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ME
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s pohodou od 5.9.
navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz

Radní jsou vyslýcháni
zjistili jsme kriminálkou!
či oznámení. A policie ať koná,“
uvedl exkluzivně pro Večerník
Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějova. Ten v předminulém volebním období působil
ještě jako místostarosta. Společně
s ním tak budou muset jít (nebo
už byli) k výslechu také Jan Tesař,
Pavel Drmola, Vlastimil Uchytil,
Zdeněk Peichl, Pavel Holík, Jaroslav Faltýnek, Michal Müller, Jiří
Pospíšil a Pavel Smetana. „Podle
mého názoru k žádnému porušení
zákona nedošlo, město Prostějov
smlouvou se společností Manthellan neutrpělo žádnou finanční ani
majetkovou škodu. Já nijak nechci
předjímat, jak to všechno může
dopadnout, ale podle mého předpokladu celou kauzu může policie
odložit,“ dodal Pišťák.
Policie ČR vzhledem k počátečnímu stavu vyšetřování odmítla případ jakkoliv komentovat. Večerník
se mu bude v každém případě ještě
podrobně věnovat...
(mik)

72 st ran

MATKA DVOU MALÝCH DÌTÍ
EXKLUZIVNĚ

SE OPILA
A ZMIZELA!

15082710802

ŽALOBA:

Ilustrační foto: internet

STAŘECHOVICE, KOSTELEC NA HANÉ Pěkná máma! Čtyřicetiletá žena ze Stařechovic zamířila v pátek večer na zábavu pořádanou v areálu vedle kosteleckého nádraží.
Matka dvou malých dětí se tady ale opila a nevrátila se domů. Zoufalá rodina požádala
místní strážníky i státní policii o pomoc. A začal okamžitý boj o minuty...
Ta zpráva se nesla Kostelcem na Hané jako blesk. Městská policie vyslala své muže okamžitě do terénu, kteří maminku hledali, kde se dalo. Stejně tak intenzivně pátrali státní
policisté. „Mohu potvrdit, že během soboty devětadvacátého srpna jsme pátrali po zhruba čtyřicetileté ženě z obce na Prostějovsku, která předešlý den na zábavě v Kostelci na
Hané požila alkoholické nápoje a jak bylo následně zjištěno, přespala u kamarádky. Bohužel o tom nedala vědět své rodině... Policie však měla k dispozici číslo jejího mobilního telefonu, načež pátrači se ženě v sobotu večer kolem jedenadvacáté hodiny dovolali.
V hovoru potvrdila, že je v pořádku a vrací se domů,“ sdělil včera odpoledne Večerníku
Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Inu, toto vyražení se z kopýtka asi mělo v jedné z domácností pořádnou dohru... (mik)
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Akciová společnost
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Sídlo: Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4
Provozovna: Floriána Nováka 5267/3, 796 01 Prostějov

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici:
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Požadavky:
znalost účetní a daňové problematiky
výborná znalost práce na PC – Word,
Excel, Outlook
znalost účetního programu POHODA
výhodou
schopnost pracovat samostatně
Charakteristika zaměstnání:
komplexní vedení podvojného účetnictví
zpracování DPH
příprava účetní závěrky
tvorba a zpracování provozního
rozpočtu, rozbory hospodaření
korespondence s úřady, odběrateli
a dodavateli

15011910006

Platové zařazení: nástupní plat 20.000 Kč
15081910770

Tel. 731 519 641 e-mail: info@karon.cz

15082610813

SLEVA
VA

Místo výkonu práce: Prostějov
Termín nástupu:
1. 10. 2015,
případně dle dohody

Přihlášku zasílejte elektronicky na adresu:
dobesova@ifholding.cz
Bližší informace: Dagmar Dobešová, 778 407 020

15082710816

PROSTĚJOV Od chvíle, kdy
v říjnu loňského roku zasedli do
zastupitelských lavic lidé, kteří
se rozhodli veškeré věci z minulosti jen bourat, ničit a navíc
kriminalizovat, se na radnici dějí
neskutečné věci. Jak se Večerník
dozvěděl, opoziční zastupitel
Aleš Matyášek a další dva bývalí
komunální politici podali trestní
oznámení na radu města z funkčního období let 2006 až 2010.
Důvod? Smlouva s Manthellanem!
Právě mezi uvedenými lety radní
uzavřeli smlouvu se společností
Manthellan o prodeji pozemku
v okolí Špalíčku, vzápětí došlo k různým dodatkům. Současná opozice
tyto kroky považuje za podvod...
„Jedná se o podezření ze spáchání
trestného činu, ale jakého, to opravdu nevím. Je to nepříjemné, postupně chodíme k podání vysvětlení na policii. Ale dnes má každý
právo podat na kohokoliv stížnost

Cena 17 Kč
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15082610814

Pondělí 31. sr pna 2015

2

Pondělí 31. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
A co takhle naopak?
Prostějov (mik) - Prostějovští radní se
stále potýkají s problémem okrasných
buků, které na náměstí T. G. Masaryka
škodí v současnosti restaurovanému
„morovému sloupu“. A jednají o jejich
pokácení. Čtenářka Večerníku se však
redakci ozvala se zajímavým nápadem. „Proč kácet nádherné stromy,
když se může přestěhovat ta socha?“
Názor je to zajímavý, ale konšelé nad
ním jen krčí rameny. „Osobně si nedovedu stěhování sochy Panny Marie
představit a ani mě nenapadá místo,
kam ji přesunout,“ rovněž pokrčil rameny primátor Miroslav Pišťák. Ale za
pokus to stálo...

Zachránìná si stìžuje...
Prostějov (mik) - Vděčnosti se
u některých lidí prostě nedočkáte.
Čtyřiadvacetiletá řidička, kterou dva
mladí prostějovští policisté 10. května
časně ráno u Laškova zachránili
z hořícího auta a obdrželi za to od policejního prezidenta medaili za statečnost,
podala nyní stížnost! „Je tomu tak.
Dotyčná žena podala na jednání policie
stížnost. Nelíbí se jí, že jsme tento případ
odvahy dvou policistů medializovali,“
pokrčil smutně rameny Libor Krejčiřík,
ředitel Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckéhokraje.Apaksenemápsát
jenom o tragédiích, když jsou pozitivní
věci „poprávu“ potrestány...

Pøehrada má
opìt jednièku!
Plumlov (mik) - Prvním stupněm
ohodnotili v pátek 28. srpna pracovníci
Krajské hygienické stanice v Olomouci
kvalitu vody v plumlovské přehradě.
Voda je tedy podle nich vhodná ke
koupání, stejně jako byla po celé
letošní léto. Kvalita se zhoršila jen při
měření 13. července. Tehdy hygienici
stav vodní nádrže ohodnotili druhým
stupněm s tím, že je vhodná ke koupání
se zhoršenými smyslově postižitelnými
vlastnostmi. Od té doby sbírá samé
jedničky!

rubriky
Večerníku
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Zdeněk VYSLOUŽIL

ČELECHOVICE NA HANÉ Velké popularitě se těší, hasičské závody v požárním útoku. Není se co
divit, nasazení a zaujetí, by členům jednotlivých
týmů mohli závidět leckteří profesionální sportovci. Dovedete si představit, že by se například
nějaký zhýčkaný plejer fotbalové Sparty dobrovolně napil vody z hasičské kádě, nedej Bůh, aby
si ještě namočil módní číro... Dobrovolným hasičům a hasičkám to problém nedělá!
První ročník nočního závodu v požárním útoku, který předminulou sobotu pořádal SDH
Čelechovice na Hané se prostě vydařil. Na třicítku týmů se přišly podívat stovky diváků a domácí navíc vyhráli! VÍCE NA WWW.VECERNIKPV.CZ

CO NÁS POTĚŠILO…

VODY SE NEBOJÍ!

CO NÁS UDIVILO…
Výdělek na cizím. Není nic divného,
že dnes si každý z nás hledá příležitost,
jak si přivydělat nějakou tu korunu navíc. Ale za špatný konec to vzala manželská dvojice, která v Bulharské ulici
začala rvát ze stromů patřících městu
jeřabiny. Než stačili přijet strážníci, měli
v krabicích už patnáct kilo těchto plodů, které jim nepatřily..
2 x ffoto:
t Zd
Zdeněk
ěk V
Vysloužil
l žil

Agentura Vrahovičáky bude vozit autobus na přehradu
Pro obyvatele Vrahovic má Agentura
Hóser velmi špatnou a těžce stravitelnou zprávu. Jak jsme se totiž aktuálně dozvěděli, rada města dlouze
jednala o možnosti narvat sto milionů korun do rekonstrukce tamního
koupaliště. Většina konšelů se ale
vyslovila proti tomuto záměru, prý
je peněz více třeba na stavbu rondelu
na náměstí T. G. Masaryka a zavedení tramvajové dopravy v Prostějově. Vrahovičáci tak mají smůlu, jejich
koupák se po letošní sezóně uzavře
a příští rok se jeho brány již neotevřou.

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

„Je mi to líto až k pláči, chodila
jsem se do Vrahovic koupat už
jako malá holka. Bohužel, někteří
mí kolegové se nekoupají vůbec,
dokonce ani doma ve vaně. Tudíž nechápou, proč bychom měli
investovat do vodních radovánek
pro občany,“ durdí se první náměstkyně primátora Alena Rašáková.
Kvůli rozpadajícímu se bazénu
a ucpanému kanálu pod záchodem se vrahovické koupaliště
k prvnímu září tohoto roku definitivně uzavře! „Podle předběžných
plánů se bazén v zimě zasype a od
jara zde začneme budovat novou
část průmyslové zóny,“ prozradil
primátorův náměstek pro městský
majetek a zimní stadion zvlášť Jiří

Nikamnepospíchal. Byl to právě
on, kdo hlasoval proti rekonstrukci
vrahovického koupaliště. „Já obyčejnou vodu příliš nemiluju, to je
pravda. Piju pivo a koupu se v šampaňském,“ vyvrátil Agentuře Hóser
některá obvinění své kolegyně.
Co ale bude příští rok? Kam se
vrtnou vrahovičtí občané v době
příšerných veder? Zaplaťprimátor
na to vedení magistrátu přece jen
pamatovalo a konšelé tak vymysleli náhradní řešení. „Samozřejmě
si nemůžeme dovolit nezajistit
našim spoluobčanům z Vrahovic
nějaké to smočení během léta. Od
1. června do 31. srpna 2016 tak
bude fungovat kyvadlová doprava z Vrahovic na plumlovskou

přehradu. Autobusy budou jezdit
každých deset minut. Koupání tak
lidem zajistíme v plumlovské nádrži,“ sdělil primátor Prostějova Miroslav Nakaseseděl.
Má to ale jeden háček. Přestože
se v poslední době kvalita vody
v plumlovské přehradě zlepšila,
není jisté, zda zůstane čistá i příští
rok. „Já myslím, že lidem z Vrahovic nějaké ty sinice nebo žabince
vadit nebudou. A i kdyby, po koupání v přehradě se mohou přijet
osprchovat na radnici,“ vidí krajní
řešení primátor Nakaseseděl.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

SCÉNA VEČERNÍKU

•• Pondělí ••

Babimaki & mik

Naletěli. Hned z kraje minulého týdne zabodovala prostějovská kriminálka.
Popravdě ale řečeno, pokud by nebylo hlouposti některých Prostějovanů, vyšetřovatelům by hned ubylo práce. Policisté totiž obvinili muže z Prahy, který
od pětice lidí vylákal desítky tisíc korun, když jim slíbil vstupenky na Formuli 1.
No a pak rychlostí Nikiho Laudy v nejlepších letech zmizel...

•• Úterý ••

•• Středa ••

•• Čtvrtek ••

•• Sobota ••
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MICHAL HRÙZA
Prostějovské léto přijel ve
čtvrtek uzavřít zpěvák Michal
Hrůza. Zaplněné náměstí T. G.
Masaryka tleskalo jeho nejznámějším hitům, včetně v rádiích
neustále hraného Zakázaného
uvolnění. Pořadatelé uvědoměle kvůli očekávanému náporu
fanoušků přemístili pódium od
Zlaté brány k radnici.

Pondìlí 32/21 °C

Pavlína

Rada města minulé úterý již začala připravovat podklady pro hlasování zastupitelstva,
které už 7. září tohoto roku má rozhodnout o osudu hlavní budovy Jezdeckých kasáren. Se zajímavým návrhem se měl vytasit komunistický radní Václav Šmíd.

Úterý

30/23 °C

Linda

Støeda 23/16 °C
Adéla

redakce se rozšířila
▶

Hurá na houby. Léto končí? Tak na to zapomeňte! Těsně před závěrem letních
prázdnin dostávají hlavně děti poslední šanci na letní radovánky. A tak byla například v aquaparku hlava na hlavě, ostatně koupaliště v Krasické ulici už nyní hlásí
rekordní rok v návštěvnosti! Prostě když slunce svítí, hned se penízky kutálejí.

Foto: internet

POÈASÍ v regionu

▶

•• Neděle ••

ZAUJALO NÁS…

Primátor Miroslav Pišťák
takto reagoval na facebookovou
poznámku občana, že současné
hospodaření města ničí Prostějov…

Hrůza to nebyla. Kalendářní léto sice ještě nekončí, ale to Prostějovské kulturní už ano. Pomyslně ho přišli uzavřít umělci pro mladší generaci, když na
náměstí T. G. Masaryka zazpívali svým fanouškům Michal Hrůza a skupina
Slza. Mezi diváky Večerník často zaslechl, že letošní série kulturních představení v samotném centru města rozhodně nebyla žádná hrůza.

Zábava především. Němčice nad Hanou se tentokrát staly dějištěm tradiční
akce Mikroregion Němčicko se baví! Smíšená družstva všech šestnácti obcí tohoto mikroregionu bojovala o prvenství v různých sportovních i dovednostních
soutěžích. I tady platilo olympijské - není důležité vyhrát, ale aby byla sranda!

60
Houbaři, pomalu si jděte do sklepa
pro košíky, které jste tam během letních prázdnin ve vzteku odhodili!
Že konečně začínají po době sucha
znovu růst houby, přesvědčili Večerník Prostějované Marian Lenďák
a Marie Bíbová. Ta dokonce v lese
našla ve středu šedesát křemenáčů!

„JÁ SI TEDY SNAD
SEBERU KUFØÍK
A VYPLÍŽÍM SE
Z RADNICE!“

Konečně! Vedení Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje si pozvalo novináře z celé republiky na oficiálně „přátelské setkání“. Ředitel Libor
Krejčiřík žurnalistům i televizním reportérům oznámil, že policie se vrací ke
starému modelu, kdy každý územní odbor bude mít svého informátora a zprávy tak nebudou předávány z krajské centrály. No, konečně...

•• Pátek ••

ZACHYTILI JSME…

ZASLECHLI JSME…

Co s dřevomorkou? Na radnici zasedali konšelé, kteří určují chod Prostějova. A rozhodně bylo o čem diskutovat. Známé byly už výsledky pololetního
hospodaření, schvalovaly se další peníze pro sportovní kluby a rokovalo se
o Jezdeckých kasárnách. Podle nové studie jsou všechny krovy v hlavní budově
napadeny dřevomorkou. Snad se potvora nezažrala nikam jinam!

Město cyklistiky. Kdo nejezdí na kole, jako by nebyl! Už druhým dnem pokračoval na prostějovském velodromu Memoriál Otmara Malečka v dráhové cyklistice. Akce, na kterou se sjela světová závodnická esa, přilákala stovky diváků.
Většina z nich přijela, jak jinak, na kole. Konečně se Prostějované začínají hýbat!

Amerika je naše! Prostějovské tenistky Lucie Šafářová a Petra Kvitová
vytvořily finálovou dvojici turnaje
v New Hawenu, který byl generálkou
před posledním grandslamovým
podnikem roku US Open. Především výkony české jedničky slibují,
že by se Petra mohla pomalu vracet
do své pohody. A letošní výkony
Lucky? Jednička s hvězdičkou!

adresa
zůstává
stejná

Ètvrtek 24/16 °C

Bronislav

Pátek

22/10 °C
Jindřiška

Sobota 17/13 °C

Boris

Nedìle 19/10 °C
Boleslav
Zdroj: meteocentrum.cz
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zpravodajství

MRTVOLA Architekt
NA NÁMĚSTÍ Fröml JDE
K SOUDU!
PRAHA, BRNO, PROSTĚJOV
Už na konci června tohoto roku
Večerník informoval o disciplinárním řízení, které proti prostějovskému zastupiteli Františku
Frömlovi vede Česká komora architektů v Praze. Ten nejenom že
podal trestní oznámení na radu
města kvůli územnímu plánu, ale
rovněž se nevybíravě vyjadřoval
i k jeho zpracovateli, architektu
Kynčlovi z Brna. A za to ho nyní
komora posílá k soudu!

s architektem Františkem Frömlem
pro důvodné podezření z porušení
Profesního a etického řádu. Tím
byla závažným způsobem porušena
povinnost uložená mu ustanovením
o výkonu povolání autorizovaných
architektů. Předseda Stavovského
soudu přezkoumá, zda řízení má být
zastaveno, přerušeno nebo doplněno. Možností je i to, zda celá záležitost nemá být postoupena jinému
příslušnému orgánu. Pana Frömla
soud pochopitelně vyzve k vyjádření,“ uvedl v rozhodnutí Pavel Rada,
Michal KADLEC
předseda dozorčí rady České komo„Podáváme Stavovskému soudu ry architektů v Praze.
České komory architektů návrh „Podle mě jde o psychický nátlak
na zahájení disciplinárního řízení na moji osobu, abych dal pokoj

Foto: PV Večerník

PROSTĚJOV Nepříjemnou práci měli lékaři s policisty uplynulý čtvrtek 27. srpna před polednem. Lidé z domu na náměstí Husserla v Prostějově oznámili na tísňovou linku, že již velmi dlouho neviděli vycházet
z bytu svého souseda. A údajně se mu něco stalo! Jejich obava nebyla
rozhodně planá...
„V bytě byla nalezena mrtvola zhruba padesátiletého muže ve značném stádiu rozkladu. Ten člověk odešel z tohoto svata již před několika
týdny a tomuto faktu odpovídal stav jeho těla. Byla nařízena zdravotní
pitva,“ sdělil exkluzivně Večerníku Radomír Gurka, šéf prostějovské
záchranky. „Totožnost muže je známa, podezření na cizí zavinění na
jeho smrti nebylo zjištěno,“ přidal František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
(mik)

ZNALI JSTE HO? VÍTE, CO SE STALO?
NAPIŠTE DO REDAKCE VEČERNÍKU!
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u Prostěa v Územním plánu
jova se už nevrtal. Na druhé straně jsem docelaa rád,
evře.
že se tato kauza otevře.
zor,
Stále zastávám názor,
Opoziční zastupitel František Fröml jde za své
hanlivé výroky na osobu architekta Kynčla
by
že v případě tvorby
k soudu.
Foto: Michal Kadlec
de
územního plánu jde
o klientelismus,“
vyjádřil se exkluzivně pro Večerník určitě mě těší, že dozorčí rada odFrantišek Fröml, v současnosti také borné profesní organizace mi tímto
opoziční prostějovský zastupitel.
způsobem dala za pravdu a doufám,
To architekt Jakub Kynčl z Brna je že obdobný výsledek vzejde i z rozjiného názoru. Že celá kauza dospěla hodnutí Stavovského soudu,“ zareaaž k soudu, by vzhledem k urážlivým goval na náš dotaz Kynčl.
výrokům na jeho osobu z úst pros- O výsledku Stavovského soudu
tějovského opozičního zastupitele České komory architektů v Praze
mohlo být určitým zadostiučině- vás bude Večerník pochopitelně
ním. „To je asi příliš silný výraz, ale informovat.

A je to tady. Město chce pozemky po Oděvním podniku
Co změnilo názor radních? DOTACE...

PROSTĚJOV O možnosti získat pozemky po zbouraných budovách kdysi věhlasného Oděvního podniku Prostějov se na
radnici šuškalo už na jaře tohoto roku. Proč taky ne, vyčištěná
plocha od sutin by se hodila pro rozšíření sousední průmyslové zóny. Jenomže v červnu radní ztratili o koupi jakýkoliv zájem a deklarovali, že v případě investic mají jiné priority. Ještě
ale neskončily ani letní prázdniny, a vše už je zase jinak! Dva
prostějovští radní totiž minulý čtvrtek odjeli do Prahy jednat
o možnosti získat velké peníze. Na co? No, přece na koupi patnácti hektarů strategických pozemků, kde se dříve šířila sláva
Oděvního podniku. Proč ten obrat? Večerník pátral po důvodech, aby se dozvěděl víc...
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Společně s kolegou Jaroslavem
Šlamborem jsme v Praze jednali s
vedením CzechInvestu o možnosti
získání dotace na koupi pozemků
pro průmyslovou zónu. Existuje
totiž operační program Podnikání

podle podmínek by dotace pokryla
pětasedmdesát procent ceny výkupů,
zbylou čtvrtinu by hradilo město.
Nyní budeme čekat na bližší písemné podklady,“ prozradil Pospíšil. „V
případě, že by vše doznalo konkrétních činů, otevřela by se možnost výkupu pozemků po bývalém Oděvním
podniku. Je to jediná lokalita, která je
v současné době ve velké východní
průmyslové zóně města k dispozici.
Ostatní pozemky jsou již obsazeny.
Ale nebudu předjímat, možností
může být i více,“ popsal aktuální stav
věci Jiří Pospíšil.
Zatím ovšem není známo, za jakou
cenu by současný majitel pozemků
po Oděvním podniku plochu magistrátu nabídl. „Pokud vím, jde o
výměru přibližně patnácti hektarů.
Jednání o ceně se společností Astria
Group však ještě nezačala. Konkrétní vzájemné nabídky mezi oběma
stranami by samozřejmě vzešly až z
dalších rozhovorů. Město má svoji

a inovace pro konkurenceschopnost, z něhož je možné z evropských
fondů a za podpory státu čerpat
za určitých podmínek finanční
prostředky na výkupy pozemků pro
průmyslové zóny,“ uvedl exkluzivně
pro Večerník Jiří Pospíšil, náměstek
primátora Statutárního města
Prostějova. Samozřejmě nás tak
zajímalo, jak čtvrteční jednání dopadlo. „Chtěli jsme znát podmínky,
za jakých můžeme o dotace žádat a
jaký je postup před podáním žádosti.
Základní informace jsme obdrželi,

představu a určitě nepůjde do výkupu za podmínek, které pro něj nebudou výhodné,“ upozorňuje při této
příležtiosti náměstek primátora.
Večerník tak oslovil vedení společnosti
Astria Group, zda o jednání radních
v Praze ví, a jestli je ochotno městu
pozemky ve Vrahovicích přenechat.
„My se v tuto chvíli konečně blížíme
k poslední fázi revitalizace celého
pozemku a tím se zintenzivňují jednání o jejich prodeji. A mohu potvrdit,
že jednou z alternativ, komu je prodat, se stalo město Prostějov. Osobně
si myslím, že pro radnici je to dobrá
příležitost, jak rozšířit průmyslovou
zónu a také vrátit život i dát příležitost
lidem k práci na uvolněných pozemcích po Oděvním podniku,“ míní
Ondřej Batta, předseda představenstva
společnosti Astria Group. Jak ovšem
potvrdil, jednání o ceně pozemků ještě
neproběhla. „To je zatím předčasné,
nejprve musíme zjistit, jak opravdový
je zájem,“ uzavřel Ondřej Batta.

EXKLUZIVNĚ

Patnáct hektarů pozemků po Oděvním podniku je volných. Získá je opravdu
město? A za kolik? Na odpovědi si budeme muset ještě počkat.
Foto: Michal Kadlec

Přestože i teď vedení prostějovského magistrátu tvrdí, že
investiční priority jsou i v jiných
oblastech, nikdo z rady města se
netají tím, že koupit tyto pozemky a zřídit zde další obrovskou
průmyslovou zónu by bylo velké
terno. „Samozřejmě bychom je
nabízeli novým investorům, kteří

EX Pastva pro oči...

EXKLUZIVNĚ
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Last Minute
datum
3. 9.
3. 9.
3. 9.
4. 9.
5. 9.
5. 9.
5. 9.
5. 9.
6. 9.
6. 9.
7. 9.
8. 9.
9. 9.
9. 9.
10. 9.

počet dní
8 dní
8 dní
8 dní
9 dní
12 dní
8 dní
8 dní
12 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
8 dní
11 dní
8 dní

odlet
Brno
Ostrava
Brno
Praha
Brno
Praha
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno

destinace
hotel strava
cena
Turecko
3* Al 10.990,Řecko-Korfu
3* PP 9.990,Řecko-Kos
3* Al 10.490,Kapverdy-Sal
4* Al 18.990,Egypt-Marsa Alam 4* Al 12.990,Maroko-Agadir
4* Al 13.990,Egypt-Hurghada
4* Al 12.490,Mallorca
3* Al 15.990,Řecko-Kréta
3* Al 12.990,Turecko
4* Al 11.990,Bulharsko
3* Al 10.990,Řecko-Rhodos
3* Al 12.990,Egypt-Marsa Alam 4* Al 13.990,Egypt-Hurghada
4* Al 14.990,Turecko
4* Al 12.990,-

penze
BS - bez stravy
APT - apartmán

Doporučujeme
zakoupit cestovní
pojištění.
Ceny neobsahují víza.

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

a n eb
ptali jsme se v ulicích

STRÁVILI JSTE LÉTO
PODLE SVÝCH PŘEDSTAV?
ANO
JIŘINA
VAVERKOVÁ
SMRŽICE

ANO

Foto: Michal Kadlec

15082410803

PLP - plná

PP - polopenze
SN - snídaně

Anketa

„Léto jsem strávila tak, jak
to šlo. Byla velká vedra,
ale to mi nevadí, to přece
k němu patří. Dovolená byla trochu pracovní, ale co
se dá dělat. (úsměv) V průběhu prázdnin jsme jezdili
na výlety nebo na prodloužené víkendy, takže jsem
si tam odpočinula a nasbírala síly do další části roku.“

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

o Prostějov pořád jeví zájem.
Zjišťujeme tedy všechny možnosti,
a získání dotace je jednou z variant.
Zároveň je třeba upozornit, že máme
i další priority. Naše rezervy bychom
chtěli využít na jiné investiční akce,
které koalice v následujících letech
plánuje,“ dodal náměstek primátora
Prostějova Jiří Pospíšil.

PROSTĚJOV Sucho? Kdepak! To si takhle paní Marie Bíbová z Prostějova a její přítel Miroslav
Staníček minulou středu vyšli do lesa a vraceli se z něj s plnými košíky houbařských pokladů! „Našli
jsme na šedesát ´osikáčů´, pak také pár pravých hřibů, bedly a už také i nějaké modráky. Kde? To
vám v žádném případě neprozradím,“ usmála se lišácky na redaktora Večerníku Marie Bíbová.
Většinu nevšedního úlovku prý rozdá známým. Nu, co dodat. My zarputilí houbaři můžeme jen tiše
závidět...
(mik)

o dalším houbařském úlovku čtěte na straně 25

➢

KATEŘINA
ŠUSTROVÁ
PROSTĚJOV
„Létojsemstrávilavýborně,
dokonce předčilo mé
očekávání. (úsměv) Cestovali jsme po Moravě
a byli jsme i u moře. S dětmi jsme prožili spoustu hezkých zážitků. Bylo krásné a teplé počasí,
takže co víc si přát. Pořádně jsem si odpočinula
a načerpala energii. Jen to jako vždy rychle uteklo...“
Ptala se Aneta Křížová
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pohled zpátky
p

PO STOPÁCH

STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
PŘÍPADU

Po „benzince“ v Konici Nová hasičská zbrojnice v Pavlovicích STRAŠÍ DÁL

dostala pokutu i stanice

z Brodku u Prostějova

PAVLOVICE U KOJETÍNA
Skutečný unikát zanechala
po svém působení na úřadu
v Pavlovicích u Kojetína bývalá
starostka Marcela Soviarová.
V obci, kde nefunguje sbor dobrovolných hasičů, totiž vyrostla
moderní zbrojnice za 4,6 milionu korun. Ta v současné době
ovšem slouží pouze jako sklad
a nedá se předpokládat, že
by tomu v brzké době
mělo být jinak...
Bývalá
starostka
Marcela Soviarová
ve vedení obce působila pouhé čtyři
roky. Přesto dokázala zatít pomyslnou sekyru
hodně hluboko. Obec si za jejího
působení vzala pětimilionový
úvěr, díky čemuž bude až do roku
2032 splácet celkem 6,8 milionu
korun. Další dva miliony korun
dlužila stavebním firmám, které
v obci postavily hasičskou zbrojnici
a rozestavěly obecní bytovku.
Tuto částku se již podařilo uhradit. Přitom oba megalomanské

projekty v malé vesničce působí
jako by vznikly zcela mimo čas
a prostor.
„Jelikož u nás hasiči nefungují
a dlouhodobě ani nikdy nefungovali, tak se dodnes pro hasičskou
zbrojnici nepodařilo najít využití!
Před necelým rokem se objevil
zájemce ze strany soukromé odta-

PROSTĚJOVSKO Tak tady padla
kosa na kámen! Inspektoři ČOI
objevili loni pochybení při prodeji benzinu, k němuž docházelo
na konické čerpací stanici pohonných hmot v Husově ulici. Benzin
„BA 91 Special“, který tu zákazníkům nabízeli, mohl poškodit motory aut. Jednalo se o vůbec první
podobný případ na Prostějovsku
po čtyřech letech, tedy od doby
co ČOI pravidelně zveřejňuje
výsledky svých kontrol. Během
uplynulého roku však bylo objeveno další pochybení na „benzince“ v Brodku u Prostějova.
Čerpací stanici v Konici provozovala společnost Pento Oil, která za
své pochybení od ČOI dostala pokutu dvě stě tisíc korun. Problémem
tehdy byl takzvaný vysoký konec
destilace. Za nejčastější příčinu tohoto problému se považuje konta-

minace benzinu motorovou naftou,
což se samozřejmě projeví na startu
i chodu motoru, který se tím může
poničit.
Z problémů konické „benzínky“ se
nepoučili v Brodku u Prostějova.
„Vzorek benzínu odebraný na čerpací
stanici v Brodku u Prostějova nevyhověl při destilaci. V případě nafty
pak byl problém v bodu vzplanutí.
Provozovateli byla za obě paliva udělena souhrnná pokuta šedesát tisíc
korun,“ informoval Boris Stabryn,
ředitel Moravskoslezského a Olomouckého inspektorátu ČOI. Nekvalitní palivo je přitom pro naftový
motor hotová pohroma. Může dělat
problémy při spalování, ale zvlášť zlé
jsou následky na vstřikovacím mechanismu. Není bez zajímavosti, že
benzinová stanice v Brodku u Prostějova už pokutu od ČOI dostala. Stalo
se tak před šesti lety...
(mls)

Napsáno
ˇ
pred

Rondel v Kostelecké ulici se už staví
z rondelu směrem do Tyršovy ulice
přes železniční přejezd. Prostějovští radní nás ale uklidňují, že projekt
kruhové křižovatky zpracovávali
odborníci na slovo vzatí a tak snad
dopadne vše bez problémů. Podle
našeho názoru zde totiž může docházet ke komplikacím ve chvíli,
kdy přes přejezd bude projíždět
vlak a před závorami se tak na výjezdu budou tvořit kolony vozidel.
Tím se zablokuje celý rondel. „Věřím, že tam bude dostatek prostoru
k tomu, aby auta mohla stát a neblokovala další provoz. Podle nových

hové firmy zajišťující asistenci na
dálnici, která zvažovala pronájem.
Ale pro její potřeby byla zbrojnice
bohužel příliš malá,“ popsal pro
Večerník aktuální situaci Milan
Lešikar, současný starosta Pavlovic u Kojetína a dodal: „My jsme
tu dříve měli sběrný dvůr pro elektroodpad, ale ten jsme přesunuli
do Unčic. V garáži teď alespoň

silničních předpisů musí být rondel
vzdálen od železničního přejezdu alespoň třicet metrů a já jsem
přesvědčen, že odborníci na tento předpis v projektu pamatovali.
I když sám jsem zvědav, jak to bude
řešeno,“ sdělil nám místostarosta
města Vlastimil Uchytil. V těchto dnech provádí v lokalitě poblíž
zimního stadionu odborná firma
stavbu nových inženýrských sítí,
po níž bude následovat již samotné
budování rondelu. „Stále platí to, že
jeden průjezdný pruh bude v Kostelecké ulici stále otevřený. Jakmile

ProMedica, spol. s r. o.
Nestátní zdravotnické zařízení.

Edvarda Valenty 3969/19, 796 03, Prostějov
E-mail: alois.vaclavek@promedica.cz
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Hasičská zbrojnice v Pavlovicích u Kojetína na první pohled vypadá pěkně. Kvůli
špatné statice a zejména minimálnímu využití však pomalu chátrá.
Foto: archiv Večerníku

skladujeme traktorovou sekačku
a další komunální techniku...“ No,
to je panečku ale výhodné, sklad
za pět mega!
Podobná situace je v Pavlovicích
i s rozestavěnou budovou, kde
by v budoucnu mohly vzniknout
sociální byty. „Rádi bychom ji někdy za pomocí dotací dokončili, ale

zároveň jsme opatrní, aby se k nám
nenastěhovali sociálně nepřizpůsobiví občané. Takže vše uvázlo na
mrtvém bodě a bojím se, že to tak
i zůstane,“ konstatoval neradostně
Milan Lešikar, který současné priority obce vidí zejména v přípravě
projektu na vybudování obecní
kanalizace.
(mls)

stavbaři zvládnou jednu polovinu
rondelu, bude doprava svedena do
této již vybudované části a dostaví
se druhá polovina. Snad si na to ři-

diči brzy zvyknou a do prosince nedojde k nějakým zásadním dopravním komplikacím,“ přeje si starosta
Prostějova Jan Tesař.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Začátkem prosince roku 2005 se nový rondel v Kostelecké ulici poblíž Víceúčelové haly-zimního stadionu skutečně otevřel. Nutno říct, že původní obavy se
zcela nepotvrdily. I když... Za uplynulých deset let zde sice nedošlo k žádné vážné
dopravní nehodě, ovšem při průjezdu vlaku tady opravdu dochází k ošemetným
situacím. Fronta aut s nervózními řidiči částečně zablokuje rondel tak, že ostatní
šoféři mířící ze severní obslužné komunikace nebo z města směrem na Kostelec na
Hané ji objíždějí, kudy se jen dá. Ale s tím se dalo i přes názory odborníků počítat.
Od roku 2005 se Prostějov stal postupně městem rondelů a podle našeho názoru
jsou některé z nich mnohem problematičtější než ten v Kostelecké ulici... (mik)

Diagnostické centrum.
Počítačová CT tomografie,
CT vyšetření,
Ultrazvuk
Mamog
graf, mamolog
gická poradnaa.

15082710820
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Sláva, další kruhová křižovatka
v Kostelecké ulici v Prostějově
se už buduje. To je sice paráda,
ale všem řidičům projíždějícím
touto ulicí vyvstanou vrásky na
čele. Rondel má být totiž hotov
až začátkem prosince a do té doby
zde bude řízen provoz pouze
v jednom jízdním pruhu pomocí
přenosných semaforů.
Kruhová křižovatka byla v plánu již
delší dobu a je součástí severní obslužné cesty. Otázkou, pro nás zatím
nepochopitelnou, zůstává, jakým
způsobem bude vyřešen výjezd
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jak šel čas Prostějovem ...

15082710816

ulice E. Valenty

Jmenuje se podle novináře. Ulice dostala tento název v únoru 1991
podle prostějovského rodáka, českého prozaika a novináře Edvarda Valenty
(1901-1978). Původně to byla Rossošská ulice pojmenovaná podle spřáteleného ruského města Rossoš ležícího ve Voroněžské oblasti. Na rohu s Olomouckou ulicí byl v osmdesátých letech minulého století postaven multifunkční objekt Domu služeb s tanečním sálem a různými drobnými provozovnami.
V roce 1981 byla v ulici otevřena prostějovská základní škola s adresou
Edvarda Valenty 52.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

www.fontanakm.cz Půjčujemee

zna
ačková prodejna piva, alkko a nealko nápojů
Prodejna
j Prostějov,
j Olomoucká 4181,
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s městskou policií

Sliboval, neplatil

Foto: internet
Během dvou dnů pětatřicetiletý muž
zkonzumoval v restauraci jídlo a pití, ale
na zaplacení neměl. Nejdříve v pátek
21. srpna navštívil ve večerních hodinách restauraci na Plumlovské ulici.
Zde uhradil pouze část, a to padesát
korun. Zbylých osmdesát korun u sebe
neměl a sliboval, že je doplatí a nezůstane nic dlužen. To se ovšem nestalo a na
druhý den vpodvečer si vyhlédl provozovnu na opačné straně města. Tentokrát se jednalo o částku 178 korun. Ani
v tomto druhém případě zmíněný obnos přes dohodu s obsluhou neuhradil.

Muž s uhynulým
psem

Na základě oznámení na linku 156
vyjížděla hlídka ve středu 26. srpna na
veterinární ošetřovnu za Kosteleckou
ulicí, kde se nacházel muž, který se dožadoval ‚umístění uhynulého psa do
kafilérky‘, ale poplatek za tuto službu
odmítal zaplatit. Při příjezdu hlídky se
majitel zvířete na místě již nenacházel.
Byl zkontaktován oznamovatel, který
uvedl, že se dotyčnému snažil vysvětlit,
jak má v tomto případě postupovat.
Při dodržení hygienických předpisů
je totiž možné pošlého psa zakopat na
svém pozemku.

Důchodkyně je
bez kabelky
Dávat pozor na své věci je velice důležité. Předminulou sobotu 22. srpna vpodvečer v ulici Okružní přišla
devětaosmdesátiletá žena o tašku, ve
které měla klíče, dvě peněženky bez
finanční hotovosti a osobní doklady.
Důchodkyně si kabelu po návštěvě lékárny položila na horní stranu vozíčku
a směřovala na autobusovou zastávku.
Následně zjistila, že tašku nemá. Přivolaná hlídka zkontrolovala udanou trasu, ale věci nenalezla. Případ byl předán
Policii ČR.

Jeřabiny jim zabavili
Na základě oznámení na linku 156
vyjížděla hlídka v neděli 23. srpna do
oblasti ulic Bulharská a Waitova, kde
dvojice občanů trhá jeřabiny. Strážníci
ji zastihli přímo na místě v okamžiku,
kdy žena nůžkami stříhala plody a vkládala je do kbelíků. Z důvodu, že nebyla
schopná předložit povolení ke sběru
vydané magistrátem města, jeřabiny o
hmotnosti 15 kilogramů jí byly odebrány. Pro podezření z přestupku proti
majetku byla věc postoupena správnímu orgánu.

Nasedli na jiný vlak
Dva muži ve věku 34 let ovlivněni alkoholem nastoupili v pondělí 24. srpna na
hlavním nádraží do vlaku a při kontrole
jízdenek vyšlo najevo, že se spletli. Místo do Otrokovic jeli směrem na Konici.
Proto je průvodčí vysadil na místním
nádraží. To se ale dvojici nelíbilo. V prostorách železniční stanice se začali hlučně chovat. Přivolaná hlídka dotyčným
znovu celou situaci vysvětlila. Pánové
své pochybení pochopili a vydali se na
hlavní nádraží.

Snědl nezaplacené
párky
Minulé úterý 25. srpna o půl desáté
večer byl přistižen muž v obchodním
domě na Okružní ulici, jak konzumuje párky. Poté bez zaplacení prošel přes
pokladní zónu. Pracovníkem bezpečnostní agentury byl zadržen a následně
se strážníkům přiznal. Částku sedmnácti korun za snězenou uzeninu uhradil. Přesto pro podezření z přestupku
proti majetku byla událost postoupena
správnímu orgánu.

krimi
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NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

Notorického zloděje usvědčila VLASTNÍ KREV
Július Ileš jde za krádeže posedmnácté do vězení

PROSTĚJOV Pětačtyřicetiletý Július Ileš podle svých slov nikdy nepracoval. Vždy se prý nějak uživil, a když už byl v úzkých,
nebo potřeboval jen tak peníze, vydal se na zlodějskou stezku.
Ve svém věku toho stihnul hodně, ostatně šestnáct pobytů ve
vězení těsně za sebou, to už je výkon hodný zkušeného kriminálníka. A minulé úterý vyfasoval od nesmlouvavého soudce
v pořadí již sedmnáctý trest... Z vloupání do automobilu a krádeže autorádia jej paradoxně usvědčila jeho krev. Okno vozidla totiž rozbil pěstí, přičemž se pořezal na ruce...
původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
K odcizení autorádia z dodávkového
vozidla značky Opel došlo ve Vodní
ulici v Prostějově 9. února tohoto roku
v nočních hodinách. Kriminalisté měli
v tomto případě poměrně jednoduchou práci, po odebrání vzorků krevních
stop zanechaných v autě stačilo zjistit
DNA a porovnat ji s databází. „Pachatel se totiž po rozbití skleněné

výplně okna vozidla zranil a krevní
stopy zanechal jak na dveřích auta,
tak i uvnitř na panelu, ve kterém bylo
umístěno autorádio. Zloděj způsobil
majiteli auta celkovou škodu za dva
tisíce sedmset korun,“ shrnul hned na
začátku soudního procesu Petr Vrtěl,
předseda senátu Okresního soudu
Prostějov.
Netrvalo skutečně dlouho a policie
záhy přišla na identitu pachatele, vzorky
DNA zcela jasně ukázaly právě na Júlia
Ileše. Ten měl mezitím prvního června
nastoupit do výkonu trestu za jinou
sérii krádeží. „Byl odsouzen ke dvaceti měsícům nepodmíněně za krádež
motorové pily v ulici J. V. Myslbeka,

krádež jízdního kola na Vojáčkově
náměstí, a pak se ještě snažil odcizit
kovářskou kovadlinu v Kostelecké
ulici. Ta měla ovšem osmdesát kilo,
takže obžalovaný ji neunesl a navíc byl
přistižen,“ připomněl nedávné hříchy
Júlia Ileše soudce Vrtěl s tím, že tento
nenapravitelný recidivista trest
v daném termínu nenastoupil,
načež musel být zadržen a do kriminálu dopraven policejní eskortou.
Kauza s vykradenou dodávkou ve
Vodní ulici byla minulé úterý vyřešena
během jediné hodiny. „Já už si na tu
noc nepamatuju. Měl jsem rodinné
problémy, pohádal se s družkou a v tu
dobu každý den vypil spoustu alkoholu. Jestli jsem rozbil okno na dveřích
auta? Možná, ale že bych něco kradl
zevnitř, to fakt nevím,“ prohlásil u soudu
Július Ileš, který poté, co ho vyhodili
z Azylového centra Prostějov, bydlel
několik týdnů před zatčením v hotelu
na hlavním nádraží. „Důkazy hovoří
jasně a přesvědčivě proti vám. Stopy
krve se stejnou DNA byly nalezeny jak
na dveřích auta, tak na palubní desce

BYLI JSME
U TOHO

Vězeňská služba odvádí Júlia Ileše od soudu do kriminálu. Muž bude pykat za
vyloupení dodávky ve Vodní ulici v Prostějově. Romský nenechavec se ocitne za
vězeňskou mříží už posedmnácté...
Foto: Michal Kadlec

uvnitř,“ zpražil obžalovaného Petr Vrtěl.
Předseda senátu byl při vynesení rozsudku opravdu nekompromisní.
Zatímco samotná státní zástupkyně
požadovala pro Ileše šestadvacet
měsíců nepodmíněně, Vrtěl ještě
více přitvrdil. „Obžalovanému ruším
původní trest dvacet měsíců, za přečin
krádeže vloupáním mu uděluji nový
společný a souhrnný trest v celkové
délce třiceti měsíců nepodmíněně
ve věznici s ostrahou. Zároveň je po-

vinen nahradit majitelům vozidla
způsobenou škodu. Tak vysoký trest
volím z toho důvodu, že v případě
obžalovaného jde o nenapravitelného
recidivistu,“ přidal k vynesení rozsudku.
Július Ileš ani neodporoval, třicet
měsíců kriminálu přijal jen
pokrčením ramen a vzdal se práva
na odvolání. Pochopitelně tak učinila
i státní zástupkyně, rozsudek je tím
pádem pravomocný.

Podvodník z Prahy napálil důvěřivé Prostějovany

VYBRAL desítky tisíc korun na Formuli 1 ČERNÁ

PROSTĚJOV To snad není možné! Pět mužů z Prostějova neuvěřitelným způsobem naletělo
podvodníkovi z hlavního města.
Ten jim slíbil krásný výlet do
Spojených arabských emirátů na
závody Formule 1 včetně zajištění vstupenek. Těžko chápat, kam
fanoušci rychlých závodních
vozů dali hlavu, ale neznámému
chlapíkovi uhradili předem desítky tisíc korun i bezmála dva
tisíce euro! Vypečeného Pražáka
už dopadla prostějovská hospodářská kriminálka.

„V pondělí čtyřiadvacátého srpna
převzal dvaačtyřicetiletý muž z Prahy usnesení o zahájení trestního
stíhání pro trestný čin podvodu.
Prostějovští kriminalisté muže viní
z toho, že ve dnech od dvacátého
do pětadvacátého června loňského
roku v Prostějově vylákal z pěti poškozených mužů částky v rozmezí
od 46 845 korun až do 1 955 euro,“
poskytl základní informaci František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouc.
Na otázku Večerníku, pod jakou
historkou Pražák od důvěřivých

A ZMIZEL!

Prostějovanů peníze získal, jsme
obdrželi vskutku zajímavou odpověď. „Vybrané peníze měly být
použity na zajištění zájezdu a vstupenek na závod Formule 1 ve Spojených arabských emirátech, který
se měl konat v září loňského roku.
Po převzetí peněz, v jednom případě
v hotovosti, v ostatních bezhotovostním převodem, se pachatel stal

nekontaktním a peníze si ponechal,“
uvedl Kořínek. Je opravdu s podivem, jak na takovou báchorku bez
řádných záruk mohl někdo naletět...
Vypečenému Pražákovi teď hrozí
dlouholetý kriminál. „V případě prokázání viny a odsouzení může být pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody na jeden rok až pět let,“ potvrdil
mluvčí krajské policie.
(mik)

DVA MLADÍCI JSOU STÍHÁNI ZA ÚVĚROVÝ PODVOD
PROSTĚJOV Nakupovali, jak se
říká, za pět prstů. Dva mladíky
nyní stíhá prostějovská hospodářská kriminálka za to, že si v různých prodejnách zakoupili spotřební zboží, na něž si zde předtím
sjednali úvěr. Přestože si elektroniku z obchodu ihned odnesli, nezaplatili za zboží ve formě splátek
ani korunu! Teď jim za podvod
hrozí až dva roky vězení.
„Třiadvacetiletého muže z Prostějova podezřívají policisté z trestného
činu úvěrového podvodu. Toho se
měl dopustit tím, že v prosinci loň-

ského roku v prodejně na Okružní
ulici v Prostějově docílil uzavření
úvěrové smlouvy na koupi spotřebního zboží ve výši 28 749 korun. Při
sjednávání smlouvy ovšem uvedl
nepravdivé údaje o svém zaměstnání
a pravidelném příjmu, ačkoliv nikde
zaměstnán nebyl. Sjednané splátky následně neplatil,“ popsal první
případ František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Hospodářská kriminálka však řeší
další případ podobně vykutáleného
mladíka. „Ve středu šestadvacátého

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.

Z PRODEJNY SI ODNESLI ZBOŽÍ,
SPLÁTKY JIM NIC NEŘÍKALY...
srpna si usnesení o zahájení trestního stíhání převzal jednadvacetiletý
muž z Prostějovska. Obviněn je
rovněž z trestného činu úvěrového
podvodu. V tomto případě se ho měl
mladý muž dopustit tím, že si v září
minulého roku v prodejně na Konečné ulici v Držovicích sjednal úvěr
na nákup elektroniky ve výši téměř
jedenácti tisíc korun a při sjednávání

po dvojici
hledaných
MONIKA FLOROVÁ
se narodila 20. dubna 1991 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
police celostátní pátrání dne 24. srpna
2015. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
23 do 25 let, měří mezi 150 až 170 centimetry, má střední postavu, šedé oči
a hnědočerné vlasy.

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

úvěru nepravdivě uvedl, že je na mateřské dovolené s čistým příjmem
dvanáct a půl tisíce korun. Ve skutečnosti však jeho příjem tvořila pouze
sociální dávka ve formě příspěvku na
živobytí. Sjednané splátky obviněný
mladík následně neplatil,“ informoval František Kořínek s tím, že oběma mužům nyní hrozí až dvouletý
kriminál.
(mik)

Július Ileš z Prostějova je typickým příkladem toho, že kdo
nic neumí a nepracuje, tak jen
krade a krade. Tomuto alkoholikovi udělil v úterý soudce Petr
Vrtěl v pořadí již sedmnáctý
trest odnětí svobody. Jak jinak
než za sérii krádeží.
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Zatímco pětačtyřicetiletý muž
si teď půjde na třicet měsíců za
mříže zchladit své zlodějské
choutky, poškození se marně
domáhají náhrady škod. Co
si na notorickém zloději taky
kdo vezme? Nikdy nepracoval,
bydlel v ‚azyláku‘ nebo na ubytovně a živil se pouze trestnou
činností. Nabízí se poznámka
– ztracená to existence…

KRONIKA
Neplatí alimenty

Foto: internet
Z trestného činu zanedbání povinné výživy podezřívají policisté
prostějovské hospodářské kriminálky devětadvacetiletého muže
z Blanska. Ten totiž od března tohoto roku neplní svou vyživovací
povinnost na své dvě dcery z Prostějova a dluží tak výživné k rukám
matky v celkové výši šestašedesáti
tisíc korun.

Dopadli
zlodějské duo
Z trestného činu krádeže je podezřelý devatenáctiletý muž
z Karviné. Tohoto činu se měl
dopustit tím, že dne 7. července
letošního roku v prodejně drogerie na náměstí T. G. Masaryka odcizil celkem devět kusů make-upu
a rtěnek. Následně 10. července ve
stejné prodejně odcizil čtyři šampóny na vlasy. Při tomto druhém
skutku spolupracoval s šestnáctiletou dívkou z Prostějova. Celková hodnota odcizeného zboží
byla vyčíslena na 4 530 korun.
Muž se činu dopustil přesto, že byl
v březnu tohoto roku pravomocně odsouzen za obdobný trestný
čin. Spolupachatelka muže dosud
nebyla odsouzena, proto je její čin
kvalifikován jako přestupek proti
majetku.
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Děti, pejsci
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Vítejte HìBITOVEM
na svìtì
„PROTEKLO“ OD ROKU 2007 KLADNÉ
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Pololetní výsledky hospodaĆení møsta:
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SALDO VE VÝŠI

A další píibudou!

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

Jan PROKEŠ
24. 8. 2015 49 cm 3,10 kg
Prostějov

zeď a plesnivějící arkády

Veronika FRÉLICHOVÁ
25. 8. 2015 49 cm 3,15 kg
Plumlov

Eliška NEVRLOVÁ
25. 8. 2015 50 cm 2,70 kg
Žešov

Tomáš VINKLER
25. 8. 2015 52 cm 4,00 kg
Prostějov

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!

Jan Antonín BRTNÍK
24. 8. 2015 50 cm 3,45 kg
Olomouc

Adam JEŽEK
24. 8. 2015 51 cm 3,25 kg
Prostějov

PROSTĚJOV Hlášení veřejného
rozhlasu ve městech nejsou tak častá
jako na vesnicích, navíc také s rozvojem nových komunikačních technologií jejich význam mírně klesá. Přesto stále patří mezi složky krizového
řízení města.
Ne všude jsou ale bezezbytku slyšitelné,
příkladem může být Mozartova uli-

15082710825

TŘÍLETÁ SBÍRKA VÍČEK
vydělala na elektrický vozík

Do zdí arkád na m÷stském hąbitov÷ stoupá vlhkost, základčm historicky chyb÷la nutná izolace.
Foto: Michal Kadlec
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KŘIŽOVATKU U DOMU SLUŽEB

OVLÁDNOU SEMAFORY!
15082710824

Předsedkyně obou klubů předávají nashromážděná víčka Lukáši Kameníčkovi. Foto: Klub SDŽ
specifickou úpravu, bude vše trvat přibližně „Děkujeme všem ženám z obou dvou klubů,
měsíc. A tím se splní sen malému klukovi, členům Svazu tělesně postižených z Ptení, kteří
který se bez pomoci druhé osoby prostě nám se sbírkou pomáhali i všem Prostějovanům,
neobejde. Elektrický vozík je pro něj cesta jež nám fandili a nosili vršky,“ vzkazují obě
k lepšímu životu.
předsedkyně.
(tok)

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.

přeložek inženýrských sítí a především
z technicky dopravních důvodů. Tehdy
byla převyšující intenzita vozidel na hlavní
komunikaci v Olomoucké ulici. Bylo to
dvanáct až patnáct tisíc aut denně, z vedlejších ulic byla naopak nízká, v řádu několika málo tisíců za den,“ vysvětlila Alena
Rašková, první náměstkyně primátora,
která je na radnici zodpovědná za dopravu
v Prostějově. Sama ovšem přiznává, že
v současnosti je situace úplně jiná a zejména z ulice E. Valenty se dá v době
dopravní špičky jen s obtížemi najet na
jednu z hlavních tepen Prostějova. Na
tuto skutečnost řidiči nadávají už několik let.„Jedinou rozumnou cestou je
světelně řízená, průsečná křižovatka se Semafory na této kąižovatce budou instalovány jak v Olomoucké, tak i v ulicích
dvěma odbočovacími pruhy ve směru E. Valenty a E. Outraty. Pomohou skuteén÷ zrychlit provoz v této lokalit÷? To
ukáže až éas...
Foto: Michal Kadlec
od centra a ze sídliště E. Beneše,“ je nyní
přesvědčena Alena Rašková.
navržené řešení se jeví jako technicky velmi hrubý odhad činí asi pět milionů
Součástí tohoto řešení budou i světel- nejvýhodnější. Zatím je velmi obtížné korun,“ uzavřela první náměstkyně prině řízené přechody pro chodce. „Takto odhadnout finanční náklady, nicméně mátora.
(mik)

oly i mateřinky prošly změnami
FIONA

je kříženec německého ovčáka středně velkého vzrůstu,
ve věku jeden až dva roky. Velmi milá a klidná fenka, která
ze začátku potřebuje chvilku než někomu začne důvěřovat. Šťastná bude v domečku se zahrádkou. Bez problémů
se snese s pejskem, na vodítku chodí pěkně, netahá.

KASPER

je roztomilý kříženec malého vzrůstu, ve věku cca šest
roků. Je to pes milé a přátelské povahy, velký pohodář,
který velmi miluje lidi. Vhodný do domečku se zahrádkou. Bez problémů se snese s fenkou i jiným pejskem,,
na vodítku umí.

904 milionů korun, skutečnost
za první pololetí činí 337 milionů. Výdaje jsou tedy
zatím plněny zhruba
na
sedmatřicet
procent. Když toto
všechno sečteme,
mohu konstatovat,
že v průběžném hospodaření města
skončilo první pololetí roku
2015 kladným
saldem ve výši
73,5 milionu korun,“

zahrnul média na čtvrteční tiskové konferenci optimistickými čísly Miroslav Pišťák,
primátor Statutárního
města Prostějova.
První muž radnice
ale jedním dechem
zdůraznil,
že
k pololetním výsledkům hospodaření je potřeba
přistupovat opatrně a nepřeceňovat je. Teprve ve druhém
pololetí totiž přijde

na řadu placení faktur za nejvýznamnější
investice města tohoto roku. „Nicméně
i tyto pololetní výsledky mě opravňují
k určitému optimismu. Pokud nenastane nějaká katastrofa, tak na konci roku
bychom mohli hovořit rovněž o velmi
příznivých číslech. Už teď tedy mohu
být spokojený s tím, jak se příjmy města
daří plnit z takzvaných sdílených daní.
Zatímco ještě v březnu tohoto roku jsme
od státu čerpali o čtyřicet procent méně
peněz než vloni v tuto dobu, k třicátému
červnu už byl tento schodek vymazán,“
konstatoval Pišťák, o němž je dlouhodobě známo, jak moc si na kladném hospodaření radniční pokladny potrpí. (mik)

Ampliony městského rozhlasu lze vyladit,
stoprocentně slyšitelné ale NEBUDOU

Pøehled investic na Mìstském høbitovì Prostìjov

PROSTĚJOV Tři roky trvala sbírka víček od
PET lahví, kterou zorganizovala maminka
dnes již jedenáctiletého Lukáška Kameníčka
z Olomouce. Lukáš trpí kvadruspastickou
dětskou mozkovou obrnou a jeho tělo ho
dodnes neposlouchá.
„U zrodu této sbírky stály i prostějovské ženy
z Klubu sociálně demokratických žen společně
s Klubem Onko Diana. Dámy z obou dvou
klubů po celé tři roky trpělivě sbíraly víčka
a odvážely je Lukáškovi přímo domů,“ informovala Večerník Jana Halvadžievová,
předsedkyně prvně jmenovaného klubu.
Ve sklepě rodinného domu Kameníčků se
tak hromadily pytle s víčky s jediným cílem, kterým bylo pořízení elektrického invalidního vozíku pro Lukáška do školy. Tří
roky trvající sbírku v září maminka Lukáška
ukončí. „Poslední srpnový týden jsme
tedy odvezly poslední pytle s víčky. Úkol je
splněn. Sbírka pokryje téměř celou částku
na elektrický vozík,“ konstatovala spokojeně
Ivana Pařízková, šéfka Klubu Onko Diana.
Ten je již ve výrobě. Protože Lukáš potřebuje

PROSTĚJOV Primátor Miroslav
Pišťák minulý čtvrtek poprvé zveřejnil výsledky hospodaření města za
první pololetí tohoto roku. A „sčot“
rozpočtu je nad očekávání příznivý.
Příjmy magistrátu totiž výrazně převyšují výdaje, a to o plné desítky milionů korun!
„Upravený rozpočet města na rok 2015
činí v položce příjmů zhruba 739 milionů korun a k 30. červnu tohoto roku
jsme příjmy naplnili do výše 410 milionů korun. To znamená, že příjmy
rozpočtu v polovině roku byly naplněny z 55,5 procenta. Co se týká výdajů,
ty byly celoročně naplánovány ve výši

KOKINKA

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

ZORBA

je nádherný představitel plemene Slovenský čuvač velkého vzrůstu, ve věku zhruba čtyř let. Je to velmi klidný
a vyrovnaný pejsek s přátelskou povahou. Šťastný bude
v domečku se zahrádkou, kde bude moci volně běhat
a hlídat. S fenkou se snese a na vodítku chodí umí.

Podobně se podle ní postupovalo i na
základních školách. „Na zahradách probíhala revitalizace, bylo vybudováno
víceúčelové hřiště v Čechovicích a proběhla rekonstrukce hřiště na Palackého
třídě. Dále pak na Skálově náměstí a na
´Kollárce´ byla vyměněna okna. V dal-

ších zařízeních probíhala běžná údržba
a opravy či rekonstrukce sociálního zařízení,“ uvedla Ivana Hemerková.
Jak dále prozradila, v úterý ráno se osobně půjde podívat do některé ze základních škol, zejména na prvňáčky. „Všem
dětem přeji, aby se jim ve škole líbilo.

Aby se setkaly se svými kamarády a jejich učitelé jim připravili zajímavé hodiny. Pedagogům přeji vnímavé a hodné
žáky i pohodové kolegy. A rodičům?
Aby školní docházka jejich dětí probíhala v poklidu,“ vzkázala náměstkyně primátora pro školství v Prostějově. (mik)

ce, kde ani z balkonu nelze při vší vůli
upozornění magistrátu srozumitelně
rozumět. „Máme po Prostějově přesně
197 amplionů, nikdy ovšem nedocílíme toho, aby bylo hlášení slyšitelné pro
všech pětačtyřicet tisíc obyvatel. Přenos
zvuku v zástavbě má své zákonitosti,“ objasnil Vincent Jakubský, vedoucí oddělení krizového řízení magistrátu.

Podle jeho slov mají někteří občané přehnané požadavky, je třeba počítat s tím,
že v bytě za zavřeným plastovým oknem
nebude srozumitelnost skutečně nejlepší. „Na základě konkrétních podnětů je
samozřejmě možné daný reproduktor
upravit, například zvýšením výkonu,
pak ale zvuk více rezonuje a může to
být na úkor srozumitelnosti,“ doplnil Ja-

kubský s tím, že vše se dnes děje pomocí
počítačů, je ale třeba zpětná vazba z dané
lokality.
Je jasné, že se ani v tomto případě nelze zavděčit všem. Hlášení by ale měla
být srozumitelná, ta důležitá se dokonce až třikrát opakují. Pokud tedy
existují v dané lokalitě problémy, lze je
řešit.
(tok)

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

„RŢzné zprávy se dají upravit tak,
aby navenek vyhovovaly zadání...“
Petr Kousal zpochybnil výsledek hospodaření „kaska“

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Lidovecký zastupitel Petr Kousal (na snímku) o sobě
tvrdí, že nepatří k těm, kteří by při
jednáních vrcholného orgánu
města jen bořili a chovali se
destruktivně. Místo „býčí arény“
mápodlesvýchslovradějiracionální řešení problémů. Večerníku
zároveň prozradil, že příští pondělí
bude na jednání zastupitelstva
města hlasovat pro zachování
hlavní budovy Jezdeckých
kasáren. Co dále v pokračování
našeho dlouhodobého seriálu
exkluzivních rozhovorů se členy
prostějovského zastupitelstva
řekl?
ƔƔ Opozice podala trestní oznámení
na radu města kvůli smlouvě se společností Manthellan. Jste pod touto
žalobou rovněž podepsán, a proč?
„O této žalobě jsem slyšel pouze zprostředkovaně, podepsán pod ní nejsem,
a proto se k ní nemohu blíže vyjádřit.“
ƔƔ Příští týden proběhne jednání zastupitelstva města. Bude mít opozice
opět „ostře nabito“?
„Vámi položená otázka i způsob informování Večerníku o jednáních městského zastupitelstva a zejména opozice je
velmi tendenční až často nekorektní. Nechodím na jednání jako do ‚býčí arény‘,
ale jako zastupitel, který chce racionálně

řešit problematiku města ve prospěch
našich občanů. A rozhodně nejsem
proti rozumným návrhům, které koalice
předloží. Jen se na věci dívám i z jiného
úhlu pohledu, než který je zrovna předkládán. Ostatně materiály na jednání mi
zatím nebyly předloženy, takže je budu
moci studovat až později a také se k nim
budu na jednání zastupitelstva racionálně a bez emocí vyjadřovat.“
ƔƔ Právě v pondělí 7. září by se mělo
jednat o konečném osudu hlavní budovy Jezdeckých kasáren. Pro jaký
záměr vy osobně budete hlasovat?
„Pokud vím, má být pro nás připravena
odborná studie, která má posoudit, co
s kasárnami dále. Tuto studii jsem neviděl, ale podle mého selského rozumu
a současných informací jsem za zachování oné hlavní budovy. Další otázkou
je, proč vůbec došlo k současnému zuboženému stavu objektu...“
ƔƔ Společenský dům vykázal
za rok své činnosti pod Domovní správou Prostějovv
výrazné úspory. Jak vyy
hodnotíte toto hospodaření?
„Slyšel jsem o této hospodářské zprávě, ale
osobně jsem

neměl možnost se s jejími čísly seznámit.
Z vlastní zkušenosti ale vím, že se různé
hospodářské zprávy dají upravit tak, aby
navenek vyhovovaly zadání! Nemusí
být uvedeny všechny okolnosti a důvody, třeba i záměrně, jak se k výsledkům
dospělo a jaká negativa to přineslo...
Jinak osobně pana ředitele Průšu jsem
vždy hodnotil kladně, takže určitě něco
pozitivního se stalo.“
ƔƔ Prý jste nyní aktuálně čerstvým
dědečkem, je tomu tak?
„Ano, je to tak! Celá rodina je šťastná,
že nám kolega zastupitel a primář Nevrla přivedl osmnáctého srpna na svět
zdravého chlapečka, bratříčka prvorozené Klárky, a to ještě se jménem Petr.
(úsměv) Moc děkujeme i za vzornou
starost o naši dceru celému personálu
prostějovské nemocnice.“

Foto: Michal Kadlec
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navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

RYCHLÝ
VEÿERNÍK
Nové parkování v Okružní
Prostějov (red) - Motoristé si v Prostě-

jově dlouhodobě stěžují na absenci parkovacích míst. Bezmála dvacet nových se
brzy začne budovat v Okružní ulici. „Bude
se jednat o podélné stání na stávajících
zpevněných plochách,“ uvedl k záměru
náměstek primátora Zdeněk Fišer. „Parkoviště bude ze zámkové dlažby a v první
etapě se začne s úsekem od Brněnské po
Bulharskou ulici,“ doplnil Fišer. V letošním roce budou zahájeny práce na první
etapě výše uvedené akce. Celková potřeba
finančních prostředků v roce 2015 byla
stanovena na základě rozpočtu zpracovaného projektantem ve výši 750 000 korun.

Více dìtí ve tøídách
Prostějov (red) - Vedení Základní školy

Jana Železného požádalo město o povolení výjimky z počtu žáků v jednotlivých třídách. Magistrát vyhověl. „Jedná
se o dvě třídy na druhém stupni. Podle
zákona smí být jedna třída zaplněna maximálně třiceti dětmi, ale zřizovatel může
udělit výjimku. Tak se stalo i v tomto případě, v sedmé třídě uvedené školy bude
dvaatřicet dětí, v osmé dokonce čtyřiatřicet,“ prozradila Ivana Hemerková, náměstkyně primátora pro školství.

publicistika
ika

VŠUDE
DOBŘE,
HìBITOVEM „PROTEKLO“ OD ROKU 2007
I

BEZMÁLA

PROSTĚJOV Městský hřbitov
v Prostějově byl našimi
předky založen v roce 1900
Michal
a celá tato nemovitost patří
KADLEC
k nynějším kulturním památkám. V průběhu oněch sto patnácti let se vždy investovalo jak
do provozu, tak do dílčích úprav. Ale ve velkém měřítku se peníze
z radniční pokladny začaly na hřbitov „sypat“ až v roce 2007, od
té doby se zde totiž prostavělo bezmála sedmnáct milionů korun.
Nezanedbatelná suma finančních prostředků padla i na rekonstrukci smuteční obřadní síně architekta Blahoslava Adamíka
postavené v roce 1976. Přesto se v současnosti magistrát potýká
s některými těžko řešitelnými problémy...
Původní zpravodajství
pro Večerník

Jak Večerník už před letními prázdninami upozorňoval, rada města začala řešit
problém, který po sto patnácti letech
provozu hřbitova musel zákonitě přijít. Jeho kapacita totiž přestávala stačit.
„Jestli se nepustíme do výstavby nových hrobových míst, budeme nuceni

se zamýšlet i nad možností hledat i jiné
prostory pro zřízení dalšího městského
hřbitova,“ uvedl tehdy Miroslav Pišťák,
primátor Statutárního města Prostějova.
Magistrát se do projektu zvýšení kapacity hřbitova pustil bezprostředně poté
a v současnosti už jsou znát prvotní

K

U
N
O
I
L
I
M
17
°

C

VĚ

Michal
KADLEC

Aktuální problémy? Naklánějící se obvodová
výsledky. „Téměř dvě stě padesát míst
k pohřbívání poskytne nové kolumbárium ve východní části areálu Městského
hřbitova Prostějov. K dispozici bude
místo na 126 a 117 urnových schránek.
Stavba kolumbária už začala,“ prozradil
Zdeněk Fišer, náměstek prostějovského
primátora pro investiční výstavbu.
Jenomže jak se zdá, nic není jenom
tak, stavbaři se totiž musejí potýkat
s podstatnou komplikací. „Je třeba vyřešit statiku staré obvodové zdi hřbitova,
která je součástí nové stavby kolumbária. V současnosti máme obnaženy základy stávající obvodové zdi, kde obě ko-

STOP rodinným domkùm
Prostějov (red) - Lokalita ulice Mikoláše Alše v Prostějově, kterou vedení
města vybralo pro stavbu rodinných
domků a zasíťování pozemků, zůstane jen v plánech radních. „Chtěli jsme
vykoupit řadu pozemků, následně je
zasíťovat a poskytnou stavebníkům jako
parcely pro novou rodinnou výstavbu.
Bohužel tento záměr se rozplývá, protože požadavky některých vlastníků půdy
jsou neúměrné,“ vysvětlil Jiří Pospíšil,
náměstek primátora Statutárního města
Prostějova. „S některými vlastníky jsme
se dohodli na částce tří set korun za jeden metr čtvereční. Požadavky o dvě stě
korun vyšší, nebo dokonce blížící se až
k osmi set korunám jsou pro město neakceptovatelné a určitě na ně nepřistoupíme,“ zdůraznil Pospíšil.

Pondělí 31. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

lumbária budou. Zjistili jsme ale, že zeď
je založena v malé hloubce a navíc do
nevhodné zeminy, tedy do ornice a podornice. Proto dochází k vyklánění zdi,
která by mohla následně i spadnout,“
objasnil problematiku Fišer. Jak dodal,
je zapotřebí obvodovou zeď zajistit podle dobrozdání statika. „Na základě jeho
vyjádření musí dojít v rámci výstavby
nového urnového háje k zesílení základových konstrukcí kolumbária i původní zdi a ke spřažení stávající obvodové
zdi s novou stavbou. A to jak v místě
základu, tak i stropní konstrukce.“ Stavba dvou budov pro urnové hroby bude
realizována po etapách, přičemž k té první dojde v letošním roce a bude stát přes
dva miliony korun.
Zeď hrozící sesuvem však není jediným
problémem, se kterým se město při plánovaných rekonstrukcích na hřbitově letos potýká. Další komplikace řeší dělníci
při rekonstrukci arkád, pod kterými má

hrob například i československá hokejová legenda a prostějovský rodák Oldřich
Machač. „Když se před více než sto lety
tyto arkády stavěly, nějak se pozapomnělo na izolaci proti zemní vlhkosti.
Před několika lety se plesnivějící základy
částečně opravily injektáží a sanačními
omítkami, nicméně aktuálně vlhkost
stoupá už do výšky více než dvou metrů.
Po dohodě s památkáři jsme nyní nechali zpracovat projekt jiných sanačních
opatření tak, aby veškeré architektonické prvky arkád na městském hřbitově
zůstaly zachovány. Bohužel, památkáři
nebyli nakloněni klasickému podřezání
zdiva a izolaci ve formě plechů. Ta by
totiž byla mnohem účinnější, nicméně
se údajně nehodí ke kulturní památce,“
pokrčil rameny Zdeněk Fišer.
V letošním roce město investuje do
různých staveb či rekonstrukcí na
městském hřbitově celkem přes čtyři
a půl milionu korun.

Doba dovolených skončila, pro
nás dospělé opět nastal čas pracovní reality. A co vy, milí Prostějované, jste také rádi, že už jste doma?
Rovněž já po několika letech vzal
nohy na ramena a týden dovolené
věnoval návštěvě Karlových Varů.
Zlaté město, říkal jsem si od první
hodiny pobytu při procházce světoznámou kolonádou. Neotrávilo
mě ani turecké kafe v hotelu Pupp
za stopětadvacet korun, dokonce
ani to, že v okolí Thermalu jsem si
s nikým nedokázal popovídat česky. Domorodci ve Varech jakoby
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DOMA NEJLÍP!

vymřeli, život městu vtiskli Rusové, Němci a Asiaté.
Trochu mě zarazilo jízdné za městskou hromadnou dopravu v ceně
čtyřiadvaceti korun a říkal si - zlatý
Prostějov za devět! Jenomže tuto
dovolenou v Karlových Varech,
kde jsem přes dvacet let nebyl,
jsem si prostě vysnil. Úsměv na
tváři mi nevzal ani strýc, který se
mě zeptal: „A co vám tam v tom
zapadákově vůbec zbylo, když
zbourali oděvní podnik?“ Nad
rýpavou otázkou lázeňského šviháka jsem jenom mávnul rukou
a zbytek dovolené na západě Čech
si vychutnal. Přesto jsem po návratu domů rád slyšel rodnou hanáčtinu. Tož, kurňa, doma je doma!

POMOZ SI SÁM
Dobře si pamatuji, jak jsme se s kamarády nepříčetně chechtali, když jsme
kdysi ve školní knihovně objevili desítky
let starou knihu dle pedagogické reformátorky Marie Montessori s názvem
Pomoz mi, abych to dokázal sám.
Pochopitelně jsme to v našich pubertálních mozečcích pochopili trochu
jinak, než bylo myšleno, ale svůj účel to
splnilo. A zatímco jsme se tehdy řehtali
jako houpací koně při představě, jak
nám někdo pomáhá prakticky k čemukoliv, v dnešní době už to s tou pomocí
tak vesele nevypadá. Jako onehdy při
cestě vlakem. Cestující na protější sedačce se zničehonic sesune a bezvládně

se válí po zemi. Vyplašeně se podívám
po ostatních s nadějí, že někdo z nich
má obsáhlejší zdravotnické zkušenosti
než já se svým diplomem Malého zdravotníka, který jsem získala v MŠ. „Ten
je určitě opilý," míní paní u okýnka
a dál se věnuje hovoru s kamarádkou,
podobně jako pán vedle, který ani
nezvedl oči od displeje tabletu. I přes
varování se pokouším omdlenému
pomoct zpět na sedačku a nakonec
hádejte co, měl epileptický záchvat
a ze mě je rázem hrdinka! Uznávám,
že je to mimořádně příjemný pocit, asi
si obstarám takovou tu supermanskou
kápi, aby to mělo ten pravý efekt.

No, a když už jsme u supermanů
- na policejní služebnu se onehdy
dostavila občanka s tím, že ji před
služebnou vulgárně uráží nějaký
nepřizpůsobivý občan a policista
s módním melírovaným kartáčem
na hlavě, namísto toho aby vyběhl
z kanceláře a zasáhl jako komisař
Rex a Kobra 11 v jedné osobě, trpělivě paní vyslechne a jen co občanka
zmizela z doslechové vzdálenosti,
prohodí: „Máš sedět doma na zadku a neotravovat.“
Takové to tedy je s pomocí od bližních.
Takže víte co, pomozme si sami, nikdo
to za nás neudělá.

Pøehled investic na Mìstském høbitovì Prostìjov

Zeò hąbitova, u které mají stát nová kolumbária pro urnové hroby, se povážliv÷
kvčli slabým základčm nahýbá.
Foto: Michal Kadlec

rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015

obřadní síň, urnové hroby - dětská část, oprava vstupníchdveří
kanalizace, chodníky, informační systém, pomník obětem války
kanalizace, chodníky, informační systém
doplnění komunikací, zábradlí, vstup
oprava střechy domu hrobníků, projekt na rekonstrukci WC
rekonstrukce WC, úpravy smuteční obřadní síně
úpravy smuteční obřadní síně
oprava arkád, kolumbárium
opravy arkád, kolumbárium a urnové hroby
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16 795 000 korun

Nepozorná žena za volantem

PACHT
KRASICKÉHO
RYBNÍKA
SE
RUŠÍ!
smetla „KANDELÁBR“
PROSTĚJOV Předminulou neděli 23. srpna těsně před půl druhou
odpolední došlo v Tylově ulici
v Prostějově k neobvyklé dopravní
nehodě. Žena za volantem osobního automobilu najela na chodník,
smetla „kandelábr“ a zastavila se
až o dům. Sama pak policistům přiznala svoji chybu...
„Pětačtyřicetiletá řidička osobního automobilu značky Audi se podle svých
slov nevěnovala plně řízení vozidla
a v okamžiku, kdy se ohlédla mimo
směr jízdy, vyjela mimo komunikaci
na chodník. Na chodníku s vozidlem
porazila sloup lampy veřejného osvětlení a zastavila se o stěnu domu. Sloup
veřejného osvětlení zůstal po nárazu

stát ve svislé poloze zavěšen na elektrických přívodních kabelech. Stěna domu
poškozena nebyla,“ popsal neobvyklý
dopravní karambol František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Při nehodě došlo k lehkému zranění
řidičky. Hmotná škoda na vozidle
a lampě veřejného osvětlení byla
předběžně stanovena na devadesát
tisíc korun. „Požití alkoholu před jízdou bylo u ženy vyloučeno dechovou
zkouškou. Věc byla vyřešena uložením blokové pokuty ve výši půldruhého tisíce korun,“ doplnil Kořínek.
Nepozornou řidičku samozřejmě
ještě čeká náhrada způsobené škody.
(mik)

Město jej kvůli dotacím ‚Lesům‘ jen pronajme...
PROSTĚJOV Na konci června tohoto roku Večerník informoval o takzvaném pachtu rybníka v Krasicích.
Radnice tehdy uzavřela smlouvu
s Lesy města Prostějova, čímž tato
organizace obdržela zmíněnou vodní plochu i blízké okolí do užívání
a mohla zde volně hospodařit, včetně možnosti založení ekonomicky
výhodného chovu ryb. Teď je ale
všechno jinak, město má možnost
získat dotaci na rekonstrukci rybníka, ovšem za stávajícího znění smlouvy o pachtu by o peníze přišlo...
„Právě teď máme jedinečnou možnost
získat významnou finanční částku
z Operačního programu Životní prostředí na rekonstrukci krasického rybníka. Jde o zpevnění břehů, vyčištění dna
nádrže, potom zejména stavby vpustí
a výpustí včetně soustavy česel a vybudování relaxační zóny pro tamní obyvatele,“ vysvětlil změnu plánu Zdeněk
Fišer, náměstek primátora Statutárního
města Prostějova.
K tomu všemu bude ale zapotřebí dohodnout se s Lesy města Prostějova

na jiné podobě smlouvy. „Za změnou
pachtu rybníka v Krasicích na klasický
pronájem stojí ryze praktické důvody.
Jakmile totiž dojde ke změně formy
smlouvy, může město požadovat dotaci
na jeho celkovou opravu. S plánovanou
revitalizací totiž mohou pomoci dotační peníze. Na ty ale město nedosáhne,
pokud nezmění režim smluvního vztahu se správcem z pachtu na pronájem,“
potvrdil Jiří Pospíšil, náměstek odpovídající za majetek města. „V současnosti
je rybník považován za chovný, což
podmínky nových dotačních titulů na
opravy pro vodní díla zapovídají. Proto vedení města navrhuje tuto změnu
s tím, že rybník zůstane i nadále ve správě společnosti Lesy města Prostějova,
která se o něj bude starat.“
Rybník v Krasicích čeká nejen klasická oprava vodního díla, ale také vybudování oddechové zóny, která v této
části města Prostějova lidem citelně
chybí. Rychlá změna smlouvy podle
radních nevadí ani jedné straně. Na
otázku Večerníku, zda vedení ‚Lesů‘
neprotestovalo, odpověděl přímo pri-

mátor Prostějova. „Vůbec ne, ostatně
z hlediska výsledků hospodaření se
pro tuto organizaci vůbec nic nezmění. Navíc, po obdržení dotace a hlavně po úspěšně dokončené rekonstrukci rybníka se ihned vrátíme do
původní podoby smlouvy, zákon to
dovoluje. Tím pádem pak Lesy města
Prostějova mohou v Krasicích začít
s chovem ryb,“ uvedl Miroslav Pišťák.
Ředitel Lesů města Prostějova potvrdil, že postup města naprosto chápe
a v žádném případě se nebrání změně
v dosavadní smlouvě. „Pokud bude
tato varianta výhodnější, respektujeme to. Ostatně, jsme městem zřízená
firma, takže jakákoliv výhoda pro magistrát je i naší výhodou. Je mi jasné,
že pokud existuje jedinečná možnost
získat dotaci na rekonstrukci krasického rybníka, bude jistě v dotačních
podmínkách zakotveno, že se nějakou
dobu nesmí využívat ke komerčním
účelům, tedy chovu a následnému
prodeji ryb. To samozřejmě budeme
respektovat,“ řekl exkluzivně Večerníku Tomáš Vrba.
(mik)

Už zítra zaêíná nový školní rok:
Žena za volantem tohoto Audi se v÷novala úpln÷ n÷éemu jinému než ąízení, a podle
toho to také v Tylov÷ ulici dopadlo...
Foto: Policie èR

PROSTĚJOV Dva měsíce prázdnin uběhly jako voda a v úterý
1. září začíná nový školní rok. Rodiče ještě během uplynulého víkendu doháněli zpoždění a doslova
okupovali supermarkety či prodejny se školními potřebami. Během

července a srpna se nelenilo ani
na základních školách i v mateřinkách. V mnoha z nich probíhaly
větší či menší rekonstrukce.
„V průběhu letních prázdnin probíhalo
mnoho stavebních akcí na základních
i mateřských školách. Na ´mateřince´
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PROSTĚJOV V současnosti nejproblematičtější křižovatka ulic Olomoucká - E. Valenty a- E. Outraty
v Prostějově dozná brzy výrazných
změn. Ještě před pár lety se zde plánoval rondel, ale z nejschůdnějšího
řešení nakonec kvůli nedostatku místa sešlo. Teď přišlo vedení magistrátu
s jiným nápadem, který dlouhodobě
prosazuje dopravní policie. Provoz
na křižovatce u domu služeb budou
řídit semafory instalované v každé ze
zmíněných ulic!
Podle vedení radnice toto opatření skutečně zrychlí a usnadní dopravu v uvedené
lokalitě. Rada města Prostějova už odsouhlasila zařadit do návrhu rozpočtu města
na rok 2016 výstavbu světelně řízené křižovatky. „Toto řešení jsme měli na stole už
i v dřívějších letech. Od původní představy
o stavbě okružního křížení jsme upustili
z důvodu malého prostoru, nákladných

Základní šk

v Partyzánské ulici byla provedena rekonstrukce části budovy, čímž se navýšila kapacita o dvě desítky míst. Akce ještě
není ukončena a toto oddělení přijme
děti po dohodě s rodiči až začátkem listopadu. Na dalších objektech se zateplovaly budovy, například ve Smetanově

ulici za zhruba jedenáct milionů korun,
v Moravské a Fanderlíkově ulici shodně
za tři a půl milionu korun,“ vypočítala
nejvýznamnější stavební úpravy v prostějovských mateřských školách Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějova.

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ
Rondely už NE!
Chtěla bych reagovat na stále se
zvyšující počet kruhových křižovatek v našem městě. Myslím
si, že jsme v České republice již
rekordmani co do počtu těchto
křižovatek a stále se plánují další.
Ať se někdo na radnici konečně
probudí. Není pravda, že zrychlují
provoz, spíše naopak. Váhaví řidiči (a těch je většina) než vjedou
na kruhový objezd se několikrát
rozhlížejí, i když nic nejede a tím
se tvoří u vjezdu z frekventované ulice dlouhé fronty. Pokud by
tam byla světelná křižovatka,
blikne zelená a jedou. Vím o čem
mluvím, jezdím městem denně.
Jeďte se podívat na kruhovou křižovatku na Dolní ulici u Rodenů
směrem k průmyslové zóně před
šestou hodinou ranní. Z Krasické
ulice obchvatem na Kosteleckou
ulici jsem napočítala kruhových
objezdů 6 (a to nekomentuji zmršený kruháč na Krasické). Zdá se
vám to normální? Než projedete
městem, musí se vám točit hlava.
Proto mě děsí články o plánování
dalších kruhových dvojkřižovatek
na Brněnské a dokonce na Újezdě.
M. Nováková, Prostějov

Nepoøádek u rybníka
Hodně se přimlouvám za to, aby se
více dbalo na pořádek okolo drozdovického rybníka. Všude se tu povalují PET lahve nebo prázdné krabice od vína. Jistě, v první řadě by to
chtělo chytit za límec ty, kteří tady
nepořádek způsobují. Ale uklidit to
někdo přece musí.
Vlastimil Toufar, Prostějov
Nevidím žádnou snahu
Čekal jsem, že při snaze urychlit
stavební práce na rondelu u zámku
budou dělníci pracovat mnohem
svižněji a ve větším počtu. Bydlím
v Rejskově ulici, takže tudy několikrát denně procházím a mám možnost dění na novostavbě pozorovat.
Většinou se na rozestavěném rondelu pohybuje jen malá skupinka
pracovníků. Chápu, že se čeká na
zatvrdnutí betonu, ale myslím si, že
zatím by dělníci mohli pokračovat
na úpravách okolí budoucího rondelu. To se ale bohužel neděje.
Jindřich Přikryl, Prostějov

www.
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Ahoj všem. Je to až k nevíře, ale
právě dnes končí dva měsíce prázdnin. Doba, kdy byli všichni tak
nějak uvolnění, rozjásaní a režim
v rodinách připomínal spíše
anarchii. Pokud se tedy někdo
definitivně neodpařil během
brutálních horkých dní, tak dnes
se zděšením hledí do kalendáře,
jelikož zítra to zase všechno začne.
V domácnostech snad opět zavládne řád. Přitvrdí se hned po ránu,
kdy dojde na neradostné vstávání
z postele, pak bude následovat krušná cesta do školy, která se snad dala
během léta i zapomenout. Během
ní budou školou povinní potkávat
stejně zděšené, rozlámané a zmatené jedince. Šok zažijí i všichni
zákonní zástupci, neboť dva měsíce se nemuseli obávat žádných
povinností, jako je třeba spolupráce
na úkolech, vyslechnutí varovných
telefonátů ze školy o neprospěchu, případně kázeňských trestech
a dalších školských „libůstkek“.
Šok zažijí i řidiči, kterým se začnou
pod kola plést zmatené postavičky,
u škol bude zase husto, když dojde
na „výsadky“ z rodinných aut a to
bude způsobovat zácpy a nervozitu.
Nápor zažijí i autobusy MHD a řidičům FTL jistě zase stoupne krevní
tlak. Na to všechno bude muset také
trpělivě dohlížet státní i městská policie a mnohdy se asi nebude stačit
divit, čeho jsou po létě jedinci rodu
homo sapiens sapiens schopni.
Nával zažijí i obchody, kam školáci
vyrazí pro svačiny. Dále pak trafiky,
neboť skorodospěláci se musí na
školu připravit v oblaku nikotinu
a ti tvrdší zajdou na svá známá místa pro nějaký ten „špek“, ne-li něco
horšího.
No, prostě začne školní rok, a tak vás
na to vážení jemně upozorňuji zvoláním: „Budíííííčeeeeeeeek!!!“ Ano,
bude to opět krušných deset měsíců,
obzvláště když zase můžeme čekat
ve školství legislativní smršť od nové
ministryně, zatímco bývalý ministr
se bude poflakovat na fotbalovém
svazu. A tak vám všem přeji, ať to přežijete ve zdraví a bez psychiatra.
Váš Marty

LÁSKY ČAS SKONČIL,
ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

Skončilahoroucívedra.Minulostí
jsou i letní prázdniny. Romantika
pod hvězdami, nekonečné teplé
noci a zdánlivě dokonalý prázdninový svět, to vše je nenávratně
pryč. Vzpomínky na ně bychom
si nejraději uchovali po celý život. Na druhou stranu Ernest
Hemingway kdysi velmi trefně
poznamenal:„Štěstí - to je prostě
dobré zdraví a špatná paměť.“
Proč je tedy lepší někdy nevzpomínat?

PROČ ZŮSTÁVÁ BOLEST?

P

rávě končící prázdniny mnohým
lidem přinesly i jejich letní lásky.
Jak už jsem na tomto místě před časem
psal, jejich vůně dokáže zadusit i dlouhodobé vztahy. A jak vidíme kolem
sebe, v současné době je téměř jedno,
zda se jedná o středoškoláky či jejich
prarodiče. Nicméně právě ty nejžhavější letní lásky často přežijí prázdniny
jen o pár měsíců. Zanedlouho zabloudí
v závějích a i z nich zůstanou jen bolestivé střepy vzpomínek. Přitom tyto
závěje ovšem nevznikají ze sněhových
vloček snášejících se z nebe, ale z chemických látek, které máme sami v sobě.
ědci už dávno zjistili, že láska
nesídlí v srdci, ale v mozku. Její
začátek ovlivňuje u mužů hormon
testosteron a u žen hormon estrogen.
Díky nim jsme tak mocně přitahováni
druhým pohlavím a dostáváme se do
stavů, kdy nic jiného kromě nás dvou
neexistuje. Hormony, které v tomto
období produkuje náš mozek, vytváří
směs, která je opojnější než tequila míchaná s grenadinou. Člověk má náhle
problém vstát z postele, sníží se chuť
k jídlu i vnímání únavy. Vše kolem překryjí „růžové brýle“, přes které vnímá-

V

me objekt své touhy. Vliv těchto hormonů se nejvíce podobá účinku drog.
Jenže na tuto drogu si tělo dříve či později „zvykne“ a přestane na ni reagovat.
A v takovém případě u spousty lidí jejich letní „láska“ definitivně končí.
idé si totiž zamilovanost často
pletou s láskou. Když jsme zamilovaní, tak pouze hledáme své
vlastní štěstí v někom jiném. Pokud
však máme někoho skutečně rádi,
tak pro něj toto štěstí chceme vytvořit a jde nám hlavně o to, aby on
byl co nejšťastnější. A to navzdory
vlastním problémům, nepříjemným
pocitům či ostatním lidem. Takovou
lásku ovšem většina jinak přirozeně
sobeckých lidí hledajících pouze zamilovanost nikdy v životě neprožije.
za „pravou“ láskou stojí hormon.
Říká se mu oxytocin. V člověku
vyvolává silnou citovou vazbu ať už
k partnerovi, matce, nebo k dítěti. Oxytocin, který je zároveň hlavním spouštěčem porodu, hraje důležitou roli
v prohlubování vztahu a upevňuje pouto mezi lidmi. I když doprovází třeba
orgasmus, vyplavuje se už při pouhých
dotecích, takže se mu často říká „mazlicí
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hormon“. Zároveň je zárukou, že nebudeme vyhledávat někoho jiného.
omu se tento jinak pozitivní hormon jednou ve větším množství
vyplaví do mozku, tomu ovšem může
také způsobit obrovskou bolest. Vědci zjistili, že stejná látka, která člověku
přináší radost a potěšení z lásky, stojí
také za bolestivým zraněním, když city
pominou nebo jsou „pošlapány“. Vzpomínka na tuto událost zůstane v mozku
velmi intenzivní a hodně dlouho. Vědci
tak potvrdili starou pravdu, že o co výš
„létáme“ v oblacích, o to horší nervozitu, stažený žaludek a smutek prožíváme
v době propadu. V takovém případě
je nejlepší na vše zapomenout a jít dál.
Nesmíme však být překvapení, pokud
nám to chemie v našem mozku jen tak
snadno neumožní...
áme-li však my i náš protějšek
správný charakter a je nám
přáno, abychom letní či jinou zamilovanost proměnili v trvalý a hluboký
vztah, pak se něčeho podobného obávat nemusíme. V opačném případě je
téměř jisté, že se do celého koloběhu
zamilovanosti a bolesti bezhlavě pustíme znovu a znovu a znovu...

K

M

8

Pondělí 31. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

zveme vás...

ČESKÁ SPOŘITELNA PLUMLOVSKÝ DRAK 2015 JE TADY!

Texty: Marek Sonnevend. Foto: archív Večerníku, internet

FESTIVAL ZÁVODŮ DRAČÍCH LODÍ otevřou

páteční tréninky, hlavním dnem je pak sobota 5. září
PROSTĚJOVSKO Konec
léta patří na přehradě nad
Mostkovicemi již tradičním
závodům dračích lodí. Letošní
další ročník se koná pod oficiálním názvem Česká spořitelna Plumlovský drak 2015, a to
v sobotu 5. září od 9.00 hodin.
Centrem celého klání bude
pláž U Vrbiček. Exkluzivním
mediálním partnerem celé akce je PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
který vám po celé léto přinášel
základní i aktuální informace
a nejinak činí také dnes v závěrečném servisu.
Velká, originálně vypadající a nadmíru atraktivní plavidla však budou
na hladině vodní nádrže pod Plumlovem k vidění už o den dříve, neboť
v pátek 4. září od 13.00 do 19.00 hodin jsou na programu tréninky. „Slouží hlavně pro úplné nováčky, kteří
v dračí lodi dosud nikdy neseděli.
Odborníci jim dají obecnou instruktáž, poradí ohledně nasedání do lodi,

pohybu v ní i samotného pádlování
a také zdůrazní bezpečnostní pravidla. Následně každý zájemce absolvuje cvičné jízdy, aby pro soutěž nabral
základní jistotu,“ vysvětlil hlavní organizátor akce Petr Zakopal.
Posádku každé dračí lodi tvoří
22 lidí: 20 pádlujících, 1 bubeník
určující záběry a 1 profesionální kormidelník řídící plavidlo.
Kdo se chce Plumlovského draka
zúčastnit, musí se přihlásit vyplněním a odesláním formuláře na
webových stránkách www.dracilode-plumlov.cz. A tahle možnost
stále trvá až do středy 2. září, kdy
je uzávěrka přihlášek.
„Nejlepší je, když se jeden člověk stane kapitánem a následně shání další
lidi do posádky: spolupracovníky,
rodinné příslušníky, kamarády, přátele, známé a podobně. Ideální jsou
naše závody pro firmy jako vhodný
teambuilding,“ nadhodil Zakopal.
Systém sobotního soutěžení je přitom poměrně jednoduchý. Mezi
devátou a šestnáctou hodinou mohou diváci ze břehů sledovat boje na

sprinterské trati 200 metrů s tím, že
posádky s nejlepšími časy z úvodní
kvalifikační jízdy postoupí přímo
do semifinále, zatímco ty pomalejší
musí do oprav. „Mezi jednotlivými
koly mají závodníci každé zúčastněné lodě dostatek času na odpočinek,
občerstvení i jiné aktivity, které si
případně chtějí užít,“ ujistil Zakopal. Podle umístění v semifinále pak
sprint vyvrcholí závěrečnými jízdami o konečné umístění včetně finále
těch úplně nejlepších.
Poslední fázi Česká spořitelna Plumlovského draka 2015 poté obstarají
vytrvalecké závody na jeden kilometr od 16.00 do 17.00 hodin. „Zde
všechny posádky absolvují jedinou
jízdu a o pořadí v této disciplíně
rozhodne dosažený čas. Vzhledem
k delší distanci se pojede na okruhu,
což je z diváckého hlediska možná
ještě zajímavější. A každopádně jde
o větší makačku než v případě
sprintu. Ale kdo už třeba kvůli únavě nebude fyzicky stačit nebo se na
kilometr prostě nebude cítit, může
vytrvalostní klání bez problémů od-

hlásit i přímo během soboty pátého
září,“ upozornil Zakopal.
Na 18.00 hodin je plánováno
slavnostní vyhlášení výsledků
s předáním hodnotných cen
podle jednotlivých kategorií, přičemž kromě mužů a žen si lákavý
vodní sport může vyzkoušet též
omladina. „Premiérově bychom
chtěli zařadit juniorskou kategorii do
šestnácti let a jízdu v dračích lodích
si dokonce mohou užít i děti v rámci nezávodních vyjížděk. Ty se nám
loni osvědčily, proto s nimi chceme
pokračovat. Navíc tím do naší akce
zapojíme také mladé zájemce ze tří
dětských domovů v prostějovském
regionu, pro které máme připravené
speciální odznáčky i drobné odměny. Věřím, že si z Plumlovského draka odnesou stejně jako úplně všichni
účastníci či návštěvníci především
hezké zážitky,“ přál si Zakopal.
Na závěr zopakoval stěžejní
motto: nebát se dračí lodě, sednout do ní a vychutnat si super
adrenalinovou zábavu! „Opravdu není potřeba mít jakékoliv

Hlavní organizátor akce srdečně zve úplně všechny
V minulém vydání Večerník
přinesl exkluzivní a velmi
obsáhlý rozhovor s hlavním pořadatelem festivalu
závodů dračích lodí Česká
spořitelna Plumlovský
drak 2015. Co nejzajímavějšího Petr Zakopal řekl?
Z interview jsme vybrali
několik zásadních pasáží,
které mají pár dnů před akcí ještě důraznější váhu.
O vzpomínkách
na premiérový ročník...

„Poprvé se povedlo závody dračích lodí na plumlovské přehradě
uskutečnit v roce 2008, tenkrát pod
záštitou Boženy Sekaninové. Na
tento úvodní ročník se krásně vzpomíná, protože bylo lidmi doslova
narváno. Startovalo dvaačtyřicet
posádek, celkem přišlo okolo sedmi
tisíc diváků a všichni si užili parádní
atrakci, která zde do té doby nikdy
nebyla.“

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 včetně úplných nováčků dokáže
oslovit úžasná týmovost a atmosféra závodů dračích lodí.“

O diváckém
zájmu...

„Kolik očekávám lidí na břehu? Záleží na počasí. Kdyby bylo škaredě
a dokonce pršelo, závody sice normálně proběhnou, ale přihlížejících
bude minimum. Naopak za příznivého počasí – a mimochodem nám
zatím vždycky vyšlo skvěle – by lidí

mohlo přijít opravdu dost. Každý
rok jsme měli minimálně dva a půl
až tři tisíce diváků, čtyři tisícovky už
je výborných. 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 sto padesáti
centimetrů výšky pustíme zdarma.“

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ VEČERNÍKU
k závodům dračích lodí
ZNÁME VÝHERCE!
Ptali jsme se, ve kterém roce se poprvé uskutečnil závod
Pt
od
dračích
lodí Plumlovský drak, na což dorazilo do redakcee
dr
113 správných odpovědí, kterou byl rok 2008.
1. MÍSTO: vyhlídkový kotvený let horkovzdušným balónem s firmou HaBalon vyhrává
Jana KLUSOVÁ, V. Špály 18, Prostějov
2. MÍSTO: roční předplatné Prostějovského Večerníku a upomínkové předměty vyhrává
Libuše DVOŘÁKOVÁ, A. Slavíčka 14, Prostějov
3. - 5. MÍSTO: pamětní odznáček k akci Česká spořitelna Plumlovský drak 2015 a další
upomínkové předměty získávají Pavel VINKLER, Sídl. svobody 61, Prostějov * Jaroslav
STEJSKAL, Libušinka 4, Prostějov * Iveta VOLFOVÁ, Bratří Čapků 28, Prostějov.
Ceny si lze vyzvedenout v redakci Večerníku, Olomoucká 10, od středy 2. září 2015.

obavy nebo dokonce strach. Velké
dračí lodě jsou hodně bezpečné
jak díky své stabilitě, tak zásluhou
maximálního bezpečnostního zajištění závodů po všech stránkách.
Ať tedy zvítězí zdravé sportovní
zápolení v parádní týmové atmosféře, neboť právě o to při našich
závodech jde v první řadě,“ zdůraznil Petr Zakopal.

Organizace se ujaly společnosti
Zaki-sport.cz, Česká spořitelna,
Stavebniny FPM Plumlov s.r.o.
a Torrsen Sports s.r.o. Akce se
koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila,
primátora Statutárního města Prostějov Miroslava Pišťáka, poslance Parlamentu ČR Radima Fialy,
města Plumlov a obce Mostkovice.

Doprovodný program, to je bomba!
Nesmírně bohatý, pestrý a zajímavý doprovodný program připravili
pořadatelé závodů Česká spořitelna PLUMLOVSKÝ DRAK 2015.
Pojďme si nyní zrekapitulovat, na co všechno se přímí účastníci i diváčtí návštěvníci akce mohou během soboty 5. září na přehradě těšit.

Lety horkovzdušným balónem:
firma HaBalon nabízí za příznivého počasí kotvené lety do výšky 30 metrů pro dvojice v trvání čtyř minut (cena 150 Kč dospělí, 100 Kč děti)
a v každém případě možnost prohlédnout si balónovou techniku i vyzkoušet hořák, případně vyfotit se s balónem. To vše od 12.00 do 18.00 hodin.

Vyjížďky v člunech a na raftech:
firma Gumotex chystá hlavně pro děti a mládež projížďky i soutěžení
s menšími plavidly, než jsou dračí lodě. Vložené závody dětských posádek
13.00 až 14.00 hodin.

Ukázky profesionálního vybavení:
poskytne je Sbor dobrovolných hasičů Plumlov i Záchranná zdravotní
služba od 16.00 do 17.00 hodin.

Projížďky na koních:

O početnosti
startovního pole...

„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 nezloO snaze přivést
bil za nutnost zajistit ještě pátou navíc. To by totiž znamenalo víc než
nové zájemce...
čtyřicet posádek, čímž bychom se
„Všem zdůrazňuji, že není žád- dostali na historicky největší zájem
ný důvod ke strachu ani obavám, z počátků dračích lodí na plumlovneboť pádlovat minutu zvládne ské přehradě.“

Foto: www.zaki-sport.cz

s Jízdárnou Helios Mostkovice okolo beachvolejbalového areálu pod hrází
Plumlovské přehrady od 14.00 do 15.00 hodin.

Vystoupení Policie ČR:
představení nového programu Prevence kriminality od 13.00 do 17.00
hodin.

Dvě taneční vystoupení:
své umění ukážou orientální tanečnice Samira Naila a Taneční škola
RA Dance.

Bezplatné měření zraku:
zajišťuje Oční klinika Gemini ve svém speciálním stánku.

Nabídka ženské kosmetiky:
připravuje firma Avon ve svém speciálním stánku.

Miss Plumlovský drak 2015:
Foto: archiv P. Zakopala

DÙLEŽITÉ
KONTAKTY
K ZÁVODÙM
Èeská spoøitelna
Plumlovský drak
2015
Internetové stránky akce:
www.dracilode-plumlov.cz
E-mailové informace:
info@dracilode-plumlov.cz
Telefon hlavního organizátora
(Petr Zakopal):
773 145 150
Facebookový profil akce:
www.facebook.com/events/
1608290036117513/
Video pozvánka na akci:
www.youtube.com/watch?v=5R
5uNvSd2mE&feature=youtu.be

soutěž o nejkrásnější účastnici závodů s firmou Sprintel prostřednictvím
facebookového profilu akce.

Dragon párty:
závěrečný koncert skupin PV Rock´n´roll Classic, Katapult Revival, Kontakt a Dejsi spojený s diskotékou a taneční zábavou (cena 100 Kč) od
19.00 do 23.59 hodin.

Ostatní:
Skákací hrad pro děti, kolotoče pro děti i dospělé, půjčovna šlapadel a lodí,
dílničky pro mladé i dospělé (například drátkování), bohaté občerstvení
včetně piva Černá Hora a koktejlového baru atd.

NOVINKY: Aquazorbing ve vodě,
Bodyzorbing na souši, nízká lanová
dráha mezi stromy na břehu!
Aquazorbing: Přáli jste si někdy chodit po vodní hladině? Teď si to můžete zkusit pomocí aktivity aquazorbing, ve které se dá chodit, běhat, dělat
kotouly nebo jen relaxovat jako na vodní posteli.
Bodyzorbing (bumperball): Jde o nafukovací balón strukturou podobný
zorbingu, který je na vás připevněný a nohy zůstávají volné. V této aktivitě
se můžete srážet a dělat přemety i kotouly. Nejoblíbenější je bodyzorbing fotbal, který tento sport mění ve velmi akční a zábavnou hru.
Nízká lanová dráha: Máte rádi lanové překážky, ale nesnášíte přitom
výšky? Tak tato aktivita je pro vás jako stvořená. Lana jsou navázaná mezi
stromy ve výšce přibližně jednoho metru a tvoří velmi zajímavé překážky,
u kterých musíte použít nejen svaly a zručnost, ale také vás čeká nejeden
hlavolam. Nízké lanové překážky jsou ideální aktivita pro skupiny.
Vstupné: účastníci Česká spořitelna Plumlovského draka 2015 jej mají
v rámci zaplaceného startovného, diváci uhradí 20 korun a děti do 150
centimetrů výšky mají vstup zdarma.

Pondělí 31. srpna 2015
www.vecernikpv.cz
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MIKROREGION VZDAL HOLD PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCI
Němčice hostily další díl tradičního setkání šestnácti okolních obcí
Zdeněk VYSLOUŽIL
NĚMČICE NAD HANOU Oslavy jak se patří! Sobotní akce
s názvem „Mikroregion Němčicko se baví“ proběhla přesně
v duchu svého názvu. Lidé z celého šestnáctihlavého obecního svazku se v Němčicích nad Hanou pobavili ve velkém
stylu. Přátelská atmosféra totiž na každého návštěvníka tamního fotbalového hřiště přímo tryskala. „Vnímám to srdcem.
Podobné akce sdružují lidi, a přestože se soutěží, nikomu
o výhru tolik nejde,“ vyznala se ze svých pocitů Bohumila
Charvátová, předsedkyně mikroregionu. Večerník u toho
pochopitelně nemohl chybět.
Úderem třinácté hodiny se na němčickém náměstí dal do pohybu
slavnostní průvod zástupců všech
šestnácti obcí, kterému do kroku
vyhrával místní Dechový orchestr
mladých a v jehož čele pochodovaly nezamyslické mažoretky. Špalír
usmívajících se průvodníků obkroužil Němčice a po zhruba půlhodině
dorazil na místní fotbalový stadion, který byl centrem celých oslav.
„Vždycky se dívám na větší obce
s úctou, dnes jsem ale ráda za naše
malinké Dřevnovice. Nedovedu si
představit, kdybychom měli jít například Prostějovem,“ upozornila
s humorem sobě vlastním Bohumila
Charvátová na úmorné vedro, které
celý špalír provázelo.

Hlavní organizační slovo však měla
logicky Ivana Dvořáková, starostka pořadatelských Němčic nad Hanou. „V
Němčicích jsme se setkali po šestnácti
letech. Ta laťka se za tu dobu vyšplhala
hodně vysoko. Každá z menších či větších obcí, které setkání pořádaly v minulosti, se snažila ukázat to nejkrásnější, co v našem regionu je. My jsme se
proto chystali velmi pečlivě a důkladně,“ poznamenala Ivana Dvořáková.
Slova starostky potvrdila. Němčice nad Hanou, známé například
svým divadelním souborem, připravily hrané vstupy v podání trojice místních ochotníků. Hlavní
hvězdou byla populární ‚Miluna´,
která se perfektním způsobem
vžila do role pravěké ženy.

klikni na

www.vecernikpv.cz

Jako u každé podobné události si
do Němčic našla cestu spousta regionálně známých tváří, především
z politické scény. Pozvání přijal
hejtman Olomouckého kraje Jiří
Rozbořil, nechyběl ani poslanec
Parlamentu ČR Pavel Holík nebo
senátorka Božena Sekaninová. „Na
Němčicko se vždycky rád vracím.
Na této akci jsem zde už počtvrté
a vždycky na mě dýchne přátelská
atmosféra. Musím uznat, že každým
rokem jde celková kulturní úroveň
nahoru,“ pochválil organizátory Jiří
Rozbořil a dodává: „Je vidět, že se
přípravě jednotlivé obce hodně vě- Průvodu dominovaly i hrdě vlající vlajky jednotlivých obcí.
nují. Každý má speciální trička, prapor a hlavně úsměvy!“
soubor Pantlék, skupina historic- mateřinky nebo DDM, byl vhodně
Nabitý program, v jehož rámci kých válečníků AQUA FORTIS doplňován jednotlivými soutěžnívystoupil například Národopisný nebo školáci z místní základky, mi disciplínami.

Fotoreportáž
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Foto: Zdeněk Vysloužil
Mikroregion Němčicko
se zkrátka bavil.
A o tom to je!
3x foto: Zdeněk Vysloužil

Oslavy se těšily mimořádnému zájmu veřejnosti, prů- Emoce dávali najevo i pozvaní hosté - zleva: P. Holík, Ochotnická vložka z minulosti do budoucnosti byla
vod byl skutečně jako od „Hujerů“...
B. Charvátová, P. Smetana, I. Dvořáková či J. Vrána. povedená.
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PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník
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Vozík za autem je fuč
Uplynulý čtvrtek 27. srpna v době
od 19.00 do 20.20 hodin odcizil
v obci na Plumlovsku dosud neznámý pachatel přívěsný vozík za
osobní automobil. Vozík zaparkovaný na pozemku u rozestavěného
domu byl uzamčen zasouvacím
zámkem na přípojné hlavici. Jeho
odcizením vznikla majiteli škoda
ve výši 8 000 korun.

Ukradl autonavigaci
Minulé pondělí 24. srpna se v obci
Držovice dosud neznámý pachatel vloupal do kabiny nákladního
automobilu značky Mercedes. Kabinu vozu prohledal a z přihrádky
u spolujezdce odcizil autonavigaci
značky Navigon, čímž řidiči vozidla
způsobil dosud přesně nezjištěnou
škodu. Rozbitím skleněné výplně
dveří však majitel přišel k finanční
újmě za jeden tisíc korun.

Juniorka nadýchala
V úterý 25. srpna krátce před půlnocí kontrolovali policisté v Konici
osobní automobil řízený osmnáctiletou ženou. Ta již při předkládání dokladů potřebných pro řízení
a provoz vozidla jevila známky
podnapilosti. Provedenou dechovou zkouškou policisté u řidičky
naměřili hodnotu 1,61 promile alkoholu v dechu. Žena s hodnotami
souhlasila a uvedla, že před jízdou
vypila čtyři jedenáctistupňová piva.
Policisté jí zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu.

www.
vecernikpv.cz

zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi u toho...

Místo koèky kuna!

Čelechovická sedmistovka již tuto sobotu:

ŠERMÍŘI SE VYDALI AŽ NA KREV A PUTOVALI DO „ŠPITÁLU“ Poteče speciální pivo a přiletí i populární SAXÁNA!
V Drahanech se oddávalo i bojovalo ve středověkém duchu
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Tomáš KALÁB
DRAHANY Poučný výlet do historie zorganizovalo poslední prázdninovou sobotu v místním archeoparku Muzeum Drahanské vrchoviny. Zvláště školáci se měli možnost přenést do dob dávno
minulých a doplnit si znalosti dějepisu o obrázky z běžného života
té doby. Celým odpolednem provázel kurátor místního muzea
Pavel Moš a Večerník byl tomu všemu pěkně nablízku...
Téměř stovka návštěvníků, jejichž
značnou část tvořily děti a mládež, si
měla možnost na malém prostoru archeoparku projít několik dobových
zastavení. Pro pány byla zajímavá
středověká „pivnice“, kde se čepovaly
vzorky třináctistupňového speciálu
vařeného podle středověkých receptur.
„Dnes bychom jej označili za pšeničné
nepasterované nefiltrované pivo s nakouřeným sladem, dávajícím pivu lehce tmavší nádech,“ vysvětlil zájemcům
Pavel Moš.
Hned vedle zaujala nejen dámy středověká kuchyně, kde byla připravena
ukázka svatební tabule. Grilované
maso byste marně hledali, bylo totiž
zapečeno v těstě do formy jakéhosi koláče. „Ve středověku se téměř nesolilo,
proto bylo těsto z dnešního pohledu
bez chuti, spíše používali bylinky,“ vy-

světlila dobově oblečená kuchařka.
Kdo z návštěvníků si chtěl odnést nějaký suvenýr, měl možnost vyrazit si
v mincovně vlastní brakteát, tedy minci pouze s lícovou stranou. „Už tehdy
se platidla padělala, na bronzový plech
se přiložila stříbrná fólie a při ražbě
vznikl dojem stříbrné mince. Oficiální
mincovny razily pak tenké mince, aby
se tomuto nešvaru předešlo,“ vyprávěl
zasvěceně muzejní kurátor. Děti si rády
pohladily párek irských vlkodavů, plemene často se vyskytujícího na středověkých hradech.
Lidé byli také svědky svatby v dobových kostýmech, kterou vedl středověký mnich. „Obřad proběhl podle tehdy
užívané liturgie Jana Zlatoústého ve
zjednodušené formě. Každý ze snoubenců musel mít třeba tři věrohodné
svědky, kteří církvi osobně ručili za

bezúhonnost novomanželů. Také se ve
středověku nevyměňovaly snubní prsteny, ale dary - muži obvykle meč, ženě
šperky,“ vysvětlil exkluzivně Večerníku
Pavel Moš. „Tento pár se shodou okolností bral opravdu před dvěma týdny,
takže nejde o nějaké představení,“ doplnil. Novomanžel šel posléze do bitvy
bojovat o hrad Drahans (jak se tehdy
jmenoval Plumlov), kdy v roce 1312
táhlo vojsko krále Jana Lucemburského umravnit moravské šlechtice, kteří
se zdráhali přijmout jeho autoritu. Nechyběl ani spor o krásnou ženu...
Vydařené odpoledne lehce zastínilo
zranění jednoho ze šermířů, který si
musel šrám z bojové vřavy nechat sešít v prostějovské nemocnici...
sa

Fotoreportáž

Otec vede nevěstu k oltáři...

BYLI JSME
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Bitka pod lesem byla hodně ostrá a rytíři se vůbec nešetřili.

jakk pro
obíh
halaa střředovvěkká svvatba....

...a předává ji ženichovi...

ZRANIL CYKLISTA

Nejhůře po nehodě dopadla řidička této Škody Felicie, kterou sanitka odvezla do nemocnice s lehkým zraněním.
2x foto: Policie ČR
tějov, Vrahovice a Dubany k dopravní
nehodě. Třicetiletá řidička osobního
automobilu značky Škoda Octavia
vjela do křižovatky, kde se střetla s
osobním automobilem značky Škoda
Felicia, které přijíždělo od Štětovic. Po
nárazu bylo vozidlo Škoda Felicia odhozeno do levého jízdního pruhu, kde
se střetlo s protijedoucím nákladním
automobilem značky Renault,“ popsal

havárii tří vozidel František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Při nehodě došlo k lehkému zranění
řidičky Felicie a hmotné škodě na vozidlech v předběžně odhadnuté výši
145 000 korun. „Příčiny a okolnosti
nehody jsou předmětem dalšího policejního vyšetřování,“ dodal Kořínek.
(mik)
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řík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Škoda na jízdním kole a vozidle činí
dohromady dvacet tisíc korun. „Na
místě dopravní nehody byla uplatněna
technická závada, kdy okolnosti jsou
předmětem šetření. Dechová zkouška
u cyklisty z důvodu zranění nemohla
být provedena, proto byl nařízen odběr
krve,“ dodal Bednařík.
(mik)

V sobotu přijeďte oslavit

sedmnáctiny ŠLAPKY!
SMRŽICE Smržická šlapka
bude mít tuto sobotu 5. září
sedmnáct let a příští rok je už
plnoletá. Pro všechny příznivce
cykloturistiky připravila na svůj
narozeninový den opět pestrý
výběr tras. Neváhejte, a v sobotu
jeďte do Smržic udělat něco pro
své zdraví!
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PROSTĚJOV Vrtulník letecké záááchranné služby musel uplynulý pátek vpodvečer odletět do Repech na
Prostějovsku. Velmi vážně se zdee
zranil muž, který při jízdě na bicyklu vlivem technické závady vrazil
do odstaveného auta!
ed
„V pátek devětadvacátého srpna před
osmnáctou hodinou došlo v obci Repechy na Prostějovsku k dopravní nehodě
čtyřiačtyřicetiletého cyklisty. Ten jel na
jízdním kole, kdy mu náhle prasklo zadní
kolo, následkem čehož došlo k vybočení
a nárazu do zaparkovaného vozidla. Při
nehodě utrpěl cyklista vážné zranění, kdy
byl leteckou službou transportován do
Fakultní nemocnice Olomouc,“ popsal
Večerníku závažnou havárii Josef Bedna-

„Pro extrémně ‚malé‘ cyklisty jsme
připravili desetikilometrovou projížďku po cyklostezkách kolem
Romže a Hloučely. Naopak pro
extrémně náročné cyklisty je v plánu
nejdelší 180 kilometrů dlouhá trasa
s otočkou až na vrcholku Pradědu.
Účastníkům této trasy se bude měřit
čas a na nejrychlejšího z nich čeká
v cíli krásný zlatý pohár. Ostatní trasy
se nejedou na čas ale na pohodu,“
usmívá se nestor Smržické šlapky

Foto: Tomáš Kaláb

a hlavní organizátor Zdeněk Balcařík
z Klubu českých turistů ve Smržicích.
Silniční trasy jsou nasměrovány do
oblasti Protivanova a mají délku
30, 53, 72 a 100 kilometrů. Kdo
má raději jízdu v terénu, může si
ji vychutnat na trasách 15, 30, 42
a 60 kilometrů. „V cíli bude čekat na
každého, kdo úspěšně projede všemi
kontrolami, hezký barevný diplom
a báječné občerstvení z Restaurace
U hřiště. Oceněn bude rovněž
nejstarší a nejmladší účastník tohoto
setkání. Neváhejte proto, a přijeďte
Smržické šlapce popřát k jejím sedmnáctinám,“ vybízí širokou cyklistickou
veřejnost Zdeněk Balcařík.
Start letošní Smržické šlapky je v sobotu 5. srpna tradičně mezi sedmou
a desátou hodinou ve smržickém
sportovním areálu.
(red)

3x foto: Tomáš Kaláb

...a nakonec požehnání slibem před Církví a Bohem.
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SRÁŽKA tří aut se zraněním! V Repechách se vážně

VRBÁTKY Jde o celkem přehlednou
křižovatku, přesto ji lze vzhledem
k velkému počtu nehod v poslední
době považovat za nebezpečnou.
Naposledy zde došlo ke srážce tří vozidel, kdy řidička jedné ze dvou škodovek nedala přednost...
„V pátek jedenadvacátého srpna krátce
po poledni došlo ve Vrbátkách na křižovatce mezi obcemi Štětovice, Pros-

Pondělí 31. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

ČELECHOVICE NA HANÉ Velkolepé oslavy u příležitosti 700 let
od první písemné zmínky o obci se
chystají tuto sobotu v Čelechovicích
na Hané. „Přípravy momentálně
vrcholí. Očekáváme velkou účast
veřejnosti, máme pozvané významné hosty a oslovili jsme i většinu
rodáků, jejichž adresy se nám
podařilo získat, doufám, že jsme nic
nepodcenili,“ informovala Večerník
Jarmila Stawaritschová, starostka
Čelechovic na Hané.
Oslavy proběhnou v sobotu 5. září
a zahájí je slavnostní průvod spojený
s požehnáním u kapličky. „Žehnat
bude pan farář Matyáš, následně se
průvod přesune k pomníku padlých k
pietnímu aktu,“ přidala Stawaritschová. Středobodem plánovaných oslav
bude prostranství okolo místní sokolovny. V průběhu celého dne
postupně vystoupí mažoretky, folklorní soubor Kosíř, kulturní vložku
mají připravenou i žáci čelechovické
mateřské a základní školy.
Pomyslný start všeobecného veselí
obstará naražení ‚Čelechovické
jedenáctky´. „Krátce po poledni se
přesuneme k sokolovně. Narazíme
tam speciální pivo, které jsme uvařili
společně se sládkem Minipivovaru
Kosíř,“ usmála se čelechovická starostka. „Doufám, že bude chutnat.

Osobně jsem se na jeho vaření podílela!“ Příznačně bylo uvařeno 700 litrů
čelechovického speciálu. Návštěvníci
budou mít možnost si zakoupit
i památeční balení. „K dispozici bude
i limitovaná série ‚Čelechovické
jedenáctky´ v dvoulitrových lahvích,“
přidává Stawaritschová.
Vydána je i kniha!

U příležitosti kulatého jubilea byla
prostřednictvím tisku zmapována
i obecní historie. „Souběžně s narážením
pivního soudku proběhne i křest knihy
o obci Čelechovice na Hané,“ informuje dále první žena čelechovické
obce. Podvečerní a noční program obstarají hudební vystoupení a ohňostroj.
Hlavní hvězdou programu bude Petra
Černocká, kterou nejvíce proslavila role
čarodějky ‚Saxány‘. „Zpěvačka by měla
na pódium nastoupit s úderem dvacáté
hodiny. Většinu noční zábavy obstará
skupina Quercus. Ve tři čtvrtě na deset
pak bude odpálen i ohňostroj,“ popisuje
Jarmila Stawaritschová.
Rozlehlé prostory areálu čelechovické
sokolovny budou otevřeny široké
veřejnosti po celý den a zabaví se
i nejmenší. „Celou sobotu bude
probíhat výstava a jarmark místních řemeslníků. Razit se budou
například pamětní mince,“ vybírá starostka z široké nabídky

a zve i nejmenší: „Pro děti bude
k dispozici skákací hrad, několik
dílniček nebo malování na obličej.“
Akce takového formátu má i svou
logistickou stránku. Organizátoři zajistili pro zájemce z širokého okolí i
kyvadlovou autobusovou dopravu.

Parkovací plocha pro automobily
pak bude v Ruské ulici. „Autobusové
svozy budou zajištěny pro zájemce
ze Stařechovic, Kostelce na Hané,
Slatinek, Kaple, Líp, Prostějova,
Držovic a Smržic,“ uzavírá Jarmila Stawaritschová.
(zv)
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Suchdol (mik) - „Zapeklitý“
vesnický případ řešili policisté
v Suchdolu. Tamní občan strážce
zákona zavolal a velice rozhořčeně
jim popisoval jednání souseda. Prý
chytil do nastražených želez u domu
kočku, a přestože kolem zvířete stále
chodil, nepomohl mu. Podle oznamovatele šlo o jasný případ týrání
zvířat. „Policisté vyjeli na místo
oznámení prověřit. Vyšlo ale najevo,
že jeden za sousedů chytil do pasti
kunu, která mu dlouhodobě chodila
na slepičí vejce. Nešlo tedy o kočku,“
usmál se ke kurióznímu případu
Pavel Novák, vedoucí Územního
odboru Policie ČR Prostějov.

Sežral je žralok?
Plumlov (zv) - Sobotní Festival
řízků se v plumlovském Žraloku
hrubě nevydařil. Graficky povedené
plakáty zvaly na bezpočet variant
jedné z nejoblíbenějších českých pochoutek. Skutečnost však byla zcela
jiná! Jak zjistil Večerník, k dispozici
byl návštěvníkům jediný stánek, kde
se malinkaté fritéze smažil jediný druh řízku... Všechny ostatní
avizované delikatesy však nebyly
k nalezení. Že by je sežral ŽRALOK?!

Ženì zjistili
pøes ètyøi promile!
Prostějovsko (mik) - Předminulý víkend se věnovali policisté na
Prostějovsku kontrolám cyklistů.
U některých z nich prokázaly dechové zkoušky hodně „zajímavé“ hodnoty. Největší raritou je přistižení
mladé ženy, která na Němčicku jela
na kole, přičemž celá silnice jí byla
malá. Nebylo divu, nadýchala přes
čtyři promile alkoholu!

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

„Pookrajíchobcesestaví,alecentrumsevylidňuje,“
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

trápí starostu Ohrozimi Michala Lukeše

pro Večerník

Jak výrazně jsou tomu občané
nakloněni?
„Je to asi tak jako všude - někdo to
vítá, někdo ne... Kanalizace není úplně populární akce, na které by se daly
získávat body. Co jsou nyní lidé zvyklí
vypouštět do dešťové kanalizace, to by
šlo nově do splaškové a museli by za
to platit. Každý není tak uvědomělý a
někomu vyhovuje současný stav. Většina občanů s tím ale počítá a předpokládám, že se připojí. Celkové náklady
se odhadují na zhruba pětačtyřicet
milionů korun, spoluúčast nám určitě
nebude dělat problém, pokud dosáhneme alespoň na sedmdesátiprocentní dotaci. Počítáme s tím dlouhodobě
a každým rokem si odkládáme část
financí.“
A do čeho se pouštíte v letošním roce?
„Koncem minulého roku jsme podali
tři žádosti o dotace na Státní fond životního prostředí a ve všech případech
jsme byli úspěšní. Kulturní dům je již
zateplený, celkové náklady činily dva a
půl milionu, dotace pokryla něco víc
než dva miliony korun. Dále se nedávno
vítězná firma výběrového řízení pustila
do prací na obecním úřadě, dotace nám
pokryje 812 tisíc z částky 1,3 milionu
korun. Třetí projekt je zaměřen na pořízení kompostérů pro občany a mobilního štěpkovače. Celkové náklady činí
819 tisíc, dotace 739 tisíc. A na příští rok
máme v úmyslu v lokalitě nad kulturním
domem vybudovat zázemí pro sportovní a kulturní areál. To znamená pódium,
posezení, sociální zařízení, prostor na
občerstvení a ozelenění. Taky bychom
chtěli, pokud se dohodneme s vlastníky
pozemků, vybudovat chodník u komunikace vedoucí od autobusové zastávky
směrem na Vícov.“

Jiří MOŽNÝ
SUCHDOL Již třetí čtyřletý
cyklus v čele Ohrozimi zahájil
na podzim uplynulého roku
Michal Lukeš. Starosta obce
s přibližně pětistovkou obyvatel si pochvaluje činnost
nedávno vzniklého sdružení Proohrozim, které se stará
o kulturní a společenský život.
Těší ho i úspěšné dotační projekty. Naopak hlavní starost
představuje situace s prázdnými a nevyužívanými domy uvnitř obce. O tom všem
s ním Večerník hovořil v rámci
našeho pravidelného seriálu
rozhovorů.
Při našem posledním interview na podzim 2013 jste
zmínil záměr vybudovat v obci kanalizaci. Podařilo se v tomto směru
pokročit?
„V současné době pracujeme na projektu pro územní rozhodnutí. Trochu
jsme se zdrželi kvůli parcelám, kdy
jedna byla v majetku státu, a další
větev půjde přes soukromé pozemky. Dva majitelé nesouhlasili hned a
museli jsme s nimi jednat, nyní se ale
zdá, že je už vše na dobré cestě a do
konce roku by k nějaké dohodě mělo
dojít. Pokud by se nám podařilo získat ‚územko‘ nejpozději na začátku
příštího roku, tak jsme schopni do
jeho konce získat stavební povolení.
V tomto okamžiku můžeme žádat o
dotaci, a pokud bychom na ni dosáhli,
tak by se v roce 2017 mohlo vše zrealizovat.“

Jak jste spokojen s životem v Ohrozimi?
„Úplně spokojen nemůže být
člověk nikdy, ale v podstatě
ano, byť stále je co spravovat.
Mám radost z občanského
sdružení Proohrozim,
které nám vzniklo
před několika lety.
Je tvořeno skupinou nadšených
lidí, kteří se
nám starají

“

700 LET

od první písemné zmínky o obci
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Foto: archiv Večerníku

Do konce příštího roku jsme na
kanalizaci schopni získat stavební
povolení. Pak budeme moci žádat o dotaci
a v roce 2017 by se to mohlo zrealizovat.

o kulturní, společenský a sportovní
život, protože tradiční spolky už téměř
nefungují. I když myslivecký ples bývá
každým rokem perfektní a vyprodaný.
A co se vám naopak nelíbí?
„Co jsem si dělal inventuru,
tak v současné době máme asi pětadvacet prázdných domů uprostřed
obce, to znamená osmdesát až sto
lidí na trvalý pobyt a peníze za ně
do rozpočtu. Po okrajích se staví a
vznikají nové domy, máme i vytipované další plochy v územním plánu,

PROGRAM OSLAV

vadí mi ale, že centrum se vylidňuje.
O bydlení tu přitom je díky blízkosti
Prostějova velký zájem, neustále se
někdo ptá, jestli je tu volná parcela
nebo dům. Současní vlastníci těchto
nemovitostí, kteří je většinou získali
v rámci dědického řízení po úmrtí
původních majitelů, je ale nemají zájem prodat, i když zde nebydlí ani nijak objekty neužívají. Řekl bych však,
že rozhodně není řešením vytvářet
satelity po obvodu, když zevnitř nám
lidi ubývají...“
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„DOSTALO SE MI OBROVSKÉ POCTY. JSEM MAMAGA TORKOT“
Veronika Selingerová předávala bohaté zkušenosti školákům v subsaharské Ghaně

PROSTĚJOV V minulém čísle vám Večerník představil
úspěšnou dámu, která se na
vlastní náklady, spolu s dalšími třemi „dobrodruhy“, vydala na africký kontinent. Cílem
cesty bylo především předat,
ale i získat cenné zkušenosti a pomoci se vzděláváním
ghanských dětí i učitelů, kteří
nemají potřebnou kvalifikaci. A že si bylo o čem povídat.
Množství zážitků, které si tato
sympatická Prostějovanka
ze své „mise“ přivezla, by nestačilo na kapacitu celého
jednoho vydání, a tak se vám
ve druhém díle velice zajímavého rozhovoru vynasnažíme
alespoň v kostce přiblížit nejzajímavější okamžiky, o které
se Veronika Selingerová po
návratu z Ghany exkluzivně
s Večerníkem podělila...
●● Vrátila jste se po měsíčním pobytu v Ghaně, ale začněme tedy
od začátku. Cesta byla bezproblémová?
„Žádný problém se při letu ani
v místě pobytu neobjevil, v podstatě
jsem se vracela na místo, kde to již
znám. Zůstali jsme pár dnů v Akře,
abychom se aklimatizovali po náročné přípravě. To jsem snad celý den
prospala. (smích) Do vesničky Kpando Torkot, kde se nachází škola, jsme
cestovali s velkým štěstím jen pět
hodin místní dopravou, které se říká
Trotro (malá dodávka pro cca patnáct
lidí, pozn. redakce). Cesta je zdlouhavá
a únavná. Jednou jedete po asfaltu,
poté po prašné hliněné cestě, na které
jsou menší i větší jámy, které se objevují v období dešťů. Řidiči se jim snaží vyhýbat, a tak se z jízdy stává spíše
plavba. A do všeho to velké horko.“
●● Jak vás přijaly děti?
„Dětem i učitelskému sboru jsme
byli hned první den představeni.
Malé děti byly nadšené, že se budou
setkávat s novými “bílými“ lidmi.
Učitelé a starší děti k nám přistupovali s počátečním ostychem.“
●● Co jste s sebou vše přivezli?
„Z domova jsem přivezla základní
pomůcky jako papíry, nůžky, lepidla,
barvy, avšak mou ideou bylo pracovat především s tamějšími materiály a

primitivní pec, ve výuce se děti seznámili s keramickou hlínou a prakticky
s celým procesem výroby keramického výrobku. Poprvé měli možnost
si vlastníma rukama vytvořit věc, malou keramickou misku. Mám radost,
že tato výuka bude dále pokračovat
i bez mé asistence. Dále jsme se vyráběli například tiskátka z tzv. Jamu, což
je kořen strukturou podobný našim
bramborám.“
●● Odkud bere škola prostředky?
„Škola nemá zrovna dobrou minulost. Dříve patřila pod jednu
nejmenovanou americkou nadaci, která této škole měla finančně
pomáhat. Sbírala peníze, ale škola
dostávala pouze nepatrný zlomek
z toho, co se této nadaci podařilo zajistit. Když ředitel a správce
školy přišel na to, že organizace
školu takto nechutně zneužívá
a využívá, okamžitě se od ní odstřihl. Nemohl však dopustit, aby děti

Veronika Selingerová při jedné z vyučovacích jednotek předává své zkušenosti žákům šesté třídy.
Foto: Charles Duckworth

poslal domů a nechal je potulovat
se v buši nebo těžce pracovat někde
v rybářském doku. Snaží se, aby škola fungovala, jejich situace je docela
kritická.“
●● Jaké děti školu navštěvují?
„Ve škole je přibližně dvě stě padesát dětí. Sedmdesát jich dochází z daleka, a proto přes semestr
bydlí ve šk
škole. Třicet dětí nemá

„Třídy jsou naprosto holé, stěny
špinavé,
protože si do nich děti třeba otíra
jí ruce...
Princcipy, které nám přijdou norm
ální,
v Ghan
ně prostě a jednoduše nefunguj
í.“

Foto: Charles Duckworth

rodiče, nebo
neb jsou to nalezenci
a ti tam bydl
bydlí stále. Zbývající děti jsou
z města Kpa
Kpando a okolí.“
●● Jak to tedy
te lze udělat, aby škola
i nadále fun
fungovala?
„Jeden z nápadů,
ná
ke kterému jsme
společně př
přišli, je využití pole, jenž
se nachází u školy. Charlesova neteř
jim darovala peníze, za které koupily
rostliny a hn
hned pole začaly osazovat.
Díky tomu ušetří na jídle, stejně
tak moho
mohou část sklizně prodat
da prostředky na provoz
a získat další
zkvalitněn výuky. Nápadů je víc,
a zkvalitnění
například čerpat, balit a prodávat
š
vodu ze školní
studny. Prodávat
ke
drobnou keramiku,
kterou děti vypodo “
tvoří a podobně.
●● Jaké m
máte vy osobně pocity
z této červencové
červ
„mise“, splnila
vaše očekávání?
očekáv
„Doba byl
byla velmi krátká, ale
i tak si myslím
myslím, že jsme tam zanechali
kus práce, na
n kterém se dá stavět do
budoucna. R
Rozhodně to naším odjezdem nesk
neskončilo. Jsme stále v kontaktu, dohle
dohled je potřebný, ale mám
z toho oprav
opravdu dobrý pocit.“
●● Jak hodnotili
hod
Vaši práci? Měla
jste nějakou zpětnou vazbu?
„Dostalo se m
mi velké pocty. Byla jsem
honorována titulem „Mamaga Tor-

Poradenské centrum Chcete žít bez dluhů?
Oddlužení je určeno pro všechny lidi,
České spořitelny, a. s., kteří mají
jakékoliv dluhy a mají jakékoliv příjmy
Vás zve, na nezávazné a bezplatné konzultace,
ohledně všech produktů ČS, a. s.
• Hypotéky od 1,85%
• Americké hypotéky od 4,99%
• Osobní účty u ČS, a. s. zdarma
• Stavební spoření (založení, úvěr)
• Penzijní zabezpečení
• FLEXI životní pojištění
• Pojištění majetku a autopojištění
• Investice (podílové fondy a cenné papíry)

kot“, volně přeloženo jako „Matka
Královna části Torkot“. Byl mi udělen
společenstvím rodičů a je to poměrně významný a čestný titul. Dostala
jsem náramky, náhrdelníky, posadili
mě třikrát na pomyslný ašantský
stolec a nakonec vše bylo zpečetěno
býlím pudrem. V krátkém projevu
jsem samo sebou všem poděkovala
a pak jsem také mluvila chvíli umění.

Byla jsem však v takovém šoku, že si
vůbec nevzpomínám, co všechno
jsem říkala (smích). Takže to chápu
z jejich strany jako takové poděkování. (úsměv)
●● Znamená to, že se do Ghany
i v budoucnu chystáte?
„Ráda bych, jistě. Letos to ale určitě
nebude. Nejbližší možný termín je
příští léto, ale kdo ví, jak to všechno
bude.“
●● Co vás tedy v dohledné
době čeká a bude to spojené
i s Ghanou?
„Od září začnu pracovat na Universitě Komenského v Bratislavě, budu
pokračovat v rozpracovaných projektech a při tom si zařizovat nový ateliér.
A co se týče Ghany? Náš projekt stále funguje. Máme nadšení
a entuziazmus a také víru, že to
všechno má smysl. Jsme stále v kontaktu se školou i dětmi. Nepřetržitě
se snažíme pro ně získávat jak materiální tak finanční prostředky, aby jejich základní potřeby byly naplněny.
Jsme vděčni za jakýkoliv příspěvek
i podporu. Pro zájemce připravuji
na FB profil s názvem „Volta Meridian Academy, Ghana“, kde se lidé
dozví více o tomto našem projektu
a uvidí více fotografií a příběhů.“

Prodej písků, štěrků
a okrasných oblázků
+autodoprava
Jana Maštalířová

(mzda, podpora, sociálka, důchod…)
A to jednoduše, podle insolvenčního zákona.
Okamžitě zastavíte exekuce,soudy,
nehorázné úroky, dražby
Až 70% dluhů je Vám dle zákona odpuštěno

přijďte se zdarma
informovat

Kojetínská 4221/15,
Prostějov

Nerudova 11 ,Prostějov
Návštěvy kdykoliv pondělí až pátek 9.00 – 16.00

(bývalé stavebniny
STAVOMAT)

Na Vaši návštěvu se těší: Tomáš Novák Dr.H.C. - 775 220 192 - insolvence, likvidace a právní poradenství
Leona Greňová
- 727 939 871 - insolvence, likvidace a poradenské centrum ČS a.s.
Petr Hanák
- 702 161 615 - insolvence, likvidace a poradenské centrum ČS a.s.

E-mail : poradna@bankovni.finance nebo poradna@oddluzovaci.expert

BEZPLATNÉ KONZULTACE: 775 220 192
Internet: www.bankovni.finance nebo www.oddluzovaci.expert

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

15080610748

POPELKA

však pravidelně ptaly, kdy už přijdu i
k nim. Nuž, nedalo se odolat, a proto jsem si dohodla hodiny skoro ve
všech třídách. Z časových důvodů
jsem nezvládla dvě skupiny, což mě
tedy dost mrzelo. Vynahradili jsme
si to ale po škole. To jsme spolu pravidelně hráli hry a všemožně bláznili.“
●● Jak vypadá třída v takové ghanské škole?
„Třídy jsou naprosto holé, stěny často špinavé, protože si do
nich děti otírají ruce (úsměv).
Neumějí se starat o své prostředí
a nemají potřebu si ho udržovat v pořádku a čistotě. Neučí se to a ani to
nemají od koho odpozorovat. Stejně tak je to i s pomůckami. Příklad:
Když jsem jim rozdala štětce, tak
první co některé napadlo, bylo zlomit
je. Snažila jsem se jim vysvětlit, že to,
co jsem jim přivezla je jejich, já si to
neodvezu, a že čím déle tu pomůcku budou mít, tím déle s ní mohou
pracovat. Dokonce se i jedna dívenka
omluvila, že už to zkoušet nebude. (úsměv)) Principy,
které nám přijdou normální, tam nefungovaly.“
●● Jaké činnosti
jste s dětmi prováděla ve vašich hodinách?
„S těmi menšími
jsem se snažila experimentovat pomocí barev. Ve zkratce, míchali jsme primární barvy
na sekundární, malovali
jsme slunce, duhu, abychom
si uvolnili ruku a zvykli si
na štětec a podobně. Vše
bylo pro ně nové. Výuka
starších studentů byla
zaměřena více méně
na keramiku. Školu jsme propojili
s nedalekým
malým keramickým centrem, z kterého
jsme si do hodin zvali vždy
jednu z žen keramiček, která
předávala dětem zkušenosti.
Postavili jsme

15082810826

Josef

přírodninami. Před cestou se mi podařilo zajistit také finanční prostředky, které byly plně použity pro školní
účely. Měla jsem velkou radost, že
jsme díky nim mohli zaplatit školné
čtyřem dětem z chudých rodin, že
jsme zajistily materiál i kvalifikovaného učitele pro praktickou výuku výtvarných disciplín, a že všechny děti
mohly dostat sešity a tužky na další
trimestr. Charles s děvčaty přivezly
učebnice a další pomůcky vhodné
pro výuku fyziky a chemie, anglické
dětské knihy pro čtenářský klub, základní sportovní pomůcky a spoustu
dalších drobností.“
●● Jaká je připravenost či kvalifikace ghanských učitelů?
„Většinou jsou to mladí lidé,
kteří vyjdou ze střední školy
a jdou přímo učit. Mají k dispozici
učební plány a učebnice, ale chybí
jim zkušenost a praxe. Velmi se snaží, to bezpochyby. Učivo v hodinách
však převážně diktují, neboo píší na
tabuli a děti si ho přepisují k sobě do
sešitu. Jde vlastně o takové kopíroůvodů je
vání informací. Jeden z důvodů
ici žádné
i fakt, že děti nemají k dispozici
učebnice. Z těchto důvodů absentuje interakce mezi učitelem a žákem
i aktivita samotného žáka v hodinách. Bohužel si škola zatím nemůže
čitele.“
dovolit platit kvalifikované učitele.
●● A co úroveň samotného
ožáka?
žáka?
é, hravé,
„Děti jsou skvělé. Jsou veselé,
zvídavé, velmi rychle se učí. Jsou
ete a dávděčné za to, že se jim věnujete
htěli být
vají to jasně najevo. Stále chtěli
v naší blízkosti a těšily se na další aktiravily. Ve
vitu, kterou jsme pro ně připravily.
ánní, jak
výuce však nejsou tak spontánní,
jsem čekala. Funguje tu ještě pravidlo
strachu a dominance učitele.. Já jsem
m na inse snažila zaměřit se především
ativního
dividualitu dítěte, rozvoj kreativního
myšlení a také manuálních zručností. Zpočátku byly děti strnulé a bojácné, pomalu se osmělovaly. Nakonec
vory.“
byly hrdé na sebe i na své výtvory.
●● Angličtina je jejich úředním
dním jaaprosto
zykem, přesto může znít naprosto
robíhala
jinak v jejich uších. Jak probíhala
komunikace mezi vámi?
ch řekla
„Jejich jazyk je více, jak bych
„kulatý“ což může mít vliv naa výslovnost a snad i jiná fyziognomiee obličeiná, to je
j
je. Naše angličtina je pro ně jiná,
k. Často
pravda, máme jiný přízvuk.
jsem byla nucena mluvit pomaleji
ná slova
a snažit se vybírat správná
umitelná.
tak, aby výuka byla srozumitelná.
V každé hodině byl přítomenn i jejich
oje slova
domácí učitel a ten jim moje
přeříkával. To bylo potřebnéé hlavně
u menších dětí.“
●● Která věková kategorie
rie vám
ma?
prošla takzvaně pod rukama?
„Byly mi přiděleny tři třídy s dětmi
či studenty ve věku od desetii do patnácti let. Děti z nižších tříd se mně

15082710804

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal
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Přestože teprve končí prázdniny a máme za sebou
opravdu extrémně horké léto,
se začátkem školního roku se
připomíná podzim se vším
všudy. Už v polovině následujícího měsíce začíná formálně
pro budovy s dálkovým
zdrojem tepla topná sezóna.
Zvláště pro majitele rodinných
domů to znamená dobře
se připravit na zprovoznění
topného systému. Večerník
přináší několik praktických rad
pro údržbu komínu a zvolení
vhodného paliva...
Texty: Tomáš Kaláb

Čím nejlépe topit?

Jedná se samozřejmě o poněkud
akademickou otázku, protože
vždy záleží na specifických vlastnostech ať už domu samotného,
nebo na klimatických podmínkách okolí. Na internetu existují
speciální kalkulačky, které po
zadání vstupních parametrů spočítají roční náklady na vytápění,
ohřev teplé vody, ostatní elektrickou spotřebu, paušální platby
a investici a údržbu.
Je pochopitelně rozdíl, vlastníte-li
starší dům s tepelnou ztrátou okolo
25 kW nebo novostavbu, u níž se
daná hodnota pohybuje okolo 7 kW.
Velikost je definována podlahovou
plochou a objemem domu. Lokalita je také významným faktorem,
pro Českou republiku jsou stanovena tři základní pásma - nížiny, hory
a střední polohy. Pro ohřev teplé vody

je základním parametrem počet členů domácnosti, ostatní elektrickou
spotřebu pak předurčuje vybavení
domácnosti příslušnými spotřebiči.
Obecně platí, že nejmenší náklady
na vytápění jsou v případě hnědého
uhlí, dřeva a biomasy. U té jsou ale
poměrně značné náklady na investici
a údržbu. Vyžadují také čas a námahu
při uskladňování nebo zpracování.
Přes zemní plyn a elektřinu se dostáváme k nejdražším palivům, kterými
jsou propan a lehký topný olej. Pokud
vezmeme v úvahu celkové náklady,
vychází topení dřevem ekonomicky
nejpříznivěji, zvlášť jste-li vlastníkem
nějakého toho stromového porostu.
Předpokladem je ale speciální kotel
na dřevo, který toto palivo spaluje pomaleji, v klasickém kotli na uhlí dřevo
mizí podstatně rychleji a cenová výhoda se ztrácí.

Jestliže nechcete mít s vytápěním
příliš starostí, je řešením plyn nebo
elektrický přímotop, moderně řešený
zabudováním do podlahy. Vyšší cena
elektřiny promítnutá do nákladů na
vytápění je v tomto případě překvapivě kompenzována minimálními náklady na investici a údržbu, takže celkové
roční náklady vyjdou o něco příznivěji.
Kotle na pevná paliva nejsou ani příliš
ekologická, ani levná, přičemž samozřejmě nejdráž vyjde topení koksem.
Teplárenské sdružení ČR spočítalo,
že spotřeba v tuzemsku díky zateplování domů a dalším úsporným
opatřením výrazně klesla. Průměrný
starý byt spolkne, nebo spíše zdmi
a okny propustí 60 GJ tepelné energie ročně. Naproti tomu v moderním bytě, jehož ztráty jsou minimalizovány, stačí k udržení stejného
mikroklimatu poloviční vytápění!

Kominíci nevymřeli, revize jsou stále nutností
Co dokáže udělat nepročištěný
komín, v němž takzvaně „bouchnou saze“, možná nejeden majitel
rodinného domku zažil na vlastní
kůži. I v případě včasného zásahu
a minimálních škod si prožije nepříjemný šok. Jak se tohoto „zážitku“ vyvarovat?
Především pravidelnými revizemi,
které jsou povinné. Od počátku roku
2011 platí nová pravidla pro údržbu
komínů, k nimž dali impuls právě
hasiči. Periodicita revizí je jednou
ročně. Nikdo vás sice za lajdáctví
sankcionovat nebude, ale v případě
výše zmíněné situace v nekontro-

lovaném komíně vás čekají nemalé
výdaje. V případě požáru to je pokuta
25 tisíc Kč a krácení náhrady od pojišťovny.
Vzhledem k tomu, že zákon nařizuje provádět revizi všech palivových
cest, patří do této kategorie i digestoře
u plynových sporáků, které se ale
v praxi nekontrolují.
Stejně jako při přípravě čtyřkolového
miláčka na zimní cesty, řeší většina
majitelů komínové revize právě na
podzim. Je to sice logické, tímto způsobem ale uvažují všichni a kominíci
tak hlásí delší objednávací lhůty. Celá
kontrola i s revizí požární bezpečnosti

trvá zhruba hodinu. Výstupem je pak
kompletní zpráva o kontrole, kopie
by měla být dohledatelná u kominíka.
Pokud nečistíte sami komín aspoň
třikrát ročně, což zabere tak patnáct
minut, je velmi pravděpodobné, že revize bude požadovat vyčištění celého
systému. Tato údržba stojí řádově stokoruny, pokud kominíkovi nezkomplikujete práci špatným přístupem.
I v této problematice platí, že prevence vyjde levněji a chrání před
škodami. A to včetně těch tragických.
Ucpaný komín totiž snadno způsobí
otravu oxidem uhelnatým všech členů domácnosti.
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Nabízíme

15082710819

palivové dříví:
3$/,9$%(',+2äď
Již 25 roků jsme pro vás tradiční dodavatel uhlí a koksu
582 368 557, 736 488 110, vlach@zempravlach.cz
t
t
t
t
t
t

dodáváme nejkvalitnější české nízkosírnaté uhlí
hlí
Severočeské doly a.s. Doly Bílina
UǲÓEǔOÓ  LPTULB PǲFDI  PǲFDI  )1 
/ǔNFDLÏ CSJLFUZ 6OJPO WFM   DN
ƎFTLâ ,PLT 0ǲFDI * B **
ƎFSOÏ VIMÓ
.PTUFDLÏ IOǔEÏ VIMÓ o NPäOPTU PCKFEOÈOÓ
3P[WP[ QBMJWB [BKJÝUǔO WMBTUOÓNJ WP[Z "7*" B ."/

tštípané, volně ložené
tštípané, balené
na paletách
tštípané metrové
tkrácené kuláče
tcelé délky
15082610812

Možnost vlastního odvozu ze skladu Bedihošť
Provozní doba:QPQÈ̓ IPE  IPE TPCPUB QP UFMFGPOJDLÏ EPNMVWǔ

15082610810

Kompletní sortiment pevných paliv celoročně skladem
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nabídka realit a nemovitostí
SOUKROMÁ INZERCE

DOMY
Volejte
j : 739 322 895
5'NN+UXEþLFH
.þ
5'9UEiWN\âWČWRYLFH
â
.þ
5'/LSRYi
.þ
5'8UþLFH
6OHYD.þ
5'%HGLKRãĢQHER[ ]DKUDGD JDUiå
.þ
5'.RVWHOHFQ+ QRYRVWDYED]GČQê
.þ
3Y.UDVLFH
.þ
Volejte
j : 723 335 940
5'6PUåLFH
FHQDY5.
.
5'1HUXGRYD39
.þ

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov
 582 
341
582
705
341 705
 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

.ODGN\RNU3URVWÁMRYProdej útulné chalupy s byty 4+1 a 2+1, el. ÚT,
NUERYiDNDFKORYiNDPQD9REFLO\åDĜVNêDUHiOYRNROtOHV\F\NORWUDV\
Pozemek 232 m2RVWDWQtSR]HPN\P2. &HQD.´

129267$9%<1$./Ëý
Volejte:
j 739 322 895
NOVINKA
1DEt]tPH H[NOX]LYQČ YêVWDYEX URGLQQêFK GRPĤ QD NOtþ Y  ORNDOLWČ 3URVWČMRY
.UDVLFH ]D XO 2NUXåQt  N GLVSR]LFL FHONHP
 VWDYHEQtFK SDUFHO YHOLNRVW P Då
PPRåQRVWYêEČUXW\SXGRPX] QDãHKR
NDWDORJXSRSĜY\KRWRYHQtSURMHNWXQDPtUX
%OLåãtLQIRUPDFHY NDQFHOiĜL
5'NN.RVWHOHFQD+DQp
.þ
5'NN.RVWHOHFQD+DQp
.þ
5'3Y9UDKRYLFH
.þ
5'NN3OXPORY
.þ
5'NN3Y.UDVLFH71m2
.þ
5'NN3Y.UDVLFH89,5m2
.þ
5'3Y.UDVLFH 111m2
.þ
5'$ORM]RY
.þ
5'NN$ORM]RY
.þ
&(1<9ý(71ċ32=(0.ģ
Nabízíme výstavbu RD
D na vlastním pozemku, proYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQHERNODVLFNi
]GČQi VWDYED 1t]Np JDUDQWRYDQp FHQ\ SURYČĜHQi
NYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS 9ROHMWH 

PR O N Á J MY
Volejte:
j 723 335 940
1+1 Daliborka 45m2
4.500+el.
2+kk Tylova
a 50m2 po rek.
6.000+ink
k
NN -HþPtQNRYD50m2
5.500+ink
-HþPtQNRYD60m2
6.000+ink
k
(%HQHãH
.þLQN
NN2ORPRXFNi
i 20m2
.þYþLQN
2ORPRXFNi
.þLQN
NN+YČ]GD
.þLQN
N
5'6PUåLFH

.þYþLQN
%\WýHOHFKRYLFH
ý
.þLQN
N
1ČPþLFH74m2
.þLQN

O S TAT N Í
Volejte
j : 723 335 940
*DUiåâPHUDOD20m2 nová
.þ
3URQ*DUiåHâPHUDODP
â
.þLQN
N
3URQYêUKDO\3UĤP\VORYi
.þPURN
Pronájem kom.objekt PV 500m2
m .þLQN
N
3URQiMHPKDOD6PUåLFH1.000m2 .þPURN
3URQWČORFYLþQ\3URVWČMRY
.þLQN
N
Volejte:
j 739 322 895
3URGHMELVWUR:RONHURYD
.þ
6WDYHEQtSR]HPHN.RVWHOHFQD+DQp1850m2 .þ
Stavební pozemek Alojzov 525m2 .þ
Stavební pozemek Alojzov 510m2 .þ

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:

3URVWÁMRY.RVWHOHFNgXO3URGHMGRPXYKRGQpMDNRVWDYHEQtPtVWR
SURQRYêE\WRYêGĤP3R]HPHNP2.
&HQD.´

1ÁP´LFHQDG+DQRXRNU3URVWÁMRYProdej zrekonstruovaného
GRPXE\WYSĜt]HPtYSDWĜHDSRGNURYtE\W7HUDVDVED]pQHP
GYRMJDUiå=DVWSORFKDP2, zahrada 499 m2. &HQD.´

³XQmQRNU3URVWÁMRY3URGHM5'FKDOXS\]DVWDYČQiSORFKD
&HQD.´9UD]QgVOHYD
248 m2]DKUDGDP2.
BYTY – PRODEJ:

3YXO9§SgO\
2ORPRXF6NXSRYDXO
3Y2NUXªQmXO
3Y§PHUDORYDXO

.´
.´
.´
.´

*$5Éæ(²352'(-

*DUgªEHWRQRYSUHIDEULNgWNRGYR]X

.´EH]SR]HPNXDEH]GRSUDY\
BYTY – PRONÁJEM:

7\ORYDXO
.´PÁVmFY´LQNDVD
%LVNXSLFH.´PÁVmFLQN FFD.´
NN.RVWHOHFNgXO.´PÁVmFLQN FFD.´
%Ï³DSN×.´PÁVLQNDVR FFD.´
*$5Éæ(²3521É-(0

*DUgª3YXO0\VOEHND

.´PÁVmF

PROVÁDÍME I VÝKUP
NEMOVITOSTÍ
1$%Ë=Ë0(9é.83
251e3ģ'<
92/(-7( 
'23258ý8-(0(

1DEt]tPHYêVWDYEXURGLQQpKRGRPĤQDNOtþ
3Y.UDVLFH
3R]HPHN P
P2. Obytná plocha 90m
m2 0RåQRVW
~SUDYGLVSR]LFHSĜtVWDYE\JDUiåHDSRG
&HQD.þ
9ROHMWH 

www.jhreality.cz

777 251 878

Rodinné domy:
RD HRUŠKA 3+kk s
hosp. budovou a dvoUHPYêPČUDSR]HPNX
721 m2. PENB nedoloåHQ*
&(1$.þ
PTENÍ - prodej RD
RYHONNDåQD
SR]HPFtFKDå
m2YHãNHUp,6SČNQi
ORNDOLWDVURGGRP\
&(1$YþHWQČSR]HPNXRGPLO.þ
VRAHOVICE - RD
NNĜDGRYêSRGVNOHSHQê13SRFHONUHNRQVWUXNFLVPRåQRVWt
UR]ãtĜHQtGRSRGNURYt
=DGRPHPGYRUHNDPHQãt]DKUiGND&HONYêPČUDSR]HPNX
P2.
&(1$.þ
VÝŠOVICE: ĜDG 5'
QDRNUDMLREFH9HãNHUp,6YêPČUDSR]HPNX  P2 3(1%*
QHGRGiQ
&(1$.þ

%\W\
%<76tGOVYRERG\ 29  SDWUR ]H
þW\ĜP2RNQDQD-
ORGåLH
&HQD.þþ
%<76W0DQKDUGD]GČQêVEDONRQHPY
29  P2 13
&(1$.þ

3R]HPN\

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

www.realitypolzer.cz

Pronájem bytu ve dvorním traktu
na Vápenici, 2+kk, 2+1. Kontakt
725 549 790
Hledám byt v Prostějově nebo v Olomouci, nejlépe 2+1, případně větší.
Děkuji. Tel.: 773463891
Koupím byt 2+1 nebo 3+1. Hotovost z prodeje domu. 792 273 285
Pronajmu garáž, ul. Zahradní, volná
od konce srpna. Tel.: 602 546 175
Hledám 2+1 v klidné části PV, pouze
seriozní nabídky. Tel.: 605 861 940
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
v hotovosti. 774 409 430

1DEt]tPH SURGHM GRPX  3URVWČMRY  .UDVLFH
3RVWDYHQêYURFHPiQDG]HPQtSRGODåtVXWHUpQ
QHRE\WQpSRGNURYtSĜHG]DKUiGNXD]DKUiGNX]DGRPHP
GYČJDUiåHDNU\WpSDUNRYDFtVWiQt0RPHQWiOQČVHVNOiGi
]HGYRXE\WMHGQRWHND-HYKRGQêSURNRPELL
QDFLE\GOHQtDSRGQLNiQtE\WMHLGHiOQtNH]Ĝt]HQt
QDSĜRUGLQDFHOpNDĜHNDGHĜQLFWYtNRVPHWLN\NDQFHOiĜH
DSRG
&HQD.þSURYL]H
9ROHMWH 

3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtXYãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

Koupím dům na Prostějovsku i s možností úprav. 773 545 092

Kompletní nabídku najdete na:

92/(-7(

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
67$ýË=$92/$7

pro další èíslo je v PÁTEK
4. záøí 2015 v 10.00 hodin

Pronajmu byt 2 +kk, 4 km od PV,
4 500 + 2 500 ink. max 2 osoby, tel.:
777 885 251

%\WSREOtåFHQWUDSODWEDY KRWRYRVWL
%\WY RVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYDRNROt
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

2GNRXSHQtRUQpSĤG\
%\WFLKORYê
'ĤPY .RVWHOFL1+
Chatu v okolí Plumlova

* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč v PV
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty, zahrady a pozemky
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ
Hledám pronájem 2+1 nebo 3+1
v Pv od 1.9. RK NE. Tel.: 777 163 656

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

92/(-7( 

UZÁVÌRKA

15081270790

BYTY
Volejte:
j 739 322 895
3+1 Ptení 29FLKODJDUiå]DKUDGD .þ
2NUXåQt85m2 cihla OV .þ
3+1 Tylova 80m2,cihla OV
.þ
4+1 Sidl. Svobody po rek.
.þ
Volejte:
j 723 335 940
2+1 V.Špály
Š
56m2
.þ

Koupím byt 2+1 v OV, západní část T J Sokol Otaslavice hledá nájemce
města. 777 602 873
restaurace včetně venkovního posezení v areálu sokolovny v OtaslaREALITNÍ KANCELÁŘ
vicích. Bližší informace na tel.:
VNB REALITY
603 579 366
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prostějov
Prodám chatu lokalita Stražisko
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430 – Maleny. Tel.: 602 186 612
aktuálně NABÍZÍ:
*BYT3+1,Kralice n/H 1.300.000Kč Pronajmu byt 1+1 ul. Slavíčka, náRD 5+1, Určice
850.000 Kč jem 6.700 Kč včetně inkasa. Tel.:
RD 2+6, Brodek u Pv 1.890.000 Kč 604 825 387
RD3+kk,novostavbaBrodek u Konice
3.300.000 Kč Pronájem garážového stání jen za
RD 2+1, Brodek u K. 330.000 Kč 900Kč/měsíc, nabízí Autopark
Ing.MarieVymazalová,774421818 Francouzská ul., sídliště Západ.
aktuálně NABÍZÍ:
Akce platí do konce září. Tel.:
* RD Otaslavice
960.000 Kč 604 430 934
* RD Skalka
1.410.000 Kč
* RD novost., Plumlov 3.950.000 Kč
* Chata Ptení
585.000 Kč
* Chata Plumlov.přehr. 980.000 Kč
ØÁDKOVÉ INZERCE
* Stav.pozem. 9.518 m2 Brodek u Pv

m2YHãNHUp,6

PLUMLOV:VWDYHEQt
SDUF SUR YêVWDYEX
5'RYêPČĜHP2,
ã[GOP2)
VPRåQRVWtRNDPåLWp
9HãNHUp,6&(1$.þ
3WHQt  VWDYHEQt SR]HPN\SURYêVWDYEX
VDPVWRMtFtFK5'
VWDYHEQtFKPtVWRYHOLNRVWL  Då 
&(1$.þP2

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.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
Prodám chatu lokalita Stražisko
– Maleny. Tel.: 602 186 612
Hledáme ke koupi větší byt 3+1,
nejlépe po rekonstrukci 774 409 430
Pronajmu 2+1 v PV, 7000 Kč
+ ink. Tel.: 608 111 622
Pronajmu byt 3+1, náj. 7.500 Kč
+ ink., tel.: 702 316 537.
Pronajmu podkrovní 3+kk, 120m2,
nájem 10.000+ ink., 3x kauce. Tel.:
702 484 288
Hledáme chatu ke koupi, v okolí
Prostějova! 774 101 818

15082710823

1$%Ë=Ë0(
9é.83%<7ģ
=$+2729e

Kvalitní
služby
od roku
1992

Koupím chatu v okolí PV, nebo
zahradu na přehradě. 792 284 168
Hledám pronájem garáže za Družbou nebo v Žeranovské ulici.
Tel.739 087 414
Prodám chatu na BĚLECKÉM
MLÝNĚ, velikost pozemku 300m2,
RK NE! Tel.: 737 344 163
Pron. cihl. byt 2+1+balk. (zahrada)
ul. Máchova PV 70m2 po rek. vl. kot.
a měř. Náj. 7.000Kč + inkaso. Tel.:
604 820 358
Pronajmu byt 2 + kk 60m2, obec
Přemyslovice, cena 5 500 + inkaso. Tel.: 603 837 210
Obec Přemyslovice nabízí k prodeji stavební pozemky v místní
části Šumbalov.
Cena za m2 je 150 Kč. Pro více
informací volejte na mobilní číslo: 777 899 502.

15030670256

3OXPORYVNi3URVWČMRY
LQIR#UHDOLW\SRO]HUF]

Pondělí 31. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

soukromá řádková inzerce a vzpomínky
PRODÁM
Prodej bukového palivového dříví.
Cena 600 Kč/prms. + 15% DPH.
Dopravazajištěna.PilaK+LDoloplazy
u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
a poskytneme vám jednu půjčku. 721 344 771. Práce strojem UNC,
Pracuji pro více věřitelů, volejte.: výkopové, terénní práce.
777 551 492
Stříhání a úprava psů, Plumlovská
68, Prostějov. Tel.: 774 942 100
Peníze pro všechny ihned při podpisu! Zvýhodněné podmínky, žádSTOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
né poplatky. Volejte: 775 02 12 12
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
Půjčka 5.000 Kč – 2 mil. Kč, možnost
www.stolarstvijancik.cz,
sloučení nevýhodných úvěrů. Tel.:
Tel.: 604 820 358
777 965 734, pracuji pro více věřitelů

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dříví – krácené. Cena 550
Kč/prms. Doprava zajištěna. Tel.:
582 371 493 nebo 605 405 953
Prodám elektrokolo EB – B00G,
zdravotní důvody, zn. levně, tel.:
737 627 434

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

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Pokud vám něco doma
přebývá a potřebujete
prodat, máte v tomto
týdnu jedinečnou šanci
podat si inzerát za pouhou
dvacetikorunu.

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

KOUPÍM

Nabízím veškeré malířské a natěračské práce, možnost vystěhování i úklidu, tel.: 799 797 657

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.

Dne 30. srpna 2015
uplynulo 15 let, co nás opustil
náš tatínek a dědeček
pan Dušan FROHN starší.
Vzpomíná dcera Erika
s rodinou.

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

Rychlá půjčka 5 - 20.000 Kč. Peníze tel.: 604 439 302, 582 382 325,
www. revay.cz
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Provádíme odvodnění domů, pozemPůjčka 5 - 50 000 Kč rychle, diskrétně ků, demolice. Tel.: 775 638 046
až do domu. Tel.: 605 507 236, pracuji pro jednoho věřitele.
Osobní bankrot – oddlužení. Kon- Provádíme pokládku zámkové dlažby,
zultace zdarma. OPTIMCREDIT žulové kostky a další, komplexní pokládka vč. zemních prací za super ceny. Tel.:
s.r.o. Volejte777 551 492
723 522 369
Půjčky a hypotéky bez registrů, od- Rekonstrukce koupelen. Telefon:
dlužení nemovitostí, vyplacení exe- 605 459 652
kucí. Tel.: 774765437
Nabízím žehl. prádla v PV. Koš
Máte exekuce a hrozí vám dražba ne- prádla za 300 Kč, tel.: 737 834 020
movitosti? Zavolejte, poradíme, vyřešíme. Tel.: 702063163
Provádíme opravy střech, vazby,
klempířské práce. Zateplované systémy a ostatní zednické
práce. Tel.: 608 780 615 nebo
av.stavby@seznam.cz

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

15012320038

otevřeno

...... nebo zavezeme přímo k vám domů každé úterý.
OBJEDNÁVKY NA TEL.: 602 834 610
středa 14 - 18 hod.
čtvrtek 14 - 18 hod.
nebo na farma.cehovice@seznam.cz
pátek 14 - 18 hod. V případě zájmu vám zašleme naši aktuální nabídku zboží.

SEZNÁMENÍ

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

Pohřební služba Pavel Makový

v PÁTEK 4. záøí v 10.00 hodin

Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Středa 2. září 2015
Ing. Jaromír Adamec 1933
13.15 Obřadní síň Prostějov
Prostějov Marie Králová 1953 Prostějov
Libuše
Zatloukalová
1931
Citov
14.00 kostel Citov
Božena Vysloužilová 1926
Pátek 4. září 2015
Prostějov
Jaroslava Greplová 1930 Prostějov
14.00 kostel P+P Prostějov
Anna Košťálková 1934 Otaslavice
Vítězslav Harabiš 1940 Vrahovice
Miroslav Kejík 1957
Vícov Jitřenka Myšáková 1933
Kralice na Hané Anna Půdová 1931 Hrdibořice
Milada Šálková 1925 Prostějov
František Plch 1932 Mostkovice Zdenka Švestková 1927 Plumlov Valerie Fialová 1934 Prostějov
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Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

RYCHLE A PROFESIONÁLNĚ

Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

15073020724

Štefan Trn 1934
Prostějov Pondělí 31. srpna 2015
Ludmila Kolaříková 1930 Prostějov Mgr. Marie Vaňková 1936 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Rožek 1934
Kelčice Úterý 1. září 2015
Oldřich Hyrman 1924 Prostějov Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Naděžda Zatloukalová 1942
Prostějov Olga Šimková 1933
Konice
Jaroslav Hrubý 1933 Prostějov Jiřina Tomanová 1934 Prostějov
15021020132

najdete nás na

www.vecernikpv.cz

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

e-mail: inzerce@
inzerce@vecernikpv.cz

OVOCE A ZELENINY PŘÍMO
NA FARMĚ V ČEHOVICÍCH

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

z

200 Kè
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Prodám Volkswagen Polo r.v. 2000,
999 ccm, cena 39 000 Kč, dobrý stav, 55-letý rozvedený, s vlastním rodinným domem na vesnici, zahrádkou,
Poděkování posílám celému Kole- tel.: 775 195 020
hledá touto cestou ženu přiměřeného
ktivu ADP SANCO - Dům domácí
péče ve Vrahovicích, za vzornou Prodám přívěsný vozík za auto. TK věku s podobnými zálibami k občaspéči, laskavý a lidský přístup a za – 2017, cena dohodou.. Tel.: ným výletům na kole nebo k moři.
Tel.: 720 994 479
obětavost při ošetřování mé sestry 739 087 414
p. Mazurové při hospitalizaci v uvedeném zařízení.
Zvláště pak staniční sestře p.
Kučerové, soc. pracovnice Weissové, sestřičce Večerkové, lékařům,
sestrám i pomocnému personálu.
Srdečné díky Vám všem. A. Drozdová

VOLEJTE IHNED:
774 765 437 773 463 891

za

129ö=(/,1Ą679ª

Koupíme starožitný nábytek, obrazy, zbraně, vojenské předměty,
hodiny, porcelán, sklo, hračky,
moto věci a jinou veteš. VykoupíProdám štěně Foxteriér hladkome také celé pozůstalosti a zajišsrstý, jen pejsci, odběr ihned, teleťujeme komplexní vyklízecí práce.
fon: 733 500 990
Seriózní jednání a platba hotově.
Tel.: 773 113 303.
Prodám štěňata N.O. vlkošedá
bez P.P., odběr koncem září. Tel.:
Koupím kamna na pevná paliva
605 726 080 po 17. hod.
Petry, ledničku, WC-combi, dveře,
okna, vařič Tel.: 608 539 783

PODĚKOVÁNÍ

vvzpomeòte
nna zesnulé
N
NOVÌ
v barevném
b
provedení
pouze

Dne 29. srpna 2015
jsme vzpomenuli 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Eliška STĚNIČKOVÁ
z Brodku u Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
maminka, manžel a dcery
Marcela a Martina
s rodinami.

www.vecernikpv.cz

ZVÍŘÁTA

AUTO MOTO

Dne 4. září 2015
vzpomeneme 15. výročí od úmrtí
pana Ladislava HRUBÉHO
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera s rodinou.

a jejího syna
Jiřího MARIÁNKA
z Němčic nad Hanou.
S láskou vzpomínají rodiče,
bratr Roman s rodinou, sestra
Martina s manželem.

Prodám nepotřebný koks asi 25q.
Za poloviční cenu, odvoz a naložení
si zajistěte. Tel.: 702 574 540

Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
777 551 492
Provádíme zděné, betonové, drátě!PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypotéky, né ploty – vysoká kvalita materiálů
zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů = vaše i montáže, tel.: 723 522 369
výhoda, konzult. zdarma 739 066 462, Provádíme dokonalé stroj. čištění
603 317 378
sed. souprav a koberců. M. Revay,

t
t
t
t

Dne 29. srpna 2015
uplynuly 4 roky od tragické
nehody našich milovaných
Kateřiny BALUŠÍKOVÉ

20

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

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

15012320037

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

Pohřební služba A.S.A. TS
Nejsou již mezi námi

Zdenka Krismanková 1934

Čelechovice na Hané

15082510806

SLUŽBY

150123020036

FINANCE

17

18

Pondělí 31. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

soukromá řádková inzerce a nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmu řidiče sklápěcího vozidla, Bezpečnostní a úklidová agentura
hledá brigádnici na úklid skladových
praxe nutná. Tel.: 732 215 683
prostor v dopoledních hodinách.
Úklidová firma přijme brigádní- Místo výkonu Prostějov. Informace
ky na jednorázové úklidy, zástupy na tel. č.: 602 786 692.
a krátké úvazky. Tel.: 582 345 379,
775 605 121. Volat po.- pá. 8. – 14. h. Přijmeme automechanika do autoservisu v Prostějově. Nástup možný ihned.
Přijmeme pracovnici do pekař. provo- Pro info. volejte 777 870 729.
zovny, třísměnný nepřetržitý provoz.
Info: 582 342 095, volejte 8-12 hod. Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru ženu
nástup možný ihned.
v invalidním důchodu na úklid
Přijmu řidiče/ku na dopolední rozvoz kancelářských prostor, na zkráce(9 – 13 hod), ŘP sk. B + dobrý zdr. stav ný pracovní úvazek. Místo výkopodmínkou, volat na tel.: 777 100 528 nu Prostějov. Informace na tel. č.:
602 786 692.
pouze od 14 – 15 hod.
Přijmu řidiče MKD sk. C, E, provozuje- Přijmeme prodavače/ku do autome skříňová vozidla, destinace západní servisu v Prostějově. Nástup možný
Evropa, 45 - 50 000 Kč. Tel.: 777 990 022 ihned. Znalost účetního programu
Pohoda a praxe v oboru výhodou.
Přijmu automechanika pro osob- Strukturovaný životopis zasílejte na
ní, nákladní servis, pneuservis email lukas@pneufloryk.cz.
v Pv. Tel.: 777 797 260
Přijmeme obchodního zástupce - konPřijmeme samostatného, zkušeného zá- takt se stávajícími zákazníky, oslovování
mečníka, svářeče. Kvalitní práce, kvalitní nových zákazníků. Spolupráce na zajišodměna. Pracoviště PV, 603 533 508.
tění chodu fir. prodejen. Životopisy na:
info@rudolfpekar.cz
Bar – herna Ponorka přijme servírku
na denní a noční směny (12 h.), Do stavební firmy hledámožno i brigádně.Plat 700 -900 Kč me šikovné pracovníky. Tel.:
777 943 299
za směnu. Info na tel.: 732 325 803

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru
na zkrácený pracovní úvazek ženy
v invalidním důchodě. Místo výkonu Vrahovice.
Podmínka čistý trestní rejstřík.
Informace na tel. č.: 602 786 692.

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru muže Pozice
na pracovní pozici vrátný. Práce je
vhodná i pro OZZ. Místo výko- Účetní
nu Prostějov, podmínkou je čistý Elektromechanici
trestní rejstřík. Informace na tel.: Obchodní referenti
Pomoc. pracovníci v oděv.
602 786 692

15-20 000 Kč
13 000 Kč
15-25 000 Kč
9 200 Kč
Ostraha ubyt. zařízení
11 200 Kč
Řidič/-ka MKD
od 12 500 Kč
Manažer/-ka zákaz. centra 20 000 Kč
Montážní dělník/-ce
13 000 Kč
Elektrotechnici
14-28 000 Kč

STUDIO 365 hledá nové tváře
pro reklamu od 9-27 a 28-45let.
T.: 605 427 271, 9-12 h.
www.studio365.eu

ÚSO s maturitou
střední odborné
střední odborné
základní
nižší střední
střední odborné
vysokoškolské
základní+praktická šk.
střední odborné

BULL MEAT FOOD, Nezamyslice
Družstvo Galaxit
AGROP NOVA, Ptení
V. FRAAS, H. Štěpánov
SCHOLA SERVIS, PV
Jiří Hruda, Vincencov
ALIKA, Čelčice
Družstvo GALAXIT, Brodek u K
M.B.S., Prostějov

VYUŽIJTE LETNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Prodavači textilu, obuvi
a kožené galanterie

67 Kč/ hod.

turnusové služby

střední odborné

Firma
ARSCOM Prostějov

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

Vydavatelství HANÁ PRESS s.r.o.,

www.fontanakm.cz

s přední pozicí mediálním trhu v regionu
(v portfoliu tituly Prostějovský Večerník
a Radniční listy Prostějov)

Prostějov, Olomoucká 4181, 796 01 PROSTĚJOV - Dům služeb
Společnost zabývající se prodejem piva, alkoholu a nealko nápojů,
hledá pro svou provozovnu v Prostějově na HPP zaměstnance na pozici

prodavačka, prodavač
15082810824

Požadujeme: min. výuční list, bezúhonnost,
komunikativní schopnosti, samostatnost.

15082720822
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jednosměnný
jednosměnný
pružný
jednosměnný
nepřetržitý
pružný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

Firma

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Přijmeme zdatnou důchodkyni
na pravidelnou výpomoc o víkendech do supermarketu. Doplňování pečiva. Pouze z PV. Tel.:
776 158 268

<MT¾EGPÚ×XC\GM JQFKP 
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Kvalifikace

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

BowlingPalace, Újezd 4, Prostějov přijme ihned KUCHAŘE na
Hledám kosmetičku, manikérku, Úklidová firma hledá čiperné dů- HPP, SERVÍRKU brigádně, tel.:
příp. pedikérku do salonu v Pv, chodkyně, které mají zájem si při- 728 634 274
na ŽL. Tel.: 721 755 420
vydělat. Tel.: 601 560 394

najdete
nás na
www.
vecernikpv.cz

Provoz

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

Možnost výdělku z domu. Montáž
dekorativních ozdob. Práce je přímo
pro naši firmu. Vhodné i jako přivýdělek. Pro podrobné informace pište Váš
email nebo adresu na tel.: 774 807 944

Nástup možný ihned. Své nabídky zasílejte na pracekmfon@centrum.cz

Plat (Kè)

HLEDÁ PRO ROZŠÍŘENÍ SVÉHO TÝMU
MOTIVOVANÉ A ZKUŠENÉ
KOLEGY/-NĚ NA POZICE:
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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
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Hledáme vhodné uchazeče na pozice:
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Provozní elektromechanik
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práce v mužském kolektivu, nepřetržitý provoz - harmonogram
Požadavky: SŠ vzdělání, praxe v oboru výhodou, vyhl.50 § 6

WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗ǀǇƵēĞŶǀŽďŽƌƵŶĞďŽ^Khͬ^aƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽƐŵĢƌƵ
;ĂƵƚŽŵĞĐŚĂŶŝŬ͕ŶĄƐƚƌŽũĂƎ͕ǌĄŵĞēŶşŬͿ

Operátor výrobní linky

ͲŽďƐůƵŚĂŬŽŶǀĞŶēŶşŚŽƐŽƵƐƚƌƵŚƵ;ŵŽǎŶŽƐƚǌĂƵēĞŶşͿ
ͲŽďƐůƵŚĂƐƚƌŽũĞ;ŶĂǌĂƵēĞŶşͿ
ͲĞůĞŬƚƌŽŵĞĐŚĂŶŝŬ͕ĞůĞŬƚƌŝŬĄƎŶĂŽƉƌĂǀƵ
ĂƷĚƌǎďƵƐƚƌŽũƽĂĞů͘ǌĂƎşǌĞŶş

Práce v mužském kolektivu, nepřetržitý provoz - harmonogram
Požadavky: SŠ vzdělání, praxe v oboru výhodou
Dále požadujeme: Pečlivost, flexibilitu, komunikativnost, nekuřák výhodou

WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗ǀǇƵēĞŶǀŽďŽƌƵĂƉƌĂǆĞ͕ƉůĂƚŶĄǀǇŚůĄƓŬĂē͘ϱϬΑϲͲϳǀǉŚŽĚŽƵͿ

15082710817

Životopisy zasílejte na adresu firmy: PROFROST a. s., J. B. Pecky 4446/15,
796 01 Prostějov nebo e-mailem: sekretariat@profrost,.cz

ŝǀŽƚŽƉŝƐǇƉŽƐşůĞũƚĞŶĂŚĂŶĂŬŽǀΛŚĂŶĂŬŽǀ͘Đǌ͕ƚĞů͗ϱϴϮϯϬϮϯϰϭ

15071610687

EĂďşǌşŵĞǌĄǌĞŵşƐƚĂďŝůŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƟ͕ŶĂĚƐƚĂŶĚĂƌƚŶşƉůĂƚŽǀĠƉŽĚŵşŶŬǇ
ǀǌĄǀŝƐůŽƐƟŶĂǀǉŬŽŶƵ͕ǌĄǀŽĚŶşƐƚƌĂǀŽǀĄŶş͕ƉƎşƐƉĢǀĞŬŶĂǎŝǀŽƚŶşƉŽũŝƓƚĢŶş͘
^ƚĂďŝůŝǌĂēŶşƉƎşƉůĂƚĞŬ͕ƉƎşƐƉĢǀŬǇŶĂƵďǇƚŽǀŶƵ͘

Nabízíme: Zajímavé platové ohodnocení, práci v moderním závodě,
perspektivu, firemní benefity.

Pondělí 31. srpna 2015
www.vecernikpv.cz

soutěže
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 34/2015:

Na přelomu srpna a září 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 3. ZÁŘÍ 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Obránců Míru
Jiří ZELENKA, Česká 26, Pv
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč,
který věnovaly AUTODÍLY GARÁŽ.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

správně:

vyhrál/-a

M Kubišová
Marta
Helena BOHÁČOVÁ, Husova 82, Pv
Výherce získává: POUKAZ na sortiment zboží v hodnotě 400 Kč,
které věnovaly PONOŽKY OD MARUŠKY.

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

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

BIŽUTERIE
Alena MAJAROVÁ, Sídliště svobody 18/64, Pv
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment
prodejny ESO PARFUMERIE.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

2, 6, 9, 7
Monika SNÁŠELOVÁ, Tetín 6, Pv
Výherce
získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
ýh
na sortiment zboží od FT OIL.
KŘÍŽOVKA

15081960772

správně:

Dnes můžete zápolit o SLEVOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400 Kč, který věnovala Simona JANÁLOVÁ.

Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA
TABOO PŘINÁŠÍ GASTRONOMICKOU ..........

vyhrál/-a

Barva do tiskárny pro práci PC hra pro zábavu
Lenka JURČÍKOVÁ, Moravská 22, Pv
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na nákup
sortimentu zboží v prodejně SIMONY JANÁLOVÉ.

Masarykovo
M
k nám.
á 66,
66 Konice
K i 798 52

www.obuvkonice.cz

specializovaná prodejna
dětské,dámské a pánské obuvi

Dolní náměstí 15
(nad pasáží „MASNÉ KRÁMY“) 779 00 Olomouc

+420 737 718 161

objednavky@taboo-restaurant.cz

Dnes můžete zápolit o POUKAZ
na konzumaci v hodnotě 300 Kč
v TABOO RESTAURANT&COCTAIL BAR.

ASTRA, BRÁNA, ČEKAT, KASTLE, KOMÁR, KORSO, KORZO, KRÁST, KRŮTY,
KRYTY, KTERÁ, LASER, MANITÚ, MASAKR, MRAKY, OLEÁT, RUSKO, SALTO,
SLOJE, SYTIČ, ÚČAST, ÚČESY, ÚKOLY, ÚKOSY, ÚSKOK, VRTAT, VZRŮST

15012860074

Provozní doba
Úterý 11:00 - 22:00
Středa 11:00 - 22:00
Čtvrtek 11:00 - 22:00
Pátek 01:00- 01:00

V prodeji také školní
aktovky a batohy

15062610638

Prodej značek
Superfit, Pegres, Protetika, Peddy,
Befado, Sprandi, Rieker, Remonte,
Kangaros, Navaho, Loap, Head,
Merrell, Big fish.

www.taboo-restaurant.cz

Výherce získá POUKAZ v hodnotě
400 Kč na zboží od OBUVY KONICE.

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

1507286070

Kdo je na fotografii?
Tentokrát jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili cyklistickou legendu,
po níž je pojmenován memoriál,
který proběhl uplynulý čtvrtek...

15071660680

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

Partnerem dnešního kola jsou ZDRAVOTNICKÉ
POTŘEBY SILVIE VELEBOVÁ, které věnují
POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment zboží.
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zveme vás...

TIPVečerníku
VÝSTAVA VOSKOVÝCH FIGURÍN

ZVLÁŠTNÍ LIDÉ:

KATASTROFY LIDSKÉHO TĚLA
K

KDY: ÚTERÝ 1. až ÚTERÝ 8. ZÁØÍ 2015, 10:00 - 18:00 hodin
KDE: GALERIE ŠPALÍÈEK, UPRKOVA 18, PROSTÌJOV
Pětadvacet voskových figurín bude
bud od zítřka po celých
sedm dnů k vidění v prostějovském muzeu a jeho galerii Špalíček v Uprkově ulici. Výstava „Katastrofy lidského těla“ se do České republiky vrátila po třinácti letech
a návštěvníci se mohou za osmdesát korun podívat na
nejpodivnější lidská stvoření. Večerník se stal exkluzivním mediálním partnerem zastávky „zvláštních lidí“
v Prostějově.
Muž se dvěma tvářemi, žena s největším poprsím na světě,
vlčí člověk a dalších dvaadvacet voskových figurín je k vidění
na výstavě, kterou můžete navštívit denně od 10:00 do 18:00
hodin. Zajímavá expozice, původem z petrohradského antropologického muzea, se nyní otevírá i Prostějovanům a vězte,
že díky svému tématu je unikátem. Panoptikum voskových
figurín lidských bytostí totiž dává nezvratný důkaz o tom,
jak krutě si příroda dokáže pohrát. Vždyť ve všech přípaOd pradávna se v naší společnosti vyskytovali jedinci svým
dech se jedná o figuriny osob, které skutečně žily!
zevnějškem výrazně vystupující z davu. Společnost se jich
stranila, ale zároveň byla přitahována jejich zvláštnostmi.
Z postižení takových lidí často pramenila neskutečná síla
a odhodlání vzepřít se osudu či předvést okolí svůj neobyčejný vzhled jako dar, chtěli být respektováni i uznáváni.
Pracovali v cirkusech a panoptikách, mnohdy se naučili
i neuvěřitelným kouskům, kterými ještě více podněcovali
zvědavost návštěvníků. Nyní je vám předkládána jedinečná možnost poznat tyto výjimečné lidi na vlastní oči!
Voskové figuríny na téma tělesných zvláštností mohly lákat lidi dříve, než byl přístupný internet. Dnes do panoptik
a cirkusů nechodíme proto, abychom viděli siamská dvojčata a ani nepovažujeme nanismus za katastrofu lidského
těla. Většina z exponátů tak působí zastarale. Seznamte se
proto s velice zvláštními lidmi, s osobami jejichž postižení bylo prokletím, ale i darem. Podle dobových pramenů
bylo umělci v petrohradském antropologickém muzeu
vytvořeno pětadvacet věrných napodobenin z vosku, byly
použity lékařské oční a zubní implantáty a do vosku vpichované pravé lidské vlasy, proto sochy působí dokonale
živým dojmem.
Běžné vstupné činí 80 korun, děti, ZTP a důchodci
platí polovic. Studentský lístek přijde na 60 korun,
školní výpravy při počtu více jak 10 dětí 30 korun plus
doprovod zdarma. Držitelé ZTP/P zdarma. Výstava
se koná v termínu od 1. do 8. září, a pokud chcete vyhrát V.I.P. vstupenku, nalistujte stranu 26 a soutěžte
3x foto: Jana Stupková s Večerníkem!

akce v regionu...
Smržická šlapka

Tuto sobotu 5. září se ve sportovním areálu za kulturním
domem ve Smržicích bude konat 17. ročník akce určené všem milovníkům jízdy na
kole Smržická šlapka. Připraveno bude pět tratí pro horská kola o vzdálenostech 10, 14,
28,40a59km.Majitelésilničníchkolsipakbudoumocivybratztrasovzdálenostech10,30,
53, 72, 100 a 180 km. V cíli dostanou všichni účastníci barevný diplom a razítko akce. Připraveno bude bohaté občerstvení z udírny a grilu Restaurace U hřiště a večer příjemné posezení se Smržickou šlapkou a jejími přáteli a kamarády. Na nejdelší trase na Praděd se budou
měřit časy a na nejrychlejšího jezdce čeká hezký pohár. Odměna nemine ani nejmladšího
a nejstaršího účastníka celé akce.
kdy od 10.30 hodin vyjde průvod od
Určická pouť
Již třetí ročník obnovené pouti k Pan- hřbitova do kostela sv. Jana Křtitele
ně Marii Určické proběhne v neděli v Určicích. Od 11.00 hod. bude v koste6. září 2015 v kostele sv. Jana Křtitele le mši svatou celebrovat novoříšský opat
v Určicích od 11.00 hodin. Pouť je pod Marian Rudolf Kosík.
patronátem Její Císařské výsosti arciSetkání řemeslníků
vévodkyně Ulriky Habsbursko-lotrinv
Čechách
pod Kosířem
ské a Dr. Michaela Macka, kteří budou
osobně přítomni. Už v sobotu 5. září Pátý ročník setkání řemeslníků a umělců
bude mimo jiné od 19.00 hodin připra- z Hané spojený s tradičním jarmarkem
ven duchovní koncert Orlice. Hlavní se bude konat nadcházející sobotu 5. září
program pouti je připraven na neděli, vzámeckémparkuvČecháchpodKosířem.

TIP

k obrazovce

LABYRINT
(1/7)
Seriál ČR (2015)
Režie: J. Strach
Hrají: J. Langmajer, Z. Kanóczová, S. Majer,
M. Donutil, Z. Kajnarová, P. Batěk, J. Štěpánková, M. Dlouhý, F. Němec, R. Holub
V opuštěném lomu nedaleko Brna objeví
náhodní bruslaři tělo regionálního politika
Karase. Toho někdo po dlouhém mučení
dovlekl do lomu, kde ho napíchl na kůl, probodl mečem a jeho tělo omotal mrtvým černým hadem. Případu se ujímají jihomoravští
kriminalisté v čele s majorem Michalem
Remešem (J. Langmajer). Do vyšetřování
této neobvyklé vraždy se brzy připojí také
kriminalistka z Bratislavy Tamara Berkyová

CO, KDY, KDE aneb informace, akce, události a pøednášky z vašeho okolí…
Mìstská knihovna Prostìjov
Skálovo nám.6, Prostějov
Ve čtvrtek 3. září 2015 od 15:00 do
17:00 hodin, a dále pak každý 1. týden
v měsíci bude probíhat PORADNA
SOS - pracovnice olomoucké pobočky
Sdružení ochrany spotřebitelů s Vámi
bude řešit Váš konkrétní problém. Probíhá v učebně Městské knihovny.
Jak sbalit nejlepší kamarádku – od
1. do 30. září 2015
Velká filmová soutěž
1. – 30. září 2015
Sovičkiáda – velká soutěž pro malé
spisovatele
1. – 30. září 2015
Velká tradiční literární soutěž pro děti
a mládež do 15 let. Básně nebo příběhy
na libovolné téma přijímáme celé září,
elektronicky i na papíře, a to v knihovně
pro děti (Vápenice 9), nebo na adrese
detske@knihovnapv.cz. Autoři nejlepších
prací, vyhodnocených odbornou porotou, budou při listopadovém slavnostním
vyhlášení výsledků odměněni cenami.
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov

Do 6. září 2015 je zavřeno.

MC Cipísek èerven 2015
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.

RÙZNÉ…
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka,
WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773

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.

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO
SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka
– pevná, pojízdná, podpažní, servírovací
stolky a polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu pí. V. Zapletalová 776 054 299

Přijímáme přihlášky na tyto programy,
které připravujeme od září:
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU
– kroužek pro předškoláky, zaměřený
na rozvoj jemné a hrubé motoriky, na
grafomotoriku, logopedii, rozvoj slovní
zásoby a komunikačních schopností.
Probíhá každou středu od 17:00 do
18:30 hodin.
ABY MALÉ BYLO VELKÉ – každý
čtvrtek od 16:30 do 17:30 hodin. Kroužek rozvíjející základní etické hodnoty
a postoje a předávání víry v rodině pro
děti od 3 do 6 let a jejich rodiče.
KURZ „MANŽELSKÉ VEČERY“ je
určen pro všechny manželské páry, které
chtějí rozvíjet svůj vztah.
KURZ
EFEKTIVNÍHO
RODIČOVSTVÍ – každé úterý od
17:00 do 19:30 hodin, kurz je zaměřen především na praktický nácvik
rodičovských
dovedností.
Zahajujeme 15. září.

SONS Prostějov zve...
„Olomoucké baroko“ - třetí díl. 3. září
2015 navštívíme Korunní pevnůstku
a seznámíme se s historií Olomoucké
pevnosti, z období baroka, postavené za
vlády Marie Terezie.
Odjezd z Pv vlakem ve 13:00, odjezd
z Ol dle domluvy. Svou účast hlaste v kanceláři SONS Pv .
Taneční škola Šárky Milarové pořádá
Taneční pro dospělé - zahájení 25. září
2015 v 19:15 hodin Info na tel.: 602 966 222
nebo www.tanecni-prostejov.cz.

Taneční škola Šárky Milarové otvírá kroužky Dětský společenský tanec a Latina pro
dívky. Zápis - 2. září a 9. září 2015 od 14
Regionální pracoviště TyfloCentra do 16 hodin. Info na tel: 602 966 222 nebo
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje http://www.tanecni-prostejov.cz/.
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Charitativní sbírka
Občanské
sdružení Pomocná ruka poSVAZ NESLYŠÍCÍCH
řádá charitativní sbírku, která se koná
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
ve čtvrtek 12.3. 2015 od 10.00 do 15.30
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
hodin.
I v roce 2015 vám nabízíme možnost vyuKde: ZŠ Jana Železného na Sídlišti svožít služeb našeho zařízení. Kromě odborbody a ZŠ a RG Studentská. Sbírá se:
ného sociálního poradenství, vám také
oblečení, hračky, lůžkoviny, závěsy, utěrnabízíme zajištění baterií do sluchadel
ky, ručníky, kabelky, knihy aj. vše balené
a drobného příslušenství ke sluchadlům
v sáčcích a pytlích.
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
Info na adrese: OS Pomocná ruka,
různých velikostí). Zároveň vás upozorŠkolní 32, Prostějov - tel. 582 335 251,
ňujeme na změnu telefonní ho čísla pora734 575 711
denského zařízení: 775 549 777
Stoletá dáma - statutární město Prostějov zve na výstavu fotografií z oslav ke 100
letům dokončení prostějovské radnice,
která potrvá až do 13. září 2015. Touto výstavou se město prezentovalo letos
v únoru v Bruselu.

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

FOTBAL:
Pozvánky na všechny zápasy najdete na
stranách 30-31, vybrané šlágry pak na
straně 21.

LEDNÍ HOKEJ:
Čtvrtek 3. září:
18.00: LHK Jestřábi Prostějov – Hokej Šumperk 2003 (11. přípravné utkání, Víceúčelová
hala-ZS v Prostějově).

MALÁ KOPANÁ:
Sobota 5. září:
8.00: Turnaj 2. ligy (kluby Hluchov,
Graphic, Zavadilka, Dřevnovice, hřiště
Hluchov).
8.00: Turnaj 2. ligy (kluby Kobeřice,
Katastrofa, Medvědi, FC Béci, hřiště
Kobeřice).

NOHEJBAL:
Sobota 5. září:
9.00: turnaj neregistrovaných trojic (hřiště
za sokolovnou, Čechovice)

PONDĚLÍ
31.8.2015
20:00 HODIN

(Z. Kanócz). Ta přijíždí na Moravu krátce
poté, co se o zvláštní vraždě u Brna dozvídá
z médií. Na Slovensku totiž nedávno vyšetřovala případ zavražděné dívky Gábiky Uhorčíkové, kde pachatel použil podobný způsob
usmrcení oběti. Kriminalisté intenzivně
sbírají vše, co by mohlo vést k dopadení pachatele. Hlavní šéf brněnské kriminálky Petr
Oliva (M. Donutil) potřebuje mít rychle co
nejlepší výsledky vyšetřování zvlášť, když jde
o takto vysoce postaveného muže, jako byl
Karas. V tuto chvíli ale nikdo z policistů netuší, jak moc chytrého a také krutého mají před
sebou soupeře. Michalu Remešovi a jeho po prvním ohledání zjistit, zda s případem
lidem se totiž už v počátku řešení případu při- týraného a zavražděného politika souvisí
plete pod ruce další zločin. Navíc u něj nejde nebo je pod ním podepsán jiný pachatel.

www.vecernikpv.cz

FILMOVÉ, DIVADELNÍ
OKÉNKO A VÝSTAVY

aneb, co se kde děje…
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 31. srpna
15:30 Mimoni
17:30 Mimoni
20:00 Cesta vzhůru
československý filmový dokument
úterý 1. září
17:30 Cesta vzhůru
20.00 Hitman: Agent 47
americký thriller
středa 2. září
17.30 Cesta vzhůru
20.00 Hitman: Agent 47
čtvrtek 3. září
17.30 Nikdy není pozdě
americká hudební komedie
20.00 We Are Your Friends
americké filmové drama
pátek 4. září
15:30 Sedmero krkavců
česká filmová pohádka
17.30 Nikdy není pozdě
20.00 We Are Your Friends
sobota 5. září
15:30 Sedmero krkavců
17:30We Are Your Friends
20.00 Nikdy není pozdě
neděle 6. září
15:30Sedmero krkavců
17:30We Are Your Friends
20.00 Nikdy není pozdě

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
úterý 1. - úterý 8. září
10:00 - 18:00 Zvláštní lidé: Katastrofy
lidského těla
Výstava voskových figurín

Apollo 13
4. září 2015
20:00 hodin PAN!CKÁ ATAKA
VPV – Veteráni Příští Války (punk rock)
Otherside (road metal)
Kapela Otherside se zároveň zhostí
role kmotra!

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Nám. T.G.Masaryka 2
čtvrtek 3. září
18:00 Antonín Vojtek – AKTY
Kavárna GALERIE Národního domu
v Prostějově

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
Sobota 5. 9. 15.00 - 17.00
Neděle 6.9. 10:15 - 12:15

MIILUJE
M
VEČER E
NÍK

SPORT

KULTURA

15052710549

®

SPOLEČNOST

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

Pondělí 31. sr pna 2 0 1 5
Číslo 35•Ročník 19

NA NÁMĚSTÍ ŘÁDIL PROSTĚJOVSKÉ TENISTKY
HRŮZA A PADLA
SI PODMANILY AMERIKU!
U TOHO I SLZA

Naleznete
uvnitř

ŠIKOVNÁ
DÍVENKA
●● V kostelecké knihovně udělují ocenění těm, kdo rádi a často
čtou...
strana 25

HLOCH TO
ZAZDIL...
●● Prostějovští fotbalisté díky selhání svého odchovance jdou v poháru dál.
strana 33
Foto: internet

Zá ì è ý b

bó

NEW HAWEN,
HAWEN PROSTĚJOV Tohle ještě žádné kurty na světě nezažily! Tradičně kvalitně obsazený
podnik v New Havenu naprosto ovládly hráčky jednoho klubu, kterým byl TK Agrofert Prostějov.
Hned tři členky
členk nejen tuzemského hegemona postoupily mezi nejlepší osmičku, přičemž do finále
se probojovaly Petra Kvitová a Lucie Šafářová. Z titulu se nakonec po třísetovém boji dvou kamarádek radovala K
Kvitová, která obhájila loňské vítězství a v žebříčku WTA se těsně před US Open vrátila
na čtvrtou příčku.
příč Šafářová je šestá a Plíšková osmá – v New Yorku se mohou dít věci...

k

strana

JEDNOU
VĚTOU
●● Už tento čtvrtek přijede do
Prostějova Veselá trojka a vy
máte pořád šanci být u toho.
Podrobnější informace
najdete na straně 24
●● Tomáš Machálek posunul
jedinou brankou Opavu přes
Hlučín do 3. kola MOL Cupu,
dál jde i Karviná Pavla Dreksy
a Znojmo Libora Žondry.

24

TENISOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANĚ 39

●● Pěvecký sbor Proměny absolvoval náročné, ale krásné soustředění na jihu Moravy, konkrétně
v obci Šatov. A bylo veselo, vždyť
zpěv a víno se k sobě tolik hodí...
●● Někdejší Jestřáb Karol
Korím stráví nadcházející sezonu
v Havířově a do první ligy poslal
Zlín spolu s ním i dalších pět hráčů, to Ján Niko se po neúspěšné
zkoušce v Prostějově snaží prosadit do kádru Třebíče.

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

●● Dvoudenní cyklistické klání
přineslo vynikající výkony a skvělou podívanou. strany 36 a 37

Zveme na šlágr Večerníku – FOTBAL

OD KRVAVÉ NEDĚLE
Eskáčko hostí Třebíč
UBĚHLO JIŽ 47 LET
Okupační vojáci zastřelili
trojici Prostějovanů

●● Do Kralic na Hané přijel na
slavnostní mši k 200. výročí kostela olomoucký arcibiskup Jan
Graubner.
●● Prostějovský rodák Petr Pohl
nasměroval dvěma body hokejisty berlínského Eisbärenu k výhře
nad francouzským Gapem, na
postupových pozicích jsou zatím
v Lize mistrů i pražská Sparta
Petra Kumstáta a Liberec Ondřeje Vitáska.

➢

MEMORIÁL
SE VYDAŘIL

Na oběti průjezdu okupačních vojsk Prostějovem 25. srpna 1968 zavzpomínali o sedmačtyřicet let později představitelé
města, policie, armády i různých společenských organizací.
Foto: Magistrát města Prostějova

PROSTĚJOV Památku zastřelených prostějovských
spoluobčanů z 25. srpna 1968 si vedení města, představitelé armády, policie, společenských a kulturních
organizací připomenuli minulé úterý ráno u pomníku obětem intervence vojsk Varšavské smlouvy.
„Okupační vojska tehdy projížděla Prostějovem a na jejich přítomnost doplatili svým životem tři lidé. Byla to

tehdy sedmadvacetiletá Marta Říhovská, dvaadvacetiletý Josef Boháč a jednasedmdesátiletý Ladislav Lang,“
připomněl při úterní pietní vzpomínce Miroslav Pišťák,
primátor Prostějova.
Každoroční pietní akt k uctění památky tří zastřelených
Prostějovanů proběhl tradičně přímo u pomníku obětí
25. srpna 1968 na náměstí T. G. Masaryka.
(red)

boje na zelených trávnících aneb

PROSTĚJOV Po poněkud hektickém týdnu se usadí
fotbalisté 1.SK Prostějov na příští dva týdny v domácím prostředí. Nejprve tuto sobotu od 16:30 hodin
budou na stadionu SCM Za Místním nádražím hostit
Horácký FK Třebíč. A nic jiného než zisk tří bodů se od
čerstvého účastníka třetího kola MOL Cupu nečeká!
Všichni věří, že poslední úspěchy se projeví na zvýšených
návštěvách, neboť kopaná by teď v Prostějově měla táhnout. Fotbalisté vstoupili do sezóny pěkně zostra. Jak již
bylo naznačeno, v domácím poháru přešli přes Třinec
mezi nejlepší dvaatřicítku, což se nepodařilo ani některým zvučným prvoligistům. V třetiligové soutěži pak ještě nepoznali hořkost porážky a nebýt onoho anglického
týdne, pravděpodobně by si z Otrokovic přivezli i body tři.
V mužstvu kouče Jury je cítit odhodlání předvádět doma
kvalitní fotbal a nepřipustit zaváhání jako v jarní části minulého ročníku.
Varovný prst byl tenkrát víc než důrazný a je jasné, že do
Prostějova přijede znovu nevyzpytatelný soupeř, proti kterému bude třeba podat stoprocentní výkon. „Dá se
očekávat, že budeme opět bušit do zatažené obrany, takže pokud si nevezmeme ponaučení z druhého poločasu v
Otrokovicích, budou nás čekat hodně těžké dva následující zápasy,“ ví dobře asistent trenéra Roman Popelka.
Přesto lze věřit, že tým okolo kapitána Kroupy tentokrát
podvědomé podcenění soupeře nepřipustí. Doufejme
tedy, že to s Třebíčí tentokrát vyjde!
(tok)

TRADIČNÍ FOTBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
HLEDEJTE NA STRANĚ 32

KAM ZA F

➢

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 14. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „A“ – 5. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 5. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 5. KOLO

TJ SOKOL URČICE

SOKOL KONICE

TJ SOKOL MOSTKOVICE

TJ OTINOVES

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 5. KOLO

FC HVOZD

SK CHVÁLKOVICE

TJ MALETÍN

SK LIPOVÁ

SK JESENEC-DZBEL

SK PROTIVANOV

STŘEDA 2.9. 17:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

SOBOTA 5. 9. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

NEDĚLE 6. 9. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

SOBOTA 5. 9. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Otinovsi

NEDĚLE 6. 9. 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Hvozdu
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výsledkový servis, sport

Sportovní sumáø
4. KOLO MSFL

TJ Sokol
Určice
Poločas: 0:1

1.SK
Prostějov

1

FK Slavoj

Diváků: 325.

Branky: 83. Silný – 12. Kroupa z penalty. Rozhodčí: Vostrejž – Polák, Mayer. ŽK: Mazouch, Elšík, Silný – Zelenka, Kroupa, Nekuda, Sus. Červená karta: 40. Mazouch (Otr.).
SESTAVA
OTROKOVIC:

Balážik – Rajnoha, Juráň, Netopil, Jasenský – Foltýn (77.
Mlčák), Šuranský, Mazouch, Mlýnek (46. Juhás) – Elšík (80.
Němec), Silný.
Trenér: Marek Sedlák.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Kofroň – Hirsch, Sus, Rus, Krejčíř – Koudelka, Fládr, Zelenka (58. Petržela), Langer (64. Pančochář) – Nekuda (80.
Machálek), Kroupa.
Trenér: František Jura.

„Chyběla nám jiskra a lehkost hry, na čemž se
možná podepsalo čtvrteční pohárové utkání“
asistentt trené
trenéra
éra 1.S
1.SK
SK Pr
Prostějov
rostěějovv
Roman
R
oman
n POPELKA
A
strana 32
DALŠÍ VÝSLEDKY 4. KOLA
HFK Olomouc - Mohelnice hraje se v úterý 1. září 2015, v 17:30 hod. * Hlučín - Uničov 1:1 (0:1). Branky: 55. Kraut – 41. Krč. Diváci: 162 * Hulín - Kroměříž 2:2 (1:1).
Branky: 16. Krhut, 66. Ondřejka – 9. Ševčík, 51. Zavadil (vl.). Diváci: 320 * Vítkovice Velké Meziříčí hraje se ve středu 2. září, v 16:30 hod. * Slovácko B - Břeclav 6:1 (4:0).
Branky: 1. Bartoš, 13. Sadílek, 34. Fojtášek, 45. Sadílek, 58. Sadílek, 73. Sadílek – 84.
Šenkeřík. Diváci: 74 * Zlín B - Vyškov 3:2 (1:2). Branky: 36. Višněvský, 71. Višněvský,
78. Blanař – 8. Lička, 45+2. Urbančok (pen.). Diváci: 114 * Třebíč - Líšeň 4:1 (1:1).
Branky: 28. Chalupa, 53. Melles, 54. Melles, 86. Ošmera – 4. Milotínský. Diváci: 130.

KAM NA MSFL - 5. KOLO:
sobota 5.9.
sobota 5.9.
sobota 5.9.
sobota 5.9.
sobota 5.9.
sobota 5.9.
neděle 6.9.
neděle 6.9.

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

* výsledky * statistiky * tabulky

4. kolo - Přebor Olomouckého KFS

1

FC Viktoria
Otrokovice

POHÁR OFS PROSTĚJOV - SEMIFINÁLE

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

Kojetín

1
2

Števula – Zacpal, Lakomý, Cetkovský, Gottvald – Bokůvka,
Zabloudil, Plajner, Hochman – Trajer, Halouzka.
Trenér: Evžen Kučera.

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

17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30

:
:

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

:
:
:
:
:

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

:

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

:
:
:
:
:



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

4
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
4

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

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

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

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

10
10
7
7
7
7
6
6
5
4
4
4
4
1
1
0

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

27
29

FK Fotbal
Třinec

0
0

SESTAVA
TŘINCE:

„Na rozdíl od Čechovic jsme proměnili šance“
kouč Plumlova Petr KIŠKA
strana 30

TJ Sokol
Mostkovice

1

FC
Kralice na Hané

1

pk

3
4

Poločas: 0:1

SESTAVA
MOSTKOVIC:

Lukáš – Všetička, Milar, R. Hanák, Dadák – Kapounek (46.
Bureš, 70. Ordelt), Šlézar, M. Vojtíšek, Musil – J. Kamenov
ml., Šlambor.
Trenér: Jiří Kamenov st.

SESTAVA
KRALIC:

Krejčí – Dočkal, Martinka, Hlačík – Neoral, Nečas, Šatný –
Císař (46. Novotný), Dostál – Kováč. Trenér: Ivo Gottwald.

13:14

Rozhodčí: Kramoliš – Krupa. ŽK: 0:2. Vyloučení: 3:9. Sedmičky: 2:1. Diváků: 35.
SESTAVA
A BRANKY
PROSTĚJOVA:

Hrubý, Zacpal – Burget 2, T. Jurík, Čižmárik 4, Bečička 3,
Ordelt, Münster 1, Procházka 3, Šestořád 2, Mikulka 2, Jura
1, Kosina 11.
Trenér: Svatopluk Ordelt.

„Stále jsme to měli pod kontrolou, o drama se
nejednalo.“
trenér Prostějov Svatopluk ORDELT
strana 39

(5) - Hercogová (Slovin.) 2:6, 7:6
(7:5), 6:2. 2. kolo: Šafářová - Beguová (Rum.) 6:3, 6:4; Karolína Plíšková
- Savčuková (Ukr.) 6:4, 6:1; Kvitová
(2-ČR) - Keysová (USA) 4:6, 6:1,
6:2. čtvrtfinále: Šafářová - Cibulková
(SR) 6:7 (4:7), 6:4, 7:5; Kvitová - A.
Radwaňská (7-Pol.) 7:5, 6:4; Karolína Plíšková - Curenková (Ukr.) 2:6,
2:6. semifinále: Šafářová - Curenková (Ukr.) 6:2, 7:6 (7:4); Kvitová WTA - New Hawen, ženy
1. kolo: Šafářová (4) - Gavrilovová Wozniacká (3-Dán.) 7:5, 6:1. finále:
(Rus.) 6:3, 6:4; Karolína Plíšková Kvitová - Šafářová 6:7 (6:8), 6:2, 6:2.

ATP - Winston-Salem, muži

1. kolo: Rosol (ČR) - Gulbis (Lot.)
6:4, 7:6 (7:4). 2. kolo: Veselý (11) Kližan (SR) 6:3, 6:4; Rosol - Janowicz
(16-Pol.) 3:6, 2:6. Osmifinále: Veselý
- Bellucci (6-Braz.) 1:6, 7:6, 4:6.
US Open, kvalifikace
1. kolo: Pavlásek - Kicker (Arg.) 1:6, 6:7;
Pospíšil - J. Melzer (27-Rak.) 5:7, 2:6

8. Přátelské utkání

pk

5
4

Diváků: 530.

Penalty proměnili: Kroupa, Sus, Pančochář, Fládr, Langer - Málek, Teplý, Mozol,
Tomeček. Rozhodčí: Marek - Hájek, Caletka. Žluté karty: Hirsch, Sus - Teplý. Střely
na branku: 2:2. Střely mimo branku: 4:3. Rohové kopy: 2:7. Nepřímé kopy: 7:7.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Zelinka – Frys (58. Grepl), Vlach (46. Šmíd), Vinklárek (46.
M. Pospíšil), Ján – A. Pospíšil, Kolečkář, R. Klimeš, Jančík (46.
Chmelík) – M. Klimeš, Pytela
Trenér: Jaroslav Klimeš.

poločas.

MOL CUP - 2. KOLO

1.SK
Prostějov

SESTAVA
ČECHOVIC:

„Nedali jsme osm šancí, trefili jsme tyčky
i břevna...“
kralický lodivod Ivo GOTTWALD
strana 30

HÁZENÁ; Český pohár - 1. KOLO

TJ Valašské
Meziříčí
TJ Sokol II
Prostějov

Moravec – Vysloužil, Olejník (55. Kutný), Kocourek, Klváček –
Ostratický (65. Varga), Fabiánek (55. Hladký), Ševcůj, Křupka (65.
Kolařík) – Gryglák (75. Urbánek), Dvořák. Trenér: Petr Kiška.

:
:

:
:

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO NEÚPLNÉM 4. KOLE

SESTAVA
PLUMLOVA:

Branky: Šlézar – Nečas z penalty, rozhodující penalta Martinka.
Rozhodčí: Motal – Majer, Vachutka.

:

:
:
:
:
:

0

:

KAM NA KRAJSKÝ PŘEBOR - 5. KOLO:
sobota 5.9.
sobota 5.9.
sobota 5.9.
neděle 6.9.
neděle 6.9.
neděle 6.9.
neděle 6.9.
neděle 6.9.

TJ Sokol
Čechovice

Poločas: 3:0

POHÁR OFS PROSTĚJOV - SEMIFINÁLE

KAM NA KRAJSKÝ PŘEBOR - 14. KOLO:
středa 2.9.
středa 2.9.
středa 2.9.
středa 2.9.
středa 2.9.
středa 2.9.
středa 2.9.
středa 2.9.

4

Branky: Dvořák 2, Fabiánek, Hladký
Rozhodčí: Kopecký – Dokoupil, I. Antoníček.

Poločas: 1:0

Branky: 33. Halouzka – 81. Vaněk, 90. Matějka. Rozhodčí: Křepský – Slota,
Svozil. ŽK: 61. Javořík, 65. Panák, 69. Gajdoš (všichni K). ČK: 69. Kašík (K).
SESTAVA
URČIC:

Plumlov

TJ Sokol

Bureš - Hirsch, Sus, Rus, Krejčíř - Koudelka (58. Langer),
Petržela (77. Pančochář), Fládr, Machálek (58. Sečkář) Nekuda, Kroupa.
Trenér: František Jura.
Brych - Salachna, Čelůstka, Hloch, Janoščin - Velner, Bedecs (66. Mozol), Málek, Tomeček - Joukl (46. Teplý), Černý
(79. Dedič).
Trenér: Radim Nečas.

HC
ZUBR Přerov
LHK Jestřábi
Prostějov

4

sn

3

Rozhodčí:
zhod
odčí
čí:
Kika – Novotný,
Šimčík.
(2:1, 1:0, 0:2 – 2:1)

Branky a nahrávky: 5. Šťastný (Kovařík, Grof), 19. Popelka (Kratochvíl, Šťastný), 34.
Pšurný (Chmelíř) – 17. Rod (Kuncek, Moskal), 41. Venkrbec (Čuřík), 47. Illéš (Venkrbec).
Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1.
SESTAVA
PŘEROVA:

Slovák – Chmelíř,Grof, Pala, Přindiš, Běhal, Novotný, Zbořil, Vágner – Pšurný, Popelka, Dostálek – Goiš,
Kovařík, Š. Kratochvíl – Šťastný, M. Kratochvíl, Stoklasa
– Karola, Školoud, Matula.
Trenér: Petr Dočkal.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Neužil – Protivný, Vokurka, Kaluža, Mojžíš, Husák,
Špaček, Liška – Rod, Moskal, Augustýn – Luňák,
Venkrbec, Kajaba – Čuřík, Illéš, Medek – Kuncek,
Kuchta.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

9. Přátelské utkání

LHK Jestřábi
Prostějov

3

HK 36

0

Skalica

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

Branky a nahrávky: 39. Mojžíš (Hrazdíra), 48. Kajaba (Hrazdíra, Venkrbec), 57.
Krejčík (Čuřík, Illéš). Rozhodčí: nehlášeni. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:0. Oslabení: 0:0.
Diváků: počet nehlášen (odhad Večerníku 400)
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Horčička – Vokurka, Protivný, Mojžíš, Drtina, Špaček,
Husák, Šenkeřík, Liška – Čuřík, Illéš, Krejčík – Augustin, Moskal, Rod – Kajaba, Venkrbec, Kuchta –
Hrazdíra, Kuncek, Medek. Trenér: Kamil Přecechtěl.

SESTAVA
SKALICE:

Ševela – Brodek, Novák, Studenič, Opálek, Školjak,
Smutný - Brendl, Lanoš, Horvát - Trenčan, Mlynčár, Indra
- Komínek, Jass, Rachunek - Kovalovský, Zukal, Polat Mickevics.
Trenér: Martin Stloukal.

„Když mužstvo prohrává o dva góly, hraje jen
„Postup jsme si zasloužili, kluci bojovali, dřeli
na tři lajny a zraní se mu tři hráči, tak je remíza „Prostějov byl lepší a zvítězil zaslouženě.“
a jsem moc rád, že se to povedlo!“
Exprostějovský kouč Martin STLOUKAL,
kouč p
prostějovských
rostějo
ovskýcch fo
fotbalistů
otbaliistů
ů velkým úspěchem“
nyní ve službách Skalice
trenér Jestřábů Kamil PŘECECHTĚL
František
Fran
ntišek
k JU
JURA
URA
A
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výsledkový servis, soutěž

4. kolo: Chválkovice - Jeseník 1:2 (0:2), Hněvotín
- Šternberk 0:1 (0:0), HFK Olomouc B - Ústí
0:5 (0:2), FC Kralice na Hané - FC Dolany 1:0
(1:0), Mohelnice B - Medlov 0:4 (0:3), Želatovice
- Litovel 4:1 (2:0), Zábřeh - Velké Losiny 1:4 (0:2),
TJ Sokol Určice - FK Slavoj Kojetín 1:2 (0:1).
1.Velké Losiny
4 3 1 0 18:4 10
2.Jeseník
4 3 1 0 12:6 10
3.Šternberk
4 3 1 0 8:3 10
4.Medlov
4 3 0 1 9:6 9
5.Mohelnice B
4 3 0 1 5:4 9
6.Ústí
4 2 1 1 10:4 7
7.SK Sulko Zábřeh
4 2 0 2 3:6 6
8.Hněvotín
4 1 1 2 12:11 4
9.Dolany
4 1 1 2 5:4 4
10.Želatovice
4 1 1 2 8:11 4
11.Kojetín - Koválovice 4 1 1 2 7:11 4
12.1. HFK Olomouc
4 1 1 2 7:12 4
13.Kralice na Hané
4 1 1 2 3:11 4
14.Určice
4 1 0 3 5:6 3
15.Litovel
4 0 1 3 1:7 1
16.Chválkovice
4 0 1 3 1:8 1
I.A SK. „A“ MUŽI:

4. kolo: Česká Ves - Rapotín 2:1 (2:0), Hlubočky
- Maletín 4:2 (3:1), Bělkovice - Moravský Beroun
2:2 (0:0), Dubicko - Troubelice 1:2 (1:1), Konice Černovír 3:1 (2:0), Haňovice - Bohuňovice 4:2 (1:1),
Loštice - TJ Štěpánov 0:2 (0:0).
1.Doubrava Haňovice 4 4 0 0 22:5 12 3
2.TJ JISKRA Rapotín 4 3 0 1 14:6 9 3
3.Sokol Konice
4 2 1 1 8:5 7 1
4.SK Bělkovice-Lašťany 4 2 1 1 9:7 7 1
5.FK Hlubočky
4 2 1 1 13:12 7 1
6.TJ Sokol Troubelice 4 2 1 1 10:10 7 1
7.Slovan Černovír
4 2 0 2 10:9 6 0
8.FK Bohuňovice
4 2 0 2 9:9 6 0
9.SK Loštice
4 2 0 2 8:9 6 -3
10.SK Řetězárna
4 1 1 2 4:8 4 1
11.FC Dubicko
4 1 0 3 5:9 3 -3
12.TJ Štěpánov
4 1 0 3 4:14 3 -3
13.TJ Moravský Beroun 4 0 2 2 7:11 2 -4
14.TJ Maletín
4 0 1 3 7:16 1 -2
I.A SK. „B“ MUŽI:

4. kolo: Opatovice - Plumlov 3:4 (1:2), Náměšť
n. H. - Všechovice 2:4 (2:2), Beňov - Lipník n. B. 4:2
(2:1), Slatinice - Klenovice 4:0 (3:0), Čechovice Mostkovice 1:3, SK Lipova - Lutín 2:1 (1:0), Brodek
u Přerova - Bělotín odloženo.
1.TJ Sokol Bělotín
4 3 1 0 8:3 10 4
2.TJ Sigma Lutín
4 3 0 1 17:3 9 3
3.SK Lipová
4 3 0 1 7:6 9 0
4.FC Beňov
4 2 2 0 13:8 8 2
5.Tatran Všechovice 4 2 1 1 10:10 7 1
6.FK Lipník n. Bečvou 4 2 0 2 8:7 6 3
7.SK Slatinice
4 2 0 2 7:8 6 0
8.FKM Opatovice
4 1 1 2 7:7 4 -2
9.TJ Sokol Mostkovice 4 1 1 2 6:9 4 -2
10.Sokol Klenovice n. H. 4 1 1 2 5:8 4 -2
11.Oresvo Sokol Plumlov 4 1 1 2 7:12 4 1
12.FK Brodek u Přerova 4 0 3 1 1:2 3 -6
13.SK Náměšť na Hané 4 1 0 3 6:11 3 -3
14.TJ Sokol Čechovice 4 0 1 3 2:10 1 -5
I.B SK. „A“ MUŽI:

4. kolo: Horní Moštěnice - Pivín 6:1 (4:0), FK
Nemilany - Kojetín B 3:4 (3:2), Ústí B - Čekyně 1:0
(0:0), Přerov B - Nezamyslice 1:2 (1:0), Kostelec Tovačov 2:0 (1:0), Vrchoslavice - Dub n.Moravou
2:5 (0:1), Troubky - Újezdec 2:0 (2:0).
1.Sokol Dub n.Moravou 4 3 0 1 15:9 9 3
2.FK Kojetín-Kovalovice B 4 3 0 1 13:8 9 3

3.FK Troubky
4
4.Sokol Čekyně
4
5.TJ Haná Nezamyslice 4
6.Sokol Újezdec
4
7.1.FC Viktorie Přerov B 4
8.FC Kostelec na Hané 4
9.TJ Sokol Tovačov
4
10.Vrchoslavice
4
11.Sokol Ústí B
4
12.Sokol Horní Moštěnice4
13.TJ Sokol v Pivíně 4
14.FK Nemilany
4

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

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

1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3

11:7
8:5
8:6
6:3
6:6
7:8
6:7
7:11
6:10
9:12
6:13
5:8

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

0
4
1
0
0
0
3
0
-2
-3
-3
-8

I.B SK. „B“ MUŽI:

4. kolo: Slavonín - Libina 3:1 (2:0), Postřelmov - Paseka
1:1 (1:1), Zvole - Leština 1:1 (1:0), Jesenec - Babice 5:1
(4:1), Nové Sady B - Hvozd 1:1 (1:0), Velká Bystřice Doloplazy 6:3, Protivanov - Otinoves 1:0 (0:0).
1.SK Velká Bystřice
4 4 0 0 20:7 12 6
2.SK Jesenec
4 3 1 0 12:4 10 1
3.TJ Postřelmov
4 3 1 0 6:1 10 4
4.Sokol Paseka
4 2 1 1 10:9 7 4
5.Sokol Protivanov 4 2 1 1 6:6 7 -2
6.Sokol Slavonín
4 2 0 2 7:5 6 0
7.Otinoves
4 2 0 2 6:7 6 0
8.SK Zvole
4 1 2 1 4:3 5 -1
9.FK Nové Sady B
4 1 1 2 10:9 4 -2
10.Sokol Leština
4 1 1 2 8:10 4 -2
11.TJ Sokol Doloplazy 4 1 1 2 6:9 4 -2
12.Libina
4 1 0 3 5:8 3 0
13.FC Hvozd
4 0 1 3 2:12 1 -5
14.Sokol Babice
4 0 0 4 5:17 0 -6
MS LIGA DOROSTU U-19

4. kolo: Hodonín - Frýdek-Místek 0:3 (0:1), Sparta Brno
- MFK Vyškov 1:1 (1:0), SK Líšeň - 1.SK Prostějov
3:1 (2:1), Znojmo - HS Kroměříž 2:0 (0:0), Třinec Vítkovice 1:2 (1:1), Šumperk - FC Hlučín 1:0 (0:0).
1.MFK Frýdek-Místek 3 2 0 1 8:3 6 3
2.FC Hlučín
3 2 0 1 5:2 6 3
3.SKH Slavia Kroměříž 3 2 0 1 6:4 6 3
4.RSM Hodonín
3 2 0 1 3:4 6 0
5.1.HFK Olomouc
2 1 1 0 4:2 4 1
6.1.SC Znojmo FK
2 1 1 0 3:1 4 -2
7.SK Líšeň
2 1 0 1 3:2 3 -3
8.MFK Vítkovice
1 1 0 0 2:1 3 3
9.FK Fotbal Třinec
3 1 0 2 3:5 3 -3
10.FK Šumperk
2 1 0 1 1:3 3 0
11.FC Sparta Brno
3 0 1 2 3:7 1 -5
12.MFK Vyškov
3 0 1 2 3:7 1 -2
13.1.SK Prostějov
2 0 0 2 1:4 0 0
MS LIGA DOROSTU U-17

4. kolo: Baník Ostrava - 1.FC Slovácko 4:0 (2:0), Fastav
Zlín - Vítkovice 6:0 (3:0), Zbrojovka Brno - SFC Opava 5:0
(3:0), Sigma Olomouc - Hodonín 13:0 (3:0), HS Kroměříž
- Vysočina Jihlava 2:10 (0:4), Karviná - Třinec 1:1 (1:1), FC
Hlučín - Znojmo 1:2 (1:1), MFK Vyškov - HFK Olomouc 2:1
(1:0), Frýdek-Místek - 1.SK Prostějov 6:4 (2:2).
1.FC Baník Ostrava 6 6 0 0 36:3 18 9
2.FC Zbrojovka Brno 6 6 0 0 24:4 18 9
3.SK Sigma Olomouc 6 5 1 0 31:2 16 7
4.FC Fastav Zlín
5 5 0 0 26:2 15 6
5.1.FC Slovácko
6 5 0 1 23:4 15 9
6.MFK OKD Karviná 5 4 1 0 22:5 13 4
7.MFK Frýdek-Místek 6 4 0 2 40:1212 0
8.FC Vysočina Jihlava 6 3 1 2 17:8 10 1
9.SKH Slavia Kroměříž 6 3 0 3 9:20 9 0
10.1.SK Prostějov
6 2 0 4 19:20 6 -3
11.Slezský FC Opava 6 2 0 4 9:18 6 -3
12.MFK Vyškov
5 2 0 3 7:42 6 -3
13.MFK Vítkovice
6 1 0 5 3:21 3 -3
14.1.SC Znojmo FK 5 1 0 4 3:24 3 -3
15.FC Hlučín
6 1 0 5 8:33 3 -3
16.FK Fotbal Třinec
6 0 1 5 4:9 1 -8
17.1.HFK Olomouc
6 0 0 6 5:22 0 -9
18.RSM Hodonín
6 0 0 6 1:38 0 -12

KP DOROSTU U19

4. kolo: FK Nemilany - Kostelec 4:0 (2:0), Chomoutov
- Konice 4:0 (2:0), Opatovice - Šternberk 1:0 (0:0),
Chválkovice - Nové Sady 1:3 (0:0), Velké Losiny Mohelnice 2:0 (2:0), Velký Týnec - Lipník n. B. 1:1 (1:1),
Černovír - Určice 3:2 (3:2).
1.Sokol Chomoutov 4 4 0 0 14:3 12 3
2.FK Šternberk
4 3 0 1 9:6 9 3
3.FKM Opatovice
4 2 2 0 13:8 8 2
4.FK Mohelnice
4 2 1 1 11:4 7 1
5.FK Nemilany
4 2 1 1 11:7 7 -2
6.Sokol Určice
4 2 0 2 15:9 6 3
7. Lázně Velké Losiny 4 2 0 2 11:10 6 0
8.Slovan Černovír
4 2 0 2 11:11 6 0
9.Sokol Konice
4 1 1 2 11:16 4 -2
10.FC Kostelec na Hané 4 1 1 2 9:14 4 -2
11.Sokol Velký Týnec 4 1 1 2 7:15 4 -2
12.FK Nové Sady
4 1 0 3 5:14 3 -3
13.FK Lipník n. Bečvou 4 0 2 2 9:12 2 -1
14.SK Chválkovice
4 0 1 3 6:13 1 -5
II. TŘÍDA

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

4. kolo: Ptení - Čechy p.K. 3:0 (1:0), Kostelec B - Vícov
3:1 (3:1), Bedihošť - Nezamyslice 3:2 np (2:2), Tištín Brodek u Ko. 3:2 (1:1), Protivanov B - Výšovice 1:2 (0:1),
Kladky - Dobromilice 3:2 np (2:2).
1.FC Ptení
2 2 0 0 0 6:1 6
2.FC Kostelec na Hané B 2 2 0 0 0 5:1 6
3.F.C. Výšovice
2 1 1 0 0 5:3 5
4.Sokol Bedihošť
2 1 1 0 0 5:3 5
5.FC Dobromilice
2 1 0 1 0 8:3 4
6.Sokol Tištín
2 1 0 1 0 5:5 4
7.Sokol Vícov
2 1 0 0 1 3:4 3
8.TJ Sokol Kladky
2 0 1 0 1 4:5 2
9.TJ Haná Nezamyslice 2 0 0 1 1 2:5 1
10.Brodek u Konice
2 0 0 0 2 3:5 0
11.Čechy pod Kosířem 2 0 0 0 2 1:5 0
12.Sokol Protivanov B 2 0 0 0 2 1:8 0
IV. TŘÍDA

4. kolo: Brodek u PV B - Pivín B 2:3 (2:2), Želeč Plumlov B 0:5 (0:1), Biskupice - Tvorovice 3:5, Pavlovice
- Mostkovice B 0:4 (0:2).
1.Sokol Plumlov B
2 2 0 0 11:2 6 3
2.TJ Sokol Mostkovice B 2 2 0 0 10:2 6 3
3.TJ Sokol v Pivíně B 2 2 0 0 5:2 6 3
4.Pavlovice u Kojetína 2 1 0 1 6:4 3 0
5.Sokol Tvorovice
2 1 0 1 5:9 3 0
6.Sokol Přemyslovice B 1 0 0 1 0:2 0 0
7.Brodek u Prostějova B 2 0 0 2 4:9 0 -3
8.Želeč
1 0 0 1 0:5 0 -3
9.TJ Biskupice
2 0 0 2 5:11 0 -3

Foto: Zdeněk Vysloužil

Triumfátorem třetího kola naší tipovačky se stal Oldřich Lošťák, známá postava regionálního
fotbalu. Fotbalový nadšenec a skalní příznivec prostějovské Hané se prezentuje dlouhodobě
vynikajícím odhadem. Triumf ve třetím dějství mu přineslo dvanáct bodů a tento zisk ho současně katapultoval i do čela celkového pořadí. OLDA ZKRÁTKA ZNÁ!
(zv)

Do čela jde ale
Eda Drtil
Čtvrté soutěžní kolo tipovačky
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU vyšlo nejlépe Františku Smolkovi z Prostějova, který
nastřádal úctyhodných třináct
bodů a suverénním způsobem
ukázal záda ostatní konkurenci.
Malá rošáda se udála v čele celkového pořadí, kdy Oldu Lošťáka
předstihl o jeden bod Eda Drtil.
V těsném závěsu zůstává Kuba Jamrich.
Vítězství přinesla Smolkovi všehochuť. Vítězný tipér trefil přesně sedm
z devíti utkání a to takové bonbónky
jako plichty eskáčka nebo Brodku
s Horním Štěpánovem. Vypekly ho
pouze Mostkovice a Zdětín!
František Smolka se tak může
poprávu těšit na pivní multipack.
Pro odměnu se v redakci mohou
zastavit také druhá Lenka Karásková a třetí Standa Konupka.
Jak jste tipovali? Tentokrát vás výsledky většinou zaskočily. Největší
tutovkou se ukázaly domácí výhry
Ptení a Protivanova. Nejvíce vás zaskočily triumfy Mostkovic a Tvorovic na venkovních pažitech.
Výsledky 4. kola: 1. Otrokovice 1.SK Prostějov 1:1 (26 správných
tipů), 2. Čechovice – Mostkovice
1:3 (7), 3. Protivanov – Otinoves
1:0 (43), 4. Držovice – Otaslavice
0:1 (33), 5. Skalka - Určice B 6:1
(24), 6. Zdětín – Olšany 3:0 (28), 7.
Brodek u Pv - H. Štěpánov 2:2 (10),
8. Ptení - Čechy p./K. 3:0 (44), 9.
Biskupice – Tvorovice 3:5 (9).
Pořadí 4. kola: 1. František Smolka, 13 bodů. 2. Lenka Karásková
11. 3. Stanislav Konupka, 10. 4.8. Rudolf Trefený, Eduard Drtil,
Evžen Holub, Eva Mičková a Roxana Müllerová, všichni 9. 9.-16.
Ladislav Pírek, Anna Svobodníková, Tereza Kučerová, Miloš Lošťák,
Metoděj Hloušek, Vladimír Kaštyl,
Antonín Hlavinka a Antonín Daněček všichni 8. 17.-25. Josef Trubka,
Jaromír Přecechtěl, Jiří Svobodník,
Zbyněk Lošťák, Petr Müller, Bohumil Hála, David Blahák, Jakub
Jamrich a Ladislav Šťastný všichni
7. 26.-32. Jan Kolařík, Michal Petržela, Lukáš Antl, Antonín Glouzar,
Alois Krátký, Josef Németh a Rostislav Spáčil všichni 6. 33.-41. Oldřich Trávníček, Tomáš Frňka, Petr
Látal, Roman Prokeš, Jan Vysloužil,
David Gryglák, Jaroslav Karásek,
Majka Lusková a Petr Musil všichni 5. 42.-49. Roman Ryba, Dušan
Vrána, Oldřich Lošťák, František
Patz, Josef Soldán, Jiří Kroupa, Miroslav Slezák a Josef Kaprál všichni
4. 50.-52. Lubomír Klus, Radovan
Vičar a Jiří Paul, všichni 3. 53.-57.
Jitka Vlachová, František Svobodník, Eva Halousková, Petra Halousková a Kamil Kohoutek, všichni 2.
58. Martin Slatina 1 bod.
Celkové pořadí po 4. kolech: 1. E.
Drtil 37. 2. O. Lošťák 35. 3. J. Jamrich 34. 4.-5. R. Müllerová a R. Trefený oba 29. 6.-10. L. Karásková,
J. Přecechtěl, J. Soldán, D. Gryglák
a D. Blahák všichni 28. 11.-16. A.
Daněček, M. Hloušek, Z. Lošťák, L.
Pírek, E. Holub a L. Šťastný všichni
27. 17.-20. R. Vičar, E. Halousková, P. Halousková a K. Kohoutek,
všichni 26. 21.-23. A. Hlavinka, P.
Musil a L. Klus všichni 24. 24.-28.
R. Ryba, M. Petržela, P. Müller, L.
Antl a A. Krátký všichni 23. 29.-31.
V. Kaštyl, A. Glouzar a J. Kolařík,
všichni 22. 32.-34. J. Németh, O.
Trávníček, P. Látal, všichni 21. 35. F.
Smolka 20. 36.-37. F. Svobodník a
F. Sedlák oba 19. 38.-43. D. Vrána,
J. Svobodník, J. Kroupa, M. Slezák,
T. Frňka a R. Prokeš všichni 18.
44.-45. J. Karásek a A. Svobodníková oba 17. 46.-48. T. Kučerová,
J. Vlachová a J. Vysloužil, všichni
16. 49.-52. J. Trubka, E. Mičková, J.
Paul a M. Brázda všichni 15. 53.-54.
S. Konupka a F. Patz oba 13. 55.-56.
B. Hála a L. Nakládal, oba 12. 57. M.
Lusková 10. 58.-60. M. Lošťák, M.
Slatina, J. Sklenář, všichni 8. 61.-63.
R. Spáčil, V. Rybařík a R. Motal
všichni 6. 64. J. Kaprál, 4.
(zv)

5. kolo
PROSTĚJOV Podzimní část fotbalové sezóny je v plném proudu a regionální zápasy se těší stále většímu zájmu fanoušků. Ruku v ruce s tím vzrůstá i zájem o naši tipovací soutěž, kterou pro vás se startem nové sezóny
2015-2016 připravil PROSTĚJOVSKÝ Večerník. A je zaměřená především na fotbal výkonnostní úrovně. Nově tak v každém vydání nejčtenějšího regionálního periodika budete mít možnost být soutěžně-zábavnou
formou součástí aktuálního dění na zelených trávnících! V sázkařském
listu lze 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, 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... Jsme potěšeni, že každý týden evidujeme nové
tipéry, a tak ti, kteří se ještě nezapojili, už by neměli váhat, mají stále šanci.
Neváhejte a vyplňte tiket i vy, novinkou je možnost zasílat tiket i elektronickou formou. 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 pátého kola se může těšit například na multipack výběrových piv od jednoho z partnerů naší soutěže PIVOVARU ČERNÁ HORA a dárkové sklo.
Druhý a třetí v pořadí pak obdrží nejrůznější upomínkové předměty.

Za 4. kolo si mohou vyzvednout věcnou odměnu
také druhá Lenka Karásková a třetí Standa Konupka.
Jistotou je 50litrový sud černohorské dvanáctky a mobilní telefon pro celkového triumfátora!

TIPOVACÍ KUPÓN

FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 5. KOLO
TIP

1

0

2



PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

1. 1.SK Prostějov - Třebíč

2. Mostkovice - Lipová
3. Otinoves - Jesenec
4. Hvozd - Protivanov
5. Nezamyslice - Vrchoslavice
6. Určice B - Haná Prostějov
7. Němčice - Brodek u Pv



KRAJSKÝCH A OKRESNÍCH FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ

Všem vytřel
zrak SMOLKA!

8. Smržice - Zdětín
9. Výšovice – Kladky

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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BYLA
TO
POŘÁDNÁ
JÍZDA!
PROSTħJOVSKOU GRAND PRIX OVħNĠILY ZAHRANIĠNÍ HVħZDY
„NĚco takového ještĚ prostĚjovská cyklistika 16
y
VIDEO&FOTO GALERIE

Texty a foto: Jií Možný, Zdengk Vysloužil

klikni na

www.vecernikpv.cz

SE SLZOU A HRŮZOU SE TISÍCE
PROSTĚJOVANŮ LOUČILY S LÉTEM...

Naprostý vrchol léta. Tak hodnotí
Prostějované i fanoušci ze širokého
okolí čtvrteční koncert kapely Slza
a Michala Hrůzy. Na náměstí T. G.
Masaryka se jich sešly tisíce a atmosféru, kterou protagonistům na
pódiu vytvořily, by mohl závidět
ledaskterý zpěvák či kapela. Krátce
po osmnácté hodině se na pódiu
před radnicí objevila poprocková
dvojice Lukáš Bundil a Petr Lexa,
která si říká SLZA. Ta se uvedla
drobným přešlapem, kdy místo
Prostějov pozdravili Poděbrady, za
což se vzápětí s úsměvem omluvili.
Fanoušci jim ale evidentně odpustili, protože každou jejich skladbu
odměnili bouřlivým potleskem.

Pochopitelně nesměla chybět ani
největší hitovka Lhůta záruční. „To
s těmi Poděbrady byl docela trapas... Ale jinak to byl úžasný zážitek! Byli jsme zvědaví, jestli budou
kluci zpívat na playback, ale všechno bylo naživo, prostě paráda,“
zhodnotila vystoupení Veronika
Lehnertová, která spolu s Pavlem
Škarabelou dorazila na koncert až
z Olomouce.

telů. Několikrát totiž hrozilo, že autogramiáda Lukáše Bundila a Petra
Lexy bude zrušena kvůli naprosté
nedisciplinovanosti fanoušků, kteří se divoce tlačili na hrazení i své
oblíbence. Bez nadsázky se dá říct,
že šlo až o zdraví. „Členové kapely
Slza nám prozradili, že jejich autogramiády obvykle trvají i tři až čtyři
hodiny. To nám ale možná měli říct
dřív...,“ konstatovala organizátorka
Prostějovského léta Martina Drmolová, když viděla davy podpisu
chtivých fanoušků. Členové kapely
Slza ale jako naprostí profíci své fanoušky neodbyli, naopak se trpělivě
a s úsměvem podepisovali všem,
kteří o podpis stáli. A že bylo zájemců opravdu hodně, o tom svědčí
skutečnost, že autogramiáda trvala
i v průběhu vystoupení Michala
Hrůzy a jeho kapely...

Fotoreportáž

pod taktovkou pražské Dukly. Oddílovým
Rugovac (vlevo) a František Sisr.

Oblíbený zpěvák se na prostějovské
Autogramiáda
půdě objevil s úderem dvacáté hodiny a zdejším fanouškům naservína vlastní nebezpečí
roval všechny oblíbené songy. NeTo, co se ale strhlo po skončení vy- chyběla tak Bílá velryba, Sněhulák
stoupení kapely Slza, by očekával ani Zakázané uvolnění. Nedávné
zřejmě jen málokdo včetně pořada- zdravotní problémy, které jej pro-

O

VESELOU TROJKU?

RM
ADA

Z

vodilo šest Poláků tvořících dvě trojice.
Na řadu pak přišel atraktivní keirin, z
jehož rozjížděk se do semifinále prosadilo hned pět Čechů, tedy početněji
nejvíce. Nebylo to však příliš platné, do
finále prošel jen Jiří Fanta, jemuž se nakonec podařilo obsadit alespoň pátou
příčku. V rozhodující chvíli opět byli
vidět Poláci, když Krzysztof Maksel
bral po loňské výhře stříbro a jeho krajan Rafal Sarnecki bronz, na pásce byl
rychlejší jen Ukrajinec Vynokurov.
Tečku za celými závody udělal očekávaný
bodovací závod dvojic tvořící samotný
memoriál. Zde došlo k návratu starých
časů z let minulých, kdy kompletní stupně
vítězů připadly jezdcům Dukly Praha. Na
startu byly i dvě čistě prostějovské dvojice a
třetí pár utvořil Petr Lechner s Janem Dostálem, na nejvyšší umístění to ale nestačilo.
Vynahradili si to alespoň ve spurtech
o prémie, Jakub Filip s Markem Šipošem
pobrali dvě, Lichnovský s Pszczolarským
pak dokonce sedm.
Klání, nad nímž již tradičně převzal
záštitu první náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák, se neslo
i v charitativním duchu, na dobrovolném vstupném se podařilo vybrat
celkem deset tisíc korun pro onkologické
oddělení olomoucké fakultní nemocnice.

Aby se na každého mohlo dostat, byla při autogramiádě Vrchol letní sezóny přilákal na prostějovské náměstí
kapely Slza pěkná tlačenice.
spoustu fandoušků dobré muziky.

VESELÁ TROJKA ZAHRAJE v Prostějově už tento čtvrtek!

PROSTĚJOV Lidová hudba, dobrá
nálada, radost a pohoda čeká na ty z
vás, kteří ve čtvrtek 3. září večer vyrazí
na koncert populárního seskupení
Veselá trojka a vyslechnou si nejen
hity známé z TV Šlágr. Večerník je
exkluzivním mediálním partnerem
prostějovského koncertu a dnes vám
tak přinášíme ty nejaktuálnější informace. Je zřejmé, že za tři dny to bude
ve Společenském domě pořádná
jízda...
Kapelu Veselá trojka již určitě není
třeba dlouho představovat. Především
divákům a posluchačům jmenovaného
populárního hudebního kanálu je dobře
známa. Tak ale pro úplnost: trio hraje ve
složení Pavel Krška (heligonka), Miroslav Hrdlička (klávesy) a Jaromír Kozelek
(akordeon), načež všichni tři dorazí tento
čtvrtek v podvečer do prostějovského
„kaska“, aby potěšili duše svých zdejších
příznivců.

Fotoreportáž

Jak jsme informovali v minulém vydání, 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 již TENTO
ČTVRTEK 3. ZÁŘÍ 2015 ve Společenském domě v Prostějově. A díky Večerníku máte opět šanci být u toho
ZADARMO!
Soutěž probíhala od pondělí 24. do pátku 28. srpna. Jestliže jste v tomto časovém úseku odpověděli správně na níže
položenou otázku, může se hned KVINTET Z VÁS těšit z lístku ZADARMO.

SPRÁVNÁ ODPOVÌÏ NA SOUTÌŽNÍ OTÁZKU:
SESKUPENÍ VESELÁ TROJKA TVOØÍ PAVEL KRŠKA, MIROSLAV HRDLIÈKA A JAROSLAV KOZELEK.

Jsme rádi, že vás soutěž zaujala a v osudí se ocitlo hned 315 správných odpovědí. Štěstí se usmálo na tuto pětici: Miluše HROMČÍKOVÁ, Mojmírova 12a, Prostějov * Václav BENÝŠEK, Tylova 34, Prostějov * Petr KUDLÁČEK,
Kostelecká 365, Prostějov * Katka KARHANOVÁ, E. Beneše 27, Prostějov * Olga FIALKOVÁ, Víceměřice 136
Vstupenky budou připraveny k vyzvednutí přímo v redakci, a to od zítřejšího dne ÚTERÝ 1. ZÁŘÍ.

okénko šéfky
okrašlovacího spolku města
pohádkovými obrázky vyzdobila rylin připomene na hodovou neděli
oba dětské pokoje. Náš čtyřletý Joa- známou prostějovskou novinářku.
chim doslova miluje obrázek, kde
Věřím, že jste letošní horké léto prožili hasiči zachraňují zvířátka z hořící
Tisíc not
šťastně a nezapomněli jste na kulturní ZOO...
na zámku
vyžití. I přes letní parna s rekordními
Sama se v září zapojím do kulturního
teplotami se kolotoč dění v Prostějově
Jiøinkové odpoledne
dění nejenom přes Okrašlovací spoa okolí nezastavil ani během prázdniJarmily Pospíšilové
lek, ale také díky pěveckému sboru
nových měsíců. V srpnu gradovalo
Prostějovské kulturní léto, které se S nástupem září přijde nejen Proměny. Budeme finišovat náš
stalo již tradiční akcí a baví malé i velké školní rok, ale hlavně měsíc, který projekt Tisíc not na zámku, který se
bývá díky hodům tradičně jedním koná s podporou města Prostějova.
Prostějovany nejrůznějšími žánry.
Osobně jsem si v druhém prázdnino- z vrcholů prostějovského kulturního Nejprve 18. září vystoupíme na
vém měsíci užila vernisáž výtvarnice roku. Během hodových oslav bych nádvoří zámku společně s kapelou
Terezy Skoupilové, která vystavuje vás ráda pozvala na další Jiřinkové Band-A a 2. října představíme nový
tentokrát pod názvem „Ze šuplíku“ odpoledne Jarmily Pospíšilové, repertoár na výročním koncertu
svá díla v Galerii u Hanáka. Mám které opět výstavou krásných jiřin Proměn. Doufám, že se Proměny
několik jejích obrázků přímo doma organizovanou Okrašlovacím spol- v konkurenci kapel, které míří do
i přímo na zdi, protože jsme měli tu kem města Prostějova a módní města na hody, neztratí. Přijďte se
čest, že nám Tereza svými veselými přehlídkou svatebního salonu Ma- přesvědčit!
Léto je pryè,
hody na dohled

2x foto: Petra Hežová

Zlatý hřeb večera

VYHRÁLI JSTE LÍSTEK NA...

BYLI JSME
U TOHO

jaak se lou
učiilo s léteem....

„Naše agentura připravuje hudební
zážitky napříč generacemi hudebních příznivců. Od protagonistů jako
jsou raperská esa Rytmus a Ego, přes
Michala Davida, až po třeba Veselou
trojku. Právě ta patří spolu s Duo Jamaha k naprosté špičce ve svém oboru
a není tak divu, že se těší velké oblibě
fanoušků," konstatoval Petr Zlámal,
majitel agentury HITTRADE, která
tentokrát vystoupení Veselé trojky
v Prostějově zajišťuje.
Večerník exkluzivně kontaktoval
i Miroslava Hrdličku, jednoho
z členů Veselé trojky, který potvrdil, že se všichni protagonisté na
prostějovský koncert nesmírně
těší. A na co se tedy můžeme těšit
my? „Zahrajeme vlastní písničky Pavla
Kršky, který, jak fanoušci dobře vědí,
Veselou trojku založil. Jsme dlouholetí
kamarádi, kteří dělají muziku celý život,
i když dříve jsme všichni tři hráli muziku

trochu jinou. Prim v našich písničkách
hrají texty ze života, proto jsou publiku tak blízké a nebude chybět ani pár
vtipů, které zpříjemní atmosféru koncertu,“ vzkázal Miroslav Hrdlička, který
o hudebním vkusu zdejšího publika
leccos ví: „Dřív jsem hrával s Petrem
Zlámalem z pořadatelské agentury HitTrade a musím říct, že zdejší publikum
bylo vždycky perfektní. Těšíme se!“
Pokud tedy ještě nemáte zajištěné
vstupenky, dlouho neváhejte. K dispozici jsou ještě v předprodeji, který
probíhá v prostějovských prodejnách
Klenoty Eva, Hudebniny Tyl a také na
internetovém portálu Ticketportal.
Pro poslední opozdilce by měli být
i na místě. Společenský dům bude podle vyjádření pořadatelů otevřen od
18:30 hodin, samotný koncert Veselé
trojky začne o půl hodiny později. Tak
nezapomeňte a přijďte se pobavit či
třeba si i zazpívat známé šlágry.

takový byl memoriál otmara malečka...

Jak jste si dvoudenních závodů
užil v roli diváka?
„Radost je obrovská a musím říct, že
jsem na obláčku. Je to něco úžasného
a něco takového ještě prostějovská
cyklistika nezažila. Nádherný pocit,
skvělá atmosféra a myslím si, že ti, co
přišli, vůbec nelitují. Zvítězili všichni
závodníci, kteří přijeli. Nikomu to pane
redaktore neříkejte, ale počasí jsme
měli objednáno. A pevně věřím, že
příští rok přijede i Mark Cavendish. “
(úsměv)
Spatřujete, že by letošní ročník
byl jiný než ty předešlé?
„Musím říct, že každým rokem jde
laťka nahoru a nahoru, stávají se z toho
úplně úžasné profesionální závody.
Teď to myslím i po stránce podmínek
pro závodníky, v tomto je potřeba vyseknout poklonu a poděkovat všem
pořadatelům a lidem, kteří se po celý
rok o tuto výjimečnou událost a tuto
nádhernou sportovní akci starají. I samotni závodníci si chválí atmosféru,
podmínky a je vidět, že se tu sešla absolutní špička.“

Takže je našlápnuto k tomu, aby
se z toho stala největší sportovní
akce v Olomouckém kraji?
„Myslím si, že po dnešku je opravdu
dobře našlápnuto. Je to oslava sportu,
oslava cyklistiky. Bylo velmi prozíravé, že
město Prostějov před nějakými dvanácti

Njisane PHILLIP (Trinidad a Tobago)
ètvrtfinalista sprintu i keirinu:

8. 10. 2015
v 19.00 hod.
Místo konání a předprodej:

Společenský dům
Prostějov, Komenského 6,

„Nemohu
být
spokojen, protože
mé kolo nedorazilo. Děkuji ale
českému týmu,
že jsem tu mohl
závodit na zapůjčeném kole. Už jen
kvůli lidem, protože ti tu byli opravdu
velice, velice příjemní a moc milí na
mě. A to mě hnalo kupředu. Mé kolo
zůstalo v Německu a teď odlétám na
panamerický šampionát do Chile,
kde by mělo být. Domnívám se, že
kdybych jej měl i tady, předvedl bych
mnohem lepší výkon. Ale je to sport a
ve sportu se občas takové věci stávají.
Příští rok se ale určitě vrátím a budu tu

roky velodrom odkoupilo a zachránilo
ho, je to unikátní stavba. Jenom podtrhnu, že Memoriál Otmara Malečka je
naprosto výjimečná společenská a sportovní událost, která zviditelňuje a propaguje nejen Olomoucký kraj, ale i celou
Českou republiku.“

V pořadí šestnáctého ročníku
Memoriálu Otmara Malečka se
zúčastnili zástupci celkem šestnácti zemí světa. Kromě českých
jezdců zastupovali evropský
kontinent ještě Slováci, Poláci,
Rakušané, Němci, Maďaři, Nizozemci, Italové, Řekové, Bulhaři, Ukrajinci, Litevci, Rusové i
závodník z Ázerbájdžánu, dále
tu byli i jezdci z Trinidadu a Tobaga i Nového Zélandu.

RYCHLÝ
VEÿERNÍK
Njisane na cizím kole

Po loÿské odmlce se znovu na trčn vrátili jezdci pražské Dukly, kteąí obsadili všechny medailové posty. S gratulací pąisp÷chali
Kateąina Maleéková a první nám÷stek hejtmana Olomouckého kraje Alois Maéák.

Obchodní a mediální partneąi SKC TUFO
O Prost÷jov
ost÷jo

Největší hvězda sprinterských
soutěží Njisane Nicholas Phillip
musel před startem Gand Prix řešit
nečekaný problém. Čtyřiadvacetiletý
rodák ze San Fernanda, což je trinidadské město velikostně srovnatelné
s Prostějovem, se totiž musel obejít bez svého závodního speciálu,
které nedorazilo. Čtvrtý muž poslední olympiády a bronzový z panamerických her tak musel závodit
na vypůjčeném stroji a také proto
skončil v obou startech hned ve
čtvrtfinále. „Byl to určitě největší
zádrhel celé, který mě hodně mrzí,
protože sprinteři jsou citliví na různé
změny. Pokud to přeženu, tak stačí,
když mu vyměníte ponožky, a už se
mu jede špatně. Njisanemu bych
chtěl poděkovat, že i na vypůjčeném
kole do závodů nastoupil, ale na
výkonu to muselo sehrát velkou roli.
Zatím netušíme, kde nastala chyba,“
sdělil k tomu ředitel prostějovské
akce Michal Mráček.

Kuczynski odešel
po svých
hlavní mediální
partner

EXKLUZIVNÍ FOTOGALERII A PìÍMOU VIDEOREPORTÁŽ
NAJDETE NA WWW.VECERNIKPV.CZ
OHLÉ
OHLÉDNUTÍ ZA MEMORIÁLEM PAK PìIPRAVUJEME
UJEME
DO PìÍŠTÍHO TIŠTħNÉHO VYDÁNÍ

ráda a závodí se mi tu dobře. Ta atmos- chtít stejně jako loni zvítězit. Nejprve
féra dělá hodně a moc mi pomáhá. Na budou olympijské hry, ale po nich
jaře jsem se vdala a od května jsem jela bych se chtěl do Prostějova vrátit.“
druhý velký závod, změna je ale pouze
v příjmení, jinak je to pořád stejné.“
Jan DOSTÁL (Puskinak.cz)
(úsměv)
vítìz scratche:

Retro tour
2015

Cena v předprodeji 200 Kč,
na místě 250 Kč.

PROSTĚJOV Již poosmé v řadě převzal záštitu nad prostějovskou
Velkou cenou v dráhové cyklistice Alois Mačák. První náměstek
hejtmana Olomouckého kraje a prostějovský radní ani letos
nechyběl mezi návštěvníky a v pořadí šestnáctý ročník této
velké sportovní akce s nadšením sledoval. Po skončení poskytl
Večerníku exkluzivní rozhovor.

vídal pøímé aktéry memoriálu otmara maleèka

15082410801

PROSTĚJOV O naprosto bombastický konec léta se postarali pořadatelé
pro Večerník
Prostějovského kultrního
Petra
léta, členové kapely Slza,
HĚŽOVÁ
závěrečná pozvaná hvězda
Michal Hrůza a především na takřka pět tisícovek fanoušků, kteří ve čtvrtek večer dorazili na hlavní prostějovské náměstí. A tentokrát před radnici, kam byl koncert od muzea
vzhledem k očekávané vysoké návštěvě přesunut. Večerník
u toho nemohl chybět.

Původní
reportáž

O skvělé zakončení prostějovského léta se postaraly opravdové hvězdy. Kapela Slza (vlevo) a především Michal
Hrůza roztančili zaplněné prostějovské náměstí.
2x foto: Petra Hežová
vázely po loňském napadení dvěma mile překvapená, že předkape- svým ratolestem pobíhat po zbruútočníky, připomínaly jen sluneční la, která vystoupila před hlavním su novém trávníku, a to i přesto,
brýle, které jej chránily před září je- programem, sklidila u fanoušků že byl výrazně ohrazen. Zřejmě to,
vištních reflektorů a blesky fotoapa- takový ohlas,“ usmála se Ivana He- že se člověk stane rodičem, neznarátů. Michal Hrůza vyslyšel prosbu merková, náměstkyně primátora mená, že má dostatečnou mozkoněkolika tisícovek svých fanoušků, Statutárního města Prostějova.
vou kapacitu na to, aby pochopil
kteří se seskupili na náměstí T. G.
význam bezpečnostních pásek...
Masaryka a v závěru svého vystouCo pořadatelé podcenili, byla abZávěrem...
pení jim nadělil i vydatný přídavek,
sence mobilních toalet, a tak vedle
což bylo pochopitelně oceněno Přestože celá akce byla perfektně vystoupení populárních skupin
zorganizovaná, v některých pří- byly k vidění i skupinky močících
ohlušujícím aplausem.
„Letošní Prostějovské léto hodno- padech byli i samotní pořadatelé pánů v téměř každém jen trochu
tím jako velmi zdařilé, podobně bezmocní. Podobně laskaví rodi- temném koutě náměstí. Samotnou
jako tomu bylo u předchozích roč- če, kteří divoce tlačili své nezleti- tečku přineslo překvapení v poníků. Jen ten závěr byl trochu ne- lé robátko skrz dav fanoušků, aby době světelné show. Prostě to byl
čekaný. Přiznávám, že kapelu Slza dostali podpis od svých oblíbenců, konec léta jak má být a skvělý hujsem dosud neznala a jsem velmi totiž i přes upozornění dovolili dební zážitek se vším všudy.

nezažila,“ radoval se patron akce Alois Maÿák

Mladí nás nenechali vůbec odjíždět a
bylo to vyrovnané, ale výkonnostně
na tom byli o trošku líp. Závěr jim
vyšel, jejich výhra je zasloužená.
Prostějovská Velká cena je pro nás
prestižní, jedná se o největší domácí
závod, bojovat o stupně vítězů zkrát„Bylo to nesmírně
ka musíme. Podařilo se nám obsadit
těžké a hodně ryprvní tři místa, za což můžeme být
chlé. Sešla se tu
jedině rádi. Rivalita s mladými tu je,
kompletní evropale řevnivost ne. Mladí se zkrátka musí
ská špička a moc
snažit nás starší tlačit, aby to k něčemu
si tohoto vítězství
bylo. Cítíme z jejich strany tlak a to je
cením. Díky domácí půdě je to asi dobře. Až jednou skončíme, tak víme,
nejcennější vítězství v sezoně, i když že budeme mít dobré nástupce.“
jsem už letos vyhrál i jeden takto vysoký
scratch a v italské Fiorenzole šestidenní
Milan KADLEC
závody profesionálů. Mám tu spoustu
trenér Dukly Praha:
kamarádů a přijela i celá rodina. Všichni
mi drželi pěsti a moc jsem se tu těšil, je „Bylo jasné, že
to tady jedna z nejlepších drah.“
nebudu závodit
do padesáti, ale
musím uznat, že
Martin BLÁHA (Dukla Praha)
ještě nějaký rok
druhý v madisonu, tøetí ve scratchi:
bych na kole dal.
„Madison tentokrát hodně bolel, A speciálně Prostějov se mi líbil, tady
největší pozor jsme si dávali na Italy. jsem vždy rád jezdil, už jako junior

jsem tu vyhrál mistrovství republiky v bodovačce. Vždycky jsem tu
byl poměrně úspěšný a tuto dráhu
mám velice rád. Po pětadvaceti letech
cyklistiky mě mrzelo, že jsem nemohl
závodit, dvojice i bodovačku jsem měl
moc rád, i délkou mi to tady sedělo.
Myslím si, že bych neměl problém
závod dokončit, hlavně jde o tu taktiku. Výkonnostně byly naše dvojice
srovnatelné, bylo to o momentálním
štěstí, jak to vyjde. Taktika se splnila
do puntíku, a jakmile dali rundu,
tak začali soutěžit mezi sebou, to
závodu přispělo na atraktivitě. Je
pravda, že pole nebylo tak kvalitní, jak
jsme si představovali, takže by bylo
neúspěchem neskončit na prvních
třech místech.“

www.
vecernikpv
.cz

POHLEDEM
ìEDITELE ZÁVODU

„Byl to jako vždy nervák ohledně počasí, ale čtrnáct dní před závodem byla
předpověď úplně luxusní a skutečně se
i naplnila. Co se týká konkurence, tak v
Čechách neměla obdoby. Takoví jezdci
v Česku nestartovali pohromadě nikdy.
Musím říct, že letos šlo vše až podezřele
hladce, závody šlapaly perfektně. Podařila se nám i volba spíkrů, Svaťa Buchta
a Lukáš Thun byli úplná pecka, tito
borci to zvládli lépe než kdejaký profík.
Kralování Dukly v madisonu mě až
tolik nepřekvapilo, protože závodníci,
co tu přijeli na omnium, měli v nohách
dva těžké dny. Vítězní Dukláci ho sice
jeli taky, ale druhá a třetí dvojice jela jen
scratch na rozjetí. I na našich klucích bylo
vidět, že už toho mají plné zuby. To muselo být poznat. V omniu všichni mohli
vidět, že nejlepším českým jezdcem byl
jedenáctý František Sisr. Luděk Lichnovský na tom byl slušně a v konkurenci
se s Vojtou neztratili a nedělali ostudu.
Postavili se světové extratřídě a Luďa je
v mužích druhým rokem, takže asi těžko
bude porážet Aarona Gatea, Tima Veldta nebo takové borce, to zatím určitě ne.
V madisonu pak udělali show a vyzvedli
si prémie, Luděk si to užil plnými doušky
a pobavili sebe i lidi. A o to přeci šlo.“
Michal Mráček

Ošklivým pádem na cílové pásce
skončilo „A“-finále keirinu, v němž
měli polští jezdci hned trojnásobné
zastoupení. A právě jeden z nich
Kamil Kuczynski neplánovaně na
vlastní kůži poznal, jak tvrdý a drsný
je prostějovský beton. Zpočátku byl
velice otřesen a do akce musel lékař
Vladimír Macháček, nakonec však
notně dodřený a potlučený závodník vstal, za potlesku početného
obecenstva opustil dráhu po svých
a také následné vyšetření neodhalilo
nic skrytého. I nejtěžší karambol
celé akce tak dopadl dobře a bez
vážnějšího úrazu.

Slovanská nadvláda
na Hané
Závodům v madisonu, mužském
scratchi, pevném kilometru U23
a týmovém sprintu kralovali čeští
jezdci, v mužském i ženském omniu
se nejvíce radovali Rusové, v keirinu
a také juniorských závodech si první
místo vyjela Ukrajina, ve sprintu Polsko. Pouze ve čtyřech disciplinách
tak neuspěli slovanské národy, na
pevném kilometru mužů si pro prvenství dojel Ital Ceci, ve scratchi a
bodovačce juniorek to byla Litevka
Baleyšité a na pevné pětistovce žen
jediná startující Maďarka Váloczi.
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navštivte stále více oblíbenější inter
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I prvňáci mohou být dobří čtenáři,
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A pak že nerostou...

exkluzivní
PROSTħJOVSKOU GRAND PRIX OVħNĠILY
ZAHRANIĠNÍ
HVħZDY
musí však k tomu
být vedeni Z kotrčů

Velkou cenu si podmanili jezdci z ciziny
Omniu kralovali Rusové, ve sprintech zářili Poláci, madison opanovala pražská Dukla

PROSTĚJOV Dva dny nádherné cyklistické podívané nabídl
v pořadí šestnáctý ročník Grand Prix Prostějov-Memoriál Otmara
Malečka v dráhové cyklistice. Na prostějovském oválu se ve čtvrtek
a v pátek poměřili nejlepší domácí jezdci s medailisty ze světových
šampionátů i olympijských her. Nejkvalitněji obsazenému ročníku
v historii navíc přálo počasí a nadšením zářili také samotní jezdci.
I těm největším zahraničním hvězdám se na Hané líbilo, a byť je
vrcholem příštího roku olympiáda v brazilském Rio de Janeiru, již
nyní se podělili o svou touhu vrátit se do Prostějova i příště a opět
se utkat na závodech první kategorie Mezinárodní cyklistické unie!
Večerník sledoval dění na velodromu po celé dva dny.
Podruhé v řadě se pořadatelé z SKC
TUFO Prostějov a Ricardo Racing
Teamu rozhodli uspořádat závody
coby dvoudenní akci a premiérově
do něj zařadili olympijské omnium
mužů. Právě tento náročný víceboj
složený z šesti odlišných disciplín
přilákal i díky vrcholící kvalifikaci
na soutěž pod pěti kruhy velikány
současného velodromu.
Šestnáctý ročník Memoriálu Otmara Malečka se nesl v mezinárodním duchu. Setkání světové špičky
dráhové cyklistiky na prostějovském
oválu opanoval v mužském omniu
Rus Viktor Manakov. Mistr světa
v této disciplíně za sebou nechal další
slavná jména v podobě olympijského
medailisty Aarona Gatea z Nového
Zélandu a mistra Evropy Tima Veldta
z Nizozemska. Mezi ženami nenašla
přemožitelku jeho krajanka Evgeniya
Romanyuta, ve sprintu se radovali
Poláci a v keirinu Ukrajina. Ve scratchi
mužů, týmovém sprintu i bodovačce
dvojic, se pak za velké divácké podpory dočkali i čeští jezdci. A právě
závěrečný madison dal zavzpomínat
na staré časy, na stupně vítězů se totiž
dostaly pouze tři páry Dukly Praha.
SPRINT
V POLSKÉ REŽII
Celý program odstartoval ve
čtvrtek krátce po poledni kvalifikací
mužského sprintu, které vládla česká
naděje Pavel Kelemen před Polákem
Damianem Zielinským a Njisanem
Phillipem z Trinidadu a Tobaga,
jenž musel vzít zavděk zapůjčeným
speciálem. Z následných prvních
dvou kol pavouku a oprav postoupilo do čtvrtfinále české duo Kelemen - Tomáš Bábek, prostějovský
odchovanec Robin Wagner bohužel

nenaplnil své ambice a po desátém
čase v kvalifikaci vypadl s Phillipem a
postup si nevyjel ani v opravách proti
Vynokurovovi s Quincym. Letos
totiž dorazila z Karibiku početnější
výprava a Philippa doprovázeli hned
tři jeho krajané. Mezi zbývající šesticí
bylo kvarteto Poláků a polská převaha
se ukázala i v následujících bojích,
do semifinále prošli tři a doplnil je
Tomáš Bábek. Ani člen Dukly Brno
ovšem nedokázal jejich blok rozbít a v
poměru 1:2 obsadil čtvrté místo. Pro
prvenství si dojel druhý muž z kvalifikace Zielinski, jenž v obou rozjížďkách
přespurtoval Lipu.
CIZINCI VLÁDLI
I MLÁDEŽI
První den se rozhodlo o vítězích
i v dalších závodech. Mezi juniory
kraloval scratchi Ukrajinec Valdyslav
Scherban před svým krajanem Olegem Posikem a mezi jejich vrstevnicemi nenašla přemožitelku teprve
šestnáctiletá Litevka Olivija Baleišyté.
Totéž pořadí platilo také o den později
při bodovačce jednotlivců a potvrdilo to, že se do Prostějova sjela
výborná konkurence i mezi mládeží.
O to cennější je čtvrteční čtvrté
místo Matyáše Strupka a zejména
pak páteční stříbro Evy Planičkové.
Kilometr s pevným startem se mezi
„třiadvacítkáři“ musel obejít bez
úřadujícího vicemistra Evropy v této
distanci Robina Wagnera a v řídce obsazeném startovním poli se radoval Jiří
Fanta před Davidem Sojkou.
Mezi elitou pak zahraniční bitvu vyhrál
Ital Francesco Ceci, jenž za sebou
nechal dva Poláky, Maďara a Ukrajince.
O den později se pak na poloviční
vzdálenost divácky nepříliš zajímavé
soutěže vydala jen Maďarka Váloczi.

NA OCENĚNÍ...

Tomáš Kaláb

Dráhová cyklistika je nejen o výkonu samotného jezdce, ale i práci celého týmu, což dokládá i start keirinu.

V BODOVAĠCE
ZÁìIL PSZCZOLARSKI
Hlavní pozornost zahraničních výprav
se soustředila na závody v omniu. Ty
měly ve čtvrtek na pořadu scratch,
stíhačku jednotlivců a vylučovací závod,
na něž v pátek navázal pevný start, letmé
kolo a závěrečná bodovačka.
V mužích ukazoval všem prakticky
od samotného úvodu záda Viktor
Manakov. Syn olympijského vítěze
ze stíhačky družstev skončil na úvod
druhý za Ukrajincem Hrynivem, zbylé
sa

Fotoreportáž

dva díly prvního dne ale proběhly v
jeho režii a začal si budovat dostatečný
náskok. Na druhé místo se po polovině
soutěže posunul Nizozemec Tim Veldt,
bronz hájil Řek Ioannis Spanopoulos
před Polákem Adrianem Teklinským
a Novozélanďanem Aaronem Gatem.
Druhý den se bojovalo hlavně
o druhé místo a byla to velká bitva až
do závěrečného souboje v bodovačce.
Právě tato finálová disciplína skvěle
vyšla jezdci z dalekého Nového Zélandu, jenž díky tomu smazal svou
ztrátu a posunul se na druhé místo
o dva body před nizozemského

soupeře. Další čtyři body zpět zůstal
Němec Maxmilian Beyer, jenž také
poctivě sbíral body. A velice dobře si
vedla i prostějovská dvojice Wojciech
Pszczolariski, Luděk Lichnovský.
Druhý jmenovaný prožil povedený
první den, kdy mu vyšel scratch i
vylučovačka a byla z toho šestnáctá
pozice, Polák v barvách SKC TUFO
se pak ukázal úplně na závěr. Po celou dobu bodovacího závodu byl
nejvíce vidět a právě on nakonec získal nejvíce bodů, konkrétně 47, což
mu dopomohlo k posunu na konečné
čtrnácté místo.

Letošní Memoriál Otmara Maleéka prob÷hl
mazákčm však vypálili rybník bažanti Denis

Mezi ženami neponechala nic náhodě
Ruska Evgeniya Romanyuta, na paty
jí nejvíce šlapala Češka Lucie Hochmann. A třetí místo uhájila Polka Edita
Jasynská, jež po úvodním scratchi krátce vedla. Další česká závodnice Jarmila
Machačová obsadila devátý post.
DOMÁCÍ PÁRY
BRALY PRÉMIE
Druhý sprinterský den otevřela soutěž
týmů, celkem pětici družstev vládlo
trio Dukly Brno včetně Robina Wagnera. Na stupně vítězů je pak dopro-
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Desetitisícovou éástkou pąisp÷li návšt÷vníci Memo- Phillip Njisane (vlevo) v rozhodující jízd÷ na Kami- Nabitý program nedovolil startovat A. Kaÿkovskému, záriálu na onkologické odd÷lení FN Olomouc. Šek la Kuczynskiho nestaéil a sprinterské semifinálové stupce rodu ´Kaÿourč´ v Prost÷jov÷ však nechyb÷l. Práci
pąedala dcera Otmara Maleéka Kateąina.
brány se nejv÷tšímu favoritovi uzavąely.
mechanika obstarával bratr slavného závodníka Martin.

veèerník vyzpov

Výsledky Grand Prix Prostìjov, Memoriálu Otmara Maleèka 2015:
Madison, muži (140 kol): 1. Denis Rugovac, František Sisr +2 kola a
18 bodů, 2. Martin Bláha, Vojtěch Hačecký +2 kola a 15 b., 3. Jan Kraus,
Jiří Hochmann (všichni Dukla Praha) +1 kolo a 5 b., 4. Alex Buttazzoni,
Paolo Simion (Itálie) 19 b., 5. Roman Gladysh, Vladyslav Kreminskyi
(Ukrajina) 9 b., 6. Stefan Mastaller, Stefan Matzner (Rakousko) 5 b.,
7. Jakub Filip, Marek Šipoš 3 b., 8. Luděk Lichnovský, Wojciech Pszczolarski (všichni SKC TUFO Prostějov) 3 b., 9. Šimon Adámek, Michal
Kohout 0 b., Nicolas Pietrula, Roman Fürst (všichni Dukla Praha), Jan
Dostál, Petr Lechner (Puskinak.cz/SKC TUFO Prostějov), Botond
Holló, Viktor Filutas (Maďarsko), Pawel Zalesny, Michal Rzeznicki
(Polsko) nedokončili.
Omnium, muži (scratch na 50 kol, stíhací závod na 4 km, vylučovací
závod, 900 m pevný start, letmé kolo, bodovací závod na 120 kol): 1.
Viktor Manakov (Rusko) 222 bodů, 2. Aaron Gate (Nový Zéland) 176 b., 3.
Tim Veldt (Nizozemsko) 174 b., 14. Wojciech Pszczolarski, 16. Luděk Lichnovský (oba SKC TUFO Prostějov).
Omnium, ženy (scratch na 33 kol, stíhací závod na 3 km, vylučovací
závod, 450 m pevný start, letmé kolo, bodovací závod na 70 kol): 1. Evgeniya Romanyuta (Rusko) 218 b., 2. Lucie Hochmann (Dukla Praha) 202 b.,
3. Edyta Jasinská (Poland) 181 b.
Keirin, muži: 1. Andrii Vynokurov (Ukrajina), 2. Krzysztof Maksel, 3. Rafal
Sarnecki (Polsko), 5. Jiří Fanta, 7. Adam Ptáčník, 8. Pavel Kelemen, 9. Tomáš
Bábek, 12. Robin Wagner (všichni ČR).
Sprint, muži: 1. Damian Zielinski, 2. Mateusz Lipa, 3. Kamil Kuczynski
(Polsko), 4. Tomáš Bábek, 5. Pavel Kelemen, 10. Robin Wagner, 13. Adam
Ptáčník, 24. David Sojka, 26. Jiří Fanta (všichni ČR).
1 km pevný start, muži: 1. Francesco Ceci (Itálie) 1:03,900, 2. Krzysztof
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KOSTELEC NA HANÉ Četba
patří k prvním osvojeným dovednostem žáčků po příchodu do opravdové školy. Podle
toho, kolik toho děti přečtou,
se odvíjí také jejich písemný
projev. A soudě podle některých
výtvorů v pozdějším
BYLI JSME
věku,U není
T O H Ov současné době
příliš důvodů k radosti. O to
více je třeba si vážit rodičů
i učitelů, kteří se dětem v tomto směru dostatečně věnují...

Maksel (Polsko) 1:04,466, 3. Sándor Szalontay (Maďarsko) 1:05,508.
1 km pevný start, U23: 1. Jiří Fanta 1:03,941, 2. David Sojka (oba ČR)
1:05,567, 3. Justin Roberts (Team DPS) 1:05,900.
500 m pevný start, ženy: 1. Boglárka Váloczi (Maďarsko) 39,39.
Týmový sprint, muži: 1. Tomáš Bábek, Pavel Kelemen, Robin Wagner (ČR)
55,263 s, 2. Mateusz Lipa, Maciej Bielecki, Rafal Sarnecki (Polsko) +0,086 s.,
3. Grzegorz Drejgier, Krzysztof Maksel, Damian Zielinski (Polsko) 54,807 s.,
4. David Sojka, Adam Ptáčník, Jiří Fanta (ČR) +1,325 s.
Scratch, muži a U23: 1. Jan Dostál (Puskinak.cz), 2. Alex Buttazzoni (Itálie),
3. Martin Bláha (Dukla Praha), 7. Wojciech Pszczolarski, 8. Luděk Lichnovský13. Marek Šipoš, 16. Petr Lechner, 18. Jakub Filip (všichni SKC TUFO
Prostějov).
Scratch, junioři na 33 kol: 1. Valdyslav Scherban, 2. Oleg Posiko (oba
Ukrajina), 3. Matěj Kotouček (Favorit Brno), 4. Matyáš Strupek, 6. Daniel
Chytil, 8. Václav Kočařík, 10. Martin Šmída, 22. Martin Kubeš, Vilém Bajer
(všichni SKC TUFO Prostějov) nedokončil.
Scratch, juniorky na 25 kol: 1. Olivija Baleyšité (Litva), 2. Johanna Kitti Borissza (Maďarsko), 3. Diana Halyuk (Ukrajina), 6. Eva Planičková, 8. Kristýna Mráčková (obě SKC TUFO Prostějov).
Bodovací závod, junioři na 70 kol: 1. Valdyslav Scherban 39 b., 2. Oleg
Posiko (oba Ukrajina) 34 b., 3. Tobias Edelbauer (RLM Wien) 27 b., 7. Daniel Chytil 9 b., 8. Václav Kočařík 9 b., 17. Matyáš Strupek 0 b., 19. Martin
Šmída 0 b., Martin Kubeš, Vilém Bajer (všichni SKC TUFO Prostějov)
nedokončili.
Bodovací závod, juniorky na 35 kol: 1. Olivija Baleyšité (Litva) 41 b., 2.
Eva Planičková (SKC TUFO Prostějov) 11 b., 3. Johanna Kitti Borissza
(Maďarsko) 10 b., 8. Kristýna Mráčková (SKC TUFO Prostějov) -1 kolo.

Jevgeniya ROMANYUTA (Rusko)
vítìzka omnia:

a podařilo se jim přilákat špičkové
závodníky. Já osobně se vracím po
zranění ramene, které se mi přihodilo
na závodech v Itálii, a za druhé místo
jsem tu velice rád, konkurence totiž
byla velice silná. Sešla se tu velice
kvalitní sestava a závěrečný bodovací
závod byl napínavý až do konce. Byl
jsem zde již na dovolené, ale toto je
pro mě první závod v České republice
a dobrá zkušenost. Doufám, že se tu
budu moci za rok vrátit, líbí se mi tady.
Mým přáním je opět si tu zazávodit.“

„S tím, že vyhraji
tak
suverénně,
jsem
rozhodně
nepočítala. Měla
jsem hodně štěstí.
(smích)
Úroveň
závodů byla vysoká, líbila se mi zdejší
atmosféra. Největší soupeřkou byla
Lucie Hochmannová, dříve Záleská. Je
to hodně silná závodnice. Příští rok je
olympiáda, takže nevím, jestli přijedu do
Prostějova znovu. Byla jsem tu poprvé a Lucie HOCHMANNOVÁ (Dukla Praha)
hodně se mi tu líbilo. Podobné závody
druhý v omniu žen:
mám ráda.“
„Jsem spokojená,
je to dobrý výsleAaron GATE (Nový Zéland)
dek. Už jsem měla
druhý v omniu mužù:
vyjetý ‘světák’, ale
„Jsem
velice
bodově jsem si
šťastný, byla tu
polepšila, navíc
skvělá atmosféra.
loni jsem byla třetí a letos druhá. V
Organizátoři odvbodovačce jsem ztrácela nějakých
edli vskutku vešest bodů a Romanyuta si to hlídala,
lice dobrou práci
celkově do Prostějova jezdím hodně

Téměř modelový příklad, jak na to,
jde vystopovat v Kostelci na Hané.
Synergicky tam zapůsobila rodina,
škola i místní knihovna, načež nejlepší dětská čtenářka byla na světě.
Městská knihovna vyhlašuje v březnu, tradičním Měsíci knihy, své nejlepší čtenáře za uplynulý rok. Letos
se dětského ocenění čtenářky-nečtenářky dočkala sedmiletá Nela
Soldánová, která společně s maminkou, babičkou a tetou přečetla
i sama odposlouchala na šedesát
pohádkových knížek. To o rok starší
Tomáš Brabec si už sám přečetl 131
knih. Pozitivní tudíž je, že na čtení
si najde čas také mládež, i při náročném studiu na víceletém gymnáziu
Veronika Otáhalová zvládla téměř
stovku knížek. Dospělé čtenářky
přečetly za kalendářní rok 2014
i přes tři stovky knih.

EXKLUZIVNĚ
„Jsem si vědoma, že pro správný rozvoj dítěte je potřeba hodně číst. Je
pravdou, že v dnešní zrychlené době,
která je ovlivněna především moderní technikou, skutečně málo čtou,“
prezentuje přístup těch odpovědných
rodičů Kateřina Švédová, maminka
zmíněné Nely. Soldánové „Cesta ke
čtení je v současnosti pro děti čím
dál složitější. Proto je třeba, aby škola,
knihovna a hlavně rodiče byli dětem
při práci s knihou nápomocni a podporovali je. O tom, že se letošní prvňáci naučili číst, nás přesvědčili při návštěvách knihovny během školního
roku,“ zdůraznila Věra Vykoupilová,
knihovnice Městské knihovny v Kos-

Sedmiletá Nela Soldánová je už
zvyklá trávit s knížkou v ruce hodně
času.
Foto: Tomáš Kaláb

telci na Hané. V červnu se už potřetí
uskutečnilo pasování žáků prvních
tříd na rytíře řádu čtenářského a také
na čtenáře kostelecké knihovny. Letos se zúčastnilo pětadvacet dětí, což
je povzbudivý počet. „Nela ještě vloni neuměla číst, naučila se to během
první třídy. Velkou zásluhu je třeba
připsat paní učitelce Marii Zelinkové. Je opravdu bezvadná, děti má
skutečně ráda a je ochotná se jim věnovat i po skončení vyučování,“ vysvětluje maminka Kateřina Švédová.
Podstatná je i role prarodičů, pokud
jsou ochotni se svým vnukům věnovat s příkladnou trpělivostí, jako je
tomu právě v případě Neliny babičky.

Úspěšné léto Michala Vymazala:

Nejprve SVATBA,
ˇ
poté PRESTUP
PROSTĚJOV Dvě velké změny stihl v letní
hokejové přestávce prostějovský rodák Michal Vymazal. Třicetiletý útočník a ně-kdejší
juniorský vicemistr republiky se nejprve na
počátku srpna oženil, když si za manželku
vzal svou dlouholetou přítelkyni Cristinu.
Poté se podařilo dotáhnout i jeho přesun do
třetí nejvyšší německé soutěže.
Foto: archiv M.Vymazala

„Přece jen už nejsem nejmladší, tak
jsem přemýšlel do budoucna. Se svou
manželkou jsem již dlouho, tak jsem ji
požádal o ruku. A krásně to vyšlo, nyní
už je na cestě potomek, narodit by se
měl v únoru,“ usmíval se nadšený forvard po návratu z dovolené.
Nyní se již opět začíná soustředit na
hokej, ale musí si poměrně nečekaně
zvykat na nové prostředí. Na jaře sice
bývalý člen úspěšného jestřábího
výběru kouče Jaroslava Becka
prodloužil smlouvu v Chemnitzu,

poté však o něj projevil zájem oddíl
ECC Preussen Juniors a funkcionáři
se domluvili.
„Oddílu začaly docházet peníze a chtěli
mi sáhnout na plat. S tím jsem nesouhlasil a další tři kluby o mě měly zájem,
tak jsem si paradoxně ještě polepšil.
Mužstvo je mladé, ale má velké ambice. Měl bych patřit mezi tahouny, už
odjíždíme na kemp do Kasselu,“ informoval o sportovních novinkách.
Při své sedmé sezoně v osmdesátimilionové zemi tak bude moci rozšířit svou

třetiligovou bilanci 188 bodů ve 126
startech, dalších třiaosmdesát bodů za
třicet gólů a třiapadesát nahrávek stihl za
dva roky ve čtvrté lize.
„Je to pro mě krok do neznáma,
ale chtějí hrát vysoko. Navíc je to
farma Eisbärenu Berlín, takže si mě
mohou vytáhnout do DEL, mám
vyřízené střídavé starty,“ věří Vymazal
v možnost zahrát si nejvyšší německou
soutěž. Tím pádem by se v jednom
týmu sešel s dalším prostějovským
(jim)
rodákem Petrem Pohlem.

Samotná Nela čte opravdu hodně
a hlavně ji to baví. A o čem nejraději?
„O vílách,“ prozradila exkluzivně Večerníku malá čtenářka. Přes prázdniny si trochu od záliby odpočinula,
raději si užívala v krásné beskydské
přírodě. „Už se ale těším, jak si něco
pěkného přečtu. Moc mě to baví,“
usmála se sedmiletá žačka.
„Už několik let učíme číst děti modernější genetickou metodou, při níž
musí skládat z písmenek rovnou celá
slova, nejprve krátká, jednoslabičná,
později ta delší. Nejdřív používáme
velká tiskací písmena, teprve později
psací. Funguje tady prvek optické paměti, děti si tímto způsobem mohou
už na Vánoce přečíst první knížku
samostatně,“ prozradila, jak na to, učitelka prvního stupně základní školy
Marie Zelinková.
Právě teď, na prahu nového školního roku, je nanejvýš vhodné si
připomenout význam čtení v rodinách. Pravidelné čtení či předčítání
pomůže nejen dítěti samotnému,
ale utuží také vztahy v rodině vytvořením určitého rituálu. „Vždyť
dětem mohou pohádku před spaním přečíst i tatínkové,“ inspiruje
závěrem Nelina maminka.

na váš námět

PROSTĚJOV Náladu houbařům
kazí stále trvající sucho, lesy jsou
tak prázdné a člověka s košíkem
v nich najdete jen ojediněle. Na
řeči, že nic neroste, však nedal
Marian Lenďák z Vrahovic, který
uplynulou středu brzy ráno vyrazil společně se dvěma vnučkami
do hlubokých lesů na Drahansku.
A co myslíte? Našel!
Marian Lenďák se přišel s opravdu
ojedinělým úlovkem pochlubit do
redakce Večerníku. „Tomu říkám
štěstí! V lese je fakt sucho, ale asi
po třech hodinách procházky našly vnučky u stromu dva půlkilové
kotrče kadeřavé. Musím říct, že
jinak jsme nenašli fakt ani prašivku, pouze tyto dva krasavce,“
popsal Večerníku šťastný houbař.
A vzápětí dodal, že oba kotrče ještě
tentýž den večer skončily v polévce.
„Manželka z nich uvařila vynikající dršťkovou polévku. A řeknu
Oba kotrče, které pan Lenďák s vnučvám, že je lepší než ta pravá, ktekami našel na Drahansku, skončily
rou všichni běžně jíme. Akorát je
v polévce. Foto: album M. Lenďáka
kotrče potřeba delší dobu vařit, jde
o tvrdou houbu, avšak velmi chut- To nás pochopitelně nenechalo
nou,“ pronesl s blaženým úsměvem chladnými a tak jakmile jsme uděMarian Lenďák z Vrahovic.
lali
(mik)

Vrahovičtí slavili hody a zároveň požehnali
publikaci o farním kostele sv. Bartoloměje
VRAHOVICE Den před svátkem
svatého Bartoloměje, tj. v neděli
23. srpna, slavili ve vrahovickém
farním kostele, který je zasvěcen
tomuto patronovi, poutní hodovou mši. Celebroval ji zdejší rodák
P. Tomáš Klíč, který slavil desáté
výročí kněžství. Koncelebrantem
byl bývalý administrátor farnosti
a nynější spirituál na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově
P. Petr Matula SDB.
V kázání P. Tomáš Klíč připomněl
apoštola, mučedníka a patrona farnosti sv. Bartoloměje. Poukázal také
na symboliku obětního stolu v kostele v podobě dvou rozlomených mramorů symbolizujících rozbité lidství,
které znovu uzdravuje a dává dohromady Ježíš Kristus.
V závěru mše byla požehnána publikace Karla Kavičky Farní kostel svatého
Bartoloměje v Prostějově-Vrahovicích,
vydaná s finanční podporou mimo jiné
i Statutárního města Prostějova, k patrociniu kostela, k 20. výročí působení
řeholních kněží kongregace Salesiánů
Dona Boska v Prostějově-Vrahovicích
a 200. výročí narození sv. Jana Boska,
zakladatele řádu. Karel Kavička v ní
zachytil historii farního kostela sv. Bartoloměje (požehnaného v roce 1836)

Křtu knihy o vrahovickém kostele byl přítomen i samotný autor Karel Kavička.
Foto: Hana Bartková

a farnosti v kontextu dějin Vrahovic.
Součástí je podrobný popis exteriéru
a interiéru kostela, popis dalších sakrálních památek na katastru Vrahovic
a přehled duchovních správců farnosti
od roku 1398 do současnosti.
Karel Kavička při svém bádání objevil ve Státním oblastním archivu
v Třeboni originál listiny z 2. 2. 1338
s první písemnou zmínkou o Vrahovicích. Kopii listiny a pamětní list předal autor publikace primátorovi města Prostějova Miroslavu Pišťákovi,
zástupcům Římskokatolické farnosti
v Prostějově-Vrahovicích, Osadního

výboru a Spolku za staré Vrahovice.
Přítomné pozdravil i samotný prostějovský primátor Miroslav Pišťák,
který zdůraznil především tři pevné
body, jimiž jsou Bůh, církev a chrám.
Zároveň připomněl působení dlouholetého duchovního správce farnosti a provinciála Salesiánů v České
republice P. Petra Vaculíka.
Farní rada připravila bohatý doprovodný program jako jsou atrakce pro
děti v podobě trampolíny a skákacího
hradu či agapé i setkání věřících s malým pohoštěním na prostranství před
kostelem.
(hab)

BURZA VOLNÉHO ČASU - největší akce pro děti a mládež je tady!
PROSTĚJOV Místní Sportcentrum-DDM po roce opět připravilo
Burzu volného času. Nabídka zájmových kroužků a aktivit určitě
nadchne všechny z vás, kteří se
už nechtějí jen tak povalovat
u počítače nebo televize. Přijďte se
proto inspirovat!
To, že se současné generace dětí do
pohybových aktivit nijak nehrnou,
není třeba zdůrazňovat. Pro ty, kteří s
tím chtějí něco dělat, je tu přehlídka
aktivit, které děti a mládež v našem
městě zabaví, a že jich není právě
málo. Akce již druhým rokem nese
název Burza volného času, ale z mi-

nulých let si ji můžete pamatovat jako
Bambiriádu. „V roce 2004 uspořádalo
Sportcentrum-DDM první Bambiriádu, celostátní setkání organizací
a sdružení pracujících s dětmi
a mládeží. Pokračovalo několik
ročníků, než se hlavní organizátoři
rozhodli finančně podporovat pouze
krajská města. My tím pádem sice
již nechtěli dále užívat tento název,
ale zároveň jsme v tradici chtěli
pokračovat. Začali jsme pořádat
Prostějovský veletrh zábavy, který
probíhal ve Víceúčelové hale-zimním stadionu. Loni jsme se rozhodli
přesunout akci na naši domovskou

scénu a také termínově z června na
září, čémž vznikla Burza volného času.
Doufáme, že se i letos vydaří,“ uvedl
koordinátor akce Jan Zatloukal.
Akce proběhne od čtvrtka 3. do pátku
4. září v tamním komplexu Olympijské ulice a jejím okolí. Na zájemce
bude čekat třicítka různých aktivit,
z nichž většina má své zázemí ať v zájmovém kroužku Sportcentra-DDM,
sportovním klubu či jiném sdružení.
A na co se můžeme konkrétně těšit?
Představí se tradiční sportovní aktivity, jakými jsou atletika, gymnastika, badminton, korfbal či stále
rozšířenější florbal. Budou však

k vidění i ty méně netradiční sporty
lakros či disc golf. Na tanečním parketu se pak představí taneční školy,
kterými se Prostějov může pyšnit. Co
se o našem městě možná neví, je jeho
silné zastoupení v bojových sportech,
a tak si návštěvníci mohou vyzkoušet
chvaty a údery v karate, judu, boxu
či izraelském bojovém umění krav
maga.

„Letos bude zřejmě největším lákadlem
lanovka prostějovských jeskyňářů. Potáhnou ji ze střechy haly až ke smržické
stezce, to je pěkných sto metrů. Jsme
rádi, že se nám něco takového podařilo
zajistit. Ale jsem rád i za tradiční stánek
integrovaného záchranného systému
s Městskou policií Prostějov, lidi
v uniformách děti vždycky lákali.
Proto zvu zejména rodiče s dětmi, aby

se na nás přišli ve čtvrtek třetího září
v odpoledních hodinách podívat.
Máme otevřeno do devatenácti a areál
u Sportcentra bude patřit pouze jim,
vstup je volný,“ vzkazuje Zatloukal.
Na akci navazuje v pátek již druhá
letošní projížďka městem na
kolečkových bruslích BladeNights,
kterou pořádá Dětské dopravní centrum Sportcentra-DDM.
(peh)
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Konstelace hvězd Prostějova
Prázdniny jsou už definitivně za námi, takže nejenom dětem skončilo
nádherně lenivé období. Teď začíná všem Prostějovanům opět ostrý život plný stresů a pracovního vypětí. Než si na to všichni zvyknou, může
docházet k menším organizačním kolapsům.

BERANI - 20.3. až 18. 4. Nebudete
chtít zůstat pozadu, takže mermomocí se budete snažit udržet za každou
cenu krok s ostatními. To bude ale
hodně těžké, protože všichni okolo budou mít před vámi obrovský
náskok. Něco jste podcenili.
BÝCI - 19.4. až 19.5. V plné nahotě
se nyní projeví fakt, že jste delší dobu
zanedbávali svoji práci. Nebudete stačit tempu ostatních, takže se nutně
schýlíte k výmluvám. Ty ale budou
tak naivní, že vám je nespolkne vůbec
nikdo. Budete muset přidat..
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Spíše než
bolest zubů vás bude tento týden trápit pochroumaná noha, což je následek přemíry sportování z uplynulého
víkendu. Ostatně váš celkový zdravotní stav bude „stát za starou belu“,
začnou vás nazývat hypochondrem.
RACI - 20.6. až 21.7. Nestůjte opodál, když se začne jednat o důležitých
věcech, mohlo by vám něco významného uniknout. Zároveň ovšem na
vás nesmí být poznat, že se někam
vtíráte, kde nejste vítáni. Při jednání
s nadřízenými buďte uctiví.

LVI - 22.7. až 21.8. Nebojte se říci
nahlas to, co si myslíte už dlouhou
dobu. Právě nyní nastává čas, kdy je
vhodné si vyříkat hned s několika lidmi všechno, co bylo dříve mezi vámi
naprosté tabu. Dojde samozřejmě i na
choulostivé věci, ale ty zvládnete.
PANNY - 22.8. až 21.9. Nemalujte
čerta na zeď, žádný brambor není tak
horký, aby se nedal sníst! Do tohoto
týdne vstoupíte s obavami o holé bytí,
ale nakonec díky vaší chytrosti a výmluvnosti dopadne všechno dobře.
Řekněte si také o vyšší plat.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Využijte
svých schopností dohodnout se
s každým. Máte před sebou jedinečnou možnost uzavřít skvělý obchod,
který finančně zabezpečí vás i celou
rodinu. Bude to chtít jen velkou trpělivost, kterou ostatně máte.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Během
středy, maximálně čtvrtku, očekávejte pozvání na „kobereček“ od svého
nadřízeného. Určitě víte sami, že šéf
s vámi nebude jednat v rukavičkách.
„Posypte si hlavu popelem“, v žádném
případě neprovokujte.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Nemrhejte svým časem, kterého máte tak
málo. Hned po práci spěchejte domů,
partner na vás bude úzkostlivě čekat.
V poslední době jste nebyli příliš hodní
a „máte máslo na hlavě“. Je čas zlepšit
své chování a hlavně mluvu.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Buďte ostražití, v nejbližších dnech se
naprosto jednoduše můžete stát obětí zloděje. Na své věci si totiž vůbec
nedáváte pozor a je vám jedno, když
vám například peněženka trčí z kapsy.
Můžete na to škaredě doplatit.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Přestože
nejste zvyklí lhát, tentokrát se tohoto
hříchu dopustíte. Budete k tomu donuceni vývojem událostí na svém pracovišti. Přestože vás to bude mrzet, už
to nevezmete pátky. Na druhé straně
si udržíte zaměstnání.
RYBY - 19.2. až 19.3. Něco se ve
vašem partnerském vztahu zřejmě
zvrtlo, protože v tomto týdnu prožijete takzvanou „tichou domácnost“.
Těžko říct, čím si svého milého či milou udobřit. Zcela určitě byste ale měli
začít chodit domů včas a netoulat se.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: ZPÁTKY DO ŠKOLY
Pero stabilo /
pravák,levák/

-

-

-

139,00

129,90

129,00

Pastelky trojboké
12ks

56,90

-

-

119,00

34,90

89,90

Sešit A4/
linkovaný,čistý/

26,90

7,90

-

17,90

6,90

8,90

Sešit A5/
linkovaný,čistý/

12,90

3,30

-

5,90

6,90

3,90

Pravítko trojúhelník

-

-

-

12,90

12,90

7,90

Kružítko

-

-

-

34,90

26,90

34,90

Naše RESUMÉ

A je to tady! Už zítra zasednou žáci a studenti do lavic, aby zahájili nový školní
rok 2015-2016. K tomu je třeba být řádně připraven a mít po ruce minimálně
ty základní pomůcky. Jak Večerník zjistil, nejlevnější pero stabilo pro praváky
i leváky a také pravítko trojúhelník koupíte v Penny marketu, trojboké pastelky, kružítko i linkovaný sešit A4 v Tesku, ten o formátu A5 pak v Lidlu.
Přejeme hodně štěstí!
Průzkum proveden ve středu 26. srpna 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 31. 8. DO 6. 9. 2015
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Na Slunci je možné pozorovat
dalekohledem s neutrálním filtrem skvrny ve fotosféře a v dalekohledu vybaveným H-alfa filtrem protuberance,
filamenty, erupce a další útvary. Naše Slunce je krásná a velmi zajímavá hvězda. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí od 21:30 hodin a dále ve čtvrtek a v pátek od 20:30 hodin. Měsíc couvá, je pozorovatelný až ve druhé polovině noci a tak neruší večerní pozorování velmi vzdálených
vesmírných objektů. Za jasného počasí lze spatřit mlhoviny, hvězdokupy, dvojhvězdy i cizí galaxie. V případě špatného počasí proběhne náhradní pořad. Vstupné 20 Kč.
Výstavy STRHUJÍCÍ ZNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Blokové čištění
v Prostějově
úterý 1.září: Sídl. svobody - vnitroblok (Blok 17 – 21.) * Sídl. Svobody - parkoviště (Blok 18 – 21) * Plumlovská
ul.(Jungmannova-kruh.objezd) * Jungmannova parkoviště * Jungmannova (Plumlovská-Česká) * Cyklostezka
středa 2. září: Zahradní * Luční * K Rybníku * Ovocná * Průchodní * Slunečná * Jabloňová * Vřesová * Třešňová
středa 3. září: nám. J. V. Sládka * Foerstrova * Esperantská * Duhová * R. Těsnohlídka * G. Preisové * Na Brachlavě * E. Krásnohorské * Stroupežnického

VYHRAJTE
LÍSTEK NA...

VOSKOVÉ FIGURÍNY?

MO

AR
ZAD

PROSTĚJOVSKÝ Večerník se stal mediálním partnerem unikátní výstavy voskových figurín „KATASTROFY LIDSKÉHO TĚLA“, která otevírá své dveře už zítra, tj. v ÚTERÝ 1. ZÁŘÍ, v prostějovské galerii
Špalíček a o níž podrobně informujeme na straně 20 dnešního vydání.
V rámci projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ jsme tak pro vás připravili další soutěž o volné vstupenky. Tentokrát je ve hře skutečně exkluzivních DESET V.I.P. LÍSTKŮ PRO DVĚ OSOBY. Nenechte si proto ujít ojedinělou podívanou, ze které si odnesete velkolepý zážitek. Díky Večerníku máte opět šanci být u toho ZADARMO!
Tato soutěž probíhá od pondělí 31. srpna do pátku 4. září 2015.

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
KOLIK POSTAV LZE SHLÉDNOUT NA UNIKÁTNÍ VÝSTAVĚ VOSKOVÝCH FIGURÍN?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „VOSKOVÉ FIGURÍNY“. 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.
POZOR, V.I.P. VSTUPENKA PRO 2 OSOBY ČEKÁ NA DESÍTKU NEJRYCHLEJŠÍCH!!“
Šanci máte do PÁTKU 4. ZÁŘÍ, 14.00 hodin. Vstupenky budou následně připraveny k vyzvednutí v redakci Večerníku.

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: Hluchov
Dne: 11. 9. 2015 od 7:30 do 14:00
hodin
Vypnutá oblast: celá obec HLUCHOV včetně podnikatelských
subjektů. Odběratelské TS: Hluchov Voding 1, Hluchov voding 2
Obec: Kralice na Hané, Prostějov
- Čechůvky
Dne: 14. 9. 2015 od 7:30 do 11:30
hodin
Vypnutá oblast: celá obec Kralice na
Hané mimo místní části Vítonice (ohraničená čísly: 251, 13, 440, 476, 501, 234,
477, 488, 489, 421 a 251). Prostějov,
část obce Čechůvky - oboustranně od č.
55 po konec obce směr Kralice.
Odběratelská TS Kralice ŠS, odběratelská TS Kralice statek, Odběratelská TS Kralice Lina, odběratelská
TS Kralice ZD
Obec: Držovice, Vrahovice
Dne: 14. 9. 2015 od 11:30 do 15:00
hodin
Vypnutá oblast: část obce Držovice s ulicemi: SNP celá oboustranně

mimo č.o. 32 a 36, dále celá Fibichova, Lomená, Úzká, U Cihelny,
celý Háj, U hřbitova od SNP po č. 9,
Pod školou č. 19, celá ul. Za branou,
oboustranně část ul. M. Gorkého od
č. 7 a 14 po ul. SNP, ul. Tichá s č. 7,
9, 435, mýtná brána Držovice, fa
Nekr. Část obce Vrahovice s ulicemi:
Kpt. Nálepky (mimo č.2), Smetanova (mimo č. 27), Jana Rokycany,
Zátiší, J. Suka, J. Křičky, B. Martinů,
O. Nedbala, V. Nováka, O. Ostrčila,
V. Talicha od ul. Smetanova po ul.
O. Nedbala, jednostranně část ul.
Vrahovická - od č. 83 po č. 149, ul.
Majakovského od fary celá vč. ZD
a bioplynové stanice, výpravní budova ČD a strážní domek, ul. Hrázky,
Pod Svahem, Čs. odboje - celé, Čs.
armádního sboru oboustranně od
č. 1 a 2 po č. 32 a 37, ul. K. Světlé
objekt Krajského ředitelství policie
ČR, CO.
Odběratelské TS: Držovice cihelna,
Držovice Nekr, Vrahovice ZD, Bioplynová stanice ZD Vrahovice.
Obec: Stražisko - Maleny
Dne:15. 9. 2015 od 7:30 do 11:30
hodin
Vypnutá oblast: chatová oblast Osik,
odběratelská TS Stražisko Osik

Obec:Prostějov
Dne: 15. 9. 2015 od 7:30 do 15:00
hodin
Vypnutá oblast: pravá strana ul. Za
Kosteleckou (za dráhou ČD) od č.
60 po konec směr Smržice, včetně
přejezdu ČD a autocentra PS Car.
Obec:Prostějov
Dne: 16. 9. 2015 od 7:30 do 15:30
hodin
Vypnutá oblast: část ul. Sladkovského
- pravá strana od ul. Rejskova po ul. Olomoucká, na ul. Havlíčkova č. 53, 30, 32.
Obec:Prostějov
Dne: 17. 9. 2015 od 7:30 do 15:00
hodin
Vypnutá oblast: jednostranně část ul.
Bulharská od č. 4 po č. 12, ul. St. Manharda s č. 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19.
Obec:Jesenec, Dzbel, Ladín
Dne:18. 9. 2015 od 7:30 do 14:00
hodin
Vypnutá oblast: celé obce, vč. podnikatelských subjektů: JESENEC (vč.
Terezínského Dvora), DZBEL (vč.
č. 540, 93, 94). Část obce LADÍN
oboustranně od č. 41 a 37 po konec
obce směr Ponikev (vč. areálu pily).
Odběratelské TS: Dzbel ACHP,
FVE Jesenec
E. ON Česká republika, s.r.o.

Pondělí 31. srpna 2015
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Veleúspěch
V
eleú
prostějovské Dukly na Mistrovství Evropy:

PARAŠUTISTÉ ZÍSKALI OSM
MEDAILÍ VČETNĚ

!
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Nejprve zazářili v individuální akrobacii, kde Libor Jiroušek suverénně vyhrál a Jiří Gečnuk skončil hned za ním na druhé příčce.
„Libor navíc překonal svůj vlastní světový rekord z minulého roku. V akrobacii je momentálně opravdu famózní,“ spokojeně hlásil
exkluzivně Večerníku přímo z Bulharska reprezentační trenér parašutistů ČR Ivan Hovorka.
Jeho radost mohla být ještě větší po přesnosti přistání družstev, v níž národní tým naší země složený z prostějovských mužů obsadil
třetí místo za vítězným Slovinskem a druhým Ruskem. Následně v přesnosti zaskákal výtečně i po osobní stránce Jiří Gečnuk, což
mu pomohlo k titulu absolutního mistra Evropy v celkovém pořadí mužské kategorie! Navíc kolektiv Dukly přidal další primát v konečném pořadí soutěže družstev a jako bonbónek zapůsobil mládežnický úspěch, když přesnost přistání juniorů ovládl Petr Chládek
a třetí byl Ondřej Žák!! Ještě nestačí? Pak vězte, že přesnost přistání žen vyhrála Daniela Macichová!
„Zisk osmi cenných kovů a z toho pěti zlatých, to je obrovská paráda. Těmito výbornými výsledky se nám znovu povedlo dokázat, že
český parašutismus pořád patří do absolutní světové špičky,“ konstatoval Hovorka.
Více podrobností o mega úspěšném evropském šampionátu a také o celé této sezóně přineseme v jednom z příštích čísel Večerníku.

Marek
M
arek Sonnevend
Sonnev
vend
ERDEN, PROSTĚJOV Skvělým způsobem se parašutistům ASO Dukla Prostějov, kteří pravidelně reprezentují Českou republiku na mezinárodních závodech, vydařil soutěžní vrchol letošního roku. Bylo jím od 21. do
29. srpna Mistrovství Evropy v klasických disciplínách
2015, které hostilo bulharské město Erden v oblasti Montana. A Hanáci z Balkánu přivezli famózní kopu
osmi medailí včetně pěti nejcennějších ze zlata!

EXKLUZIVNĚ

RODINA SLAVILA!

Peníze od města už mají
JESTŘÁBI NA KONTĚ
PROSTĚJOV Už na jaře tohoto roku
jednali nejvyšší představitelé magistrátu s prostějovským hokejovým
klubem o možnosti další finanční
podpory. Nakonec se oba subjekty dohodly na jediné možné cestě,
a to výplatě 3 600 000 korun formou
smlouvy o reklamě. Přestože tuto
obchodní transakci zkomplikovali
a prodloužili opoziční zastupitelé
svými kritickými připomínkami,
dnes už mají prostějovští prvoligoví
hokejisté peníze na kontě.

„Plnění smlouvy o reklamě mezi Statutárním městem Prostějov a LHK Jestřábi Prostějov pokračuje přesně podle
stanovených dohod. Klub tedy přejmenoval svůj název tím, že do něj vložil název našeho města a takto ho opětovně
zaregistroval do rejstříku. Představitelé
Jestřábů nám rovněž předložili nové
dresy, na kterých je výrazně prezentován znak i název města. Hokejový klub
tedy dodržel veškeré podmínky smlouvy,“ uvedla náměstkyně prostějovského
primátora Ivana Hemerková.

Na přímý dotaz Večerníku, zda
i město už splnilo svoji část dohody
a poskytlo hokejistům domluvenou
částku za reklamu ve výši tří milionů
a šesti set tisíc korun, obdrželi jsme
jasnou odpověď. „Ano, HK Jestřábi
Prostějov tuto částku obdrželi na své
konto ve dvou splátkách,“ potvrdila
Ivana Hemerková. Primátor Miroslav Pišťák vzápětí ještě připomněl, že
z této částky musí hokejový klub šest
set tisíc korun odvést státu jako DPH.
(mik)

Další finanční injekci obdrží od města
také VOLEJBALISTKY a FOTBALISTÉ

Foto: archív TJ Sokol Plumlov

PLUMLOV Premiérová sezónní výhra podceňovaného Plumlova na opatovickém hřišti se rozhodně nečekala! O to větší důvod tak měli plumlovští
k velkolepým oslavám. Zvláštní punc pak měly tři body i pro trenéry Petra
Kišku a Karla Frantíka. Jednalo se totiž o jejich vůbec první trenérskou výhru kariéry. Ke cti Plumlovským navíc patří, že zachovali patriotismus. Při
cestě z dalekého Hranicka holdovali lihovinám z prostějovské Starorežné...
(zv)

SONDA
JIŘÍHO

MOŽNÉHO

PROSTĚJOV V letošním roce je
městská pokladna k prostějovským
sportovcům hodně štědrá. Po prvoligových hokejistech se mohou na
další finanční dotaci těšit prostějovské volejbalistky a rovněž fotbalový
klub 1.SK Prostějov. Statisícové
injekce těmto dvěma subjektům potvrdili radní města na čtvrteční tiskové konferenci.
„Dva sportovní kluby nás v minulých
dnech požádali o mimořádnou dotaci
a rada se rozhodla jim věnovat. Volejbalistky stejně jako v předešlých letech
postoupily do prestižní evropské Ligy
mistryň. Já sama jsem nevěřila, že dohled nad pořádáním domácích utkání
této soutěže je tak přísný a vyžaduje si

vysoké finanční náklady. Zápasy Ligy
mistryň musí splňovat náročné podmínky, jde především o technické zajištění televizních přenosů či ubytování
soupeřova týmu. Podle regulí totiž musí
být soupeřky v místě konání utkání již
den předem, navíc žádný z těchto evropských volejbalových týmů se nesmí
dopravovat nízkonákladovou leteckou
společností. Tím také prostějovským
volejbalistkám vzrostou náklady a požádaly město o pomoc,“ vysvětlila Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějova. Jak dodala, radní předkládají zastupitelům ke
schválení dotaci ve výši 800 tisíc korun.
Podobné štědrosti se těší i fotbalisté
1.SK Prostějov. „Tomuto klubu vy-

vstaly problémy na utkání mládežnických družstev, která hrají vyšší soutěže než ostatní prostějovské kluby, jako
například Čechovice či Haná Prostějov. Představitelé klubu nás požádali
o finanční dotaci na dopravu, ale také
na provoz a údržbu hrací plochy na
hřišti v Olympijské ulici. Určitá část
této finanční pomoci bude sloužit
i k uspořádání turnaje přípravek Ondráškovka Cup 2015,“ prozradila Hemerková s tím, že rada města schválila
1.SK Prostějov dotaci ve výši 615 tisíc
korun.
V obou případech ale bude samozřejmě zapotřebí schválení zastupitelstvem města, které o dotacích bude
hlasovat příští pondělí 7. září. (mik)

NOHEJBALISTÉ JDOU NA TO

OTMAR MALEČEK BY MĚL RADOST

MINIMÁLNĚ FOTBALOVÉ MLADÍ VPŘED

Letní přestávka je definitivně u konce a znovu
po dvou měsících se rozbíhají nohejbalové
soutěže. Prostějovští dorostenci před sebou
mají závěr základní části extraligy a následné
play off, to muži již nyní vědí, že ročník 2015
zakončí velkým úspěchem. Do první ligy totiž
vstupovali coby nováček soutěže s jasným
plánem v podobě udržení příslušnosti i pro
další sezonu, o splnění tohoto úkolu už vědí
více než dva měsíce. A nyní je před nimi další
výzva, a sice pokusit se zabojovat dokonce
o průnik do extraligy. O tom, jak moc jsou tyto
úvahy reálné, rozhodnou už nejbližší týdny.
O tomto víkendu totiž zabojuje Sokol I
Prostějov na půdě vítěze základní části ze Žatce
a o týden později se představí doma, případný
třetí duel by se opět uskutečnil v Čechách.
Fanoušci tohoto sportu tak mají před sebou
historickou příležitost vidět na Hané na vlastní oči prvoligové semifinále, přičemž o něčem
takovém se ještě nedávno nikomu ani nesnilo!

Tak nabité startovní pole se ještě na
prostějovském velodromu nesešlo. Pořadatelům
Grand Prix Prostějov se podařilo celoroční úsilí
zakončit vydařeným dvoudenním kláním, během
něhož se příchozí diváci skutečně mohli kochat
představením absolutní světové špičky. A opravdu
se bylo na co koukat. Ve sprinterských disciplinách
se opět dařilo zástupcům polské školy, s níž čeští
závodníci stejně jako loni výrazně prohráli, a na
vypůjčeném kole se o zázrak pokoušel Njisane
Phillip z dalekého Karibiku, ve vytrvalostním
omniu si to rozdali světoví medailisté z Ruska,
Nizozemska či Nového Zélandu a v závěrečné
bodovačce dvojic se vrátil čas v podobě nadvlády
pražské Dukly. Na jedničku vyšlo počasí a podle
plánu se dařilo za sebe řadit i jednotlivé závody,
byl to velký svátek dráhové cyklistiky, k němuž
svým pozitivním naladěním přispěli i samotní
jezdci, kteří nešetřili úsměvy a bezprostředností.
Předolympijský Otmar Maleček si tak po zásluze
vysloužil hodnocení v superlativech.

V první lize sice aktuálně nemá Prostějovsko
žádného hráče, co by prošel některými z regionálních oddílů, při pohledu na složení mládežnických
reprezentací je tu ovšem důvod k optimismu,
že se jedná pouze o dočasný stav. V současné
„šestnáctce“ je jeden z velkých talentů 1.SK, nově
se rodící „sedmnáctka“ se může v kvalifikačních
bojích spoléhat hned na duo s prostějovskými
kořeny. A daří se i děvčatům. Ačkoliv Klára Waltrová oslavila teprve nedávno sedmnácté narozeniny, patří už půl roku mezi stabilní členky výběru
do devatenácti let a čistě matematicky má před
řed
sebou ještě přibližně dva roky v této kategorii.
orii.
A k velké budoucnosti má našlápnuto i Viki
Suchánková, stále ještě třináctiletý talent má za sebou první dva mezistátní zápasy a v obou strávila
vila
na hřišti plný počet minut. Všechna tato jménaa se
navíc mohou stát vzory pro další mladíky, kteří
teří
i díky nim mohou vidět, že šance prosadit se tu
skutečně existuje. To vše ukáží následující týdny,
dny,
měsíce a roky...

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK
Fotbalistům 1.SK Prostějov se podařilo prolomit bariéru 2. kola MOL
Cupu a díky penaltové výhře nad
Třincem zavítá na Hanou nováček
nejvyšší domácí soutěže ze Zlína.
Stane se tak na konci září.
DEBAKL
Vstup do nové sezony nezastihl hráče
Pivína v ideálním rozpoložení a posílený účastník I.B třídy Olomouckého
KFS prohrál třetí utkání ze čtyř, přičemž na půdě Horních Moštěnic musel skousnout těžký debakl 1:6.
ČÍSLO VEČERNÍKU

8

Sestava prostějovských hokejistů doznala v uplynulých dnech
výrazných změn. kádr opustila
dvojice hráčů na zkoušku, naopak nově se trenéru Kamilu Přecechtělovi hlásilo hned šest tváří.
Letní průvan v jestřábím hnízdě
tak pořád pokračuje...
VÝROK VEČERNÍKU
„JE TO PRO MĚ PRVNÍ
ZÁVOD V ČESKU
A DOUFÁM, ŽE SE
SEM BUDU MOCI
ZA ROK VRÁTIT,
LÍBÍ SE MI TADY.“
Cyklista AARON GATE
odlétal z Hané na Nový Zéland
v dobrém rozmaru
KOMETA VEČERNÍKU

PETRA KVITOVÁ

Jako dračice se vrátila na americké
betonyy pprostějovská
j
tenistka, která
prožívá letos doslova turbulentní
b
rok.
Úspěchy stříÚ
da
dají zprávy o jejích
jíc
potížích,
a tak třetí letošní triumf v New
Hawenu má tak doHawe
cenu!
slova zlatou
zl
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F TBALOVÁ R ZHLEDNA
„Chtěl jsem vyhrát za každou cenu,“
KRALICE
SE
PROTRÁPILY
K
PRVNÍ
VÝHŘE
Dolany brzy inkasovaly a domácí poté bránili v jedenácti na vlastní polovině těšilo kralického Filipa Škodu
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
PORTÁŽ
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
KRALICE NA HANÉ Chvílemi
to vypadalo, jako by na kralické hřiště zavítala Barcelona.
Ani ne tak předváděnou hrou,
ale velice defenzivní taktikou,
kterou zvolil domácí kouč Ivo
Gottwald, aby za každou cenu
uhájil jednobrankové vedení.
To se nakonec s vypětím všech
sil, uměním gólmana Krejčího
i dávkou štěstí podařilo a všechny body zůstaly na Hané. Poprvé
v aktuálním ročníku krajského
přeboru tak fotbalisté Kralic dokázali zvítězit, navíc se jim podařilo přidat i čisté konto.
Stav před výkopem
Pohled na tabulku nemohl žádného
kralického příznivce těšit. Tradiční
účastník nejvyšší krajské soutěže
mužů měl po třech kolech na kontě jediný bod a k tomu děsivé skóre
2:11, což dávalo dohromady až poslední pozici v tabulce. Mimo hru
navíc byli Nečas, Troneček i Petržela. To hosté na tom byli o trochu
lépe, podařilo se jim hned na úvod
přestřílet Želatovice 4:0 a uhrát bezbrankovou remízu s Chválkovicemi.
V průběžném pořadí jim tak patřilo
umístění uprostřed tabulky.

Vývoj zápasu
Ráz většině z devadesáti minut určila hned ta osmá v pořadí, během
níž se domácí dostali do vedení. Od
této chvíle se soustředili zejména na
pečlivou defenzivu a hrozbu z brejků do otevřené obrany, zatímco tým
z Olomoucka musel dobývat postupným útokem. Stejně tak ale platilo, že

Kraličtí spoléhali na dlouhé a vysoké
míče, které se stávaly lehkou kořistí
pro soupeře. A z toho po přestávce
pramenil narůstající tlak Dolan. Ve
vzduchu tak visela otázka, jestli se
podaří hostům vyrovnat, nebo jejich
hostitel přidá pojistku. Nakonec se
nestalo ani jedno, i tak se však potvrdil pohled do statistik, když Kraličtí dokázali proti Dolanům i popáté
v řadě uhrát tříbodový výsledek.

KRALICE NA HANÉ I díky letní
posile zadních řad v podobě
Filipa Škody (na snímku) se
fotbalistům Kralic podařilo
proti Dolanům dosáhnout na
premiérovou výhru i čisté konto v sezoně. Dvaatřicetiletý
stoper zavítal na Hanou právě
z Olomoucka, takže měl v sobotu o motivaci postaráno.

FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

Jiří Možný

Zásadní okamžiky
Oba soupeři se nevyhnuly řadě nepřesností, za spoustou přerušení stály
i taktické fauly uprostřed hřiště. O jediný gól se hned zkraje po zaváhání
dolanské obrany postaral Martin Kováč – 1:0. Zvýšit mohl deset minut
nato Novotný, jenž po rohu Dolan
unikl po levé lajně, ale o centimetry
minul vzdálenější tyčku. Poté hosté
zahrozili rohovým kopem a brzy na to
se sám před Krejčím ocitl Volf, domácí gólman však dokázal jeho pokus
vytěsnit na svou levou tyčku. Na druhé straně Lehký při nájezdu zboural
brankáře, následně Chlandovi nadělal
starosti jeden z jeho spoluhráčů a těsně před pauzou na něm opět ztroskotal Lehký. Do druhé půle naskočil
střídající Neoral a jeho bojovnost
i důraz byly hned znát, dokázal totiž
uhrát množství soubojů a znepříjemnit soupeři hru. V brejcích neuspěli
Kováč a vícekrát Lehký, další náznaky
ztroskotaly na zbrklosti a de facto vrácení míče soupeři. A smyčka se začala
utahovat, Krejčí musel hasit vše mířící
na bránu, další řada střel létala jen těsně mimo.

Osobnost utkání
David Krejčí. Právě na jeho kvalitách
mohla stavět celá kralická defenziva,
spoluhráčům dodával jistotu, že si
bezpečně poradí s vysokými míči do
vápna i střelami z dálky či blízkosti.
V první půli vytěsnil balon na tyčku,
v té druhé vytěsnil robinzonádami

●● Dočkali jste se první výhry v sezoně, jak si jí ceníte?
„Bylo to pro mě takové specifické,
nastoupil jsem proti svému bývalému týmu... V Dolanech jsem rok hrál
a spoluhráčům jsem před zápasem
v šatně řekl, že jim něco přinesu, když
vyhrajeme. (úsměv) Teď mě to bude
stát pár korun, ale chtěl jsem vyhrát za
každou cenu. Ani z jedné strany to ale
nebylo nijak vyhrocené a odehrálo se
to v poklidu.“
●● Bylo to ale poměrně utrápené,
velice brzy jste se stáhli a prakticky
jen bránili...
„Způsobila to první branka, svým způsobem nás uspala a uškodila nám, nevěděli jsme si v poli rady. Hráli jsme zezadu, protože jsme chtěli výsledek uhrát,
ale měli jsme i několik šancí z brejků.“
●● Mohl hrát roli i nepodařený
vstup do sezony?
„Přesně tak. Dostávali jsme brzké
góly, tak jsme to teď chtěli udržet.

Typický obrázek - hostující Dolany (ve světlém) si razí cestu k domácí bráně
a hráči Kralic se snaží pozorně bránit vedení...
Foto Jiří Možný

pokusy mířící na zadní tyč a kraloval středu hřiště,“ podotkl k tomu trenér
soubojům jeden na jednoho, posled- domácích Ivo Gottwald.
ní trumf si schoval do nastavení, kdy
Atmosféra střetnutí
po rohu a Volfově střele zastavil míč
na čáře. K tomu musel dvakrát řešit
Dva týdny po vysoké domácí porážlapálie po nepříjemné teči.
ce 0:7 s Velkými Losinami přilákal
Zajímavost duelu
druhý kralický souboj na svém hřišti početnou skupinu diváků, mezi
Hlavně neinkasovat, toho se domácí nimiž nechyběli ani ti hostující. Ti
drželi. Posledních pětadvacet minut domácí měli radost z brzkého náskouž trávili ve všech jedenácti lidech ku, ale pak trnuli při zahazování prohluboko staženi na vlastní polovině tiútoků a příliš vyčkávací taktice, kdy
a nechávali soupeře tvořit, přesně tak si jejich oblíbenci zahrávali s ohněm,
zněly i pokyny z lavičky při občerstvo- nakonec to pro ně ale dobře dopadlo
vací přestávce. K tomu osamocený a před venkovním dvojzápasem
Lehký nemá postavu na vyhrávání v Zábřehu a Jeseníku se podařilo zísvýškových soubojů a pro tuto činnost kat vytoužené tři body.
lépe vybavený Kováč se trápil u lajny,
takže držení míče jasně ovládaly Dolany. Z toho všeho pramenily například střela Lišky těsně nad levý horní
růžek, individuální akce Bergmanna
přes čtyři protihráče a trvalé obléhání
velkého vápna. To vyvrcholilo rohoIvo GOTTWALD - FC Kralice na Hané:
vým kopem a několika střeleckými „Ve chvíli, kdy jsme vedli, přenechali jsme soupeři úmyslpokusy v poslední minutě. „Hráči ně iniciativu, abychom mohli chodit do brejků a potrestat
tak měli pokyn nedržet balon a hrát je. Toto všechno se ukázalo správné až na deset nepromědlouhý. Pokud ale nedáte na 2:0, tak něných nájezdů na jejich branku, to stejné bylo v poháru
soupeř do poslední chvíle bojuje v Mostkovicích... V této slátané sestavě jsme ale nemohli
a do poslední chvíle to chce zvrátit. hrát postupný útok, protože by to končilo chybami ve
Pojal jsem to tak, ať si to hosté zaslouží středu hřiště a brejky od nich. Momentálně na jiný styl
kombinací a útokem do plné obra- hry nemáme, nemůžu se s týmem pokoušet o něco, na co
ny, ať jim to neumožníme chybou ve nyní kvalita není.“

Foto: Jiří Možný

Asi se toho všichni báli a zvláště pak
mladší hráči, kteří hráli ve středu. Bylo
to nahoru dolů, měli jsme šance a oni
taky, pro diváky myslím super fotbal
na obě strany.“
●● Velice lacino jste ztráceli míče
a dostávali se pod tlak. V čem to
vězelo?
„Nepodržíme balon v útoku, v tomto
nám chyběl Nečas a jeho zkušenosti.
Chvílemi to vypadalo, že nikdo neví,
koho má, takže každý běhal všude
a nikde...“
●● Co vás vlastně v létě přivedlo
do Kralic?
„Chtěl jsem si svým způsobem od fotbalu odpočinout, ale kamarád Libor
Martinka, s nímž hraji snad od žáků,
mě přemluvil, ať si jdu ještě zahrát.
Fotbal mi chyběl, tak jsem na to kývl.
Mám to tady kousek, navíc příjemné
prostředí a kvalitní hřiště.“

Pozápasové hodnocení trenérů

1 :0

FC Kralice na Hané

Petr MÁČALA - FC Dolany:
„Měli jsme více ze hry, nepodařilo se nám ale vstřelit
branku, tak si neodvážíme ani bod. Po chybě stopera
jsme brzy dostali gól, teprve potom jsme se ujali taktovky a začali přebírat iniciativu. Domácí bránili v deseti lidech, takže jsme museli kombinovat a snažit se
vytvořit si šanci přes jejich blok. To není jednoduché,
protože oni na druhou stranu hrozili z brejkových situací. Mohli jsme ale minimálně vyrovnat, výkonem
jsme si to zasloužili.“

FC Dolany

4. kolo Mia reality krajského přeboru Olomouckého kraje
Novotný

Martinka

Čapek
Valenta

Ivo

Petr

GOTTWALD

Hlačík

MÁČALA
Jíša

Krejčí

Volf

Lehký

Lasovský

Dostál

Chlanda
Schlimbach

Dočkal
Kováč

Bergmann

Procházka

Šatný
Pekař

Škoda

Liška

Císař

Branky: 8. Kováč
Střely na branku:
Rohové kopy:

KRALICE

5
2

Střely mimo branku:

4

1 :0

DOLANY

Branky: -

( 1 :0)

Střely na branku:
Rozhodčí: Zavřel – Kašpar, Kouřílek

Diváků: 120

Rohové kopy:

Žluté karty: 85. Neoral, 88. Kováč, 90. Krejčí

Žluté karty: 21. Valenta, 44. Lasovský, 83. Vrána, 90. Jíša

Střídání: 46. Neoral za Novotného

Střídání: 65. Vrána za Schlimbacha

6
7

Střely mimo branku:

7
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„MOSTKY“ VYPLENILY PEVNOST PŘESPOLNÍHO RIVALA Mostkovický Kuba Šlézar:

„Trenérův geniální tah!“

Čechovická krize kulminovala bezkrevným výkonem v derby...
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
PORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
ČECHOVICE Famózní nástup
a srdíčko! Tohle byly atributy,
které rozhodly vyhlášené derby
dvou velkých rivalů. Hostující
Mostkovice si na čechovickém
hřišti počínaly jako doma a suverénním způsobem srazily malátného soka na kolena. Základem
bodového importu byly dvě
rychle vstřelené branky a především velmi dobře pracující tým.
Hlavní rozdíl mezi oběma týmy
totiž nebyl ani tak v individuální kvalitě, ale v kompaktnosti.
Zatímco domácí Čechovice připomínaly po většinu času partu,
která se na hřišti vidí poprvé, hostující„Mostky“ šly za svým cílem
způsobem valící se sněhové koule od první minuty až do poslední minuty. Večerník byl u toho!
Stav před výkopem
Oba celky se po třech odehraných kolech potácely na samém dně tabulky,
když doposud získaly jediný bod. Mnohem závažnější potíže však mají v Čechovicích, kterým se těžce zranil lídr
Petr Haluza a se zdravotními trably zápasí celá řada dalších opor. Navíc podle
zasvěcených, není ani celkové klima
v kabině optimální... Mostkovičtí naopak poskládali před sezónou velmi kvalitní soubor, který však doposud marně
čekal na první výhru. Pár kosmetických
změn a posunů v sestavě se však tentokrát osvědčilo. Zvláště zařazení Kuby
Šlézara na hrot bylo trefou do černého!

Vývoj zápasu
Pro drtivou většinu návštěvníků čechovického areálu byl vývoj duelu

šokující. Na sklonku desáté minuty
se totiž hosté dvakrát gólově prosadili,
což zapůsobilo ve třicetistupňovém
pařáku jako ledová sprcha. Hosté se
tak vyšvihli do sedla, ze kterého se už
vyhodit nenechali. Domácí soubor
si dokázal vytvořit náznak nějakého
tlaku pouze v závěru poločasu, ale nenakopla ho ani kontaktní branka. Ve
druhé půli se už Mostkovičtí pod dirigentskou taktovkou Matěje Hatleho
soustředili na pozornou celoplošnou
obranu, se kterou si nesourodě působící Čechovice absolutně nevěděly
rady. Vedle pojišťovacího třetího gólu
se mohli hosté radovat z dalších zásahů, ale to by musel mít mladší Kamenov seřízenou mušku...

FOTO & VIDE
GALERIE

ČECHOVICE Nastoupil premiérově na hrotu a rozhodl zápas.
Mostkovický Jakub Šlézar (na
snímku) se ukázal jako ten
správný trumf v rivalském souboji s Čechovicemi. Během
dvou minut dvakrát rozvlnil
domácí síť a dal soupeři hned
v úvodu utkání tvrdé K.O., ze
kterého se už Čechovičtí až do
konce nevzpamatovali.

O

klikni na

pv.cz
www.vecernik

Zdeněk Vysloužil

●● Derby s velkým rivalem jste si
asi užil…
(smích) „Samozřejmě! Dal jsem dva
góly, to se hned tak nepoštěstí. Hlavní je
ale, že jsme vyhráli, to je nejdůležitější.“
●● Vaše góly vpadaly jednoduše,
byly takové?
„Jednoduché to nebylo, ale spadlo to
tam. Díky Bohu. Moc jsem chtěl hattrick, kluci mě hecovali, bohužel to
nevyšlo. Tři body jsou ale doma.“
●● Čekal jste, že budete mít vývoj
až takhle pod kontrolou?
„To ani, ne. Bylo to přece derby a ty
jsou vždycky vyhecované a vyrovnané. Připadlo mi ale, že jsme se namotivovali mnohem lépe a odměnou byla
výhra. Vydřeli jsme zkrátka tři body.“
●● Vnímali jste, před zápasem, že
Čechovice nejsou v optimálním
rozpoložení?

V minisouboji dvou zkušených harcovníků, měl nad Peťou Hodulákem, jednoznačně navrch Matěj Hatle (s míčem).
Foto: Zdeněk Vysloužil

Jahla si Lukáš bez problémů poradil. Na
Atmosféra střetnutí
druhé straně pak završil hattrick spálených tutovek Kamenov, jenž poslal míč
Ambice Mostkovic naznačila hned z jasné pozice vysoko nad.
Úmorné vedro a současně i posledprvní vážnější akce zápasu. Šlézarovu
ní prázdninový víkend fotbalu moc
Osobnost utkání
bombu z hloubi šestnáctky vytěsnil
nepřály. Oproti loňským vzájemným
´Kimi´ Klimeš s vypětím všech sil na
mačům se tak do hlediště dostavilo
roh. O pár minut později se už ale smál Jako autor dvou gólů by se jako osob- okolo dvou stovek diváků, kteří byli
hostující forvard. Nejprve otevřel nost utkání mohl jevit Kuba Šlézar. povětšinou zaskočeni neočekávaným
skóre, když poslal do prázdné brány Nejvýraznější herní rozdíl však činila vývojem. Z letargie je pak nedokáodražený míč a bylo to 0:1. Zanedlou- souhra obou záloh. Vysoko na body zal vytrhnout ani odevzdaný výkon
ho mu pak nabil jako na podnose Ka- v tomto hodnocení vyhrála ta most- Čechovic, jejichž hráči byli stejně
menov a ´Šlézi´ nepohrdl odkrytou kovická, v jejímž středu operoval ďib- jako diváci na první pohled smířeni
svatyní ani podruhé - 0:2. Další branku lík Hatle. A právě ´Mates´ byl tím s nepříznivým osudem. S úsměvy tak
mohl přidat Pořízka, jeho jedovku zpo- rozdílovým prvkem mezi oběma cel- opouštěli areál pouze přespolní náza šestnáctky však ´Kimi´ zpacifikoval. ky. Vyhlášený technik s perfektním vštěvníci v čele s kompletní ženskou
Osamocenou vlaštovkou byl průnik periferním viděním a citem pro oka- jedenáctkou Mostkovic!
domácího Jahla, zakončený střelou mžik dokázal nasměrovat svůj tým
vedle. Z dobré pozice po dalším přečís- bez nehody do vítězného přístavu!
lení pak pálil nad Šlézar. Tečku za poloZajímavost duelu
časem udělala chyba mostkovické
obrany, kterou vyčíhl Kolečkář a z levé
Derby nebolelo! Vzájemné souboje
strany napálil míč do sítě - 1:2.
Jaroslav ŠŤASTNÝ- TJ Sokol Čechovice:
Úroveň hry ve druhé půli šla rapidně Čechovic s Mostkovicemi mají histo„Momentálně
se nacházíme v tak obrovské krizi, která se dá
dolů. Na nějaký vzruch se čekalo dlou- ricky vždy velký náboj a o tvrdé zákrozlomit pouze bojovností. Bohužel ten mančaft toho asi není
hé minuty, ke zklamání čechovických ky či emoce v nich nikdy nebyla nouze. schopen... Mostkovice daly tři góly sice z brejků, ale naprosfans se však o něj starali především hos- Tentokrát se však na hřišti odehrávalo to zaslouženě! Měly totiž při naší otevřené obraně dalších
té. V krátkém časovém sledu spálil dvě utkání jako „v rukavičkách“. Pouze dvě několik šancí. My jsme také měli nějaké příležitosti, ale skóstoprocentní tutovky Kamenov, když žluté karty za celých devadesát minut, rovali jen oni. Je to pořád dokola. Snažíme se tým nějakým
ho v obou případech vychytal Klimeš. po jedné na každé straně, to zarážející způsobem vyburcovat, po dobrém i po zlém. Nefunguje
Po druhé akci se však dostal k odražené- vizitka zvláště na straně domácího však nic. Možná je čas na to, aby přišel nějaký impuls... Možmu míči Šlambor a pečetil triumf svého týmu. V nepříznivě vyvíjejícím se zá- ná se pak mužstvo nakopne. Nikdo zkrátka nechce jezdit po
mužstva - 1:3. Závěr duelu pak už žádný pase se nenašel jediný borec, který se zadku! Haluza nám chybí, ale to je realita. Musíme se porvat
nápor Čechovic nepřinesl. S hlavičkou pokusil něco v čechovické hře změnit... i bez něj.“

Zásadní okamžiky

Foto: Zdeněk Vysloužil

„Vnímali, ale my jsme taky zrovna
nadvakrát nebyli v pohodě. (smích)
Jsme taky měli pouze jeden bod
přece.“
●● Hráli jste ale dobře, chyběly
tomu jen výsledky…
„Tak to je asi pravda. Myslím, že jsme
ty zápasy předtím nehráli zle. Srážela
nás ovšem špatná koncovka a soupeř
naše chyby vždy trestal.“
●● Zmínil jste koncovku. Vyřešilo
se to dneškem?
(smích) „Tak já nastupoval v útoku
v mládežnických kategoriích. Postupně mě dávali dozadu, ale teď mě vrátili dopředu a očividně se to trenérům
vyplácí.“
●● Byl to tedy geniální tah trenéra
Kamenova?
„Rozhodně! Viděl jste to snad taky…“
(hurónský řehot)

Pozápasové hodnocení trenérů

1 :3

TJ Sokol Čechovice

Jiří KAMENOV - TJ Sokol Mostkovice:
„Konečně po dlouhé době mohu být spokojen! Začíná si to
sedat. Nahecoval nás zápas s Kralicemi a dnes to vygradovalo.
Motivovalo nás i jméno soupeře, je bohužel smůla, že hrál
momentálně v tabulce poslední s předposledním. Ukázalo
se, že naše záloha je opravdu silná. Jen by věci prospělo, kdyby
mladej už protrhl střeleckou smůlu. Celkově jsem spokojený
s naší celoplošnou hrou a nenašel jsem prakticky slabinu.
Nad zařazením ´Šléziho´ na hrot jsem přemýšlel celý týden.
Potvrdil, že když má chuť, tak mu to padá. Chvilku nám púo
utkání trvalo, než jsme našli nit. Kluci už pomalu zapomněli,
jak se řve po vítězném zápase!“

TJ Sokol Mostkovice

4. kolo Král sportovní trávníky 1.A. třída, skupina B
Pytela

Ján

M. Vojtíšek
Dadák

Jaroslav

Jiří

ŠŤASTNÝ

KAMENOV

Vlach
Chmelař
D. Klimeš

Kamenov ml.

Hodulák

Hatle
Lukáš

Kolečkář
Šlézar

Vinklárek
Jahl

Pořízka

Milar

M. Klimeš
R. Hanák

Chmelík

Šlambor

A. Pospíšil

Branky: 33. Kolečkář
Střely na branku:
Rohové kopy:
Žluté karty: 69. Vinklárek

ČECHOVICE

4
3

Střely mimo branku:

1 :3

MOSTKOVICE

Branky: 8. a 10. Šlézar, 68. Šlambor

( 1 :2)

4

Střely na branku:
Rozhodčí: Kološ – Januš, Majer
Střídání: 25. Jano za Vlacha,

46. R. Klimeš za Jána, 66. Zelinka za D. Klimeš, 68. Nejedlý za Hoduláka, 88. Jančík za R. Klimeše.

Diváků: 200

Rohové kopy:

10
1

Žluté karty: 36. Pořízka
Střídání: 46. Musil za Pořízku, 85. Kapounek za M. Vojtíška

Střely mimo branku:

6

30

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz

fotbal
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MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
5. kolo: 1.SK Prostějov – Třebíč
(sobota 5.9., 16.30, rozhodčí: Možíš – Dohnálek, Miklík).
SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
Předehrávané 14. kolo, středa 2.
září, 17.30: Určice – Chválkovice,
Zábřeh – Kralice na Hané.
5. kolo: Jeseník – Kralice na Hané
(sobota 5.9., 16.30), Velké Losiny –
Určice (neděle 6.9., 16.30).
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
5. kolo, sobota 5. září, 16.30: Konice - Maletín.
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
5. kolo, neděle 6. září, 16.30: Klenovice na Hané - Náměšť na Hané
(sobota 5.9., 16.30), Plumlov – Beňov (sobota 5.9., 16.30), Mostkovice
– Lipová, Všechovice – Čechovice.
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
5. kolo, sobota 5. září, 16.30: Nezamyslice – Vrchoslavice, Čekyně
– Kostelec na Hané, Pivín – Přerov
„B“ (neděle 6.9.. 16.30).
1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
5. kolo, neděle 6. září, 16.30: Otinoves – Jesenec (sobota 5.9., 16.30),
Hvozd – Protivanov.
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:
5. kolo: 1.SK Prostějov – Hodonín
(sobota 5.9., 10.15, Lakomý – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U17:
5. kolo: 1.SK Prostějov – Ostrava
(neděle 6.9., 10.00, Páral – Ol KFS,
Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U16:
5. kolo: 1.SK Prostějov – Ostrava
(neděle 6.9., 12.00, Ol KFS – Páral,
Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - starší:
5. kolo: Čechovice – Jeseník (neděle 6.9., 10.00, Dubravský – Ol KFS,
Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - mladší:
5. kolo: Čechovice – Jeseník (neděle 6.9., 12.15, Ol KFS – Dubravský,
Ol KFS).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
5. kolo: Konice – Nemilany (sobota 5.9., 10.00), Určice – Velký Týnec
(sobota 5.9., 9.30), Kostelec na Hané
– Černovír (sobota 5.9., 11.00).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ - dorost:
5. kolo: Smržice – Brodek u Přerova
(neděle 6.9., 9.00), Protivanov – Slatinice (sobota 5.9., 10.30).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV SPORTIKA II. TØÍDA:
5. kolo, sobota 5. září. 16.30: Horní Štěpánov – Skalka (neděle 6.9.,
16.30), Němčice - Brodek u Prostějova (neděle 6.9., 16.30), Vrahovice
– Přemyslovice, Otaslavice - Čechovice „B“, Olšany – Držovice, Smržice
– Zdětín (neděle 6.9., 16.30), Určice
„B“ - Haná Prostějov.
III. TØÍDA:
5. kolo, neděle 6. září. 16.30: Dobromilice - Ptení, Výšovice - Kladky,
Brodek u Konice - Protivanov „B“,
Nezamyslice „B“ - Tištín (14.30),
Vícov - Bedihošť, Čechy pod Kosířem - Kostelec na Hané „B“.
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www.
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Určice nedaly penaltu a opět doma prohrály Lipová zdolala lídra, „Klenky“ vysoko padly
URČ
KOJ

1
2

URČICE, PROSTĚJOV Ještě na
počátku poslední desetiminutovky drželi fotbalisté Sokola Určice
náskok 1:0, nakonec však nemají ani bod. A výraznou měrou se
o to přičinilo i duo hráčů hostující
v Kojetíně právě z Určic, o vyrov-

nání se totiž postaral Radim Vaněk
a celé utkání odehrál i David Javořík. Když už duel směřoval k dělbě,
rozhodl o vítězství soupeře v nastaveném čase Zdeněk Matějka.
V domácí bráně dostal přednost Petr
Števula a zpočátku příliš nebezpečných
situací řešit nemusel. Hrozilo naopak
před druhou bránou, kde se nejprve
Petr Halouzka pouze zastřeloval, krátce po půlhodině hry se už ovšem jeho
střela ujala. Třiadvacetiletý útočník tak

po více než dvě stě dvaceti minutách
ukončil střeleckou nemohoucnost svého týmu a poslal Určice do vedení.
Nováček krajského přeboru měl utkání dobře rozehrané a dvacet minut
před koncem mohl svůj náskok ještě
pojistit, místo uklidnění ovšem přišel
první impulz k nečekanému obratu.
Faulu za červenou kartu se totiž ve
svém vápně dopustil hostující obránce Jakub Kašík, když netrefil míč
a podrazil domácího hráče, nařízenou

penaltu však Patrik Hochman neproměnil, míč poslal mimo. Chvíli po
něm vytěžil střídající Zelina ze sóla
pouze roh a neuspěli ani Hochman
s Trajerem.
A přišel trest. V deseti lidech hrající
Kojetín vyrovnal a krátce poté mohli
jít hosté i do vedení, ovšem na brankové čáře vše uhasila obrana. Leč soupeř
se přece jen nakonec dočkal a získal
tak svou premiérovou výhru v sezoně.
Znamená to tak, že Určice potřetí v

řadě nebodovaly a propadly se již na
čtrnácté místo.
V tomto týdnu čeká na tým Evžena
Kučery hned dvojice střetnutí. Nejprve to bude ve středu večer domácí
souboj s Chválkovicemi, poté v neděli
odpoledne venkovní souboj ve Velkých Losinách. A tam by se hostům
nejvíce líbila tříbodová lázeň. A zatímco Chválkovice jsou zatím s jedním
bodem poslední, tak hráči Losin naopak s deseti body vedou.
(jim)

Plumlov potupil Čechovice, Mostkovičtí potrápili Kralice
PROSTĚJOVSKO Dva atraktivní
souboje účastníků nejvyšších krajských soutěží nabídlo semifinále
okresního fotbalového poháru. Ve
středu večer se tak souběžně utkali
hráči Plumlova s nedalekými Čechovicemi, aby kousek vedle Mostkovice
přivítaly Kralice na Hané. Nescházelo
mnoho, aby se o titul utkali účastníci
I.A třídy Olomouckého KFS, o všem
rozhodla prakticky jedna proměněná
penalta. Naopak u rybníku Bidelec
nebylo co řešit, domácí svou produktivitou jasně předčili soupeře.
Ani jeden z kvarteta semifinalistů neprožil ideální vstup do své soutěže a po třetím kole byli kraličtí na posledním místě
krajského přeboru a trio Mostkovice,
Čechovice, Plumlov uzavíralo o patro
nižší soutěž. Jediným jasným favoritem
tak byli fotbalisté Kralic, od nichž se očekávalo, že zabojují o obhajobu loňského
prvenství. A přesto se právě v Mostkovicích odehrávalo, to hlavní drama.
„V první půli jsem byl trochu nespokojen, pak už to bylo lepší. Přišel jiný

přístup, důraz, nasazení, pohyb, přímočarost, dokázali jsme přerušovat hru,
napadat a nebýt daleko od hráčů a věřit
si, bez toho I.A třídu hrát nejde,“ těšilo
mostkovického kouče Jiřího Kamenova, jenž se po neúspěšných výsledcích
snažil kluky nahecovat a povzbudit, byť
mu chybělo duo Hatle-Chmelař.
Na úvodní gól kralického Jana Nečase tak dokázal po změně stran odpovědět Jakub Šlézar a muselo se
jít do penaltového rozstřelu. V něm
ovšem proměnili pouze Šlambor, Šlézar, Musil s pořadovými čísly dva, tři
a čtyři, naopak trio Lukáš, Kamenov
mladší a Dadák neuspěli. „Kluci se
zlepšili, chtěli to strhnout a zasloužili
si vyrovnání, miskou na vahách byl ale
bohužel mladý, když pět minut před
koncem trefil břevno a pak nedal rozhodující penaltu,“ mrzelo Jiřího Kamenova staršího, jenž však byl celkově
i přes vypadnutí spokojen a věří, že se to
pozitivně projeví i v soutěži. To jeho protějšek Ivo Gottwald sice nasadil téměř to
nejsilnější, když mu scházeli jen Škoda,

Troneček a Petržela, bral to však zejména jako přípravu. „Nijak jsem to neprožíval. Potěšilo mě ale, jak k tomu kluci
přistoupili, hráli zodpovědně a bojovně,
po celou dobu bylo vidět, že hrajeme
odlišné soutěže,“ chválil. I navzdory konečnému výsledku tak spatřoval velké
rozdíly mezi oběma mančafty. „Od nás
to byl po dlouhé době fotbal, nepustili
jsme je do šestnáctky a vyrovnání při-

POHÁR OFS PROSTĚJOV
- SEMIFINÁLOVÁ FÁZE
šlo po jejich jediné střele na bránu, držení míče bylo tak osmdesát na dvacet
a diktovali jsme hru. Hráli jsme kombinačně, zatímco soupeř jen nakopával,
byla to ale dobrá taktika, aby hodně
neprohráli,“ bilancoval Gottwald. Příliš
tak neřešil ani neúspěšnou koncovku.
„Nedali jsme osm šancí, trefili jsme tyčky i břevna. Všichni chtějí dát branku,
každý má ale své limity, proto hrají kraj
a ne první ligu. Pro mě je směrodatné, že

zprávy od zeleného stolu...
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 26. srpna 2015 rozhodla:

1. Odehráno:
II. třída 3. kolo STK schvaluje bez závad, III. třída 3. kolo STK schvaluje bez závad, IV. třída 3. kolo STK schvaluje bez závad.
2. Změny termínů utkání:
II. třída TJ Sokol Přemyslovice – TJ Haná Prostějov, původní termín neděle 11. října 2015 od 15.00 hodin, požadovaný
termín sobota 10. října 2015 od 15.00 hodin.
II. třída FK Skalka 2011 – TJ Sokol Držovice, původní termín sobota 10. října 2015 od 15.00 hodin, požadovaný termín
neděle 11. října 2015 od 15.00 hodin.
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. Dohoda.
IV. třída TJ Biskupice – TJ Sokol v Pivíně „B“, původní termín neděle 13. září 2015 od 16.00 hodin, požadovaný termín
sobota 12. září 2015 od 16.00 hodin a hřiště Pivín. Dohoda oddílů.
IV. třída TJ Sokol Mostkovice „B“ – TJ Sokol v Pivíně „B“, původní termín sobota 17. října 2015 od 15.00 hodin,
požadovaný termín neděle 18. října 2015 od 15.00 hodin. Chybí dohoda.
Starší žáci TJ Sokol v Pivíně – TJ Sokol Plumlov, původní termín sobota 5. září 2015 od 14.00 hodin, požadovaný termín
sobota 5. září 2015 od 10.00 hodin. Dohoda oddílů.
Mladší žáci TJ Sokol v Pivíně – TJ Haná Nezamyslice, původní termín neděle 13. září 2015 od 10.00 hodin, požadovaný
termín středa 16. září 2015 od 17.00 hodin. Dohoda oddílů.
3. Různé:
Zápis 1. kola II. třídy TJ Sokol Brodek u Prostějova – TJ Sokol Čechovice „B“ je uzavřen.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS, odsouhlasil Roman Minx, předseda STK
Disciplinární komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 27. srpna 2015 rozhodla:

1. Nepodmíněně:
Jindřich Koudela (TJ Sokol Otaslavice) – 3 SU od 23.8.2015, DŘ čl. 48/3.
Michal Kaňák (Sokol Tvorovice) – 3 SU od 24.8.2015, DŘ čl. 48/3.
Milan Tesařík (TJ Pavlovice u Kojetína) – 4 SU od 24.8.2015, DŘ čl. 48/3.
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!

Sezóna malé kopané začala pohárem
PROSTĚJOV Soutěžní ročník
2015/16 v malé kopané na Prostějovsku odstartoval základními skupinami
Poháru města Prostějova mužů. Byly
tři a hrály se v Laškově, Brodku u Prostějova a Dřevnovicích v rámci akce
Sportuj s námi pod hlavičkou České
unie sportu.
Na poslední chvíli se z pohárového klání
odhlásil tým FK Vrbátky, tudíž všechny
tři grupy byly tříčlenné. Z každé postoupily do semifinálové části dva nejlepší celky. Turnaje v Laškově se osobně zúčastnili
senátorka Parlamentu ČR Božena Sekaninová a předseda Komise malé kopané
i člen výkonného výboru Okresního svazu České unie sportu Prostějovska Pavel
Kočíb, turnaje v Brodku u Prostějova
i v Dřevnovicích pak navštívila revizorka
Komise malé kopané Jiřina Kučerová.

Základní skupina A (hřiště Laškov): MK Medvědi
Prostějov – Spojené kluby Hluchov/Čehovice 2:1, 1.FC
Laškov – Medvědi PV 1:1, Hluchov/Čehovice – Laškov
1:0. Rozhodčí: Bedřich Lízna.
1. Medvědi PV
1 1 0 3:2 4
2. Hluchov/Čehovice 1 0 1 2:2 3
3. Laškov
0 1 1 1:2 1
Základní skupina B (hřiště Brodek u Prostějova): SK
Juniors SEMOS Hluchov – SK Chaloupka Prostějov 1:2,
MK Brodek u Prostějova – J. Hluchov 9:2, Chaloupka PV
– Brodek u PV 2:0. Rozhodčí: David Kopecký.
1. Chaloupka PV
2 0 0 4:1 6
2. Brodek u PV
1 0 1 9:4 3
3. J. Hluchov
0 0 2 3:11 0
Základní skupina C (hřiště Dřevnovice): SK Mexico
Víceměřice – SK Dřevnovice 0:1, SK Tomek Dobrochov
– Víceměřice 5:0, Dřevnovice – Dobrochov 4:7.
Rozhodčí: Bohuslav Krátký.
1. Dobrochov
2 0 0 12:4 6
2. Dřevnovice
1 0 1 5:7 3
3. Víceměřice
0 0 2 0:6 0
Město Prostějov finančně podporuje
malou kopanou ČUS Prostějov. (kopa,son)

každý viděl rozdíl mezi nižší a vyšší soutěží,“ doplnil kouč kralických fotbalistů.
To současně hrané utkání sice přineslo jednoznačný výsledek, herně to ale
tak rozdílné nebylo. „První poločas
byl vyrovnaný, na rozdíl od Čechovic
jsme ale proměnili šance a vedli jsme
3:0, oni pak navíc neproměnili penaltu. Ve druhé půli to pak prostřídali
a dohrávalo se to v poklidu bez emocí,“
popisoval hlavní kouč vítězů Petr Kiška. Jeho výběr to nepojal jako přátelské
utkání a podařilo se mu ho povzbudit
po nezdařilém návratu do I.A třídy
v podobě dvou porážek a jedné remízy.
„Musím vyzdvihnout přístup, hráči se
chtěli ukázat a povedlo se jim to. Situace jsme řešili kvalitněji, zatímco soupeř
se v koncovce ukvapoval. Pochvalu
si zaslouží hlavně Moravec, Vysloužil
a Dvořák, hráli nadstandardně,“ ocenil.
Výsledek z přípravného utkání 0:11
se tak ani trochu neopakoval. „Až tak
mě to nepřekvapilo, v soutěži máme
podobné výsledky. Přeju si, aby se
i jim vedlo a všichni tři jsme se v tabulce

zvedli. Teď nás čekají Kralice a těšíme se
na ně a chceme je porazit, moc ale nechybělo, abychom narazili na Mostkovice,“ pousmál se Kiška.
Z celé semifinálové čtveřice tak povzbuzení nezavládlo pouze v Čechovicích,
které navázaly na momenty proti Lutínu a opět vysoko prohrály. „Nálada je
špatná, taková bezmoc. Všichni chtějí,
ale svazuje je strach, že něco pokazí.
Po hrubých individuálních chybách to
bylo brzy 0:3 a penalta už byla zmar,“
krčil rameny lodivod poražených Jaroslav Klimeš. Osobně však nepřestává
věřit, že mužstvo ukáže svůj charakter
a z nepříznivého období se brzy dostane.
„Když se daří, tak je vše v pořádku, teď
se ukáže síla mančaftu, jak je schopné
semknout se, zabrat, zabojovat. Není
to až tak o technice, ale o srdíčku, bojovnosti a zkušenostech,“ poukázal
s tím, že v rámci přípravy na Mostkovice
dal příležitost všem a hned čtyřikrát střídal již o přestávce.
(jim)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

Konice doma nezaváhala
Konice

I.A třída skupina A

KONICE, PROSTĚJOV Po úvodní porážce
2:3 dokázali hráči Konice potřetí v řadě bodovat. Ve 4. kole „A“ skupiny I.A třídy přivítali na svém hřišti Slovan Černovír a stejně
jjako při domácí premiéře výsledkově nezaváhali, podařilo se jim tak potvrdil týden starou remízu z trávníku Moravského Berouna. Aktuálně jsou tak již třetí, když táhnou
sedmibodový peloton. A v příštím kole přivítají po změně pořadatelství na svém hřišti celek Maletína, ten je zatím poslední.
Sokol Konice
TJ Slovan Èernovír
3:1 (2:0)

Branky: 4. a 60. Antl, 21. Rus – 87.
Havelka. Rozhodčí: Krpec – Kučera,
Běhal. Sestava Konice: Machač – L.
Bílý (75. P. Sedláček), Rus, Řehák, F.
Drešr (84. Laštůvka) – M. Drešr (58. F.
Bílý), T. Sedláček, Kořenovský, Vogl –
Blaha (80. Gottwald), Antl (88. Jurník).
Trenér: Radek Řehák.
Hodnocení trenéra Konice
Radka Řeháka:
„Konečně se nám po třech zápasech,
kdy jsem musel kritizovat výkon,

povedlo přenést do soutěže to, co jsem
po letní přípravě čekal. Panuje spokojenost, vítězství jsme si zasloužili.
Od první do devadesáté minuty jsme
byli lepší, oni se radovali z jediné naší
chyby, kdy jsme již pětkrát vystřídali.
Diktovali jsme hru, byli jsme silnější
na míči a pomohli nám i rychlé branky.
Konečně se nám začalo dařit a byli
jsme rychlejší, agresivnější, silnější
v kombinaci. Nejprve se po kombinační
akci střelou přes obránce prosadil
Antl, pak Jara Rus zahrál standardku
z pětadvaceti třiceti metrů od tyčky do
šibenice. Měli jsme i další šance a po
pauze jsme zvýšili na 3:0.“
(jim)

Mostkovičanky zvládly generálku vítězně
MOSTKOVICE, PROSTĚJOV Již
o tomto víkendu zabojují fotbalistky Mostkovic o své historicky
premiérové divizní body. Stane
se tak v neděli od 10:00 hodin na
domácí půdě proti Mutěnicím
a poslední prověrku před tímto
soubojem zvládl tým Jaroslava
Karafiáta na jedničku. Soupeřem
mu byly taktéž divizní Kotvrdovice a zrodila se výhra 2:0.
„Jsem spokojen, splnilo se to, co
jsme od zápasu očekávali. Ve druhé
půli jsme si vyzkoušeli i Hasovou

na pozici brankářky, protože Monča
Mikešová na první zápas nebude
a jsem spokojen,“ chválil kouč vítězek.
O vedoucí branku se přibližně
v polovině první půle postarala
Kateřina Jančíková, necelých deset
minut před pauzou zvýšila Denisa
Haluzová. „Hráli jsme, co jsme chtěli,
a podařilo se nám dát branky po
pěkných akcích. Byli jsme lepší na
míči, dostávali jsme se do mnoha
šancí a škoda jen, že jsme nevyužili
i nějaké další, byl to ale z naší strany
povedený zápas,“ těšilo Karafiáta,

jenž dal příležitost celkem šestnácti
hráčkám.
(jim)
TJ Sokol Mostkovice
TJ Sokol Kotvrdovice
2:0 (2:0)

Branky: 23. Jančíková, 37. Hasová.
Sestava Mostkovic: Mikešová –
Kraváková, Koudelková, Hasová,
Vaverková – Jančíková, Haluzová,
Holubová, Chytilová – Borovcová,
Domesová. Střídaly: B. Karafiátová, T.
Karafiátová, Hejcmanová, Mlčochová,
Ptačníková.Trenér: Jaroslav Karafiát.

VEÈERNÍK V NOVÉM I SE SPORTEM
●● celobarevné vydání

●● více sportu

●● více fotografií

Lipová
Plumlov
Mostkovice

nálada v mužstvu zůstala. Sice jsme prohrávali, dokázali jsme ale otočit na 2:1
i 3:2, a byť domácí vždy vyrovnali, tak
jsme si šli za vítězstvím a před koncem
jsme dali rozhodující gól. To jsme ještě
neproměnili penaltu ani dva nájezdy, minimálně o gól jsme byli lepší. Nepřímo to
uznal i domácí trenér, který vyzdvihl naši
bojovnost. Výborný týmový výkon, se
čtyřmi body se ale zatím nikdo nezachránil. Je to první korálek a ale musíme hrát
dál a potvrdit to doma. Jsem rád, že si to
kluci užili, a teď je zvu na trénink, nesmíme usnout na vavřínech.“

I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Zkrat ex-určického gólmana Miroslava Nejezchleba v samém
úvodu střetnutí pomohl hráčům Lipové,
aby se stali prvním mužstvem, jemuž se
v aktuální sezoně podaří vyzrát na lutínského nováčka „B“ skupiny I.A třídy. Tamější ambiciózní celek
zatím jen naděloval, nyní odešel s prázdnou a přišel o první
pozici. S porážkou se musely smířit rovněž Klenovice na půdě
Slatinic a nevedlo se ani Čechovicím v derby s Mostkovicemi.
Znamená to pro ně pád na poslední pozici s nelichotivým skóre 2:10. Naopak pro Mostkovice to byla první výhra v sezoně
a stejně tak se dočkal i Plumlov.
Čechovice
Klenovice
Klenovice

FKM Opatovice-Všechovice
TJ Sokol Plumlov
3:4 (1:2)

Moravec) – Kolařík, Dvořák. Trenér:
Petr Kiška.

Branky: 21. Gerhard, 52. Bartošík, 70.
Hostaša – 33. a 59. Dvořák, 42. Gryglák,
82. Hladký. Rozhodčí: Adamec – Vrba,
Koláček. Sestava Plumlova: Simandl
– Ostratický, Gryglák, Kocourek, Klváček – Varga, Hladký, Ševcůj, Křupka (88.

Hodnocení trenéra Plumlova
Petra Kišky:
„Herně i výsledkově to bylo naše nejlepší
utkání na podzim. Bylo to povedené od
všech kluků, hodně důležité se ukázalo
i středeční utkání s Čechovicemi, vítězná

Hodnocení hrajícího trenéra Lipové
Pavla Růžičky:
„Jsem spokojen, ale vyloženě bych to
nepřeceňoval. Celý zápas velice ovlivnila
dvanáctá minuta, kdy šel dlouhý balon
na našeho útočníka a nastal zkrat jejich gólmana, který se po souboji ohnal
a v nepřerušené hře ho udeřil loktem do
obličeje. Nechal se tak hloupě vyloučit
i byla z toho penaltu, kterou Martin Liška proměnil. Věděli jsme, že soupeř je
silný, tak jsme stále byli více v defenzivě
a spoléhali na brejky, krátce před pauzou
jsme dali tyčku, když Liška utekl po pravé
straně a nacentroval na hlavu Nováka. Po
SK Lipová
změně stran měl hostující tým tři nepříTJ Sigma Lutín
jemné střely, pak ale zvýšil Marťa Dostál
2:1 (1:0)
a měli jsme i další brejky. Hostům se poBranky: 13. Liška z penalty, 51. Dostál dařilo snížit a závěr byl hektický, zbytečně
– 83. Vymazal. Rozhodčí: Oulehla – jsme se strachovali o výsledek.“
Sigmund, Odstrčil. ČK: 12. Nejezchleb
SK Slatinice
(Lutín). Sestava Lipové: R. Vybíhal –
TJ
Sokol
Klenovice na Hané
Barák, Macourek, Spáčil, Žilka – M. Vy4:0 (3:0)
bíhal (85. P. Koudelka), Takáč, Novák,
Jamrich (90. Růžička), Répal (25. Do- Branky: 12. Kryl, 19., 45. a 78. Veselský.
stál) – Liška (80. Z. Koudelka). Hrající Rozhodčí: Konečný – Vrba, Janáček.
Sestava Klenovic: Polák – Frys, Liška,
trenér: Pavel Růžička.

T. Cetkovský, Losman – Vitásek, Frýbort
(20. R. Cetkovský), Rozehnal, Smékal –
Borovský (60. Prášil), Přikryl (46. Dvořák). Trenér: Vladimír Horák.
Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:
„Tentokrát nám to celkově nevyšlo, neměli
jsme na to. Hráli jsme nedisciplinovaně
a nedůrazně, první dvě branky jsme soupeři nabídli a třetí do šatny vlastně taky. To
rozhodlo a pak jsme inkasovali ještě jednou z úniku. Obránci si nedokázali poradit
s jejich rychlými útočníky, ani uprostřed
jsme nedokázali zabránit tomu, aby jim
posílali míče. Byly tam slibné okamžiky, ale
s ubývajícím časem a silami jsme se vytráceli a byli jsme nakonec rádi, že už je konec.
Těžko se mi to hodnotí. Poprvé jsem musel střídat již v půlce prvního poločasu, kdy
se nám zranil Frýbort, podruhé o přestávce, kdy jsem chtěl udělat nějakou změnu.“
TJ Sokol Èechovice
TJ Sokol Mostkovice
1:3 (1:2)

Více na straně 29 (jim)
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IV. TØÍDA:
5. kolo, sobota 5. září. 16.30:
Tvorovice – Želeč, Mostkovice
„B“ – Biskupice, Pivín „B“ – Pavlovice u Kojetína, Přemyslovice „B“
– Brodek u Prostějova „B“ (neděle
6.9., 16.30), Plumlov „B“ volno.
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
DOROSTU:
5. kolo, neděle 6. září, 10.00:
Haná Prostějov – Brodek u Konice, Plumlov – Brodek u Prostějova,
Nezamyslice – Otaslavice (sobota 5.9., 14.00), Pivín – Kralice na
Hané (neděle 6.9., 14.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SKUPINA „B“:
5. kolo: Mostkovice – Mutěnice
(neděle 6.9., 10.00), Kostelec na
Hané – Líšeň (neděle 6.9., 13.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu! (jim)

Vyhrála jen „Nezátka“ a Kostelec, zbytek padl
v závěrečné desetiminutovce se domácím podařilo alespoň kosmeticky upravit výsledek a góly obránce Martince
a náhradního brankáře Loučky snížili
alespoň na 2:5.

II.B třída skupina A
Kostelec na Hané

PROSTĚJOVSKO Gólem v poslední miPivín nutě ze snad poslední akce zápasu dokázali hráči Nezamyslic dokonat obrat proti
Nezamyslice
Vrchoslavice přerovskému „béčku“ a přivézt si domů ve
4. kole „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého
KFS všechny tři body. Vítězství se dočkali
i hráči Kostelce, jimž se na lavičku vrátil hlavní kouč Ivo Vykopal.
Naopak Vrchoslavice podruhé v řadě padly, když to doma vypadalo na hodně velký debakl, a nejtěžší porážku museli strávit v Pivíně. Ten inkasoval v Horních Moštěnicích hned šestkrát
a perličkou je, že v roli střídajících hráčů se pak v hostující sestavě objevili Pavel Sedlák s Vladimírem Krčem. Tomuto duu je
dohromady již devadesát devět let!
TJ Sokol Vrchoslavice 1946
TJ Sokol Dub nad Moravou
2:5 (0:1)

Branky: 83. Martinec, 85. Loučka –
15. Rychlý, 51. a 75. Přecechtěl, 63.
Šálek, 67. Hronek. Rozhodčí: Šteier
– Perutka, Petr. Sestava Vrchoslavic:
Jurčík – Trávníček, Kankovský, Martinec, Ligač – Holub, Hradil, P. Horák

TJ FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Tovaèov
2:0 (1:0)

ml., Jiříček – Konupka (79. Loučka),
Menšík (64. P. Horák st.). Trenér: Dušan Václavíček.
Trenér Vrchoslavic Dušan Václavíček
měl po utkání vypnutý telefon, jeho
tým nezachytil začátek střetnutí a brzy
poprvé inkasoval, po půlhodině druhé
půle pak dokonce platil stav již 0:5. Až

do rychlých protiútoků, v náš prospěch
ale hrála jejich nezkušenost, navíc měli
jen jednoho náhradníka. Po celou
dobu jsme si vítězství zasloužili, Lukáš
neměl moc práce a musel řešit jedinou
střelu, nepříjemnou po zemi ale chytil.
Tlačili jsme je a měli jsme mnohem víc
ze zápasu, je to ale těžké, když soupeř
brání v deseti na šestnáctce.“

Branky: 5. a 79. Lužný. Rozhodčí:
1.FC Viktorie Pøerov „B“
Vojtek – Piták, Sedláček. Sestava KosTJ Haná Nezamyslice
telce na Hané: L. Menšík – Chocho1:2 (1:0)
láč, Baláš (87. Vařeka), Chytil, Barták
– Móri, T. Menšík, Langr (14. Muzi- Branky: 25. Dlouhý – 64. Kratochvíl,
kant), Grepl – Lužný (89. Zatloukal), 90. Špička. Rozhodčí: Vedral – Pitner, Kundrát. Sestava Nezamyslic:
Preisler. Trenér: Ivo Vykopal.
Soldát – Hájek (70. Wagner), Moler,
Hodnocení trenéra Kostelce na Hané
Král, Machálek – Musil (46. Frgál),
Ivo Vykopala:
Mariánek, Horák, Máj – Dostálík (60.
„Jsem spokojený s výsledkem, s výko- Špička), Kratochvíl. Trenér: Vlastimil
nem to bylo takové vachrlatější. Mu- Michlíček.
seli jsme se vrátit k tomu, co jsem dříve
Hodnocení trenéra Nezamyslic
nastolil, že každá změna je k lepšímu.
Vlastimila Michlíčka:
Navíc vedro bylo ubíjející a dopadlo to
takto. Musíme zapracovat na promě- „Opět nám chybělo pár kluků základní
ňování šancí, hostující gólman se ale sestavy, když byli mimo hru Mojtek,
dokáže proti nám vždy vytáhnout, ve Michal i Mirek Lakomí a Martin Přisvých letech vychytal neskutečné pří- kryl, někteří navíc hráli dopoledne za
ležitosti. Hosté se bránili a chtěli chodit 'béčko'. V první půli jsme byli slabší

a bránili jsme se, to nás hodně podržel
brankář. Víťa si i v pětačtyřiceti letech
poradil s řadou pokusů a neměl jen na
přímák do šibenice, ten byl nechytatelný. Je to náš vlastně jediný gólman pro
dvě mužstva, stejně jako minulý týden
tak musel za rezervu chytat hráč. Nám
se po přestávce podařilo naše šance
využít, proto jsme výsledek otočili. Zatlačili jsme je a z posledního centru se
hlavou trefil střídající Špička. Dohnali
jsme tam ztrátu s Čekyní a plus jeden
bod je dobrý. Radost zavládla velká,
bylo to pro nás důležité vítězství z
venku. Hra nebyla nic moc, bylo to ale
o nasazení a proměňování šancí, tak to
někdy bývá.“
TJ Sokol Horní Moštìnice
TJ Sokol v Pivínì
6:1 (4:0)

Branky: 18. Karas, 23., 28. 48. a 64.
Suchánek, 31. Prachniar – 60. J. Svozil.
Rozhodčí: Dorušák – Janáček, Koláček. Sestava Pivína: V. Svozil – R.
Švéda, M. Sedlák, Spálovský – T. Krč,
J. Svozil ml. (86. V. Krč), Vrba, Šišma –
Žondra – Filka, Hyžďál (46. P. Sedlák).
Trenér: Jaroslav Svozil st.

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Odjeli jsme bez tří hráčů základní sestavy, chyběli nám Valtr, Barnet a Vláčilík. Řekli jsme si, že budeme hrát ze
zabezpečené obrany a počkáme si na
soupeře, místo toho jsme ale dostali
čtyři branky z brejku a dva jsme si dali
polovlastní. Kluci vycítili, že s nimi lze
hrát fotbal, dvě šance jsme ale nedali,
když jsme trefili tyčku a pak míč zůstal
na brankové čáře. Oni nás potrestali
a do poločasu bylo rozhodnuto, prostě
naše herní nekázeň a střelecká nemohoucnost. Máme týden na vzpamatování, teď je u nás pouť a hostíme silný
Přerov 'B'. Tragédii z toho nedělám,
jsem ale naštvaný, soupeř nás vyučil
z produktivity a hráči si musí uvědomit, že je třeba plnit to, co si řekneme.
Suchánek dal již loni hodně branek, je
to silový typ hráče, co to umí jeden na
jednoho, a my jsme ho špatně zdvojovali. Nepomohlo nám ani přeskupení,
o poločase šel na hřiště sedmačtyřicetiletý Pavel Sedlák a na posledních
pár minut i dvaapadesátiletý Vladimír Krč. Zkušenosti ale přišly na plac
pozdě.“
(jim)

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

Derby pro Protivanov, Hvozd už bodoval
Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
„Nepodali jsme dobrý výkon, bude se ale
počítat výsledek 1:0 pro nás. Byl to klasicPROSTĚJOVSKO Premiérového bodu se ký remízový zápas a tentokrát jsme z ho...
Protivanov
upletli bič my. Vyhrávaly obrany a i vlivem
ve čtvrtém utkání sezony „B“ skupiny I.B třívedra se ani jedno mužstvo nedostávalo
Otinoves
dy dočkali fotbalisté Hvozdu. Po předešlých do vyložených šancí. Sázeli jsme na to, že
třech porážkách včetně domácího debaklu můžeme pětkrát vystřídat a hned o polood Velké Bystřice zabrali na půdě rezervy čase jsem sáhl ke třem změnám, soupeř
Nových Sadů a odvezli si bod za remízu 1:1. ale vydržel. Přesto se nám deset minut
Ve velké podzimní jízdě naopak pokračuje tým Jesence, zatím ještě před koncem podařilo dát branku, když
neprohrál a připsal si již třetí výhru, která ho i díky velice příznivému brankář střelu Tomáše Pospíšila vyrazil na
skóre posunula na druhou pozici. Pro tři body si v derby s Otinovsí tyčku, dorážka Fanu Pospíšila šla do brandošli také hráči Protivanova, ti jsou tak sice stále na mínus dvou bo- káře a ujal se až pokus Dalibora Sedláka.
Soupeř to chtěl zvrátit a trochu otevřel hru,
dech v tabulce pravdy, ale v průběžném pořadí jsou již pátí.
náš hráč pak šel sám na brankáře, ten ale
nájezd ustál. Chvíli jsme byli lepší my, chvíli
SK Protivanov
V. Nejedlý (46. Kropáč), M. Pospíšil soupeř, ale my jsme byli šťastnější a konečTJ Otinoves
(59. Šindelka), D. Sedlák – F. Pospíšil, ně jsme doma vyhráli.“
1:0 (0:0)
Grmela (46. R. Sedlák). Trenér: JoHodnocení trenéra Otinovsi
Branka: 82. D. Sedlák. Rozhodčí: sef Pospíšil. Sestava Otinovsi: Piňos
Tomáše Hrdloviče:
Malčánek – Valouch, Lizna. Sestava – Janeček, Hustý, Schmidt, Doseděl
Protivanova: M. Piták – M. Bílek – Andrýsek, Matocha, Mako, Kostka „Byl to oboustranně solidní zápas, kvalitní
(69. Ženata), Dvořák, Vybíhal, M. – Pavlinský, Zapletal. Trenér: Tomáš derby bez přehnaných emocí. Mrzí mě neproměňování šancí, chtělo to lépe dohrát
Sedlák – Z. Pospíšil (46. T. Pospíšil), Hrdlovič.
Hvozd
Jesenec

I.B třída skupina B

některé situace. Bohužel jsme ale gólovky
nedotáhli a potvrdilo se pravidlo, nedáš,
dostaneš. Vážím si toho, že se hráči k sobě
chovali korektně a blahopřeji Protivanovu,
my jsme si štěstíčko vybrali před dvěma zápasy. Měli jsme trošku více ze hry, byli jsme
fotbalovější a chodili jsme do brejků, ale
měli jsme z nich vytěžit víc. Myslím si, že
jsme měli více šancí, v první půli jsme trefili
tyčku, i ve druhé jsme mohli lépe zakončovat. Domácí třikrát vystřídali hned o poločase a chtěli nás čerstvými silami uhnat,
podařilo se nám ale po celých devadesát
minut vydržet.“

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:
„Již tradičně jsme nezachytili začátek a
hned od druhé minuty jsme prohrávali,
pak jsme ale během deseti minut otočili.
A jakmile jsme dali na 3:1, už to bylo podle našich not. Řekl bych vydařený zápas,
dobře jsme se na ně připravili a podařilo
se nám navázat na Slavonín. Kluci šli do
sebe, bylo tam nasazení, agresivita i rychlý
přechod do útoku na dva doteky, soupeři
navíc postupně docházely síly, takže to
byla hra na jednu branku. Jsem za to rád,
v létě jsme pro to něco udělali, potrénovali jsme a projevuje se to. Výsledky dělá
SK Jesenec-Dzbel
dobrá parta, navíc se nám osvědčil nový
TJ Sokol Babice u Šternberka
model trénování, kdy já jsem koučem z la5:1 (4:1)
vičky, tréninky vede Pepa Konečný a 'Uli'
Branky: 10. Konečný, 13. a 36. vlastní, 31. se stará o standardky.“
Zajíček, 64. J. Tichý – 2. Seyfried. RozhodFK Nové Sady „B“
čí: Habich – Přikryl, Lizna. Sestava JesenFC Hvozd
ce: K. Laštůvka – Žouželka (55. Motl),
1:1 (1:0)
Ullmann, Klicpera, Horák – Zajíček (78.
Továrek), D. Čížek, P. Tichý ml., Konečný Branky: 17. Kelar – 56. Krása. Rozhodčí:
– Navrátil (80. Z. Tichý), J. Tichý. Trenér: Vrána – Zavřel, Odstrčil. Sestava Hvozdu:
Koutný – Antl, Fiala, Mlýnský, Szekulics
Petr Tichý st.

(69. Kubica) – P. Muzikant, Vánský, P.
Grulich (62. Spurný, 90. D. Grulich), O.
Procházka, Krása – Křeček (87. K. Procházka). Trenér: Rudolf Švehla.

Hodnocení trenéra Hvozdu
Rudolfa Švehly:
„Sice jsme prohrávali, ale mohli jsme
i vyhrát, dvě minuty před koncem se
dostal do sóla David Křeček, už to měl
ale na dlouhou nohu a pod brankářem
poslal míč těsně vedle tyčky. Věděli
jsme, že máme těžké rozlosování a kluci pochopili, že se zatím sehráváme. Potřebovali jsme už ale i někde zabodovat
a věřili jsme si, že minimálně bod uděláme. Oni se na nás pokusili vlétnout
a my jsme hrozili z brejků, tentokrát
obrana pracovala perfektně a neudělala
chybu, solidně si vedla i záloha. Vyložených šancí jsme měli více než domácí,
třikrát jsme šli sami na brankáře. Oni
sice tlačili, ale jen po velké vápno. Nyní
se už těšíme na Protivanov, musíme se
ale sejít, někteří totiž půjdou v neděli
do práce.“
(jim)
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VEČERNÍKU
TOMÁŠ LANGER
TO
V uplynulém
uplynul týdnu odehrál dohromady o něco
víc než jedno
je
celé utkání, do toho pohárového
s Třincem naskakoval, v Otrokovicích byl
v základ
základní sestavě. V obou nechal významnou stopu.
stopu Tu nesmazatelnou v penaltovém
rozstřelu s Třincem, kdy po úvodní pětici šel
v šesté séri
sérii v době, kdy mohl rozhodnout.
Přestože nen
není typickým exekutorem standardních
situací, s tíhou
tího okamžiku se mazácky vyrovnal.
V Otrokovicích mohl efektním brejkem po hodině
hry rozhodnou
rozhodnout, koncovku ale optimálně nezvládl.
Přesto si zaslou
zaslouží nepochybnou pochvalu.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb

pohledem Karla Kroupy
„Naše mužstvo má svou kvalitu, takže jsme v pohárovém utkání dopředu
zbraně neskládali. Přestože Třinec byl favoritem, chtěli jsme přes tento druholigový celek postoupit a to se nám povedlo. Troufnu si tvrdit, že v prvním
poločase jsme na šance vyhráli my, nakonec byla podle mého názoru remíza
spravedlivá. Penalty jsou už samozřejmě loterie. Je ale třeba uznat, že posledních zhruba dvacet minut nás už Třinec zatlačil. Tady musím kluky pochválit, v této fázi utkání to už bylo, jak se říká, na krev. V několika případech se
ozvaly křeče, takže závěr dokázal, že umíme o výsledek zabojovat. Pořadí na
penalty určil trenér. Já jsem si věřil, že ji dám. Penalty nám vyšly, takže to trenér poskládal dobře. V dalším kole můžeme pouze překvapit a s tím také do
zápasu nastoupíme. Bude to určitě svátek jak pro nás hráče, tak pro fanoušky.
V Otrokovicích jsem na sebe cítil zvýšený tlak. Remíza nás mrzí, zvlášť po
tak dobře rozehraném utkání. Musíme vzít v potaz, že nám po pohárovém
čtvrtku tak trochu došel dech a sportovně uznat, že domácí dali do zápasu
srdíčko a i v deseti lidech nás ve druhé půli zatlačili. Vyrovnání bylo zasloužené. Je potřeba se dívat dál, a pokud se koncentrujeme na Třebíč a vyhrajeme, bude sezóna rozehraná opravdu perfektně.“
Karel Kroupa
útočník 1.SK Prostějov

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Zapomenuté penalty
Prostějov (tok) – Před zápasy play-off,
kdy může dojít na penaltovou loterii, se
tato herní varianta obvykle trénuje. „Perličkou je, že jsme na to ve středu zapomněli, musel jsem kluky volat zpátky na
hřiště,“ přiznal po zápase trenér František
Jura. A Zdena Fládr zrovna nedal - no,
ještěže si to vybral na tréninku!

Marek Hloch si proti
bratrovi nezahrál
Prostějov (tok) – Když už si oba bratři
nemohli zahrát ve stoperské dvojici
spolu ve stejném dresu, byla zde určitá
šance, že mohli ve čtvrtek nastoupit
aspoň proti sobě. Marek ovšem doplatil na svůj post stopera, který se v takovémto utkání prostě nestřídá. „Pokud
bychom vedli či prohrávali 3:0, asi bych
ho poslal na hřiště, ale za otevřeného
stavu to z pochopitelných důvodů nešlo,“ komentoval František Jura.

„Pohár chceme vyhrát“
Prostějov(tok)-Výšeuvedenýcitátnutno samozřejmě brát s rezervou. V kabině
před prvním kolem v Hodoníně totiž
František Jura nedopatřením prohlásil, že
„ten pohár chceme vyhrát“, přičemž měl
na mysli aktuální první kolo. „Od té doby
mi to všichni v klubu předhazují, ale to je
dobře,“ vysvětlil s úsměvem Jura. Nebo to
znamená, že by mělo „eskáčko“ nakročenodopohárovéEvropy?

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

OTROKOVICE Prostějovští fotbalisté patří i po čtvrtém kole
třetiligové soutěže k trojici, která v MSFL ještě neprohrála,
přičemž Velkému Meziříčí se to může ještě stát v dohrávce ve Vítkovicích. Přesto si svěřenci trenéra Františka Jury
z venkovského stadionu v Otrokovicích odváželi včera rozpačité dojmy po remíze 1:1. Normálně se bod z hřiště soupeře cení, ale tady to bylo rozjeté na tři...

exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Sestava prostějovského celku oproti
předchozím duelům zase tolik změn
nedoznala. Kromě brankářského postu
se v základu vyměnili pouze dva záložníci, i když většina borců měla v nohách
těžký čtvrteční zápas s Třincem a s postupujícím časem to začalo být znát. Snad
právě tento fyzický deficit byl tím rozhodujícím momentem, kdy v 77. minutě
trefil Nekuda ze sólového nájezdu pouze
vrchní polovinu břevna, takže míč se odrazil mimo. V tu chvíli mohlo být o vítězi
definitivně rozhodnuto. „Domácí by už

klubu, z něhož odešel po sezóně
2013/2014. A to nepříliš v dobrém.
Uveřejněné fragmenty odpovědí
svědčí o tom, že přání může být někdy otcem myšlenky.

Kroupovi bylo v Otrokovicích opravdu těsno. Nedovolené praktiky při jeho bránění
dokumentuje zákrok Rajnohy (s trojkou vlevo).
Foto: Tomáš Kaláb

Ovšem všeho moc škodí. Vehementní protesty proti odpískané penaltě
vynesly viktoriánskému kapitánovi
první žlutou, která se pět minut před
přestávkou zbarvila do červené po ostrém faulu na útočné polovině.
„Na Prostějov jsme si věřili a cílem byly
tři body. Viděl jsem tři zápasy Prostějova
a nebýt odpískaných penalt v jejich prospěch, těžko by vyhrávali. Kvalitu na to
nemají,“ vyléval si srdíčko ještě po utká-

ní. „Kluci hrají při zaměstnání, mnohdy
těžce pracují, jak se semkli po přestávce,
bylo příkladné. Nehrajeme o sestup, ale
vedeme tabulku, to už o něčem svědčí,“
byl naopak hrdý na svůj tým.
V myslích prostějovských fotbalistů převládalo zklamání nad ztrátou dvou bodů,
než radost nad ziskem dalšího plusového
bodu. Pokud budou na sebe tak nároční
i nadále, měly by dobré výsledky na jejich
kontě přibývat.

Na Třebíč už si asi domácí
dají zatraceně „bacha“
PROSTĚJOV Lekce to byla zatraceně tvrdá. Na jaře měla Třebíč
naprosto tristní bilanci, přesto
dokázala dát v Prostějově dva
góly v poslední pětiminutovce.
Tomu se dá říci dokonalý obrat.
Výsledkem sice byla „jen“ remíza,
cennější však bylo ponaučení do
budoucna.
Po stoprocentní bilanci „eskáčka“
v první sezóně, v níž Třebíč kopa-

la MSFL, přišlo v minulé sezóně
2014/2015 vystřízlivění. Po nejhorším výkonu podzimu přišla porážka
na Vysočině 0:1, poté už zmiňovaná
domácí remíza 2:2. Ani letos nezačala Třebíč nejlépe, po solidní remíze
1:1 na Slovácku přišla dvouzápasová smršť se skóre 0:8, dva góly dostali Horáci doma s Vyškovem a šestku
v Otrokovicích. Budiž ale varováním, že se z tohoto šoku oklepali a

v neděli otočili vývoj utkání s Líšní,
když na rozhodující dvoubrankový
rozdíl odskočili během dvou minut
díky Mellesovi. Početný kontingent
Afričanů z Horácka zmizel, zdá se
ku prospěchu týmu, který naposled
nastoupil ve složení: Matiášek - P.
Chalupa, Komínek, Havránek - Fall,
Dobrovolný, Chlup, Ošmera, Kostelecký - Florián, Melles.
Je dobře, že Třebíč vyhrála. Pro

domácí Prostějov přijede jako nevyzpytatelný soupeř, proti kterému
bude třeba podat stoprocentní výkon. „Proti Třebíči budeme opět bušit do zatažené obrany, takže pokud
si nevezmeme ponaučení z druhého
poločasu v Otrokovicích, budou
nás čekat hodně těžké dva následující zápasy,“ ví dobře asistent trenéra
Roman Popelka. A také všichni Večerníkem oslovení hráči.
(tok)

Bod z Otrokovic. Rozhodnutí měl na kopačce Nekuda
FC Vik O
1.SK Pv

1:1

OTROKOVICE Zápas dvou rozdílných poločasů přinesl souboj prvního a druhého celku tabulky MSFL v
Otrokovicích. Po tom prvním hosté
zaslouženě vedli, vyloučení kapitána
Mazoucha však domácí semklo a v
druhém poločase převzali iniciativu.
Přesto si mohlo „eskáčko“ s sebou odvážet o dva body víc. O vítězství přišli
Prostějované těsně před koncem...

Tomáš Kaláb

Špílmachr Zelenka, který po pohárové pauze opět nastoupil ve středu
zálohy, dostal po deseti minutách
nabídku od Nekudy, byla z toho ale
spíše jen propagační střela na Balážika. O minutu později byl Nekuda u
hranice šestnáctky ve výskoku faulo-

ván a rozhodčí nepřipustil diskuse o
odpískané penaltě. Exekuci pokutového kopu na sebe vzal nejlepší střelec Kroupa a střelou do levého horního rohu bezpečně poslal Prostějov
do vedení - 0:1. Z protiútoku mohl
srovnat po nečekaných odrazech Jasenský, sám ve velkém vápně ale mířil
křížnou střelou těsně vedle tyče. To
hosté těsně před občerstvovací pauzou dopravili míč do sítě a navíc po
nádherné kombinační akci, kdy Nekuda nechal vymyslet kolmici Zelenku, Kroupa zleva našel před brankou
Nekudu, asistentův praporek ale vylétl do vzduchu. Autor myšlenky výrok nezvrátil, naopak si vykoledoval
žlutou kartu. Kromě Fládrovy střely
mimo už první půle skvělé fotbalové
okamžiky nenabídla.
Po poločase se nejen kvůli rostoucí
teplotě začal zahřívat v prostějovské
brance Kofroň. Nejprve kryl Elšíkovu
střelu, po hodině hry po viktoriánské

Pozápasové hodnocení trenérù
Marek SEDLÁK
FC Viktoria Otrokovice:
„Chtěli jsme utkání vyhrát. Byl to
pro nás skvělý zápas prvního s druhým, něco takového jsme na začátku soutěže opravdu nečekali. O to
víc jsme jej chtěli odmakat. Zápas
ovlivnila červená karta, o penaltě nechci spekulovat. V
deseti se nám podařilo proti silnému Prostějovu zápas
vyrovnat, což svědčí o naší kvalitě. Soupeř nás ničím
nepřekvapil, ale i když jste na způsob hry Prostějova
nachystaný, je individuální kvalita Kroupy taková, že
situace dokáže spoluhráčům vytvořit. Celý tým musím
pochválit.“
standardce rychle rozehrál na Langera, který přeběhl hřiště jak žíznivá
čára, střelu ovšem Balážik vytěsnil na
roh. Následně přišly dvě tutovky Nekudy. Nejprve potáhl míč ve volném
prostoru Hirsch, načechral míč před

Roman POPELKA
asistent trenéra 1.SK PV:
„Bylo jasné, že nás čeká těžký, houževnatý soupeř, který nebude chtít dát kůži
zadarmo. Zápas se z našeho pohledu
vyvíjel ideálně, rychlý gól soupeře přece
jen zaskočil. První poločas jsme zvládli a v závěru získali ještě početní výhodu. Do druhé půle
jsme nastoupili zcela jinak, než jsme si řekli v šatně. Místo
abychom drželi balón a nechali běhat soupeře, opak byl
pravdou. Viktoria nastoupila ještě s větším odhodláním,
dala do hry vše, což se promítlo do zasloužené remízy. Nám
chyběla jiskra a lehkost hry, na čemž se možná podepsalo
čtvrteční pohárové utkání.“

branku a Nekudova hlavička snad
i lízla břevno domácí branky. To o
dvě minuty později se břevno otřáslo, když se předtím „Neky“ zbavil i
obránce, míč si ale ideálně nesrovnal
na kopačku. A tak přišel zákonitý

trest. Po nepřímém kopu zůstal neobsazený Silný, který ze skrumáže dotlačil míč do branky - 1:1.
Oba třetiligoví lídři si nakonec vcelku spravedlivě rozdělili po bodu,
pořadí v tabulce se nezměnilo.

„Všechno nám hrálo do karet, měli jsme
toho využít,“ litoval Martin Hirsch

OTROKOVICE Přestože si
Martin Hirsch coby pravý
pro Večerník
obránce hlídal především
Otrokovice (tok) - „A máte dovo- Tomáš KALÁB
soupeřovy ofenzivní hroty,
leno se mnou mluvit? Prostějovští
novináři to prý mají zakázáno,“ opá- mohl přispět k rozhodnutí celého zápasu. Nekompromisně
čil na žádost o rozhovor po utkání v si totiž naběhl do náhle volného pravého křídla, potáhl baOtrokovicích tamější kapitán Tomáš
Mazouch. To pouze svědčilo o jeho lón až k bráně a odcentroval na Nekudovu hlavu. Víc osobně
motivaci do zápasu proti bývalému udělat nemohl...

Mùže mluvit?

v necelé čtvrthodině nenašli morální síly
k obratu,“ byl po utkání přesvědčen asistent trenéra Roman Popelka.
Otrokovice toho v prvním poločase
mnoho nepředvedly a bůh suď, jak se
zrodily jejich vysoké výhry nad rezervou
Slovácka a Třebíčí. Pozoruhodné spíše
byly jejich tvrdé zákroky, které prostějovští borci hodně cítili. Ošetřován musel
být Kroupa, který si navíc ještě podvrtl
kotník, ostrý faul po odehrání míče se
vymstil Mazouchovi, který se při něm
vykartoval, a stejně vyloučen mohl být
v nastaveném čase Silný, který předvedl
likvidační zákrok na brankáře Kofroně
po odehrání míče.
Prostějovský rodák, toho času kapitán domácích Mazouch, byl smutnou
postavou tohoto zápasu. Jeho motivace proti klubu, z něhož neodešel
úplně v dobrém, se dala očekávat.

A DOCHÁZEJÍCÍ SÍLY

exkluzivní rozhovor
ovor

●● Byly Otrokovice v útoku hodně
nebezpečné?
„Bylo nám jasné, že do třetí ligy posílily, nyní jedou na vítězné vlně a
svou kvalitu tudíž budou mít, což se

potvrdilo. Směrem dopředu byly Otrokovice určitě dobré. Rozhodčí nám
pískl penaltu, navíc posléze soupeře
poslal do deseti, toho jsme měli využít, vždyť nám všechno hrálo do karet.

Za pouhý bod jsme si mohli pouze
my sami.“
●● Přitom šance na druhý gól jste
ve druhé půli měli?
„Přesně tak, prakticky celý zápas byl o
druhém gólu, kdybychom ho vstřelili, odvezli bychom si tři body. Soupeř
sice měl nějaké brejky, ale vyloženou
šanci si nevypracoval. Pak přišla standardní situace, opět z naší strany nepohlídaný hráč a zase jedeme domů
tak říkajíc s brekem. Tohle je špatné.“
●● Podepsalo se na výkonu čtvrteční pohárové utkání?

„V nohách jsme měli těžký zápas,
osobně jsem to cítil. I kluci říkali,
že mají těžké nohy. Na to se ale nesmíme vymlouvat. Když vedeme
jedna nula a hrajeme proti deseti,
musíme zápas odedřít. Druhý poločas tomu ale v našem podání neodpovídal.“
●● Vzali jste si dostatečné ponaučení z jarního domácího zápasu s
Třebíčí?
„Doufám, že ano. Tento zápas musíme
hodit za hlavu, soutěž máme stále velmi
dobře rozehranou, a pokračovat dál v

ch
kvalitních
ch.
výkonech.
gu
Třetí ligu
me
hrajeme
č t v r too u
sezónu,
me se
tak jsme
snad naučili
ceňovat
nepodceňovat
soupeře.. Doma
musímee hrát na
y, z venku
tři body,
jsou vítaus.“ Foto: archív Večerníku
ným plus.
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ESKÁČKO V POHÁRU POKRAČUJE, DO PROSTĚJOVA PŘIJEDE ZLÍN
Remízové utkání rozhodla penaltová loterie, v rozhodující
chvíli nedal místní odchovanec v dresu Třince Pavel Hloch!
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krát nezafungovaly podle ideálních slední pětiminutovce utkání se dva-

5
PK
4

EXKLUZIVNÍÍ REPORTÁŽ představ. V sestavě Třince scházel krát dostal do dobré šance střídající

pro Večerník

ex-slávista Benjamin Vomáčka, a tak
kapitánskou pásku hostů si navlékl
odchovanec prostějovského fotbalu
Pavel Hloch.

Tomáš
KALÁB
PROSTĚJOV Už před samotným výkopem bylo znát, že
do Prostějova zavítal profesionální fotbal. Ostatně
v samotné předzápasové administrativní rutině druhého
kola MOL Cupu (nový název
Poháru FAČR - pozn.red.) to
nebylo možné přehlédnout.
O to větší bylo zklamání
z předváděné hry v samotném utkání. Hosté z Třince
toho pohříchu mnoho nepředvedli a domácí třetiligový celek jim byl v prvním
poločase čtvrtečního měření
sil více než vyrovnaným soupeřem. Po přestávce s narůstajícím časem byla převaha
slezského celku zřetelnější,
branka ale nepadla. A tak vše
nakonec řešil penaltový rozstřel, načež pokutové kopy
posunuly do třetího kola 1.SK
Prostějov, který se tak může
těšit na souboj s prvoligovým
nováčkem ze Zlína!
Stav před výkopem
Přesně jak avizoval trenér František
Jura, doznala sestava eskáčka pro
pohárové utkání několika změn. Do
branky se tentokrát postavil zkušenější Tomáš Bureš, na levém kraji
obrany nastoupil Pavel Krejčíř a ve
středové řadě naopak chyběl špílmachr Lukáš Zelenka, kterého si
kouč šetřil na nedělní duel v Otrokovicích. Zálohu tedy držela parta
mladíků Koudelka, Petržela, Fládr
a Machálek. Dlužno říci, že bez větších problémů, přestože kraje tento-

Vývoj zápasu
Celé utkání spíše připomínalo poziční bitvu a o opravdové šance,
nad kterými by se divákům tajil
dech, byla velká nouze. Brzy začalo být oku zkušeného diváka jasné,
že jde o remízové utkání, gólu se
pravděpodobně nedočká. Ledaže
by jedno z mužstev udělalo fatální chybu, což se nakonec nestalo.
V některých pasážích první půle měli
dokonce domácí zřetelnou převahu
a Třinec spíše prokazoval, že prožívá
určitý herní útlum. Po změně stran
začínal mít celek z profesionální soutěže přece jen herně navrch, v závěru
se rozevíraly nůžky co do fyzické
zdatnosti. Kdyby hrál Třinec po celý
zápas stejně jako závěrečnou desetiminutovku, rozhodl by pravděpodobně o svém postupu v základní
hrací době...

Zásadní okamžiky
V první dobré pozici před hostujícím gólmanem se objevil kdo jiný,
než Kroupa. Po sedmi minutách hry
rozehrávali domácí nepřímý kop
a Rus hlavičkoval na zadní tyči pouze do boční sítě. Jeho další hlavičku
o něco později zneškodnil Brych.
Chvíli po vypršení úvodní dvacetiminutovky podnikl jeden z ojedinělých výpadů po křídle Koudelka,
střela ale prosvištěla nad břevnem
třinecké svatyně. Nedařilo se ani ze
standardních situací, Fládr ani Sus
se z přímých kopů neprosadili. Největší šance hostí v prvním poločase
přišla v 33. minutě, když po centru
Málek hlavičkoval zcela sám před
Burešem takovým „koníčkem“, že
míč vysoko přeletěl branku. V po-

Dedič, na druhé straně hlavičkoval
v záklonu nad branku Nekuda.
O osudu utkání tak rozhodovaly již
zmíněné pokutové kopy.

Osobnost utkání
Výrazných plejerů bylo na hřišti víc,
byť žádná úplně nezazářila. V hostujícím dresu patřil k nejlepším hráčům
bezpochyby Pavel Hloch, jehož výkon poněkud devalvovala neproměněná penalta. Uznání zaslouží také
domácí stoperská dvojice Martin Sus
- Aleš Rus, kteří spolehlivě odvraceli
nepříliš hojné výpady třineckých
útočníků. A v penaltové nadstavbě
na sebe upozornili Fládr s Langerem,
kteří ustáli tíhu okamžiku a proměnili rozhodující pokutové kopy.

Zajímavost duelu
Penaltový rozstřel je vždy atraktivním vyvrcholením jakéhokoliv pohárového utkání. Nejinak tomu bylo
i v případě tohoto duelu druhého
kola MOL Cupu. Příznivci obou
mužstev měli nervy napnuté k prasknutí. Přestože ani jeden z celků se
před utkáním nijak nevyjadřoval, jak
moc o postup stojí či nestojí, bylo
zřejmé, že větší uvolněnost panovala
v táboře eskáčka. A to se také nakonec potvrdilo. Parodií je, že smutný
příběh napal ten, na koho se přišli
podívat domácí i hosté. Kapitán
Třince Pavel Hloch vyrosl na prostějovských trávnících a byl to právě on,
kdo nedal rozhodující penaltu a poslal tak do třetího kola svůj mateřský
klub na úkor současného zaměstnavatele. Ten příběh napsal sám fotbal...

Atmosféra střetnutí

JSME TAM! Fotbalisté Prostějová právě tvoří valnou hromadu poté, co Tomáš Langer proměnil pokutový kop, který
eskáčku zařídil postup do třetího kola tuzemského poháru. A na Hanou tak přijede Zlín!
Foto: Tomáš Kaláb

jak šel penaltový rozstøel..
1. série: los vyhráli Třinečtí a Málek trefil levý dolní roh Burešovy branky - 0:1. Za domácí odpověděl bezchybnou střelou k pravé tyči Kroupa – 1:1.
2. série: hostující Dedič už při rozběhu nebudil příliš důvěry a jeho střela mířila hodně mimo! To zkušený Sus si
vybral levý dolní kout a poslal eskáčko do vedení – 2:1.
3. série: Teplý si vybral stejné místo jako jeho předchldce a vyrovnal – 2:2, zatímco na Pančochářovu dobře umístěnou střelu k pravé tyči Brych málem dosáhl, avšak nakonec se míč třepetal v síti – 3:2.
4. série: Bureš stejně tak vystihl Mozolův pokus, cestě „meruny“ za brankovou čáru ale nezabránil - 3:3. Jako
jediný se vyznamenal hostující Brych, který vyrazil nepříliš umístěnou Nekudovu střelu a začínalo se prakticky
odznovu!
5. série: v řádné poslední partii si Bureš po Tomečkově střele opět sáhl na míč, razance byla ale příliš velká - 3:4.
Před Fládrem tak stál úkol vyrovnat. To se mu zkušeně umístěnou střelou doleva nahoru podařilo - 4:4.
6. série: jelikož první pětice tedy nerozhodla, následovaly dál pouze dvojice. Hned první třinecký hráč, kapitán
Hloch zaváhal a jeho bombu zastavila tyč! Zato prostějovský hrdina Langer byl úspěšný a poslal domácí do třetího kola - 5:4.

Pozápasové hodnocení trenérů
František JURA - 1.SK Prostějov:
„V prvním poločase jsme byli určitě lepším týmem,
v poslední čtvrthodině jsme se naopak dostali pod tlak
a z naší strany to bylo takříkajíc ´na krev´. Vyloženou
šanci si ale Třinec nevypracoval. Posílal do šestnáctky
nebezpečné centry, které ovšem nedošly zpracování.
Postup jsme si podle mého názoru zasloužili, kluci bojovali, dřeli a jsem moc rád, že se to povedlo. Na penalty
jsem určil prvního Kroupu jako jistotu, další jasní střelci byli Sus a Nekuda, pak už se nikomu příliš nechtělo.
Pančochář s Fládrem se nakonec přihlásili sami a další
penalty už byly na hráčích samotných.“ (úsměv)

Radim NEČAS - FK Fotbal Třinec:
„Musím domácím pogratulovat k postupu. Naším problémem bylo proměňování šancí, protože jsme měli
čtyři stoprocentní a určitě mohli rozhodnout v normální hrací době. Prostějov hrál podle mého názoru na hranici svých možností, vše směřovalo dobře dopředu na
Kroupu, který získal většinu hlavičkových soubojů. Při
penaltách už nerozhoduje, jestli je tým z druhé či třetí
ligy, rozhoduje psychika hráčů a domácí to zvládli lépe.
Pavel Hloch si věřil a šel na penaltu, neproměnil, ale nedali i jiní, to nebyl z mého pohledu rozhodující moment
utkání.“

Výjimečnost pohárového duelu,
na který se přišla podívat více jak měsíční pauze opět Pivovar Kosíř. se losovala šťastná trojice, která ní vytvořily tábory skalních fapětistovka diváků, podtrhl partner Diváci tak měli postaráno o mo- vyhrála osvěžující ceny pro zbýva- noušků obou mužstev, fandilo se
utkání, kterým byl po několika- menty napětí také o přestávce, kdy jící horké letní dny. Kulisu utká- i hrálo v naprosto korektním duchu.

Pavel Hloch nezapomněl, Pro Tomáše Langera
kde jsou na hřišti postaveny tyčky...
PROSTĚJOV Z očekávaného
bratrského souboje nakonec
sešlo, v pohárovém utkání mezi Prostějovem a Třincem se na
hřišti objevil pouze ten starší
a zkušenější. Pavel Hloch (na
snímku) na relativně nedávno
domácím trávníku odehrál
dobré utkání, přesto odjížděl ze
„svého“ města nespokojen. Byl
to právě kapitán hostů, kdo nedal rozhodující pokutový kop...

Tomáš Kaláb

●● S jakými pocity jste po tři čtvrtě
roce nastoupil na zdejší trávník?
„Určitě se mi nehrálo špatně, byť
připouštím, že vrátit se jako host
do domácího prostředí, kde jsem
strávil čtyři roky, je hodně zvláštní...
Takové okamžiky ale fotbal přináší.
Zpočátku utkání jsem si připadal

trochu divně, ale v průběhu
hu hry se to
srovnalo.“
●● Nelze se ubránit dojmu, že
setiminuhrát jako poslední desetiminuděli byste
tovku celé utkání, odjížděli
spokojenější?
ká těžký
„Věděli jsme, že nás čeká
rová
soupeř, protože pohárová
ná.
utkání jsou vždycky zrádná.
Bylo jasné, že Prostějovv
s námi nebude hrát kombi-iát
nační fotbal, že bude hrát
ze zabezpečené obrany na
brejky, což se potvrdilo. Chvíli jsme
si na to zvykali, pak jsme si zvykli
a ke konci už soupeře zatlačili, ale
kýžený gól jsme nedali, takže přišly
penalty. Měli jsme zápas rozhodnout
v základní hrací době a byl by klid.“
●● Každopádně si ale dobře pamatujete, kde jsou na tomto hřišti
umístěny tyčky...
„Tak to máte pravdu...“ (úsměv)

Foto: www.fotbaltrinec.cz

●● Po loňském vypadnutí ve
čtvrtfinále s pozdějším vítězem
z Liberce je stopka ve druhém
kole asi zklamání?
„Zahrát si s Libercem byla určitě
dobrá zkušenost a je škoda, že tento ročník nás podobný zápas mine.
Život jde ale dál, když to nevyšlo
v poháru, soustředíme se na ligu
a musíme v ní začít sbírat body.“

to byla ŽIVOTNÍ PENALTA
PROSTĚJOV Pro pohárové
utkání nebyl v základní sestavě
a na hřiště se dostal až po hodině hry, kdy se trenér Jura rozhodl vystřídat oba krajní záložníky. Jelikož patřil mezi ty méně
vyčerpané borce, šel na šestou
sérii penalt s tím, že může rozhodnout o postupu do třetího
kola. A rozhodl!

Tomáš Kaláb
●● Předpokládám správně, že to
byla zatím vaše nejdůležitější penalta?
„Přiznám se, že ve své dosavadní
hráčské kariéře jsem takhle důležitou penaltu ještě nestřílel. Bude to
určitě jeden z momentů, na který
budu často vzpomínat.“

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

●● S jakými pocity jste šel ze střetřemu
dového kruhu vstříc penaltovému
puntíku?
om,
„Měl jsem určitou výhodu v tom,
kud
že jsem nemusel proměnit. I pokud
bych penaltu nedal, pokračovaloo by
ým
se dál. Takže jsem nebyl pod velkým
hlo
tlakem a právě to mi asi pomohlo
k tomu, že jsem nezaváhal.“
●● Měl jste jasno v tom, kam
m
poletí balón? Jak zafungo-m
vala alchymie mezi střelcem
a brankářem?
„Chtěl jsem to kopnout doleva, ale
v poslední chvíli mi tam gólman
skočil. Naštěstí jsem si toho všiml
a stačil reagovat, takže střela na pravou stranu byla už na jistotu.“
●● Byl jste určený trenérem nebo
další pořadí střelců už vyplynulo
ze situace?

Foto: Josef Popelka

„Další střelci penalt už určení nebyli,
kluci mi řekli, abych šel, tak jsem se
toho ujal. Po střídání jsem byl relativně čerstvý, ve dvou případech už
kluky koncem utkání chytaly křeče.
Naštěstí jsme ale závěrečnému tlaku odolali a bezbrankovou remízu
ubránili.“

Výsledkový servis poháru MOL Cup

2. kolo: Tasovice – Znojmo 1:3 (0:1), MFK Vyškov - HS Kroměříž 1:1 (0:1)na pen. 6:7, Stará Říše - Vysočina Jihlava 2:3 (1:1), 1.SK Prostějov – FK Fotbal
Třinec 0:0 - na pen. 5:4, Rýmařov - Baník Ostrava 4:3 (1:2), Český Krumlov České Budějovice 0:4 (0:3), Velké Meziříčí - Zbrojovka Brno 1:2 (0:1), Vltavín 1.FK Příbram 1:9 (0:4), Neratovice - Dukla Praha 0:4 (0:3), Union 2013 - Slavia
Praha 0:7 (0:3), MFK Chrudim - Hradec Králové 0:5 (0:1), Tachov - Baník Sokolov 2:2 (1:0) - na pen. 5:3, Baník Most - Klatovy 0:1 (0:0), Mohelnice - FrýdekMístek 1:2 (0:0), Králův Dvůr - Vlašim 1:1 (1:0) - na pen. 3:1, Dobrovice - Varnsdorf 1:2 (0:1), FC Hlučín - SFC Opava 0:1 (0:1), Vítkovice - Karviná 2:2 (2:0)
- na pen. 3:5, Slavičín - 1.FC Slovácko 2:0 (1:0), Olympia HK - Bohemians 1905
1:2 (0:1), Velké Karlovice - Fastav Zlín 1:6 (0:1), Karlovy Vary - MAS Táborsko 2:6 (1:3), Převýšov - Pardubice 0:5 (0:4).
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rozhovor Večerníku

„KOLOVÁ
NEUŽIVÍ
NIKOHO.
ANI
V
NĚMECKU
NE“
Petr Přikryl věří, že společně se svým bratrem Martinem udrží v Nezamyslicích extraligu
MOŽNÝ
NEZAMYSLICE,PROSTĚJOV
Ve vybrané společnosti
mistrů světa a dalších
medailistů ze šam-pionátů
se od letošní zimy znovu
ocitl Petr Přikryl se svým
bratrem Martinem. Oba
borci dokázali před rokem
úspěšně zvládnout prvoligové boje a vrátit do Nezamyslic extraligu. Nyní mají
blízko k udržení mezi elitou,
k tomu navíc bojují o postup
do Final Four. O všem rozhodne následující měsíc,
kdy se uskuteční závěrečný
turnaj. A případný posun
na medaili by pak dokonce
otevřel cestu k mezinárodní
konfrontaci. Nejen o tom
je dnešní exkluzivní rozhovor Večerníku, tentokrát
s nástupcem legendárních
bratří Pospíšilů, kteří ještě
za minulého režimu ovládali
televizní obrazovky...

●● Extraligová sezona je před svým
vrcholem, jak jste zatím spokojen?
„Loni jsme po dvou letech postoupili
zpátky do extraligy, takže cílem bylo udržet se. To zatím plníme a navíc ztrácíme
jen bod na čtvrtou Plzeň, čímž bychom
si zajistili postup na finálový turnaj. Tam
máme jen malou ztrátu a jsme nad plán,
právě zabojovat o čtvrté místo je teď naším cílem. Ale je to celkově vyrovnané,
současně máme jen čtyři body náskok
na šestou a sedmou pozici, z níž se padá.
Ale věřím tomu, že se nám to povede
a postoupíme dál.“
●● Cítíte při hře velký rozdíl oproti
první lize?
„To jo, dá se říct, že extraliga je o sto procent vyšší level. První ligou jsme prošli
celkem v pohodě a jednoznačně jsme
soutěž vyhráli, tam nejsou týmy na takové úrovni. Naopak v extralize hrajeme
proti mistrům světa ze Svitávky a Favoritu Brno, kteří jsou také stále na prvním
a druhém místě. Takže extraliga je už
nabitá.“
●● Jsou to prestižní souboje?
„To v každém případě. Člověk je chce
porazit, což se nám zatím ještě bohužel
ani jednou nepodařilo. (úsměv) Dokázali jsme s nimi uhrát několik remíz, ale
je vidět, že zkušenosti mají mnohem
větší. Měli jsme to třeba dobře rozehrané
a vedli i o dva góly, ale toto jsou mančafty
na světové úrovni, takže ztrátu dokázaly

hrával za dorosty, za muže, a do toho ještě
kategorii do třiadvaceti let, tudíž tři soutěže. To býval přes sezónu turnaj téměř
každý víkend. Měli jsme trénink čtyřikrát
týdně a jezdil jsem hrát do Boskovic,
což mi zabralo hodně času. Pak přišla
rodina a plno věcí muselo jít stranou, teď
už to není až tak časově náročné. Manželka byla hodně tolerantní a ve sportu
mě vždy podporovala. Strávil jsem sice
hodně času na kole, ale nelituju toho ani
náhodou. Mám aspoň dobrou postavu
a nejsem žádný 'vyžraný' kluk jako
spousta lidí okolo.“ (smích)
●● Čeho si za ty roky nejvíce ceníte?
„V kategorii do třiadvaceti let jsme se stali
třikrát mistry republiky a jednou vicemistry světa. V mužích jsme byli zatím
maximálně třetí v republice, ale i díky
tomu jsme mohli hrát Světové poháry,
kde jsme se umisťovali do pátého šestého
místa. Pak jsme se s kolegou z Boskovic
rozešli, tak jsem vytvořil dvojici s bratrem
o deset let mladším a snažím se vychovávat jeho. Teď zkoušíme extraligu třetím
rokem a doufám, že větší výsledky ještě
přijdou.“
●● A jak jste spolu úspěšní?
„Extraliga je zatím naším vrcholem, přičemž dosud jsme bojovali jen o záchranu. To se nám dvakrát nepovedlo a sestoupili jsme, pak jsme se ale hned vrátili
zpátky. Teď doufám, že to již protrhneme
a postoupíme do nejlepší čtyřky, v níž
bychom se mohli posunout do třetího
místa. První dva jsou jasní, ale na třetím
a čtvrtém místě jsou vyrovnané mančafty, může se stát cokoliv. Pak by se nám
otvíraly poháry všude po Evropě i třeba
v Japonsku, což by nás posunulo dál.
Potřebujeme trošku nabrat mezinárodní
zkušenosti a konfrontaci se zahraničními
týmy. Tady potkáváme stále stejné mančafty.“
●● Máte na medailové umístění dostatečnou kvalitu?
„Myslím si, že jo. Bratr je podle mě ještě
talentovanější než já, avšak nemá takovou píli. Má kolem sebe spoustu věcí, co
jej rozptylují, ale má na to. A vzhledem
k tomu, že jsme bratři, tak se známe poslepu, je to úplně něco jiného než s kolegou z Boskovic. Víte o sobě, i když ho
nevidíte, je to nějaká výhoda. Věřím, že
ještě velkých úspěchů dosáhneme.“
●● V čem jsou nejlepší české dvojice
prozatím úspěšnější než vy?
„Pouze ve zkušenostech. Oni je získali na
světové úrovni, hráli s top mančafty, kde
se kolová hraje zase jinak, a získali nové
poznatky. Už to pak není o technice, tu
má každý v extralize vytříbenou, ale právě o zkušenostech, jak zápas dohrát.“
●● Kolik se vás schází na tréninky?
„V Nezamyslicích je nás naštěstí šest,
takže příprava vesměs probíhá v takovém počtu, kdy trénujeme střelbu, rohy
a hrajeme proti našim spoluhráčům. Jedna dvojice hraje krajský přebor, druhá jen
tak pro zábavu. Máme ale tak proti komu
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„Je potřeba dostat tento spor
t do většího
povědomí, třeba to někoho př
iláká.
Jinak si myslím, že v České re
publice kolová
vymře, protože situace je všud
e špatná...“
budeme koncentrovat na listopad, abychom na leden byli nachystaní.“
●● Pociťujete, že se v České republice
po hojných letech nyní jedná o okrajový sport?
„To je pravda, ale v Nezamyslicích má
kolová dlouhou tradici a hrálo se to
tu vždycky. Bylo zde vždy dost kluků,
kteří to uměli hrát i trénovat. Nás si
našel pan Pavelka, který byl jako jeden
z mála schopen držet krok s mistry
světa bratry Pospíšilovými a zkoušel je
porážet. Začal nás trénovat a dal nám
základ a mnoho cenných zkušeností,
abychom se dostali na nejvyšší úroveň
v republice.“
●● Jaká je v kolové situace z hlediska
financí?
„Neuživí to asi nikoho. Prize money se
rozdávají až na Světových pohárech, kde
první dostane tisíc euro a desátý sto euro.
Tam nějaké peníze jsou, ale vše stejně
spolyká ubytování a cesta. Pro peníze to
tak nikdo nedělá, všichni to dělají pro radost a udržování se v kondici. Ale financí
to spolkne dost, jen kolo stojí třicet tisíc.
Plus všechny náhradní díly, které se na
tom rychle kazí, protože je to poměrně
tvrdý sport. Špice létají každý trénink
a musí se vyměňovat často. K tomu pronájem haly tři sta korun na hodinu, což
je také nemalá částka každý měsíc. Něco
nám přispívá Olomoucký kraj, na něco
máme vlastní sponzory a zbytek dáváme
ze svého.“

●● Jaký je zájem mezi sponzory?
„Jelikož kolová už v televizi moc nebývá,
maximálně čtyřicetiminutový záznam z
mistrovství republiky, a sponzoři chtějí
být vidět, tak je zřejmé, že do našeho
sportu moc peněz dávat nechtějí. Víceméně investují jen místní podnikatelé.
Nemají z toho žádnou extra velkou reklamu, ale dělají to proto, že tomuto sportu
fandí a líbí se jim. Prostě, co není v televizi, to nikdy nemá větší sponzory a doba
bratrů Pospíšilů je prostě nenávratně
pryč. Jen v Německu je to trochu jinak,
tam sponzory mají na lepší úrovni a mají
i mnohonásobně více týmů.“
●● Je třeba právě Německo tou zemí,
kde se lze kolové věnovat profesionálně?
„Hm, já si myslím, že taky ne. Nefunguje
to tak, že by se někdo věnoval jen kolové
a nic jiného nedělal, jako tomu bylo za
komunistů, kdy bratři Pospíšilové pouze

trénovali a hráli. Měli na to podmínky,
stát jim to umožnil, dával jim všechno,
proto se stali dvacetkrát mistry světa. To
se už nikomu nemůže v žádném sportu
podařit. Teď tomu člověk musí věnovat
nejen svůj volný čas, ale i ty peníze.“
●● Takže po celém světě je kolová koníček po práci?
„Ano. A je velmi rychle potřeba dostat
tento sport do nějakého většího povědomí, třeba to někoho přiláká. Jinak si
myslím, že v České republice kolová
vymře, protože situace je všude stejně
špatná. Od Svitávky a Brna až po Plzeň
žáků mají také pomálu. Když se v žácích
sejdou čtyři mančafty, tak je to moc.
Tím pádem klesá úroveň a konkurenceschopnost oproti zahraničním týmům,
kde je ta základna mnohem širší. Otázka
tedy je, jak to všechno bude dál, až naše
generace a současní dospělí či dorostenci
skončí.“

vizitka
PETR PŘIKRYL
✓ narodil se 10. března 1981
✓ mateřský klub: TJ Prima Nezamyslice
✓ největší úspěchy: vicemistr České republiky v dorostu, třikrát mistr České republiky do 23 let, stříbro
a bronz z mistrovství Evropy do 23 let (celkem čtyři účasti), účastník
Světových pohárů v kategorii mužů, druhý vicemistr republiky v kategorii mužů
zajímavost: před pár lety vytvořil dvojici se svým o deset let mladším
bratrem Martinem
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U nás najdete pro svoji práci podporu,
výukový program a vždy ochotného
spolupracovníka s radou i pomocí.
Kostelecká 417/5, Prostějov

Sourozenci Přikrylovi atakují extraligové
medaile.
Foto: archiv P. Přikryla
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Chcete pracovat a mít
zajištěnou existenci?
Obraťte se přímo na nás...

hrát a člověk získá nejvíc herní praxí, už
to není o tvrdém tréninku a dřině. Stabilitu na kole jsme za dlouhé roky získali
a teď už je to jen o řešení herních situací,
už trénujeme jen při hře.“
●● Nyní se připravujete na poslední
extraligové klání, co bude následovat
pak?
„Když skončíme pátí, tak máme konec
sezony. Šestý a sedmý přímo sestupuje,
první čtyřka hraje finále extraligy při finálovém dni sálové cyklistiky, který se koná
společně s krasojízdou. Pak už budou jen
přípravné zápasy a turnaje před mistrovstvím světa, kdy rozehráváme ten tým,
který tam pojede. A už se bude čekat na
leden, kdy začíná nová sezona.“
●● Takže volno třeba až do listopadu?
„V přípravě pauzy neděláme, trénujeme
stále stejně, jen když je třeba, tak přidáváme na intenzitě. V říjnu se hraje finále
extraligy, pokud tam postoupíme, tak se
budeme chystat o to intenzivněji. Když
skončíme pátí a horší, tak stačí, když se

www.ckvlha.cz/inpage/
viden-na-kole-podzim/

15040310352

Jiří

smazat. Výkonnostně jsme vyrovnaní,
ale rozhodují zkušenosti.“
●● Může být pro vás nyní výhodou,
že jste si v minulých letech prošli sestupem i postupem?
„Výhoda to být může. Teď už asi nesestoupíme a můžeme být v klidu, stejně
tak ani nehrajeme první ligu, že bychom
museli na sto procent postoupit zpátky
do extraligy. V první lize totiž člověk ztrácí výkonnost, nepotřebuje až tolik makat,
aby se dostal zpátky. Je zásadní jít okamžitě zpět nahoru.“
●● Máte pevně dáno, kdo je brankář
a kdo útočník?
„Vždy je to dané, kdo má co dělat a kde
se má pohybovat. Do brány jde ten s větším postřehem a lepší stabilitou na kole.
Když útočíme, ztratíme balon a není nikdo v bráně, tak je gólmanem ten, kdo se
vrací jako první, ale když se v bráně ocitnu já, tak se snažíme co nejdříve vyměnit.
Není to o tom, že by útočník neuměl
vůbec chytat, ale není na to trénovaný
a nemá dostatečnou jistotu. Když se
člověk jednou postaví do brány, tak už
tam zpravidla stráví celou kariéru, byť je
pár lidí, co se museli přeorientovat, když
ztratili parťáka.“
●● A vaší pozicí je tedy útočník?
„Ano. Měl bych dávat góly, nebo je
obránci chystat. Když se to povede, tak
to dávám do prázdné brány, jsou tam ale
dva a musíte něco vymyslet. Je to takové
kolektivnější, jeden sám nic neuhraje, ani
kdyby byl špičkový.“
●● Jak vypadá vaše příprava?
„Probíhá standardně, jednak v posilovně, což si každý musí určit individuálně,
pak na trénincích v tělocvičně se dá říct,
že teď už jen hrajeme a pilujeme rohy či
standardní situace. První dva roky jsme
se naopak jen učili stát a jezdit na kole,
střílet či držet stabilitu, teprve pak jsme
se mohli dostat ke hře s balonem. Právě
toto mladé hráče strašně odradí, je to velká makačka a rok dva si na balon nechytnou. Pak si řeknou, že je to hra o ničem,
kde se jen skáče a učí stát. Proto nemáme
žádné nástupce a nikoho, kdo by to hrál
v žácích, máme jen jedny dorosty, kteří to
ani neberou na sto procent. Dá se říci, že
po nás už nebude nic.,,“
●● Když je to tak náročné a zdlouhavé, co vás u kolové udrželo?
„Rodiče. Ti nás podporovali. Otec v nás
odmalička viděl dobré cyklisty a učil nás
jezdit na kole, takže když byla možnost
sportovat, šli jsme do toho. Viděl, že talent tam je, brácha už po měsíci stál, tak
to šlo dál a dál. Navíc ještě tehdy nebyly
počítače, chodili jsme s klukama do sokolovny a předváděli jsme se, kdo dřív
udělá poskok, kdo déle vydrží stát. Teď je
doba úplně jiná, existuje spousta dalších
zájmů a odlišných věcí.“
●● Jak dlouho se vlastně tomuto odvětví věnujete?
„Já dvaadvacet let, to je hodně dlouho.
Když jsem měl kolem osmnácti, tak jsem
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Ex-jestřáb Marek Indra: „Prostějov hrál dobře. Je vidět, že hodně posílil“
●● Takže momentálně panuje ve
Skalici tvrdá příprava?
„Docela jo. Vůbec jsem něco takového netušil, je to docela tvrdá
příprava. (smích) Já doufám, že se
dřina v sezoně pozitivně projeví,
navíc nemáme vůbec špatný tým. Je
zde několik zkušených hráčů, a pak
hodně mladých kluků, kteří tvoří zbylé dvě lajny. Doufám, že to bude lepší
než minulý rok, co Skalica měla, když
hrála o udržení.“
●● V létě nebylo dlouho jasné, jak

PROSTĚJOV V uplynulé sezoně oblékal zeleno-bílý, či zeleno-černý dres Juraj Jurík a také v novém ročníku se v kádru
Skalice objeví bývalý Jestřáb. Jednou z mnoha letních posil
týmu Martina Stloukala se totiž stal Marek Indra (na snímku),
nejlepší prostějovský prvoligový střelec ze záchranářské sezony. Odchovanec pražské Slavie tak po českých, kanadských
a švýcarských soutěžích opět okusí něco nového, v týmu se
navíc sešel s řadou kvalitních jmen, jako jsou Pavel Brendl,
René Školiak či Jan Novák. „Mohu se od nich aspoň něco přiučit. Radí nám mladším a spolupráce s nimi je výborná,“ těší
šestadvacetiletého útočníka, který po čtvrtečním utkání poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor.

Jiří MOŽNÝ

●● Po několika měsících jste se
opět vrátil na prostějovský led,
jaký to byl pocit?
„Bylo to fajn zase přijet do Prostějova
a vidět kluky. Člověk tu zná prostředí
i všechny lidi kolem. Ale výklep,
co jsme dostali, už tak fajn nebyl.
(úsměv) Ale těšil jsem se, prožil jsem
tu krásné dva roky.“
●● Stihl jste prohodit i pár slov s
bývalými spoluhráči?
„Jasně, před zápasem jsme se všichni
viděli, po zápase už moc ne, to jsme
zase spěchali domů. Ale poklábosili
jsme, co je nového, a tak.“

●● V čem jste spatřoval rozdíl, že
se podařilo vyhrát Jestřábům?
„Prostějov hrál dobře. Je vidět, že
hodně posílil, byť mu ještě několik
hráčů chybělo kvůli zranění. Líbilo
se mi, jak hrál, my toho už ale máme

“

Foto: Jiří Možný

Trénujeme třífázově a docela nás
to bolelo. Nechci se vymlouvat, ale bylo
to znát a hodně se to projevilo.

plné zuby, trénujeme třífázově a se to projevilo. Prostějov už totiž
docela nás to bolelo. Nechci se jen trénuje na ledě a občas si dá
vymlouvat, ale bylo to znát a hodně posilovnu.“

Fotbalistky
jdou do boje
PROSTĚJOVSKO částečně do neznáma vstoupí zkraje září oba regionální celky věnující se ženské kopané.
Oblastní přebor Blanenska se vinou
slábnoucího zájmu ze strany některých oddílů nepodařilo spustit i pro
nadcházející sezonu a jak Kostelec
na Hané, tak Mostkovice byly tudíž
nuceny posunout se o patro výš, do
divize. Zamířily do jihomoravské divize a s blížícím se obdobím burčáku
a posléze úrody klasického vína je tak
čekají příjemné cesty na Břeclavsko a
Hodonínsko.
V přípravě uhrály Mostkovičanky
remízu s Líšní, následně na turnaji ve
Vlkoši remizovaly 0:0 s Vítkovicemi
a 1:1 se Svätým Jurom, dalšímu slovenskému výběru KOVO Beluša
podlehly 0:2 a Vlkoši 0:3. A v generálce se podařilo vyhrát nad jiným
divizionářem z Kotvrdovic 2:0.
„Pauza byla krátká, nebylo moc prostoru na nahánění fyzičky a víceméně jsme se zaměřili na balon. Různé
nácviky jsou ovlivněné dovolenými
a prázdninami, ale takové problémy
jsou asi všude. Trénujeme dvakrát
týdně a náplň jsme museli trochu
upravit i kvůli horkům,“ shrnul Karafiát letní přípravu.
Další komplikací jsou nutné zásahy
do základní sestavy vinou vážných
zranění, která se v posledních týdnech a měsících nakumulovala. „Na
operaci půjde Štefková, proti Kostelci
si utrhla křižák. Lenku Karafiátovou
také čeká operace křižáku, Kozlovská
má problémy s kolenem a rovněž u ní
to vypadá, že na podzim do zápasů
nezasáhne. Holubová půjde na operaci s ramenem, takže na podzim taky
nebude k dispozici. Všechno to jsou
hráčky, které patří do užšího a zkušenějšího výběru,“ vyjmenoval velké
ztráty. (jim)
Startu sezóny žen na zelených trávních se bude Večerník podrobněji
věnovat v příštím vydání

mohl těšit třiadvacetiletý obránce
Michal Špaček. Jen o den později pak
mužstvo oficiálně opustil útočník Petr
Česlík, jenž se v sedmi duelech bodově neprosadil.
A od této chvíle se oddílovému vedení podařilo přivézt ještě několik dalších jmen. Již proti Skalici se poprvé
ukázali čtyřiadvacetiletý obránce Petr
Šenkeřík, jenž nasbíral více než stovku
extraligových startů, i o dva roky starší
zadák Marek Drtina, jenž se již blíží
metě dvou set prvoligových střetnu-

tí. Šanci ukázat se dostal i dvacetiletý
útočník David Hrazdíra.
No a o víkendu vyšlo najevo, že se
Jestřábi rozhodli formou hostování
angažovat brankáře Jakuba Neužila i
obránce Jiřího Vokurku, u obou má
navíc z pražské Sparty opci na přestup.
A aby to nebylo málo, tak na střídavé
starty přichází z Vítkovic vicemistr světa do osmnácti let Filip Kuťák
i jeho kolega z ofenzivy Tomáš Gřeš.
Oba posledně jmenovaní zastupují
ročník 1996.
(jim)

Štiky začínají od nuly!

KOSTELEC NA HANÉ Zapomenout na okres, čeká divize! Loňský suverén okresního přeboru
Blanenska - kostelecké štiky, odstartují v neděli novou sezónu. Na
domácím pažitu se popasují s brněnskou Líšní a rády by navázaly
na minulosezónní vítěznou šňůru.
„Líšeň jsme viděli v pohárovém
utkání s Mostkovicemi. Troufám
si říci, že bychom měli být favority,“ neskrývá ambice Marek Jelínek, trenér ženského týmu FC
Kostelec na Hané.
Jeho svěřenky sehrály v přípravném
období pouze dva přátelské zápasy
a oba vítězně. „Zvítězili jsme s Kot-

Velké Pavlovice – Podivín (sobota 5. září,
16.30), Vlkoš – Šardice (10.00), Mostkovice –
Mutěnice (10.00), Kostelec na Hané – Líšeň
(13.30), Medlánky – volno.

6. kolo, neděle 13. září,
16.00:
Šardice – Kostelec na Hané (sobota 12. září,
16.00), Podivín – Vlkoš (sobota 12. září, 16.00),
Mutěnice – Velké Pavlovice (15.30), Medlánky –
Mostkovice, Líšeň – volno.

7. kolo, neděle 20. září,
16.00:
Velké Pavlovice – Medlánky (sobota 19. září,
16.00), Vlkoš – Mutěnice (10.00), Líšeň –
Šardice (10.30), Kostelec na Hané – Podivín
(13.30), Mostkovice – volno.

8. kolo, neděle 27. září,
16.00:
Mostkovice – Velké Pavlovice (10.00), Mutěnice –
Kostelec na Hané (13.30), Šardice – volno, Podivín
– Líšeň, Medlánky – Vlkoš.

9. kolo, neděle 4. října,
12.30:
Šardice – Podivín (sobota 3. října, 12.45), Vlkoš
– Mostkovice (10.00), Líšeň – Mutěnice (10.30),
Kostelec na Hané – Medlánky, Velké Pavlovice
– volno.
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PŘEROV, PROSTĚJOV Počtvrté v
letním přípravném období si prostějovští Jestřábi po skončení klasických šedesáti minut vyzkoušeli své
umění v samostatných nájezdech a
také tentokrát v dovednostní soutěži neuspěli. Po Porubě, Frýdku-Místku a Havířovu se jim nepodařilo vyzrát ani na přerovského
soupeře, načež nerozhodný výsledek v normální hrací době přetavili
ve vítězství domácí Zubři.
V hostující bráně opět dostalo příležitost příjemné překvapení předsezónních testů Jakub Neužil a mladý
gólman udělal i tentokrát velmi slušný
dojem, když lapil celkem šestatřicet
puků. Ačkoliv tak domácí hráči svého
regionálního rivala vysoko přestříleli,
šedesát minut hry vítěze nepřineslo.
První změnu skóre přinesla hned
pátá minuta. V tu chvíli si svůj trest
odpykával Matouš Venkrbec a hned
za necelou minutu ho z lavice „vysvobodil“ David Šťastný, jenž se prosadil
po dorážce Kovaříkova pokusu - 1:0.
Zvýšit mohl poměrně záhy Popelka,
přečíslení dva na jednoho ale vyřešil
nepřesnou střelou. Jestřáby nastartovala až přesilovka při vyloučení
Přindiše. Po jejím skončení nejprve
nebezpečně pálil Čuřík, minutu nato
se před Slováka v přerovské bráně
natlačil Rod a bekhendovým zakončením uspěl – 1:1. Hostující radost

vrdovicemi i Horními Heršpicemi.
Zvláště generálka s Heršpicemi se
mi líbila po všech stránkách. Pokud
bychom se prezentovali stejným výkonem i v soutěži, nemám o naše výsledky strach,“ pochvaloval si Jelínek.
Kádr doznal minimálních změn.
Odešla jen dlouhoidobá stálice Luca
Hájková, pracuje se na příchodu
dvou Terez - Tiché a Strouhalové.
„Obě by měly být výraznými posilami. Lucka zamířila do 1.FC Olomouc a doufám, že se tam srovná,“
uzavírá Jelínek.
První mistrák sehrají Štiky v neděli
6. Září od 13:30 hodin na domácím
hřišti.
(zv) PROSTĚJOV Nejprve šest inkasovaných gólů a porážka od Přerova,
pak tři branky od stejného soupeře
a remíza, napotřetí už ale všechny
lapené střely a premiérové vítězství
v jestřábím dresu. To je dosavadní
vizitka šestatřicetiletého Luboše
Horčičky v prostějovské bráně od
Dohrávané 1. kolo, neděle
11. října, 15.00:
jeho letního příchodu ze Zlína. V
Velké Pavlovice – Vlkoš (sobota 10. října, jediném letním mezinárodním
12.30), Mostkovice – Kostelec na Hané (10.00), měření sil tak uspěli domácí JestřáMutěnice – Šardice (12.30), Medlánky – Líšeň,
bi, účastníka slovenské extraligy ze
Podivín – volno.
Skalice zdolali 3:0.
Dohrávané 2. kolo, neděle
V prostějovském dresu se poprvé
18. října, 12.00:
představili novopečené posily Marek
Podivín – Mutěnice (sobota 17. října, 15.00),
Drtina s Petrem Šenkeříkem v obraně
Šardice – Medlánky (10.00), Líšeň – Mostkovice (10.30), Kostelec na Hané – Velké Pavlov- a David Hrazdíra v útoku, v zadních
ice, Vlkoš – volno.
řadách dostal příležitost i Michal Špaček, jenž poslední čtyři ročníky strávil
Dohrávané 3. kolo, neděle
25. října, 14.30:
v zámoří. Samotnému střetnutí ale
Vlkoš – Kostelec na Hané (sobota 24. dlouho kralovali oba gólmani, téměř
října,10.00), Velké Pavlovice – Líšeň (sobota po celé dvě třetiny se marně čekalo na
24. října,12.00), Mostkovice – Šardice (10.00), úvodní branku.
Mutěnice – volno, Medlánky – Podivín.
Skóre se přitom mohlo měnit hned
Dohrávané 4. kolo, sobota
záhy, to když nepřesnost domácí obra31. října, 14.00:
ny pustila někdejšího mistra světa do
Šardice – Velké Pavlovice, Podivín – Mostkov- dvaceti let a vyhlášeného kanonýra Pavice, Mutěnice – Medlánky, Líšeň – Vlkoš (neděle
1. listopadu, 10.00), Kostelec na Hané – volno. la Brendla tváří v tvář Horčičkovi. Z tohoto minisouboje hned na počátku třetí
minuty však vyšel vítězně muž s maskou
a neopakovala se tak předešlá střetnutí,
kdy letní posila inkasovala jako první a
navíc velice brzy. Postupem času se ale
zdálo, že navrch mají spíše hostitelé ve

Moravskoslezská
divize žen, skupina „B“:
5. kolo, neděle 6. září.
16.30:

jsem moc rád, že jsem dostal důvěru.
Ještě to musím potvrdit a zavděčit se
trenérovi nějakými body.“
●● Nyní si tedy budete moci
vyzkoušet nejvyšší slovenskou
soutěž, jak jste zatím v klubu spokojen?
„Jo, jsem spokojen. Jsem na Slovensku
zatím čtvrtým týdnem a zatím se cítím
dobře. Jen jsem trochu unaven, možná
bychom mohli trochu odpočinout, ale
jinak fajn. (úsměv) Už se těším na sezonu, už aby vše začalo.“

Také Přerov zvládl lépe nájezdy

Jestřábi získali obránce i dravé útočníky

PROSTĚJOV Jak byly poslední
týdny v otázce změn kádru takové
pozvolnější, uplynulých sedm dní
přineslo radikální proměnu. Dotkla se jak hráčů do Prostějova přicházejících, tak i těch, kteří naopak
rodící se mužstvo krátce před startem první ligy opouštějí.
Hned v úterý oznámil klub prostřednictvím svých webových stránek, že
mladý útočník Jiří Peštuka se rozhodl
pro návrat zpět do zámoří, naopak
na premiérový start se ve stejný den

to s hokejem ve městě bude. Jaká je
aktuálně atmosféra v mužstvu?
„Dobrá, už by mělo být vše vyřízeno
a mělo by se normálně začít. Žádné
stresy třeba kvůli penězům nejsou a
parta se sešla dobrá.“
●● Jakou roli byste měl plnit
právě vy?
„Já sám nevím, to je spíše otázka pro
trenéra. Budu se snažit bodovat jako
třeba minulý rok v Prostějově, snad se
mi to bude dařit. Teď jsem byl ve třetí
formaci, ale na přesilovky jsem chodil,

ÚSTY TRENÉRA

VLADIMÍR KOČARA – asistent HC ZUBR Přerov:

„Konečně to byl zápas, jaký jsme si představovali. Byly v něm pasáže, ve kterých nás soupeř dostal pod tlak, což se nám zatím v přípravě, až na jednu třetinu s Havířovem, ještě nestalo. Ale myslím si, že jsme ten zápas zvládli velice
slušně. Máme šest zraněných hráčů a kluci, kteří dnes nastoupili, odehráli velmi dobrou partii.“

KAMIL PŘECECHTĚL – LHK Jestřábi Prostějov:
„Když mužstvo prohrává po druhé třetině 1:3, zraní se mu tři hráči a přijede
s hrou na tři lajny, tak je remíza velkým úspěchem. Proto jsem klukům po zápase poděkoval, že nic nevzdali a bojovali. Myslím si, že zápas byl vyrovnaný
a ta remíza odpovídá pohybu po ledě i vyjádření sil. Byli jsme důstojnějším
soupeřem než v domácím utkání, příprava už konečně začíná přinášet nějaké
ovoce v systému hry.“
ovšem trvala sto šest sekund, než se
po kombinační akci prosadil Michal
Popelka a vrátil Zubrům vedení - 2:1.
Také na počátku druhé třetiny musel
být ve střehu hlavně gólman Prostějova, zejména se musel ukázat při vlastní přesilovce, kdy se domácí dvakrát
dostali do nebezpečné pozice. Poprvé
mířili nepřesně, podruhé si se situací
dva na jednoho poradil Neužil. Přerovu se však přece jen při vlastním vyloučení podařilo skórovat, konkrétně
se tak stalo při hře čtyři na čtyři, když
Chmelíř našel před jestřábí brankou
Romana Pšurného a spolupráce
dvou někdejších extraligových hráčů
přinesla domácí vedení 3:1.
S mazáním dvougólového manka začali hosté na samém počátku závěrečné dvacetiminutovky, pouhých devětadvacet sekund od úvodního buly
se po Čuříkově vybídnutí prosadil

Venkrbec a bylo to 3:2. A protože pak
Zubři opět nevyužili několik nadějných pozic, podařilo se v čase 46:03
srovnat nové útočné posile Jakubu
Illéšovi. Rozjetý mladík si položil gólmana a úspěšně zakončil – 3:3.
Od této chvíle již kralovali oba gólmani a vyjasnění tak přišlo až při samostatných nájezdech. Jako první jel
domácí Šťastný a proměnil, podobně
se na druhé straně vedlo Venkrbcovi.
Jako druhý ze Zubrů se rozjel Kratochvíl a také on uspěl, naopak další
trojice Illéš, Stoklasa, Husák nebyla
úspěšná.
Po výhře 6:2 v Prostějově tak hokejisté Přerova uspěli i v druhém hanáckém testování. O skutečné body
ovšem půjde při vzájemném měření
sil až v sobotu 10. října, kdy se oba
výběry představí opět v MEO Areně.
(jim)

Horčička se proti Skalici dočkal výhry i nuly
LHK PV
HK SKA
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ÚSTY TRENÉRA

KAMIL PŘECECHTĚL – LHK Jestřábi Prostějov:

„Myslím si, že Skalica přijela téměř v kompletní sestavě a že to bylo velice kvalitní mužstvo. Podle mě jsme odehráli velice slušné utkání, výborné v defenzivě a s nebezpečnými protiútoky. Prosadili jsme se sice až v závěru, ale natolik je
Skalica zkušená, aby nás do šancí nepouštěla. Zvládli jsme to výborně a mám
z toho příjemný pocit.“

MARTIN STLOUKAL – HK 36 Skalica:
„Nehráli jsme dobře. První třetina byla z naší strany taková trošku vlažná. Ve
druhé třetině jsme podle mě byli lepší a celkem jsme v ní soupeře přestříleli.
Zatlačili jsme Prostějov do pásma a vytvořili si i pár šancí. Ve třetí třetině byl
Prostějov zase lepší a zvítězil zaslouženě.“
světlých dresech, byli nebezpečnější a
přes přetrvávající nedostatky v souhře
se dostávali častěji do náznaků velkých
možností. Není tak divu, že hostující
kouč Martin Stloukal nebyl po úvodních dvaceti minutách spokojen, i kvůli
horku a špatnému ledu nabádal hráče
k jednoduchosti a nahazování puků do
útočné třetiny, současně kritizoval kličkování ve středním pásmu a kombinace
před modrou čarou.
Částečně se to hráčům Skalice dařilo
praktikovat a vedle několika střel od
modré se dostali i do jedné tutovky,
stav ale zůstával 0:0. I díky tomu, že na
druhé straně Kajaba při vlastním oslabení taktéž neuspěl. Ani domácím se
ale nedařilo využít množství početních
výhod. Až krátce po skončení jednoho z
trestů napřáhl od modré Pavel Mojžíš a
z pozice pravého beka propálil vše – 1:0.
Zhruba v polovině závěrečného dějství
na prvního úspěšného střelce zápasu

navázal René Kajaba, jenž zakončil
zdárnou kombinaci celého útočného
tria a zvýšil na 2:0, navíc ihned přišla
další početní výhoda. Závěr ještě mohl
zdramatizovat Ivan Rachůnek, jenž se
před rokem mihl na pár trénincích v
Prostějově, než zamířil do Švýcarska,
ani prázdná brána mu však ke skórování
nestačila. O změnu stavu se tak tři a půl
minuty před koncem postaral navrátilec po zranění Lukáš Krejčík, jemuž se
přece jen podařilo využít alespoň jednu
přesilovku a po pravidlu nedáš, dostaneš upravit na konečných 3:0. Jen pár
sekund předtím se totiž Horčička vyznamenal proti brejku Školjaka s Jassem
na jediného beka.
V hostující sestavě se objevil mimo
jiné i bývalý Jestřáb Marek Indra, ani
jednapadesátka v tmavě zeleném dresu
ovšem na domácí nic nevymyslela a návrat šestadvacetiletého útočníka zpět na
Hanou tak nebyl vítězný.
(jim)
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Volejbal

RYCHLÝ
ÚVODNÍ MĚSÍC PŘÍPRAVY AGELEK UPLYNUL JAKO VODA VEČERNÍK
PROSTĚJOV Volejbalistky VK
AGEL Prostějov se dál usilovně chystají na novou sezónu
pro Večerník
2015/2016, přičemž výhradně
Marek
v domácích podmínkách abSONNEVEND
solvovaly už čtvrtý tréninkový
týden společné práce. Stejně jako tři předchozí proběhl na
plánovaně vysoké úrovni.
původní
zpravodajství

„Příprava stále pokračuje velice
dobře. Pořád se hodně věnujeme
kondici zejména při dopoledních
fázích, zatímco odpoledne patří převážně herní náplni. Holky makají
podle mých představ a k jejich nasazení nemám žádné výhrady. Navíc je potěšitelné, že se jim vyhýbají
jakékoliv zdravotní problémy a jsou
všechny v pořádku,“ spokojeně se

ohlédl za prvním absolvovaným měsícem Miroslav Čada, hlavní kouč
prostějovského vékáčka.
I nadále platí, že ze současného A-týmu v Prostějově trénuje pětice Veronika Tinklová, Sonja Borovinšek,
Nina Herelová, Barbora Gambová
a Solange Soares. Reprezentační
povinnosti plní sexteto Kathleen
Weiss, Quinta Steenbergen, Tatsiana

Mládí kontra zkušenost. Sarah Cruz (vpravo) a Vendula Valášková (vlevo) už se
přesunuly k reprezentaci ČR před MS do 20 let, zatímco Solange Soares dál
nabírá formu v Prostějově.
Foto: Marek Sonnevend.

Markevich, Sulian Matienzo, Melissa Vargas a Julie Kovářová, zatímco dvanáctá do party Liannes Simon
chybí kvůli čekání na nová víza. Pokud ale půjde všechno dobře, během
tohoto týdne by se měla k hanáckému kolektivu připojit.
V nízkém počtu však Agelky navzdory absenci řady členek národních
výběrů nejsou, neboť jejich příprava
stále probíhá společně s oddílovými
juniorkami. „Snažíme se, abychom
na každém tréninku měli dvanáct
hráček, což je ideální. Takhle se do
našeho procesu zapojilo už okolo
patnácti různých děvčat z klubové
mládeže VK a já je můžu jedině pochválit za výborný přístup i za to, jak
nám pomáhají,“ ocenil Čada.

V plánu jsou pouze Beachvolejbalový trenér Michal Provazník věří, že pár
dva přípravné turnaje
PROSTĚJOV Zvolna se blíží chvíle,
kdy volejbalistky VK AGEL trénující
na nový soutěžní ročník 2015/2016
sehrají svůj první přípravný turnaj.
Bude jím tradiční klání v Ostravě
o víkendu 12. a 13. října, tedy za necelé dva týdny.
„Stejně jako v minulých letech jsme zvolili takový model přípravy, v němž úvodních šest týdnů výhradně trénujeme s výrazným zaměřením na kondici a teprve
po uplynutí této doby přijdou na řadu
první přáteláky. Tenhle přístup se nám
v předchozích sezónách osvědčil, tudíž
jsme neměli důvod nic měnit,“ vysvětlil
Večerníku Miroslav Čada, hlavní kouč
prostějovských žen.
Ani po ostravském testu však poměrně dlouho nebudou následovat další přípravné duely. Teprve od 9. do
11. října se Agelky představí na meziná-

rodní akci v polském městě Samotuly
a hned půjde o zápasovou generálku na
vstup do UNIQA extraligy ČR, která
letos startuje 15. října. „Jde o to, že až do
začátku října budeme mít k dispozici jen
šest členek našeho kádru, neboť zbývající
půltucet zůstane ještě celé září v reprezentacích,“ připomněl Čada známou
skutečnost. „Tím pádem nemá velký
význam, abychom v takhle okleštěném
složení hráli nějaký vyšší počet přípravných utkání. Samozřejmě platí, že pokud
během druhé poloviny září ucítíme potřebu přítomných hráček po dalším přáteláku, zkusíme ho jednorázově domluvit třeba s některým českým soupeřem.
Uvidíme podle vývoje aktuální situace,“
odtušil Čada.
Více informací o blížícím se ostravském
turnaji přinese Večerník v příštím čísle.
(son)

Kadetky VK stříbrné v Dolních Studénkách

PROSTĚJOV Prvním přípravným
turnajem mladých volejbalistek VK
Prostějov bylo sobotní klání Bohemia Cup 2015 juniorek a kadetek
v Dolních Studénkách. Hrálo se pod
širým nebem na antuce. Za účasti
dvanácti celků skončil A-tým druhý
a B-družstvo desáté.
„Na přípravných turnajích nám
nikdy nejde primárně o výsledky,
což v tomto případě platilo dvojnásob. Mnohem důležitější bylo dát
rovnoměrnou příležitost všem holkám,
aby si dostatečně zahrály, proto jsme

pravidelně střídali bez ohledu na momentální skóre i to, jestli se děvčatům
dařilo nebo ne,“ přiblížil šéftrenér
mládeže VK Jaroslav Matěj.
Navzdory takovému přístupu vybojovalo prostějovské áčko stříbro. „Podstatné bylo, že úplně všechny hráčky včetně
béčka naplno bojovaly, nic nevypustily
a na danou fázi tréninkového procesu
předváděly dobrý volejbal. Navíc jsem
kromě důvěrně známých vlastních
odchovankyň viděl v akci i nové posily,
což bylo také pozitivní,“ připojil Matěj
ve svém stručném hodnocení. (son)

Adamčíková, Komárková
árková při ME „U
„U20“
U20“ zaúto
zaútočí
očí nnaa kov

PROSTĚJOV Večerník pravidelně informuje o tom, že členka VK
AGEL Prostějov Kristýna Adamčíková je vedle šestkového volejbalu hodně úspěšná také v plážové odnoži tohoto sportu. Málo se
však ví, že jejím beachvolejbalovým trenérem už poměrně dlouho je bývalý aktivní hráč ligové
úrovně a občan Plumlova Michal
Provazník.

Trenér Michal Provazník si se svými svěřenkami Kristýnou Adamčíkovou (vpravo)
a Annou Komárkovou rozumí.
Foto: Facebook

tomu přišly i první úspěchy,“ potěšilo kouče.
Těmi největšími zářezy bylo vítězství na Mistrovství republiky do
20 let a druhé místo z národního
šampionátu U22. „Republiku dvacítek holky vyhrály naprosto suverénně, čímž vlastně potvrdily svou
nominaci na Mistrovství Evropy. Na
dvaadvacítkách jim pak k dalšímu
titulu chyběl jen kousek, ale každopádně dokázaly, že spolu umí hrát
výborně,“ zaregistroval Provazník.
Tohle poznání platilo i pro některé turnaje žen. „Holky se pomalu
dostávají do nejužší české špičky
v dospělé kategorii, což potvrdily například nedávným pátým místem na
Super Cupu v Praze i několika cennými skalpy silných dvojic. Při svém
mládí však ještě nedokážou kvalitní

výkony opakovat v každém utkání,
což je přirozené a přijde to až časem,“
analyzoval Provazník.
O uplynulém víkendu absolvovaly
Adamčíková s Komárkovou ženské
MČR (podrobné informace přineseme v příštím čísle - pozn.red.)
jako ideální generálku na turnajový
vrchol celého roku. Tím se stane od
2. do 6. září Mistrovství Evropy do
20 let v kyperské Larnace. „U mládežnických kategorií se konkurence
dopředu těžko odhaduje, ovšem na
Kypr samozřejmě nepocestujeme
s malými ambicemi. Rozhodně
chceme postoupit mezi elitní osmičku a já věřím, že v silách děvčat by
mohl být i průnik do semifinále. To
znamená boj o medaili, jejíž zisk je
naším společným snem,“ přál si Michal Provazník útok na cenné kovy.

Všechny mládežnice VK byly na soustředění v Karlově,
kadetky pak ještě tradičně pokračovaly v Morkovicích
PROSTĚJOV Týden od 8. do
15. srpna strávily mladé volejbalistky VK AGEL na tradičním
soustředění, přičemž se poprvé
vydaly do Karlova v Jeseníkách.
Kadetky prostějovského oddílu
poté ještě přejely do Morkovic,
kde navázaly rovněž obvyklým
druhým soustředěním v termínu 15. až 19. srpna.
„V Karlově jsme našli doslova vynikající podmínky pro přípravu
v dané fázi začínající sezóny. Věnovali jsme se převážně fyzičce
a trochu volejbalu v poměru čtyři
ku jedné, pro což je v Jeseníkách

ideální prostředí. Měli jsme k dispozici nádherný les na běhání,
mnoho různých cest s členitým
terénem na cyklistické vyjížďky,
kvalitní tělocvičnu, dobrá venkovní
hřiště a navíc i bazén pod širým nebem k osvěžení,“ vypočítal Jaroslav
Matěj, šéftrenér mládeže vékáčka.
Samou chválu mohl pět rovněž na
ubytování v chatě Kamzík. „Bylo
o nás po všech stránkách skvěle postaráno, přitom za finančně velmi
přijatelných nákladů. Dohromady
makalo v Jeseníkách sto čtyři mladých Agelek pod vedením šestnácti
trenérů, navíc samostatné soustře-

Kadetky v Morkovicích. Následný tréninkový kemp byl určen už jen prostějovským děvčatům kategorie U17.
Foto: Jindřich Němeček

dění v Němčicích absolvovalo dalších třicet děvčat TJ OP Prostějov.
A já mohu vyslovit naprostou spokojenost,“ zdůraznil Matěj.
Volejbalové naděje VK neohrožovala ani permanentně panující
vražedná vedra. „My jsme pobývali
ve vyšší nadmořské výšce, kde bylo
řádově o pět až osm stupňů Celsia
méně než v nižších polohách. Kromě toho jsme se většinu času nepohybovali na přímém slunci, tudíž po
téhle stránce se vše zvládalo naprosto bez problémů. A jak už jsem zmínil, večer se holky pokaždé osvěžily
v bazénu,“ připomněl Matěj.
Veškeré žákovské kategorie i juniorky zamířily z Karlova domů, zatímco čtyřiadvacet kadetek se přesunulo přímo do Morkovic. Tam
talentované Prostějovanky každoročně tráví herní kemp a letošek
nebyl výjimkou. „V Morkovicích
jsme se tradičně zaměřovali hlavně na volejbal a už jen trochu na
kondici. Děvčata dostávala v několika denních fázích pořádně zabrat,
místy se již projevovala únava.
Nicméně holky všechno odmakaly
na sto procent a můžu je jedině po-

Prostějov (son) - Do své vrcholvolejbané fáze pokročila
p
ppříprava
p
j
lových juniorek České republiky
na letošní Mistrovství světa do
20 let, které proběhne od 11. do
19. září v Portoriku. A zatím to
vypadá, že by na celoplanetárním
šampionátu U20 mohla naši zem
reprezentovat hned trojice zástupkyň VK AGEL Prostějov.
Mezi 21. a 27. srpnem se totiž
v Obertraunu uskutečnilo poslední soustředění jjuniorského výběru
ý
ČR před výše zmíněnou prestižní
akcí a z hanáckého klubu u toho
byly smečařka Vendula Valášková,
blokařka Sarah Cruz a libero Tereza Slavíková, která v nominaci
nahradila svou oddílovou parťačku Adélu Stavinohovou. Teď už
následuje pouze závěrečný přípravný turnaj v Olomouci (3. až 6.
září) a pak samotné MS, přičemž
ze současného čtrnáctičlenného
týmu se do konečného výběru
kouče Aleše Nováka dostane dvanáct plejerek. Uvidíme, jestli mezi
vyvolenými bude kompletní trio
prostějovských Agelek.
Širší nominace juniorek ČR na
MS U20 v Portoriku

Marek Sonnevend

„Dobře se znám s tatínkem Týny
a přibližně před třemi roky jsme
se domluvili, že se jí pro kariéru na
písku trenérsky ujmu. Samozřejmě
vedu společně s ní vždy i její parťačku, což je od letoška Anna Komárková,“ vysvětlil Provazník Večerníku
na úvod jak že se spolupráce vůbec
zrodila. Obě mladá děvčata zpočátku nedosahovala ve společné dvojici
nijak výjimečných výsledků. „To ale
mělo svou logiku. Obě hrají šestky,
takže na beach přešly až zkraje května po skončení klubové sezóny. Navíc Anička se musela dost věnovat
studiu kvůli maturitě a rovněž se ladila společná příprava, když Týna je
z Prostějova a Anna z Prahy,“ přiblížil
Michal Provazník.
Postupem času šla výkonnost nahoru. „Domluvili jsme se, že nebudeme vůbec tlačit na pilu a v klidu
s trpělivostí počkáme, až doje ke
zlepšení. Což přišlo tím, jak se holky postupně sehrávaly a nabíraly
formu. Na kurtu si rozumí a díky

Tøi hráèky VK
na MS juniorek?

Společné soustředění všech mládežnic VK AGEL absolvovala více než stovka
oddílových nadějí.
Foto: Jindřich Němeček

chválit,“ neskrýval kormidelník ani
zde svou spokojenost.
V sobotu 22. srpna odehrály dva
mládežnické týmy VK AGEL přípravný turnaj v Dolních Studénkách. „Šlo o venkovní akci, při níž
výsledky nebyly absolutně důležité. Spíš jsem chtěl vidět hráčky na
hřišti v akci, jak jsou na tom, především nové posily,“ sdělil Matěj.
V tomto týdnu bude příprava pokračovat dvoufázově, od začátku
školního roku pak už v normálním
tréninkovém režimu. A na řadu

přijdou další přípravné turnaje:
pro juniorky v Českých Budějovicích, v Přerově a v Brandýse nad
Labem, pro kadetky v Uherském
Hradišti, v Přerově, v Brandýse
nad Labem a v Senici, pro žákyně
v Uherském Hradišti, ve Svitavách,
ve Frýdku-Místku a v Žilině. „Poslední víkend před startem extraligových soutěží ale bude volný, aby
se holky mohly věnovat odpočinku a soustředění na úspěšný start
do nové sezóny,“ doplnil Jaroslav
Matěj.
(son)

nahrávačky:
y Tiziana Baumruková
(Olymp
y p Praha), Nicole Šmídová
(VŠ Plzeň) a Šárka Šloufová (KP
Brno). Útočnice: Sarah Cruz (VK
AGEL Prostějov), Justýna Frommová (Olymp Praha), Veronika
Jandová (Olymp
y p Praha), Daniela
Černá (České Budějovice), Klára
Mikelová (KP Brno), Vendula
Valášková (VK AGEL Prostějov),
Gabriela Kopáčová (KP Brno),
Anna Suchá (KP Brno) a Jitka
Vaďurová (KP Brno). Libera: Eva
Valentová (České Budějovice)
a Tereza Slavíková (VK AGEL
Prostějov).
j
Zápasový program juniorek ČR
na MS U20 v Portoriku – základní skupina: 11. září Česko
– Brazílie, 12. září Česko – Dominikánská republika, 13. září Česko
– Turecko.

KP Brno s posilami,
ale konec Chlumské
Prostějov (son) - Zajímavé doplnění svého hráčského kádru ohlásilo A-družstvo volejbalistek Králova Pole Brno. Na jeho soupisku
byly v minulém týdnu dopsány
dvě známé české plejerky Michaela Doležalová a Vendula Měrková.
Doležalová je jednatřicetiletá
a 182 centimetrů vysoká smečařka, která za mlada působila ve
Slavii Praha a poté strávila devět
sezón ve Francii, z toho poslední
rok v Nantes hrajícím evropskou
Champions League. Měrková má
sedmadvacet let, měří 191 centimetrů a nastupuje na univerzálu,
přičemž znalci si ji mohou pamatovat z jejího prostějovského
působení v úplně prvním roce
existence VK (2007/08). Vendula
následně prošla Olomoucí a třemi
německými kluby (Suhl, Hamburk, Thüringen), aby uplynulou
sezónu strávila v italské Serii A2
v dresu New Volley Libertas. „Obě
posily by měly do našeho nově se
tvořícího týmu vnést zkušenost
i herní kvalitu. Od Vendy si slibujeme tolik potřebnou útočnou
produktivitu, která v minulém
ročníku hodně chyběla ke splnění
medailového cíle. Míša Doležalová byy ppak měla ppomoci společně
p
s Šárkou Melichárkovou nahradit Markétu Chlumskou, která
byla kvůli zranění bohužel nucena
ukončit svoji sportovní činnost,“
uvedl šéf KP Richard Wiesner
a současně přitom prozradil smutnou zprávu o uzavření volejbalové
kariéry někdejší Agelky, jež na
liberu strávila v Prostějově pět vynikajících
nikají
j cích let.

najdete nás na
www.vecernikpv.cz

Pondělí 31. srpna 2015
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOVSKÉ HVĚZDY Generálka mužů skončila rozpačitě
ovládly turnaj v New Havenu
➢ ze strany 21
NEW HAVEN, PROSTĚJOV
Tenistka Petra Kvitová vyrazí stejně jako loni do boje na US Open
povzbuzena titulem z New Havenu. Světová pětka v ryze prostějovském finále zdolala Lucii
Šafářovou po setech 6:7, 6:2 a 6:2,
přičemž turnaj vyhrála potřetí
v kariéře. Kvitová získala třetí titul v sezoně a sedmnáctý v kariéře. Dvojnásobná wimbledonská
vítězka Kvitová potvrdila svoji
výjimečnou finálovou bilanci,
z dvaadvaceti účastí v boji o titul
prohrála jen pětkrát. Zároveň
prodloužila svoji vítěznou sérii
proti českým soupeřkám už na
šestnáct výher!
Místem zaslíbeným je pro tenistku
Petru Kvitovou právě turnaj v New
Havenu. Uplynulou sobotu v rodišti
bývalého prezidenta USA George W.
Bushe získala už svůj třetí titul, což na
akci okruhu WTA dokázala poprvé v
kariéře. Potvrdila, že jí vyhovuje zdejší rychlejší kurt. „Nejenže jsem tady
vyhrála už třikrát, ale poprvé v kariéře jsem obhájila titul, což je skvělá
zkušenost, a jsem moc ráda, že jsem
to dokázala,“ řekla bezprostředně po
skončení finálového duelu Kvitová.
V přístavním městě New Havenu
hrála finále počtvrté za sebou a triumfovala zde v letech 2012, 2014 a nyní.
Proč se jí tam tak daří? „Nevím, ale

asi to ani zjišťovat nebudu,“ usmála se
a dodala: „Mně by stačilo, kdyby to
tak zůstalo. Daří se mi tady, mám
to tady ráda.“ Vyzdvihla také, že její
agresivní hře vyhovuje rychlejší kurt,
který v New Havenu mají.
Ve finále porazila krajanku Lucii Šafářovou, i když první set ztratila ve
zkrácené hře. „První set byl hrozně
vypjatý a přišlo mi, jako by to trochu
vzalo Lucce energii,“ uvažovala Kvitová. A pochválila krajanku, která se
k ní před turnajem přiblížila v žebříčku na jediné místo a proti níž hrála
poprvé od loňského Wimbledonu:
„Hodně se ve všem zlepšila.“
Proti Šafářové ale musela zápas otáčet.
Světová šestka v prvním setu výborně
podávala, dobře returnovala a agresivitou se Kvitové vyrovnala. V tie-breaku
Šafářová proměnila třetí setbol, ale pak
se rozjela Kvitová. Ve zbytku zápasu
hrála důrazněji a přesněji a spoluhráčce z prostějovského klubu povolila jen
čtyři hry. Finále vyhrála za dvě hodiny
a osmnáct minut a Šafářovou tak porazila i v sedmém vzájemném zápase.
„Ten brejk ve druhém setu mi hodně
pomohl, přišlo mi, že Lucka už nepodávala až tak dobře. Já hrála stejně, jen
se snažila víc jít do returnu,“ řekla Kvitová. „Udělala jsem několik chyb a ona
toho dokonale využila,“ konstatovala
naopak Šafářová.
Obě tenistky hrály ve stejném oblečení - červené sukni i čelence a bílém
tričku. "Bylo to jako hrát Fed Cup,
akorát proti sobě,“ vtipkovala Šafá-

řová, která je s Kvitovou
hlavní strůjkyní úspěmu
chu českého týmu
stev.
v soutěži družstev.
Díky této dvojici Češky
vyhrály Fed Cup třikrát
za uplynulé čtyři roky a
letos jsou znovu vee finále.
Pětadvacetiletá tenistka TK Agrofert získala
v tomto roce po Sydney
tul a cela Madridu třetí titul
kově sedmnáctý v kariéře. „Sladkých 17!“ napsala na sociální sítě.
Kvitová začátkem srpna uvedla, že
na jaře prodělala mononukleózu,
která byla příčinouu její herní pauzy.
Hrát může, ale jee pod dohledem
lékařů a po výhře v New Havenu
uvedla, že je unavená: „Hrozně, ale
to je jedno. Mám den volna.“ Předtím vypadla v Torontu a v Cincinnati vždy hned ve svém prvním
utkání. Teď si před grandslamovým
US Open zvedla sebevědomí. „Před
odletem do zámoří jsem moc netrénovala. Třeba přesto půjdou výkony
nahoru. Pokusím se ze sebe vymáčknout to nejlepší,“ plánuje.
V New Havenu musela na cestě za
triumfem porazit řadu kvalitních
soupeřek. Keysovou, Radwaňskou
nebo Wozniackou. A v rozhodujícím
duelu svoji kamarádku Šafářovou.
První set patřil brněnské rodačce,
pak ale Kvitová ovládla kurt. „Neměla jsem potřebnou energii. Postupně
jsem se propadala a Petra mi nedala

WINSTON-SALEM, PROSTĚJOV
Před rokem se Lukáš Rosol v generálce před US Open ve Winston-Salemu radoval z celkového vítězství, letos se mu však obhajoba
nevyvedla. V prvním kole se sice
radoval po vítězství nad Lotyšem
Ernestsem Gulbisem, následně ale
v repríze loňského finále nestačil
na Jerzyho Janowicze z Polska.
„Nebyl to z mé strany dobrý výkon.
Musím na porážku rychle zapome-

V kvalifikaci na US Open
se tenistům nedařilo
NEW YORK, PROSTĚJOV
Kvalifikace na poslední grandslamový turnaj sezony prostějovským
zástupcům absolutně nevyšla. Už v
prvním kole skončil Adam PavláFoto: internet sek a Jaroslav Pospíšil a neuspěla
ani Barbora Krejčíková.
šanci vrátit se do zápasu. Finále ale Nejblíže k postupu byla Krejčíková,
rozhodně není špatný výsledek. která v souboji s Britkou BroadyoPřed US Open to beru jako velké vou získala první sadu. Její soupeřka
pak dokázala vyrovnat a o postupupovzbuzení,“ řekla Šafářová.
V turnaji se představila také Karolína Plíšková, která prošla do čtvrtfinále. V něm pak nestačila na Ukrajinku Curenkovou.
Díky obhajobě titulu se Kvitová, která
podle informací mluvčího agentury
Česká sportovní Karla Tejkala ukon- NEW YORK, PROSTĚJOV
čila před odletem do USA spolupráci Čtrnáct českých zástupců se předs psychologem Michalem Šafářem, staví na posledním tenisovém
vrátila po týdnu na čtvrté místo svě- grandslamu sezony v New Yorku.
tového žebříčku. Zároveň zvýšila své Osm z nich má prostějovskou klušance na účast na Turnaji mistryň. bovou příslušnost a i tito tenisté se
Její finálová soupeřka Lucie Šafářová pokusí vybojovat na US Open kvazůstala šestá, třetí Češka v Top Ten Ka- litní výsledek.
rolína Plíšková je stále osmá. (lv, pk) Petra Kvitová vstoupí do turnaje zápasem s úspěšnou německou kvalifikantkou Laurou Siegemundovou.
Sedmadvacetiletá soupeřka figuruje v
pořadí WTA na 126. místě. V případě
překonání druhé překážky by mohla
ve třetím dějství svést souboj s talentovanou Slovenkou Schmiedlovou.
Na další kvalifikantku - domácí Annu
Tatishviliovou (121.) - narazí Karolína
Plíšková, která má v pavouku rozjetou
Švýcarku Bencicovou. Přijatelný los
má rovněž Lucie Šafářová. Finalistku z Paříže prověří Ukrajinka Lesja
Curenková, kterou shodou okolností
nové zkušenosti podaří využít.“
porazila už teď v semifinále turnaje
Jak se těšíte na novou sezonu v v New Hawenu a ve třetím kole by hroprostějovském dresu?
zila Rumunku Beguová, ve čtvrtfinále
Doufám, že bude úspěšná a bude se mi Kerberová. „Všechny tři hráčky měly u
dařit, stejně jako celému týmu. Věřím, že losu štěstí. Snad se jim vstup do turnaje
dostanu příležitost hrát a budu se zlepšo- vydaří a nakopne je to ke kvalitním vývat. V minulé sezoně jsem se musel učit konům,“ vyjádřil své přání exkluzivně
na maturitu, to teď odpadne. Snad se to pro Večerník Jaroslav Balaš, sportovprojeví i na hřišti zlepšenými výkony.“
V létě jste si vyzkoušel seniorský
národní dres, byť v reprezentační rezervě. Áčko by vás nelákalo?
„To mě čeká ještě hodně dlouhá cesta...
Ale strašně bych si přál to jednou dotáhnout do nároďáku. Třeba to jednou vyjde a nepojedu s béčkem do Japonska, ale
s áčkem. Třeba na mistrovství Evropy!“

Sokol I otvírá
semifinále
PROSTĚJOV Dvě hodiny po sobotním poledni rozehrají prostějovští nohejbalisté boj o postup do
finále první ligy. V úvodním duelu
série hrané na dvě vítězství se představí na půdě vítěze základní části
z Žatce, kde budou postrádat opory
Klaudyho, Šlézara i Procházku.
„Proti kandidátovi na postup půjdeme
s poměrně mladým mužstvem, nemáme ale co ztratit a můžeme hrát uvolněně. Šance vidím tak dvacet na osmdesát, kluci si ale věří a doma jsme proti
nim uhráli výsledek 4:6, když se nám
navíc zápas úplně nepodařil,“ podotkl
kouč výběru Richard Beneš.
Soupeř ze severozápadních Čech se
opírá o dva současné reprezentanty
a dalších pět hráčů s extraligovými zkušenostmi.
(jim)

Marek Sehnal nedostal do konečného výběru pro mistrovství
Evropy dvacítek, litovat toho ale
nemusel. Místo toho byl povolaný do seniorského B výběru
reprezentace, s nímž absolvoval
řadu tréninků a také atraktivní,
byť krátké turné v Japonsku. Se
svými spoluhráči si zahrál dva
zápasy proti národnímu týmu a
zažil zatím největší basketbalové dobrodružství. „Bylo to něco
úžasného. Jiný svět a obrovská
zkušenost,“ zářil po návratu
Sehnal (na archivním snímku).

Ladislav VALNÝ

První utkání jste vyhráli 68:66,
druhé prohráli 54:65. Jaké to
byly zápasy?
„V tom prvním se nám podařilo v dramatické koncovce uhájit těsný náskok. Od-

po celém hřišti.“
Jak jste byl spokojený s vlastním
vystoupením?
„V těch dvou zápasech jsem odehrál
patnáct minut a s tím jsem byl docela
spokojený. Myslím, že jsem nezklamal.
Alespoň trenéři to říkali.“ (úsměv)
Jak fanoušci v Japonsku prožívají basketbal?
„Hodně si ho užívají. Po zápase čekají
na hráče a fotí se s nimi. Mají sport rádi.
V hledišti bylo plno, druhé utkání bylo
vyprodané a v hale bylo 3700 fanoušků.
I to byl velký zážitek, atmosféra byla výborná.“
Jak jste vůbec vnímal pozvánku
do širšího reprezentačního výběru?
„Bylo to příjemné. Pozvánku dostali i
mladí hráči, kteří se nevešli do konečné
nominace dvacítek. Mohl jsem trénovat,
nevypadnul z tempa. Je vidět, že vedení
svazu myslí na budoucnost a umožnilo
trénink mladým klukům. Věřím, že se mi

jící rozhodovala zkrácená hra třetího
setu. V něm Krejčíková prohrála těsně 8:10 a se soutěží se rozloučila.
Adam Pavlásek nestačil na Argentince Kickera, když nezachytil začátek utkání a obrat jeho soupeř
nedopustil. Smůlu na los měl Jaroslav Pospíšil. Nasazeného Rakušana
Melzera sice v prvním setu potrápil,
zkušený soupeř ale žádné překvapení nedovolil.
(lv)

Do bojů na US Open jde
osm prostějovských tenistů

Basketbalový „Třeba budu jednou hrát za áčko,“
superpohár sní mladý reprezentant Marek Sehnal
Na začátku léta veta byla jiná. Od začátku jsme se nedose hrát NEBUDE sePROSTĚJOV
prostějovský basketbalista kázali vyrovnat s velkým tlakem soupeře

PROSTĚJOV Atraktivní zahájení
basketbalové sezony mělo obstarat utkání mezi českým mistrem
z Nymburka a pohárovým vítězem
z Prostějova. Ze střetnutí o Superpohár však nic nebude! Duel, který měly
hostit Karlovy Vary, odpadá.
„Utkání o Superpohár se neodehraje.
Je to zajímavý projekt, ale zainteresovaným stranám se nepodařilo nalézt shodu
ohledně technických věcí kolem zápasu,“
potvrdil zrušení souboje Petr Fridrich,
generální manažer Ariete Prostějov.
Vedení českého basketbalu marně hledalo vhodný termín, který by týmům zapadal do přípravy na nový soutěžní ročník.
Prostějovskému klubu nevyhovovalo
místo konání. Cesta do Karlových Varů
by byla náročná a současně by nešlo
o žádnou levnou záležitost.
„Myšlenka pořádat takové utkání
určitě není špatná. Akce se ale musí
zorganizovat tak, aby týmům vyhovovala. Třeba už v příštím roce se
o Superpohár bude hrát, takový zápas
může pomoci celému basketbalu k jeho
popularizaci,“ míní Fridrich.
(lv)

nout a v New Yorku předvést lepší
hru. Doufám, že se to podaří,“ uvedl
Rosol.
Více se dařilo Jiřímu Veselému. Ten
měl v úvodním dějstvá volný los
a pak si poradil se Slovákem Martinem
Kližanem. V osmifinále ale nestačil
na Brazilce Bellucciho, i když utkání
trvalo necelé dvě hodiny a protáhlo
se na tři sety. „Bylo to hodně vyrovnané. Koncovku jsem však nehrál podle
svých představ,“ přiznal Veselý. (lv)

ní ředitel Českého tenisového svazu.
Do tuhého by šlo v případě postupu tenistek do čtvrtfinále. Kvitová by mohla
jít stejně jako v New Hawenu na Caroline Wozniackou, Šafářová na Simonu
Halepovou a Plíškovou by čekala pravděpodobně Serena Williamsová.
Prostějovská rodačka Petra Cetkovská
se na kurtu potká s domácí Christinou
McHaleovou a talentovaná členka TK
Agrofert Tereza Smitková bude o postup bojovat s Rumunkou Andreou
Mituovou. „V obou případech se jedná o nepříjemné hráčky,“ poznamenal
Balaš.
V mužském pavouku to také nedopadlo nejhůř. Tomáš Berdych odstartuje svoji cestu turnajem zápasem
s Bjornem Fratengelem z USA. Domácí tenista dostal od pořadatelů
divokou kartu. A i v dalších kolech se
rýsují Američané Kudla a Querrey.
Pokud prostějovský tenista postoupí
mezi nejlepších osm, může potkat
Rogera Federera. Jiří Veselý se utká
s Italem Paolen Lorenzim a jestliže by
jej překonal, čekal by jej nejspíš Karlovič z Chorvatska. Lukáš Rosol se utká s
Američanem Jaredem Donaldsonem,
a když zvítězí, svede souboj s Němcem
Kohlschreiberem.
(lv)

Nohejbaloví dorostenci

HÁZENKÁŘI SPLNILI POHÁROVOU POVINNOST
po pauze nezaváhali VM
27
PRO
29

PROSTĚJOV Téměř dva měsíce
trvala přestávka nejvyšší domácí
dorostenecké soutěže nohejbalistů.
S rozložením sil to ale nezamávalo,
mladíci Sokola I Prostějov potvrdili
i na konci srpna, že jsou českou
jedničkou ve své kategorii a v sobotu si na devětadevadesát procent
zajistili nejvýhodnější pozici pro
play off.
„Kluci se už sice měsíc připravují, ale
přesto jsem měl z tohoto utkání trochu
obavy. Potřebovali jsme uhrát tři body
a vyhrát tedy minimálně 6:1, to se
nám také podařilo. Díky tomu máme
nyní o dva body víc než Modřice
a v závěrečném kole základní části nám
stačí uhrát dva zápasy. Mohou nás sice
třeba porazit, ale prohrát s nimi 1:6
nebo 0:7 je při současné výkonnosti
nemožné,“ radoval se trenér Rich-

ard Beneš ze zřejmě rozhodujícího
kroku k zisku první pozice. Pro duel
se čtvrtými Zvěrkovicemi měl k dispozici to nejsilnější a Ftačník, Roba,
Matkulčík, Příhoda,Ondra Pospíšil
nezaváhali. „Vedli jsme už 4:0 a pak
jsme lehkovážně ztratili dobře rozehranou trojku, zbývající dvojice jsme ale
odehráli s přehledem,“ potěšilo lodivoda vítězů, že se žádné velké drama
nekonalo.
A zdá se, že tento souboj se bude opakovat v semifinále, výhodu domácího
prostředí v bitvě na dvě výhry bude
mít Prostějov. „Odvedli jsme dobrou
práci před play off a důležité je, že finále
se hraje pouze na jeden zápas a půdě
lépe postaveného celku. Chtěli jsme
mít tuto výhodu,“ oddechl si Richard
Beneš, jenž se těší na blížící se vrchol
celé sezony.
(jim)

VAL. MEZIŘÍČÍ, PROSTĚJOV
Premiéra v roli hlavního kouče se
Svatopluku Ordeltovi vydařila.
Tým Sokola II Prostějov zajížděl k
utkání prvního kola Českého poháru na půdu Valašského Meziříčí
a proti účastníkovi krajského přeboru nezaváhal. Nezastavilo ho doslova venkovní prostředí ani vysoké
teploty, favorit střetnutí si hlídal
náskok a postoupil do další fáze.
„Bylo to povinné vítězství. Oni hrají
o soutěž níž, navíc loni skončili asi
předposlední. Hrálo se však pro nás
na nezvyklém povrchu a navíc za
takového počasí, vyplynulo z toho
i nižší skóre. V hale bychom vyhráli tak

o osm deset branek,“ rozjímal nehrající
kouč vítězů Svatopluk Ordelt.
Ani tak se ovšem o žádné velké drama nejednalo, byť o poločase měli
hosté jen o gól navrch a na konci
o dva. „V páté minutě jsme prohrávali
1:2, pak jsme však stále vedli minimálně o dva góly a pak i o sedm osm.
Jenže byl to první zápas sezony, takže
jsme se dopustili spousty technických
chyb, s čímž jsem ale počítal. Po pěti
zkažených útocích v řadě mi sice stoupal krevní tlak, nebylo ale potřeba se
nervovat,“ usmíval se.
I s předvedenou hrou tak byl celkem
spokojen. Do začátku mistrovské
soutěže navíc ještě zbývají tři týdny.
„Kluci se snažili, bojovali, zahráli si
všichni. S výsledkem úplně spokojen
nejsem, roli ale sehrály podmínky
a měli jsme tam dobré momenty.
A stále jsme to měli pod kontrolou,
z pohledu skóre se o drama nejedna-

lo,“ potěšil Ordelta klidnější průběh.
Osobně sledoval celý zápas pouze
z lavičky, byť se také nechal napsat na
soupisku, a zvykal si na trochu odlišnou roli. „Už loni a předloni jsem
se po boku pana Juríka zapojoval do
koučování, bylo to ale takové jiné. Naštěstí mám nyní po ruce Pavla Bečičku,
s nímž vše řeším, takže na to nejsem
sám. A stejně tak jsem byl hráčsky spíše
zálohou, kdyby se někdo zranil nebo
byl unaven,“ ozřejmil Svatopluk Ordelt
svou současnou pozici.
Soupeřem Prostějova pro druhé kolo bude vítěz duelu Holešov
versus Napajedla, druhý regionální účastník házenkářských bitev
z Kostelce na Hané se představí až
v sobotu 5. září od 15:00 hodin na palubovce Kuřimi.
(jim)
Statistiky z utkání najdete
na straně 22, fotogalerii
na www.vecernikpv.cz
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sportovní téma

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

PROSTĚJOVSKÝ MĚSTSKÝ BĚH S UPRAVENOU TRASOU
PROSTĚJOV Běžecký boom zasáhl i Hanou. Módní trend
v podobě masových běžeckých akcí, jenž do našich končin
prosákl z dříve „kapitalistické“ ciziny, má stále více příznivců.
S pořádáním maratonů, půlmaratonů a dalších podobných akcí, se v posledních letech jakoby roztrhl pytel a ani
Prostějov nezůstal pozadu. V neděli 6. září se přímo v centru města uskuteční druhý ročník Prostějovského městského
běhu a Večerník u toho nebude chybět. Jako nejčtenější
regionální periodikum se logicky stal i hlavním mediálním
partnerem této stále populárnější akce! Dnes vám v rámci tématu přinášíme závěrečné sumary kampaně a věříme, že tuto
neděli po poledne se náměstí zaplní skoro jako při „Sametové
revoluci“ v roce 1989.
Start u muzea

Oproti loňsku se dočkala plánovaná
trasa mírných kosmetických úprav.
Hlavní změnou je místo startu.
„Poběží se od muzea po celé délce
kuželny a to celkem čtyři dvouapůl
kilometrové okruhy s cílem opět
u muzea,“ informuje Luděk Coufal,
z pořádající L.A. SPORTS. Hlavní
závod měří deset kilometrů. Servisní zázemí najdou závodníci v prostorách základní školy na Palackého
třídě.
Bìhat budou i školáci

Celé PROSTĚJOVSKÉ BĚŽECKÉ
ODPOLEDNE začne v neděli
6. září kolem poledne. 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. Během celého
odpoledne se přítomní mohou těšit

na hudební a kulturní program.
Celkový program se však neskládá
pouze z hlavního závodu. Velmi
populární je i Dětský běh. Malí
nadšenci budou letos závodit na
tratích 100 a 500m.
Zapojí se i mimina!

Novinkou letošního programu
je i „Sčítání kočárků“, kdy půjde
o ustanovení rekordu v počtu
cvičících rodičů (stačí jeden)
s kočárky v daném čase a místě.
Společně se sčítáním kočárků
proběhne soutěž o pěkné ceny.
A šanci má každý, kdo pošle svůj
tip na počet sečtených kočárků má
možnost výhry.
Své tipy zasílejte s uvedením
telefonického kontaktu, mailu
a jména na emailovou adresu:
info@bezeckezavody.cz.
Hlavní
výhra v podobě mobilního telefonu
bude předána přímo na místě.

GALERIE VÍTÌZÙ 1. ROÈNÍKU
MUŽI
1. Jiří Matoušek (AK Drnovice)
2. Pavel Dvořák (Biatlon Prostějov)
3. Miloš Kafka (102. PP Prostějov)
ŽENY
1. Alena Kriklová (MK Prostějov)
2. Zuzana Svobodová (AK Drnovice)
3. Ivana Nováková (MK Prostějov)

31:55,3 min.
32:33,5 min.
32:49,8 min.
41:34,9 min.
41:45,5 min.
43:43,1 min.

„Běhání je skvělý RELAX,“

Aktivně se zapojí i kojenci s maminkami a děti
Podpora radnice

Podobná akce by se nemohla
uspořádat bez podpory radních,
vždyť trasa běhu je vytyčena
přímo v centru města. Záštitu nad
Prostějovským běžeckým odpolednem převzal samotný primátor
Miroslav Pišťák. „Já tedy určitě
nepoběžím, to už jsem avizoval
s dostatečným předstihem. Jednou z myšlenek této skvělé akce je
ale pořádně rozhýbat co největší
počet Prostějovanů. Jsem vděčný
všem organizátorům, kteří podobné záležitosti dokáží uspořádat,“
řekl Večerníku první muž prostějovské radnice, který při běhu napříč městem očekává velkou účast.
„Neumím v tuto chvíli odhadnout,
kolik se běhu zúčastní lidí, záleží
samozřejmě také na počasí. Předpokládám ovšem, že účast se bude
pohybovat v řádu desítek a zřejmě
i stovek vyznavačů zdravého pohybu,“ myslí si primátor. Také on sám
by byl rád, kdyby alespoň Prostějovský městský běh přitáhl co nejvíce dětí a mládeže. „Celou řadu let
již upozorňuji na to, že dříve jsme
byli zvyklí přijít ze školy, obuli jsme
si tenisky, vzali míč a šli hrát fotbal
nebo jiné hry. Bohužel, dnes dítě
po příchodu z vyučování sedí doma
u počítače a o sport pro něj ustupuje
do pozadí. Dnes má školou povinné dítě problém udělat například
jednoduchý kotoul. Já ale věřím,
že brzy nastane doba, kdy mladá
populace začne vyhledávat pohyb
a sportoviště v Prostějově se opět
začnou zaplňovat. A například
i Prostějovský městský běh tomu
může jednoznačně pomoci. Tímto
bych chtěl na něj prostřednictvím
Večerníku pozvat co nejvíce lidí,“

uzavřel sportovní téma Miroslav
Pišťák, primátor Prostějova.
Jde hlavnì o pohyb

Přestože se letošní ročník zařadil do

REGISTRACE ON-LINE!
Zájemci o start na Prostějovském městském běhu se mohou stále registrovat na internetových stránkách závodu: www.bezeckezavody.cz,
na nichž se dozví i veškeré podrobnosti a informace o chystané akci.

Letošní trasa hlavního závodu povede okolo centra směrem od muzea přes Žižkovo náměstí, po Wolkerově ulici.
U Petrského kostela se vrátí přes Netušilku okolo Národního domu napříč Smetanovými sady zpět na náměstí
T. G. Masaryka. Na účastníky čekají celkem čtyři okruhy.

kalendáře Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje, cílem pořadatelů je
především oslovit širokou veřejnost.
„Přihlásit se může úplně každý. Doporučuji elektronickou formu zápisu,
ale registrace účastníků bude možná
i přímo na místě,“ vzkazuje Luděk
Coufal. Hlavního závodu se loni zúčastnilo 126 běžců. „Bylo by parádní,
kdybychom tento počet vyrovnali, či
snad dokonce překonali!“ (zv, mik)

PROGRAM AKCE
prezentace:
Start dětí:
Sčítání kočárků:
Vystoupení TS FREE DANCE:
Start hlavního závodu:

12:00-14:00 hodin
13:00 hodin
14:00 hodin
14:10 hodin
14:30 hodin

unisono se shodují účastníci
„ŽÁDNÝ SPORTUJÍCÍ PROSTĚJOVAN
BY V NEDĚLI NEMĚL CHYBĚT!“
AKTIVNÍ ÚČASTNÍK PAVEL DVOŘÁK
PROSTĚJOV Vesměs stejný názor mají běžečtí nadšenci, kteří se
pravidelně zúčastňují podobných
akcí napříč celou republikou.
Z odpovědí několika Večerníkem
oslovených závodníků vyplývá,
že výsledek není až tolik důležitý, jde hlavně o příjemné strávení
volného času aktivním pohybem.
„Mám ráda závody různého druhu a výzvu s tím spojenou,“ říká
například Michaela Divilová,
loňská účastnice Prostějovského
městského běhu.
Jako možnost seznámení se s novými přáteli vnímá účast například
Pavel Dvořák. „Na závodech je prima, že se spřátelíte s mnoha příjemnými lidmi. Díky nim jsem poznal
krásy mnoha kouzelných míst u nás
i v zahraničí. Jsou pro mne motivací k zlepšování kondice a zdravému
stravování.“
V obdobném duchu hovořila i další aktivní účastnice. „Již několik let
vedu skupinové bodystylingové
lekce, proto mám ke sportu velmi
blízko. Jednoho dne svitlo venku

sluníčko a já si řekla, co budu pořád
cvičit jen v tělocvičně, jdu se zkusit
proběhnout. Po pár pokusech, jsem
si stáhla runningovou aplikaci a začala posunovat svoje hranice a to je
to, co mě na tom baví,“ nechala se
slyšet Jitka Bendová.
A jaký dojem v nich zanechala účast
na prvním ročníku Prostějovského
městského běhu? „Loni se jednalo
o můj první závod. Přestože bylo
strašné vedro, tak to pro mě byl
pěkný zážitek, který se konal v super atmosféře,“ vyznala se Michaela
Divilová. „Jako místní to nemám
daleko. Žádný sportující Prostějovák
by neměl ve startovním poli chybět.
Loňský ročník se pořadatelům velmi povedl, a tuším, že letos to bude
ještě lepší,“ říká zase Pavel Dvořák.
„Můj první závod byla spíše zvědavost. Druhý již výzva a další jsou už
o překonávání hranic. Ráda podpořím spolek, který prostějovské závody pořádá, protože si myslím, že dělají dobrou věc. Držím palce, aby jim
runningových nadšenců přibývalo,“
poznamenala Jitka Bendová. (zv)

Z tělocvičny na trať! Taková byla cesta Jitky Bendové.
Foto: archív Jitky Bendové

Během za přáteli, to je heslo Pavla Dvořáka.
Foto: archív Pavel Dvořák

Na běh se chystá i půvabná účastnice PROMĚN
Večerníku.
Foto: archív Večerníku

