prostřídat na základě daného
vývoje utkání. V tomto směru máme
oproti loňsku mnohem větší možnosti,“
těší Čadu.

UNIVERZÁLKY
ZŮSTALY: Liannes Simon

a Solange Soares.
SITUACE: Udržet v nejlepším
českém klubu tak excelentní ofenzivní
ranařku, jakou je Liannes Simon, se po
jejích působivých představeních nejen
v evropské Champions League zdálo
nepravděpodobné. Leč sama Kubánka chtěla na Hané zůstat a proto pokračuje dál v prostějovských službách, což
SMEČAŘKY
je skutečné terno. Hodně velký, byť na
ZŮSTALY:
Tatsiana
Markevich
první pohled ne tolik viditelný význam
BLOKAŘKY
a Barbora Gambová. má také tradiční setrvání věrné kapiZŮSTALA: Sonja Borovinšek. ODEŠLA: Andrea Kossányiová. tánky Solange Soares jako přirozené
ODEŠLY: Stefanie Karg
PŘIŠLY: Sulian Matienzo
a léty osvědčené spojky mezi realizača Ana Bogdanovic.
a Melissa Vargas.
ním týmem a samotným družstvem.
PŘIŠLY: Quinta Steenbergen a SITUACE: Na smeči se ha- „Všichni v uplynulé sezóně viděli, co to
Nina Herelová.
náckému klubu zdařil opravdový znamená mít v mančaftu diagonální

Kováøová už v repre
Se současným kádrem
mohou být Agelky schopné
vzdorovat i největším favoritům Champions League
včetně Eczacibasi Istanbul.
Foto: archiv.

hráčku formátu Simon. Sice je slabší
v poli, ale její útočné schopnosti byly
přesně tím, co jsme dlouhodobě potřebovali. Účka schopná pravidelně
skládat míče na zem za jakékoliv situace
během celého střetnutí jsou v dnešním
moderním volejbalu naprosto klíčová,
a my takovou univerzálku máme,“ pochvaluje si Čada. „Navíc ji coby dvojka
na daném postu jistí Soli, o jejímž přínosu pro náš kolektiv není nutné vůbec
mluvit. Sice už tolik nehraje, ale pokud
nastoupí, nikdy nezklame a je opravdovou duší vždy dobře fungující hráčské
party.“

LIBERO
ZŮSTALA: Julie Kovářová.
SITUACE : Tady není příliš co
SITUACE:
rozebírat. Na liberu měly Agelky v posledních dvou letech díky Julii Kovářové obrovskou jistotu a volejbalistku
s vynikající přihrávkou i zákroky v poli.
Na tomhle se ani teď nic nemění, neboť česká internacionálka prodloužila
smlouvu.
„Je obdivuhodné, jak Julča dokáže
kromě svého vlastního herního příspěvku, který je sám o sobě značný,
ještě navíc dokonale řídit defenzivu
celého týmu bez ohledu na průběžné
změny v jeho složení. Že se i nadále
budeme moci v obraně opřít o její
schopnosti, považuji za jeden ze stěžejních faktorů,“ zdůraznil Čada.

SHRNUTÍ
ZŮSTALO: sedm hráček.
ODEŠLY: čtyři hráčky.
PŘIŠLO: pět hráček.
SITUACE: Velkým pozitivem
je již samotný fakt, že se kádr žen VK
obměnil nejméně za mnoho posledních
let, kdy byla personální fluktuace podstatně větší. Tím pádem se dá v sezóně
2015/2016 těžit z lepší sehranosti kolektivu, jehož silné jádro zůstalo pohromadě. A navíc bylo doplněno vesměs
o nadmíru kvalitní volejbalistky, které
mohou pomoci minimálně zopakovat
skvělé výkony z minulého, až nečekaně
úspěšného ročníku.
„Největším rozdílem z mého pohledu je,
že loni jsme měli mnohem menší počet
opravdu špičkových hráček, než které
máme nyní. V současnosti není vlastně
žádná členka naší soupisky jen do počtu
a právě na této kvalitativní šíři se dá hodně
stavět. Můžeme kdykoliv i častěji střídat,
když bude potřeba, v případě nutnosti poslat Melissu Vargas na účko, účinně pracovat s různými taktickými variantami a nebýt tolik zasažení případnými zraněními.
Z celkového pohledu jsem skutečně spokojený, jaké družstvo se nám povedlo dát
dohromady. Teď ještě musíme všichni
společně co nejlépe pracovat, abychom
i výkony a výsledky přímo na hřišti dokázali navázat na úspěšný poslední rok,“
uzavřel Miroslav Čada.

Prostějov (son) - Čtrnáctidenní
pobyt Julie Kovářové v Prostějově
na úvod společné přípravy
volejbalistek VK AGEL na novou sezónu už je minulostí. Od
17. srpna se libero hanáckého
výběru zapojilo do započatého
soustředění ženské reprezentace
p
České republiky před podzimním Mistrovstvím Evropy v Belgii a Nizozemsku.
Italský kouč Carlo Parisi nominoval šestnáct hráček, které celý
uplynulý týden trénovaly v hale
Slavie Hradec Králové. Tam budou i nadále pokračovat až do
4. a 5. září, kdy v Liberci sehrají dva
přátelské zápasy s Polskem (pátek
4. 9. od 18.00 hodin, sobota 5. 9.
v 15.00 hodin).
Současně se Češky dozvěděly své
soupeřky pro příští ročník prestižní
World Grand Prix 2016. Slavnostní
losování ve švýcarském Lausanne
rozhodlo, že se ve výkonnostní
skupině 2 střetnou od 3. do 5. června
v Portoriku s domácím celkem,
Kanadou a Dominikánskou republikou, od 10. do 12. června pak na
vlastní půdě s Bulharskem, Argentinou a Domi-nikánskou republikou.
Závěrečné Final Four se uskuteční
17. až 19. června v Bulharsku.
Nominace volejbalistek
ČR
j
v přípravě
na ME žen 2015
p p
Nahrávačky: Pavla Vincourová
a Lucie Smutná. Blokařky: Veronika Trnková, Nikol Sajdová,
Barbora Purchartová a Klára
Vyklická. Smečařky: Helena
Havelková, Michaela Mlejnková, Andrea Kossányiová, Eva
Hodanová a Marie Toufarová.
Univerzálky: Aneta Havlíčková,
Tereza Vanžurová a Michala
Kvapilová. Libera: Julie Kovářová
a Veronika Dostálová.

Třetí týden přípravy prostějovských volejbalistek měl GRÁDY

ŽENY VK OPĚT TRÉNOVALY S JUNIORKAMI, OD ČTVRTKA SE ZAPOJILA I SONJA BOROVINŠEK
PROSTĚJOV Jak proběhl třetí
týden společné přípravy volejbalistek VK AGEL Prostějov na novou sezónu 2015/2016? Jediným
slovem by se dalo shrnout, že výborně. Ale pojďme si přece jen říct
alespoň trochu víc.

Marek SONNEVEND
Zásadní změnou bylo, že na rozdíl
od předchozího týdne ženské Agelky
znovu makaly společně s oddílovými
juniorkami, nikoliv samy. „Mladé holky se patnáctého srpna vrátily ze soustředění v Jeseníkách a hned od pondělka sedmnáctého se opět připojily
k nám. Jejich přítomnost je velkým
přínosem hlavně v případě odpoledních herních tréninků, kde se logicky
pracuje značně rozdílně v počtu čtyř

nebo dvanácti,“ zmínil kouč dospělého výběru vékáčka Miroslav Čada
důležitý aspekt.
Výrazný prostor dává v pokračující
přípravě svému asistentovi Ľubomíru
Petrášovi, který má pod palcem
jak dopolední dřinu zaměřenou
na kondici, tak odpolední volejbalovou práci. „Pondělí až pátek jsme
zase jeli dvoufázově, pouze ve středu
dostávají děvčata po obědě volno na
regeneraci. A celkově mohu říct, že
jsem s tréninkovou úrovní zatím naprosto spokojený,“ zdůraznil Čada.
Z „A“-týmu žen jsou momentálně
k dispozici Solange Soares, Barbora
Gambová, Veronika Tinklová, Nina
Herelová a nově Sonja Borovinšek,
která se po zdravotní pauze připojila ke kolektivu od čtvrtka 20. srpna.

Naopak ubyla za národním celkem
České republiky zamířivší Julie Kovářová, přičemž reprezentační povinnosti plní ještě Kathleen Weiss (Němec-

Fotoreportáž

ko), Tatsiana Markevich (Bělorusko),
Quinta Steenbergen (Nizozemsko),
Sulian Matienzo a Melissa Vargas
(obě Kuba).

„Věřím, že od září se k současné pětici
hráček přidá na víza čekající Liannes
Simon a s touhle šestkou budeme
pokračovat až do začátku října, kdy

jjak
ak m
makají
akají aagelky...
gelky...

do Prostějova dorazí všechny reprezentantky. Celou tuto dobu však počítáme se zapojením juniorek do naší
přípravy jako dosud,“ dodal Čada.
3x foto: Marek Sonnvend

Od čtvrtka 20. srpna se do přípravy zapojila Solange Soares a další ženy VK opět trénují Tréninky má hodně na starosti asistent trenéra
uzdravená Sonja Borovinšek (vlevo).
společně s klubovými juniorkami.
Ľubomír Petráš (v červeném).

Odvážné atakování dospělé elity skončilo
pro Adamčíkovou pátým místem na Super Cupu
PRAHA, PROSTĚJOV Týden co
týden teď členka VK AGEL Prostějov Kristýna Adamčíková hraje
důležitý beachvolejbalový turnaj
a současně tím společně se svou parťačkou Annou Komárkovou ladí formu na blížící se vrchol celé plážové
sezóny v podobě Mistrovství Evropy
do 20 let. V Praze o minulém víkendu udělaly na téhle cestě další úspěšný krok vybojováním páté příčky
na jednom z dílů série Staropramen
Cool Super Cup žen 2015.
Klání elitní kategorie letošního Českého poháru na kurtech BK Ládví na Císařské louce proběhlo pod zvýšeným
zájmem médií díky startu „odvržené“
Kristýny Kolocové s novou spoluhráčkou Hanou Skalníkovou. Týna

a Anna se však soustředily samy na
sebe a dobře udělaly, neboť se jim
v náročné konkurenci nejlepších dospělých dvojic ČR dařilo.
Nejprve skvělým způsobem přemohly 2:1 silné duo Nakládalová, Gálová,
pozdější vítězky celé akce! Pak sice nestačily 0:2 jiným favoritkám Novákové
s Háječkovou a musely do opravného
pavouka, jenže tam vyřadily po boji
2:1 pár Kolderová, Kóšová a mnohem jasněji 2:0 Bláhovou s Výbornou.
Stopku před postupem do semifinále
jim vystavily až následné finalistky
Řeháčková a Dostálová, kterým holky
podlehly 0:2 a obsadily přesto vynikající pátou pozici.
„Dlouho jsme nevěděly, jestli turnaj dáme nebo ne, ale nakonec

z toho bylo něco navíc, co jsme
ani nečekaly. Hned v prvním kole
jsme totiž narazily na pozdější vítězky turnaje Šárku Nakládalovou
s Eliškou Gálovou a my jsme je jako
jediné v celém turnaji šmikly! Pak
i nás poslaly do oprav Lenka Háječková se Soňou Novákovou, v nich

jsme sem tam něco uhrály, ale do
semi nás nepustily další finalistky
a naše letošní mega soupeřky Karolína Řeháčková s Magdou Dostálovou. Ale tenhle pátý flek se cení,“ napsaly Kristýna Adamčíková s Annou
Komárkovou na svůj facebookový
profil.
(son)

Výsledky dvojice Adamèíková, Komárková
na turnaji ÈP žen 2015 v Praze
1. kolo: Nakládalová, Gálová 2:1 (18, -14, 13). 2. kolo: Nováková, Háječková 0:2 (-12, -17). Opravy - 2. kolo: Kolderová, Kóšová 2:1 (-20, 18,
10). Opravy – 3. kolo: Bláhová, Výborná 2:0 (13, 19). Opravy – 4. kolo:
Řeháčková, Dostálová 0:2 (-19, -18).
Konečné pořadí turnaje ČP žen 2015 v Praze
1.Nakládalová, Gálová, 2. Řeháčková, Dostálová, 3. Kolocová, Skalníková,
4. Nováková, Háječková, 5. Adamčíková, Komárková a Cebáková, Tobiášová, 7. Bláhová, Výborná a Bonnerová, Machová atd.

I bez medaile spokojenost. Kristýna Adamčíková (vlevo) a Anna Komárková se
v Praze oprávněně radovaly i z pátého místa.
Foto: facebook.

Pondělí 24. srpna 2015
www.vecernikpv.cz
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Lucie Šafářová má jistý JESTŘÁBY OPUSTILI SOBOTKA I STEJSKAL
Singapur, zatím v deblu
TORONTO, PROSTĚJOV Poprvé
v historii si prostějovská tenistka
Lucie Šafářová zahraje na Turnaji
mistryň, který se koná od 25. října
v Singapuru. Start na elitní přehlídce těch nejlepších si Šafina“ zajistila
už po turnaji v Torontu, kde ovládla
čtyřhru společně s Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Díky tomuto
úspěchu se dvojnásobné grandslamové vítězky nominovaly právě do
soutěže v deblu.
„Poprvé nás to napadlo ve chvíli, kdy
jsme na začátku roku vyhrály Australian Open. Po vítězství na Roland
Garros byl už postup blízko a teď je
tady. Jsme hrozně šťastné,“ prohlásila

Lucie Šafářová, podle níž si postup do
Singapuru obě tenistky hodně cení. „Je
to velká čest. Současně to ukazuje na
fakt, jak jsme dobrý tým. Turnaj mistryň bereme jako velkou výzvu. Budou tam jen ty nejlepší dvojice, přesto
se pokusíme uspět. Současně se těšíme
na výbornou kulisu. Od hráček jsem
slyšela, že fanoušci jsou úžasní,“ poznamenala Šafářová.
Prostějovská tenistka zatím nadějně
bojuje o postup na prestižní podnik
i ve dvouhře. Nejvíce se k němu přiblížila díky postupu do finále French
Open. V průběhu sezony podává výborné výkony a poprvé se dostala do
světové desítky. Pokud jí forma vydrží

i během následujících měsíců, může
se do Singapuru kvalifikovat i v singlu.
„Letošní sezona je úžasná. Podařilo se
mi toho už hodně, třeba vyjde i postup
na Turnaj mistryň ve dvouhře. Budu
se o to snažit na každém turnaji a věřím, že se to podaří,“ plánuje prostějovská tenistka, které by nedělal problém
ani větší počet zápasů, pokud by v Asii
startovala v obou soutěžích. „Vyzkoušela jsem si to na grandslamu v Paříži,
kde jsem až do posledního zápasu byla
v singlu i deblu. Bylo to náročné a prakticky nebyl čas na trénink, přesto se to
dalo vydržet. Docela ráda bych si to
v Singapuru zopakovala,“ říká s úsměvem Šafářová.
(lv)

Šafářové a Berdychovi vystavili
stop Ukrajinci, dalším se nedařilo
CINCINNATI, PROSTĚJOV Ani
na druhém mamutím podniku
v zámoří se prostějovským tenistům příliš nedařilo. Krátce před
startem US Open sice podali lepší
výkony než před týdnem v Kanadě, přesto maximem na turnaji
v Cincinnati byla dvě čtvrtfinále.
Nejvíce se dařilo dvojici Lucie Šafářová, Tomáš Berdych. Zástupci TK
Agrofert postoupili mezi nejlepších
osm, v zápasech o semifinále ale neuspěli. Berdych po hladkých výhrách
v úvodních kolech nestačil na Alexandra Dolgopolova, který se přitom do
hlavní soutěže probil z kvalifikace.
Ukrajinec byl aktivnější a Berdych

hned třikrát ztratil svůj servis. „Nebyl to můj den,“ uznal nejlepší český
tenista.
Ve čtvrtfinále skončila i Šafářová po
porážce s Elinou Svitolinovou. Krajanka Berdychova přemožitele ve
třetí sadě nadělila nasazené sedmičce kanára a svoji soupeřku porazila
podruhé v řadě. „Soupeřka hrála ve
třetí sadě opravdu dobře a nedala mi
žádnou šanci dostat do zápasu,“ řekla
Šafářová.
Ve třetím kole skončila Karolína
Plíšková, které v zápase proti bývalé
světové jedničce Jeleně Jankovičové
ze Srbska nestačilo ve třetím setu ani
vedení 5:2 a mečbol za stavu 5:4. „To-

hle by se stávat nemělo. Byl to vyhraný zápas,“ litovala porážky Plíšková.
Hned na začátku turnaje skončil Jiří
Veselý a Lukáš Rosol, nedařilo se
ani Petře Kvitové. Nasazená čtyřka
měla v 1. kole volný los, pak ve třech
setech prohrála s Francouzkou Caroline Garciaovou. Nejlepší domácí
tenistka udělala jedenáct dvojchyb
a v šesti případech přišla o svůj servis.
Stále tak čeká na své první vítězství od
Wimbledonu. „Selhání není smrtelné
a kuráž pokračovat se počítá,“ vzkázala přes twitter Kvitová, která se před
US Open představí ještě na turnaji
v New Havenu.
(lv)
Výsledkový servis najdete na straně 20

Házenkáři pokračují v přípravě,
o víkendu začíná pohárová sezona
KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Už jen necelý měsíc chybí
do chvíle, kdy házenkáři Kostelce na Hané i Prostějova rozehrají
své bitvy v druholigovém ročníku
2015/2016. V obou případech se
tak stane na domácí palubovce, než
k tomu ovšem dojde, stihnou zástupci zdejšího regionu minimálně
jeden pohárový souboj.
Prostějovský výběr zůstal přes léto
beze změny a po dlouhodobých zraněních se trenérovi Svatopluku Ordeltovi hlásili rovněž Martin Bečička
s Pavlem Šestořádem. Všichni společně zvládli hrubou přípravu a nyní již
absolvují tréninky zaměřené na práci
s míčem. „Pilujeme herní techniku
a taktiku, kluci se v rámci možností
snaží chodit. Ne všichni si mohou dovolit přijít na každý trénink, účast je ale
slušná,“ těší nového hlavního lodivoda
výběru. Na řadu nyní přijde i první
ostrá prověrka, o níž se v sobotu

29. srpna od 11:00 hodin postará
domácí Valašské Meziříčí. „Abych
pravdu řekl, tak o soupeři nevím vůbec
nic. Naposledy jsem proti nim hrál ještě v dorostu před dvaceti lety, jsou ale
v nižší soutěži, kde naposledy skončili
dole. Neměl by to tak být extrémně
těžký soupeř, na druhou stanu se bude
hrát venku na gumě, což nám moc nepasuje, my jsme raději v hale,“ přemítal
před střetnutím Ordelt. Následně se
jeho svěřenci představí na turnaji ve
Velké Bystřici, kde se představí rovněž
Olomouc, Přerov a Ostrava, poté by
mělo přijít na řadu druhé kolo poháru
a pak již vstup do ligy. „Předběžně jsme
se ještě domluvili s dorostem Karviné,
který trénuje Radek Godál. Budou na
soustředění v Kostelci, tak bychom se s
nimi měli někdy na počátku září utkat,“
doplnil Svatopluk Ordelt.
To kostelečtí házenkáři si na vstup
do Českého poháru musí počkat o
týden déle, pořádající Kuřim totiž

požádala o odklad na první zářijový
víkend. Znamená to mírné narušení harmonogramu a nadcházející
víkend tak pravděpodobně bude
bez přáteláku. „Těžko se shání soupeři, tak nevím. Zatím jsme hráli
jen s Olomoucí, s níž jsme se doma
utkali v pátek. Nešlo mi o výsledek,
ale o to, jestli základ má na druhou
ligu, což se potvrdilo. Ještě nás čeká
odveta u nich, a pak už tu budeme
mít druhou ligu,“ poukázal trenér Jiří
Grepl. Letní příprava jinak běží víceméně podle plánu. „Nescházíme se
v optimálním složení, je to ale dáno
objektivními důvody. Studenti mají
brigády, k tomu si hráči vybírají dovolenou, takže jinak se to řešit nedá.
Scházíme se dvakrát týdně, vždy
středu a pátek, a tak to asi bude až do
začátku sezony,“ sdělil Grepl s tím, že
nyní je cílem po nabrání fyzičky vylepšit herní činnosti a zaměřit se na
mezery v obranné činnosti. (jim)

PROSTĚJOV Další dvě korekce
sestavy uskutečnilo v uplynulém
týdnu vedení prostějovského hokejového klubu. Již do úterního
domácí souboje s Havířovem nezasáhl urostlý bek Daniel Sobotka, o dny později se v sestavě při
odvetě na severovýchodě republiky neobjevil útočník Vladimír
Stejskal.
Třiadvacetiletý rodák z Prahy a odchovanec Hradce Králové Sobotka
nastoupil do pěti zápasů, během nichž stihl jednu branku i trest ve hře
proti Přerovu. Nyní se rozhodl pro
návrat zpět do zámoří. Tam strávil již
poslední dva ročníky, za Mississippi
RiverKings odehrál v SPHL téměř
stovku utkání s bilancí třiadvaceti kanadských bodů a více než sto
dvaceti trestných minut, vedle toho

rovněž část sezony 2013/2014 hostoval v CHL, kde odehrál dvanáct
střetnutí za St. Charles Chill. Jestřábi
na svých stránkách sice oznámili, že
lanaří jednu velice zkušenou posilu
do zadních řad, aktuálně však mají
na soupisce jen sedm obránců. Jsou
jimi abecedně Patrik Husák, Marek
Kaluža, Patrik Liška, Pavel Mojžíš,
Tomáš Protivný, Dominik Rudl a Jiří
Vokurka, tedy jen tři hráči nad jednadvacet let.
Mnohem nabitější je útočná síla, do
niž patří například letní posily Jakub
Čuřík, Patrik Moskal, Jakub Šlahař či
Michal Dragoun. Na vlastní kůži to
poznal i šestadvacetiletý Vladimír
Stejskal. V pěti zápasech sice vyprodukoval stejný počet bodů za jeden
gól a čtyři nahrávky, k tomu přidal
i čtyři kladné body, ale na získání

místa to nestačilo. Jednoho z hlavních strůjců postupového ročníku,
během něhož stihl čtyřiašedesát
bodů v základní části, šestnáct v play
off a dalších dvanáct v baráži tak nyní
Jestřábi pošlou na hostování o patro
níž, kde již dříve vládl individuálním
statistikám v dresu Hodonína.
„Vladimírovi děkujeme za vše, co
pro Jestřáby doposud odvedl, a přejeme mu úspěšné působení ve druhé
lize. Pošleme ho hostovat do druhé
ligy s možností, že bychom ho v sezoně ještě využili. Klub, kam půjde,
hledáme,“ sdělil pro webové stránky
klubu sportovní manažer Jiří Vykoukal. I tak včetně dvou vítkovických
mladíků Tomáše Gřeše a Jakuba Illéše, kteří absolvovali duel v Havířově,
čítá prostějovský kádr hned devatenáct jmen.
(jim)

Je tu další dvojzápas, na Hanou se vrátí Indra
PROSTĚJOV Nejprve první letošní
výjezd do Přerova, poté domácí souboj se slovenskou Skalicí. Takový je
zápasový program prostějovských
Jestřábů na nejbližších sedm dnů.
Poté už přijde na řadu jen závěrečné
dvojutkání se Šumperkem a půjde se
zostra na první ligu.
Je to necelý týden a půl, co se Zubři
představili poprvé od svého návratu po
druhé nejvyšší soutěže na půdě hlavního hanáckého rivala, v úterý večer
se situace obrátí. Stane se tak od 18:00
hodin a oba týmy do utkání půjdou
s vědomím, že úvodní vzájemné přípravné střetnutí přineslo i díky přesilovkám vysokou výhru Přerova, k tomu

se také bohatě vylučovalo a došlo i na
bitku Sobotky s Přindišem. Zubři stihli
od tohoto souboje vítězné měření sil
se Šumperkem v poměru 8:3, v tomto
utkání se s kariérou loučil Zdeněk Sedlák a o branky se postarali dvakrát Pala
a jednou Dostálek, Pšurný, Stoklasa,
Šnajdar, Grof a Goiš, z čehož plyne,
že na straně soupeře se může prosadit
prakticky kdokoliv.
O dva dny později pak do Prostějova
zavítá tradiční účastník slovenské extraligy Skalica, tento duel nakonec začne
o půlhodinu později a úvodní buly je
naplánováno na půl sedmou večer.
V zeleno-bílých barvách, které nejvíce proslavil Žigmund Pálffy, se po pár

měsících zpátky na Hanou vrátí také
Marek Indra. Slávistický odchovanec
strávil mezi Jestřáby poslední dva ročníky a zasloužil se o postup do první ligy
i následné udržení soutěže, v létě se však
rozhodl vydat na další zahraniční štaci.
Právě Záhoráci v posledních týdnech
a měsících výrazně obměnili kádr a diváci se tak mohou těšit na hokejisty, jako
jsou bývalý člen slovenského národního
týmu René Školiak, dřívější bek Liberce
či Kladna Koba Jass, gólman maďarské
reprezentace Peter Ševela, někdejší bek
Slavie Jan Novák. V roli kouče je na led
povede Martin Stloukal, bývalý kouč
Jestřábů, jehož angažmá však nenechalo
příliš příznivý dojem...
(jim)

NEUŽIL S NULOU A JESTŘÁBI ZDOLALI HAVÍŘOV
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PROSTĚJOV Poprvé za celé přípravné období se podařilo prostějovským hokejistům odehrát zápas
bez obdržené branky. Stalo se tak
v domácím střetnutí proti Havířovu a čistým kontem se blýskl
dvacetiletý Jakub Neužil, jenž zlikvidoval všechny pokusy soupeře.
Jestřábi tak vyhráli pátý z úvodních
šesti přípravných duelů a po domácí prohře s Přerovem se vrátili na
vítěznou vlnu.
Úvodní dějství úterního přípravného
duelu jako jediné skončilo bez branek,
ale i v něm nebylo o zajímavé okamžiky nouze. Rušno bylo před oběma
brankami, ale oba muži s maskou byli
neprůstřelní. Neužil se například vyznamenal proti střílené přihrávce Rimmela, kterou na bránu umístil jeden
z jeho spoluhráčů, stejně tak vychytal
i Kurovského po předchozí přihrávce
od zadního mantinelu. Domácí mohli
uzmout vedení paradoxně při vlastním
oslabení, kdy Lenďákovi utekl puk při
rozehrávce na tyčku, ještě předtím se
účastník mistrovství světa dvacítek Miroslav Svoboda vytáhl při přečíslení.

ÚSTY TRENÉRA

KAMIL PŘECECHTĚL – LHK Jestřábi Prostějov:

„Měl jsem ze zápasu velké obavy vzhledem k vystoupení s Přerovem. Výsledek
jsem hodně přikládal únavě z minulého týdne a myslím si, že v první třetině na
nás ještě trochu bylo vidět, že nemáme šmrnc. Od druhé třetiny byl výkon ale
trochu lepší a výsledkem 3:0 jsem samozřejmě spokojený. Řekl bych, že náš
výkon měl stoupající tendenci.“

ŠTEFAN MIKEŠ - HC Havířov 2010:
„V každém zápase, do kterého jdeme, chceme vyhrát. Do toho dnešního jsme
vstoupili poměrně kladně, bohužel v prvních dvou třetinách jsme udělali ze
soupeřova brankáře hrdinu a třetí třetinu už chytal v pohodě. Třetí třetina ale
byla z naší strany výborná, ukázali jsme v ní emoce, tah na bránu a tlak do ní.
Vyhrát na soupeřově ledě ale bez gólu určitě nepůjde.“
A následně při početní výhodě Jestřábů skončil puk po Rudlově pokusu na
brankové konstrukci.
Změnu skóre přinesla až třiadvacátá
minuta a vyrovnaný poměr hráčů čtyři
na čtyři. Téměř okamžitě po vzájemném vyloučení Kuncka s Ostrčilem se
z první trefil Rod - 1:0. Hned osmnáct
sekund nato se dopustil podražení
Graca. Lukáš Luňák se v přesilovce čtyři na tři nemýlil – 2:0. Obě branky tak
od sebe dělilo pouhých devětačtyřicet
sekund. Přibližně v polovině zápasu se
Svoboda vyznamenal proti Venkrbcovu zakončení bruslí, zuby si na něm
vylámal i Šlahař. Stejně tak ale v nájez-

du neuspěl ani Kanko proti Neužilovi.
Možnost samostatného nájezdu dostal už ve třetí části i Kurovský, svůj
únik ale zakončil střelou nad, poté se
Prostějov ubránil tlaku při oslabení.
V posledních pěti minutách inkasovali
Jestřábi dva menší tresty a po druhém
z nich si minutu a půl před koncem
pro zklidnění a krátký oddech vybrali
oddechový čas. Hosté to zkusili v šesti
proti čtyřem, jenže Venkrbec vysunul
Kajabu a domácí kanonýr se proti odkryté svatyni nemýlil. Po brankách do
sítě Poruby a Frýdku tak zaznamenal
třetí přípravný zásah, jímž dal výsledku
konečnou podobu 3:0.
(jim)

ODVETA PRO HAVÍŘOV, TRESTAL V PŘESILOVKÁCH
HC HAV
LHK PV

5 SN
4

HAVÍŘOV, PROSTĚJOV Ještě
pět minut před koncem drželi
hokejisté Prostějova těsné vedení na havířovském ledě, náskok
se jim však až do závěrečného
hvizdu uhájit nepodařilo. Zrodila se tak první letní remíza,
v dodatečných nájezdech pak
i potřetí v přípravném období
zvítězil soupeř. Ani při svém druhém startu v jestřábím dresu se

tak gólman Luboš Horčička nedočkal vítězství.
V hostující sestavě se představilo
hned několik nových tváří, jmenovitě to byli Ruml, Sirota, Illéš a Greš,
naopak na domácí straně mimo jiné
nastoupil pardubický obránce Karol
Korím, který hrál za Jestřáby. A právě
on měl jako první důvod k radosti,
již na konci čtvrté minuty poslal jeho
tým do vedení Ostrčil. Z kruhů mířil
přesně do vinklu, čímž ukončil Husákův trest a využil hned první přesilovku v zápase - 1:0. Jestřábům se
podařilo ještě v prvním dějství otočit, stačilo jim na to dvaaosmdesát
sekund. Nejprve se poměrně lacino

dostal ke kotouči Jakub Illéš (1:1)
a srovnal, krátce po něm se po několika orazítkovaných tyčkách
konečně dočkal i Marek Kaluža.
Ujehogólusiprozměnupřipsaljednu
z nahrávek Tomáš Gřeš - 1:2.
A na počátku prostřední části bylo
ještě veseleji, to využil Pechancova vyloučení již zmíněný Greš a po zdařilé
kombinaci zvyšoval na 1:3. Za domácí
bleskově odpověděl Bednář nastřelením břevna, snížit se ale až minutu
a čtvrt před sirénou podařilo Sztefkovi, jenž tak otevřel svůj gólový účet
a o několik sekund zkrátil Kunckův
pobyt mimo hru – 2:3. Potřetí tahal
Horčička puk ze sítě chvíli po startu

závěrečné třetiny. To pro změnu seděl
na trestné lavici Vokurka a Maruna se
z mezikruží nemýlil – 3:3. Leč hostům se podařilo ještě jednou odskočit,
o což se za Venkrbcovy asistence postaral kapitán pro tento zápas Lukáš
Luňák – 3:4. Poslední slovo v řádné
hrací době si však na počátku šestapadesáté minuty vzal znovu Sztefek
a tabule ukazovala stav 4:4. Stejný hráč
začal úspěšně i nájezdy, na jeho trefu
dokázal ve druhé sérii zareagovat Kajaba. První tři dvojice tak nerozhodly
a měnilo se pořadí, zatímco Čuřík
pokusem mezi betony neuspěl, Lukáš
Bednář se střelou nad lapačku prosadil
a ukončil tak celé střetnutí.
(jim)

ÚSTY TRENÉRA

ŠTEFAN MIKEŠ – HC Havířov 2010:

„Na to, že jsme byli dva góly pozadu, je cenné, že jsme dokázali utkání otočit
a vyhrát, byť po nájezdech, které následovaly hned po konci utkání. Vážím si
toho, že kluci ukázali charakter, zabojovali a přineslo to vítězství. Výkon nebyl
ideální, udělali jsme hodně hrubých individuálních chyb a některé góly jsme si
dali skoro sami. Je na čem pracovat.“

KAMIL PŘECECHTĚL – LHK Jestřábi Prostějov:
„Myslím, že jsme viděli oboustranně kvalitní utkání. V první polovině jsme
byli lepší my, ve druhé Havířov, takže remíza je naprosto zasloužená. Utkání
mělo vysokou kvalitu a s výkonem svého týmu jsem velice spokojen.“
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

ELEKTRONIZACE BĚŽÍ, ŘEŠÍ SE JEN TABULKY
Úvodní kola soutěží poukázala na několik nedostatků, kluby navíc stále čekají na dotace
PROSTĚJOV Po měsících příprav vstoupil v létě fotbal na
nejvyšší i nejnižší úrovni do
nové éry. Skončila doba papíJiří
ru a začalo období elektronizace. Předvojem všech změn
MOŽNÝ
se od zahájení přestupového období stala možnost uskutečnit veškeré pohyby v kádru
prostřednictvím internetu z pohodlí domova, na tuto změnu
následně se startem ročníku 2015/2016 navázalo opuštění klasických zápisů o utkání a jejich nahrazení online verzí. Poznatky
a dojmy funkcionářů z úvodních ostrých týdnů naznačují, že se
podařilo vše až na pár maličkostí vyladit.

exkluzivní
zpravodajstvíí
pro Večerník

Spokojenost panuje i na fotbalových
svazech. Ten krajský musel zatím řešit
jen několik drobností. První kolo
přineslo v zápasech Jeseník - Medlov
a Kojetín „B“ - Přerov „B“ vypsání
papírového zápisu a u dalších tří
duelů chybělo potvrzení vedoucím
mužstva. Od nového ročníku už
totiž zápisy nepodepisuje kapitán,
ale o potvrzení se stará právě vedoucí mužstva. „Těší nás, jak vše funguje, nemonitorujeme žádné větší
problémy. Nic se nebortí a jsou tu
jen drobné nedostatky, ale všichni se
s tím učí pracovat a postupně se to

Chyby mùže
opravit STK
Mezi detaily na vyladění dále zařadil
zablokovaný přístup pro předsedu
STK a nefungující kód pro šéfa
disciplinárky, stejně tak se zápisy
samy automaticky neuzavírají po
čtyřiadvaceti hodinách od skončení
zápasu, jak bylo předesláno. „Čekali
jsme však, že to bude horší...
Každá nová věc zpočátku přináší
problémy, až se to ale zajede, tak
bude všechno jednodušší. Góly
a karty musí vždy odsouhlasit vedoucí týmů a po uzavření zápisu
může údaje jakožto řídící orgán

Přímo na hřišti je fotbal stále stejný, změnily se jen věci kolem....

opravit pracovník sportovnětechnické komise,“ poukázal Kubalák.
Samotné oddíly pak vedle seznamování se se všemi novinkami
řeší ještě jinou starost, a sice otázku
proplacení nákladů na pořízení technického vybavení. Kluby totiž dostaly příslib dotace ve výši deset tisíc
korun a nyní čekají, až jim slíbené
peníze doputují na účty. „Celá elektronizace je krokem dopředu a podle zkušeností z přípravy tento krok
hodnotím kladně. Náš rozpočet
na sezonu je ale třicet tisíc korun
a celou třetinu jsme museli dát na
pořízení notebooku s internetem.
Stejně tak mě zarazilo, že vyřízení
hostování bylo dříve zdarma a nyní
to stojí sto padesát korun. Je to
trošku divné, když vše probíhá elektronicky. Nedokážu si to vysvětlit,“
kroutil hlavou tvorovický sekretář
Jiří Vodný.

Foto: Jiří Možný

HLAVNÍ ZMĚNY

PRO FOTBALOVÉ BAFUŇÁŘE:
* vyřízení přestupů, hostování, střídavých startů z domova
* elektronický zápis o utkání místo papírového
* rozhodčí se přihlašují podle přiděleného kódu
stev
* zápis nově nepodepisují kapitáni, ale potvrzují vedoucí mužstev
* všechny zápisy okamžitě dostupné na webu is.fotbal.cz
* elektronické členství a online přehled o hráčích

Peníze pøijdou
ještì v srpnu
Na finanční stránku poukázal
i předseda SK Jesenec-Dzbel Milan Prucek. „Zaráží mě, že se všude
mluvilo o dotacích, zatím nám ale
nepřišlo nic. Nikdo nic pořádně
neví, na školení pouze zaznělo, že
pokud má někdo problémy, ať si
zažádá o zálohu. Toto je od svazu
trochu nedomyšleno, když po nás
něco chtěli, měli nám hned dát vše
na pořízení. Takto to vypadá, jako
by se z toho chtěli vyvléct,“ zmínil
rozezleně. Jinak ale hodnotí realizaci
celého projektu kladně. „Seznamu-
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Ke slovu pøišel i papír

daří odstraňovat. Během pár týdnů
všechno vychytáme. Neřešíme ani
žádné překlepy nebo faktické chyby,
v těchto případech má sportovnětechnická komise právo zápis opravit,“ popsal pro Večerník situaci
Pavel Peřina, sekretář Olomouckého
krajského fotbalového svazu.
Kromě zapomenutého přihlašovacího kódu, kdy lze ovšem
okamžitě vygenerovat nový, tak
svazové orgány nyní v souvislosti s elektronizací nejvíce trápí
doladění tabulek. Platí totiž, že
výsledek je do nich započítán až
v momentě, kdy je zápis uzavřen.
To se v některých případech
nestalo hned po skončení utkání,
ale až s několikadenní prodlevou.
A v případě okresu nebyl program
připraven na penaltové rozstřely
v případě nerozhodného výsledku.
„Systém na to není nastaven, což
jsme reklamovali na fotbalový svaz
do Prahy. Jsou to ale jen mušky, nic
extrémně závažného. Někde systém
funguje více, někde méně. Třeba
v Přemyslovicích začal první zápas
kvůli pomalejšímu připojení o patnáct minut později,“ konstatoval
sekretář Okresního fotbalového svazu Prostějov Karel Kubalák.
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V sobotu 8. a v neděli 9. srpna 2015
nastal hlavní test toho, jak jsou
nové technologie i jejich obsluha
připraveny na novou výzvu. Právě
v těchto dnech totiž přišlo na řadu
první kolo krajských soutěží a prostějovského okresního přeboru mužů,následně se k tomu přidaly i nižší
mužská patra a dorostenecký přebor.
A přes počáteční obavy, jak se
podaří na nový systém přejít, se
nyní všichni tváří spokojeně...
„Zdá se, že systém fungovat bude.
Třeba přestupy a hostovačky jsou
jednodušší, nemusí se se vším jezdit do Olomouce. A když se sejdou
dva dobří lidé, tak je to během pěti
minut vyřízeno. První dojem je tak
pozitivní,“ nezastíral sekretář Brodku
u Prostějova Radek Kolařík. Ve velice podobném duchu hovořil i nový
předseda FC Kralice na Hané Jan Novotný. „Je to rychlejší, přehlednější,
nejsou tu problémy s potvrzováním.
Měl jsem z toho větší obavy, ale
i první domácí zápas jsme v tomto
zvládli na jedničku. Sestavu si můžete
připravit třeba den dopředu a pak ji
ještě v případě potřeby upravit, konzultace s rozhodčími i hráči byla perfektní, internet fungoval a nemuseli
jsme nic řešit,“ pochvaloval si.

jeme se s tím. Pokud ale nevymyslí
nic nového, tak to po podzimu bude
bezproblémové. U sestavy je výhodou, že si ji mohu v pátek napsat
a v neděli poopravit, nic nemusíme vypisovat rukou a soupeř
je také připraven. Vše je o zvyku
a v případě přestupů je to takové
neznámé, dříve měl člověk jako jistotu v ruce papír, nyní musí čekat,
až se na internetu objeví potvrzení,“
pousmál se Prucek.
A jak to tedy aktuálně vypadá
s finančními příspěvky ze strany
fotbalové asociace pro jednotlivé oddíly? „Nevíme, kdy přesně
nám peníze pošlou ze sídla FAČR,
mělo by se tak ale stát ještě v srpnu.
Přesný termín zatím neznáme, ale
jakmile k nám finance dorazí, tak
částky odešleme na účty klubů,“
slíbil okresní sekretář Karel Kubalák.

