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ALKOHOLIČKA POKOUSALA
SVÉHO DVOULETÉHO SYNA!
Martin Zaoral

hledá vhodné uchazeče na p
pozici

ÚKLIDOVÝ
PRACOVNÍK/-CE
Vhodné pro osoby tělesně postižené
Více informací na tel. č.:

ÚTERNÍMU INCIDENTU
NA UBYTOVNĚ
V OLOMOUCKÉ ULICI
PŘEDCHÁZELA
ŽÁRLIVÁ SCÉNA

602 786 692
p. Nezhybová
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Prostějovská ubytovna v Olomoucké ulici je častým místem výjezdů státních i městských policistů. Naposledy tu řešili běsnění asi
sedmatřicetileté ženy...
Foto: Martin Zaoral

Tel. 731 519
5 641 e-mail: info@karon.cz
karon.cz

15082610815

➢

Prostějov 1

15070710672

čtěte na straně 5

EXKLUZIVNĚ

3421/28

15011910006

PROSTĚJOV Svého dvouletého
syna na krku, na rukou i na čele
ošklivě pokousala Kateřina K.,
přičemž spárům jejích zubů neutekla ani šestiletá dcera a další
dvě ženy! K nešťastné události
došlo minulé úterý odpoledne
na ubytovně v Olomoucké ulici. Odsouzeníhodnému činu
předcházely dlouhodobé problémy útočnice s alkoholem,
podle jistých zdrojů snad i drogami, a především také žárlivost.
Nezodpovědné ženě byly děti
okamžitě odejmuty „sociálkou“,
ona sama skončila údajně v psychiatrické léčebně...

Krapkova

15090310841
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ENGLISH LESSONS
Akciová společnost
Sídlo: A. Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4, provozovna: F. Nováka 5267/3, 796 01 Prostějov

PETER HOLT - kvalifikovaný anglický lektor

hledá:

NABÍZÍ:

provozního managera/-ku

15090410843

Tel.: 776 208 954

15081910770

Náplň práce:
dohled nad provozem svěřeného objektu
kontrola hospodaření svěřeného objektu
zabezpečování plnění úkolů
vedení příslušné dokumentace
komunikace s podřízenými zaměstnanci,
jejich motivace a hodnocení
Nabízíme:
x služební telefon a služební automobil
x zaškolení v oboru
x zázemí stabilní společnosti
Přihlášku zasílejte na adresu:
dreiseitl@iffacility.cz (tel.: 602 765 124)
x
x
x
x
x

1508010830

 Výuku anglického jazyka
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Termín nástupu: 1. 12. 2015, případně dle dohody
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Zelenina bude,
zavelel primátor!
Prostějov (mik) - Nejprve zákaz, pak
razantní povolení. V úvodu minulého
týdne se na webových stránkách objevila stručná zpráva o tom, že během
sobotních hodových slavnostní
12.záříbudeuzavřenklasickýzeleninový
trh na městské tržnici. Toto opatření
ale vydrželo necelých osmačtyřicet
hodin. Do hry se totiž vložil sám primátor Miroslav Pišťák. „Sobotní uzavření
zeleninového trhu z důvodu pořádání
Hanáckých slavností jsem zrušil. Trhovci budou, tak jak je obvyklé, prodávat
své produkty i během hodové soboty
sobotu,“ informoval stručně první muž
prostějovské radnice.

Na pøechodech se hlídalo
Prostějov(mik)-Prvníhozáříseškoláci
opět vrátili do lavic, a proto strážníci
dohlíželi na přecházení silnic. „Žáci
a studenti se takto mohli s hlídkami setkat na čtrnácti přechodech v Prostějově
umístěných zejména v blízkosti škol.
Zvýšený dohled bude probíhat i po
celé září, než se děti přeorientují na
nový režim.,“ uvedla Jana Adámková
z Městské policie v Prostějově

FOTO

CO NÁS POTĚŠILO…
Měli ohled. Rekonstrukce budovy
Mateřské školy ve Fanderlíkově ulici se o měsíc protáhla. Potěšitelný
na tomto skluzu je ale důvod. Dělníci práce zastavili poté, co ve střešní
konstrukci našli několik hnízd chráněného ptáka rorýse obecného.
Srdce ochránců přírody tak zaplesalo, rorýsům se vyšlo vstříc.

VEÈERNÍKU

Michal KADLEC
PROSTĚJOV Tak tomu se říká boj o místo! Na základní škole ve Vrahovicích v ulici Majakovského
došlo k dříve netušenému. Škola dnes čítá 301
žáků, což je rekordní počet v novodobé historii
tohoto zařízení a Večerník si při návštěvě „rodinné“ školy v úterý 2. září povšiml úsměvného momentu. Každý z žáků si po uvítání prvňáčků nesl
z tělocvičny vlastní židli!„To víte, dětí je tady tolik,
že strach o místo je pochopitelný,“ komentoval
situaci s úsměvem prostějovský radní a první náměstek hejtmana Olomouckého kraje. „A to ještě před pár lety chtěli někteří škarohlídové tuto
školu rušit...,“ utrousil.

CO NÁS UDIVILO…

KAŽDÁ SE BOJÍ
O VLASTNÍ ŽIDLI!
Foto: Michal Kadlec

Agentura Město bude mít vlastní NUDAPLÁŽ!

Bez alkoholu to nepùjde...
Prostějov (mik) - Do kuriózní situace se dostali prostějovští konšelé. Při
konání Hanáckých slavností je totiž
samozřejmé, že hosté na náměstí si budou pochutnávat na burčáku a dalším
alkoholu. Jenomže podle nedávné
novely městské vyhlášky je v centru
zakázáno požívat alkoholické nápoje!
„Občané mohou být ale bez obav, že
je budeme nějak perzekuovat. Rada
města totiž schválila výjimku, kterou
se v sobotu 12. září a v neděli 13. září
povoluje na náměstí konzumovat alkohol,“ vzkázal Jan Nagy, velitel Městské
policie v Prostějově. „Osobně si
neumím představit, že by se na hodech
nepilo...,“ poznamenal ještě s úsměvem
šéf strážníků.

rubriky
Večerníku

Na půdě radnice se rozhořel nebývalý boj, který si ničím nezadá se
scénami z Troškovy nesmrtelné komedie Slunce, seno, erotika! Jak totiž
Agentura Hóser zjistila, prostějovští
konšelé horečně jednali o tématu,
které by mělo do našeho tak trochu
puritánského městečka přivést více
turistů. I zahraničních.
„Během roku z Prostějova takřka
vymizely návštěvy z Anglie, Německa či Itálie. Musíme turisty něčím
přitáhnout zpátky stůj co stůj,“ zdůvodnila nejžhavější jednání konšelů

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

za posledních padesát let Ivana Hemeráková, náměstkyně primátora.
Ona sama navrhla, aby při jednom
z prostějovských koupališť byla vybudována nudistická pláž! „Napadlo
mě to nedávno v noci, kdy jsem kvůli
horku nemohla spát a ležela v posteli
jen tak, jak mě Bůh stvořil,“ prozradila Hemeráková Agentuře Hóser.
Její nápad se ale zatím setkal jen s krčením ramen zbylých radních. „No, já
nevím. Jestli má v Prostějově fungovat
městská nudapláž, tak já navrhuju,
aby se tam lidé svlíkali jen ocamcáť
pocamcáť,“ zareagoval primátor Miroslav Nakaseseděl a rukou naznačil
na svém těle rozmezí od břicha nahoru po nos. To jeho stranický kolega
byl mnohem odvážnější. „Pokud má

nudapláž přilákat turisty, musí se být
opravdu na co dívat. Nevím, jestli by
někoho přilákalo jenom moje svalnaté
břicho. Já jsem pro, klidně se hned první den zahájení provozu celý svlíknu
a půjdu příkladem,“ ozval se Lolek
Čačák, který dlouhodobě ani mediálně nemá s erotikou žádné problémy.
Jednoznačně proti jsou ale naopak
komunisté, kteří historicky podporují rovnost mezi všemi. „Pokud by se
chtěl někdo někde producírovat nahatej, tak to bychom pak bez oblečení
museli chodit všichni a všude. Kdo by
měl na sobě šaty, třeba i uprostřed náměstí, mělo by se na něj pohlížet jako
na příživníka,“ nebál se ostrých slov
Josef Augustus, radní za komunistickou stranu a sběrnu třešní.

Jestliže se založení nudapláže v Prostějově přece jen schválí, zbývá otázka,
kde ji umístit. „Budou-li mít skutečně
občané Prostějova zájem ukazovat
své intimní partie zahraničním turistům, pak spojíme příjemné s užitečným. Nudapláž bude ve Vrahovicích!
Stejně toto koupaliště musíme zrekonstruovat, a tímto bychom lehce
mohli dosáhnout na dotaci. Jestli se
nepletu, ministerstvo vnitra vyhlásilo
dotační program na největší hovadinu roku,“ informoval radní Jaroslav
Brambora, jenž má na starosti právě
dotace.
Za Agenturu Hóser Majkl

•• Pondělí ••

Babimaki & mls

Suaréz v sukních. Do hlavní role pokračování slavného filmu Čelisti by
mohl režisér Steven Spielberg klidně obsadit Kateřinu K. z Prostějova. Ta
napodobila uruguayského fotbalového útočníka Luise Suáreze, který přímo
na hřišti opakovaně kousal do svých protihráčů. Zarážející na celém případu
je, že Prostějovanka svoji agresivitu obrátila vůči vlastním dětem...

•• Středa ••

•• Sobota ••

Měli silnou motivaci. Jestliže byste se i těch nejžhavějších favoritů Prostějovského
městského běhu zeptali, za kolik tuto desetikilometrovou trať centrem města zaběhnou, tak by vám všichni odpověděli stejně: zadarmo. Nedělní akce byla opět tradičně určena všem lidem, kteří sportují z čisté radosti z pohybu a nikoliv pro peníze.

MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

Že drací chrlí oheň, to ví každé malé dítě. Ale činí tak i dračí lodě? Odpovědět na tuto otázku si mohli všichni, kteří v sobotu dorazili na festival závodů dračích lodí na
Plumlovské přehradě. Celého zábavou nabitého odpoledne by se nepochybně rád
zúčastnil i vášnivý kuřák Jiří Bartoška.

Foto: Pavla Vašková

Letos už podruhé rozpumpovalo prostějovské seniory ve Společenském domě hudební seskupení Pavla Kršky. Kapela složená
ze tří dlouholetých kamarádů
opět potěšila zaplněné publikum svými lidovými písničkami
a to až skoro do půlnoci.

Pondìlí 15/10 °C

Regína

Úterý

17/10 °C

Mariana

Støeda

19/7 °C
Daniela

redakce se rozšířila
▶

•• Neděle ••

VESELÁ TROJKA

POÈASÍ v regionu

▶

Smržické šlapák. Na dvojznačnost názvu oblíbené turistické akce se nabízí
celá řada vtipů. Pokud byste však někdy zavítali na Smržického šlapáka, tak
byste se ocitli buď na fotbalovém turnaji, sletu bubeníků či setkání zahradníků, kde by se prezentovaly ploché kameny vystupující z trávníku.

ZAUJALO NÁS…

Pronesla ex-manželka bývalého
šéfa kriminálky a místostarosty
Plumlova Václava Chytráčka
Blažena Hošková
u prostějovského soudu...

•• Čtvrtek ••

Draci po draku. Tréninkovými jízdami byl v pátek zahájen festival závodů dračích lodí Plumlovský drak. Svoji loď na hladinu přehrady spustil i tým Draci po
draku. Jeho název napovídal, že posádka společně vždy ráda posedí a nemusí
to být právě u vesel. Pokud vás tedy někdy zastihne kocovina, „dračí“ recept zní
jasně: vypádlujte si ji z hlavy ven!

Skoro jeden milion korun vydělal
letos aquapark v Krasické ulici, což
je nejvíce za posledních sedm let.
A to přitom místy až úmorné vedro lákalo řadu Prostějovanů spíše
na přírodní koupaliště. Domovní
správa, jakožto provozovatel, tak
neskrývá spokojenost.

„NAŠEL SI ŽENSKOU
A MNÌ POUZE
NAPSAL SMS, ŽE
SE NAŠE CESTY
ROZCHÁZEJÍ!“

Kopal penaltu? Jiný „fotbalový“ útočník řádil v prostějovském bytovém
domě. Dveře jedné z obyvatelek domu se mu podařilo i prokopnout. Do
své rány tak musel vložit mnohem víc sil než například Antonín Panenka do
svého slavného „vršovického dloubáku“, který napomohl tomu, že tehdejší
Československo získalo titul mistrů Evropy.

•• Pátek ••

961 000

ZASLECHLI JSME…

•• Úterý ••

Může být švédská trojka i veselá? Společenský dům zaplnilo vystoupení
skupiny Veselá trojka, jejichž písničky znají zejména starší lidé z TV Šlágr.
Mnohé z mladších posluchačů by možná tato hudební produkce přitáhla
v případě, že by se Veselá trojka přejmenovala na trojku „švédskou“. V případě těchto tří chlapů se toho ovšem zřejmě nedočkáme.

ZACHYTILI JSME…

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

SCÉNA VEČERNÍKU

Poslední den bez budíku. Hned na začátku týdne prožila valná většina
školáků nejsmutnější den v roce. Zatímco ještě ráno mohla většina z nich
vstávat, kdy se jim zachtělo, už večer všichni odcházeli spát s tím, že ráno je
z postele vytáhne nikým nemilovaný zvuk budíku.

Že si nedá pokoj! Prostějovská
policie měla opět žně, už šestý rok
za sebou sklidila úrodu marihuany
v Ospělově. Její majitel Dušan Dvořák se už dlouhodobě u soudů hájí
tím, že drogu pěstuje čistě pro léčebné účely. Marně, zákon je zákon
a nejsme v Nizozemí. Zatím je jeho
úroda pálena...
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zpravodajství

peníze mu NESMRDÍ!
„Farní kostel svatého Bartoloměje v Prostějově-Vrahovicích“, která byla vydaná
s finanční podporou Stapro Večerník
tutárního města Prostějova, tedy i oněch
Michal
komunistů v radě...
KADLEC
Když se Večerník
obrátil s dotazem na
PROSTĚJOV Na začátku listopa- autora knihy, zda něco
du loňského roku vrátil prestižní takového nepovažuje
Cenu města Prostějova. Důvod? za pokrytectví,
Mělo jít o protest proti účasti komunistů v radě města. Pedagog,
historik a církevní funkcionář
Karel Kavička tak demonstrativně naznačil, že od Jaroslava Šlambora či Josefa Augustina by si ani
suchou kůrku nevzal. Jenomže...
Titíž komunisté nedávno schválili finanční podporu města na
Kavičkovu publikaci o kostele ve
Vrahovicích. A co myslíte? Karel
Karel Kavička je člověkem dvou tváří. Proti komunistům na jedné straně jakoby
Kavička finance přijal! Večerník bojuje, na druhé mu ale veřejná finanční podpora od nich nevadí...
považuje toto chování za vrchol
Foto: archiv Večerníku
pokrytectví.
Církevní historik vrátil ocenění, kte- dostali jsme ho do polohy udive- K této záležitosti se uvolněný radní
ré město uděluje těm nejvýznamněj- ného a trochu rozčíleného člověka. Jaroslav Šlambor z KSČM pro Večerším osobnostem, jež pro Prostějov „Jak prosím? Já po komunistech nic ník vyjádřit nechtěl. „Připomněl bych
něco udělaly. Karlu Kavičkovi však nechtěl a taky jsem nic nedostal! ale znovu, že pan Kavička vrátil Cenu
po loňských komunálních volbách O peníze na publikaci o kostele sva- města Prostějova, pro kterou také
vadilo, že poprvé od „Sametové tého Bartoloměje zažádala radu hlasovalo tehdy pět členů zastupitelrevoluce“ dostali možnost podílet města vrahovická farnost. Já od ní stva KSČM! Já jsem jeho rozhodnutí
se v radě města na řízení magistrá- dostal pak za úkol sepsat publikaci,“ vloni respektoval, nicméně i dnes tvrtu zástupci KSČM. Netrvalo však snažil se vysvětlit Karel Kavička. dím, že politika by se do sféry udělodlouho a zábrany zřejmě padly. Když mu ale Večerník připomněl, vání významných ocenění neměla
Alespoň po jistou míru a v určité že historický dokument mohl sepi- plést,“ konstatoval Jaroslav Šlambor.
záležitosti. Jak informoval Večerník sovat i díky finanční podpoře schvá- Zbývá otázka na závěr. Když Karel
v minulém vydání, v závěru mše lené radními za KSČM, bylo na Kavička vrátil prestižní Cenu města
ti vrahovických
vra
rahovických hodů
ho to- druhé straně telefonu na chvíli ticho. Prostějova kvůli komunistům, vráu příležitosti
p
„Já o tom nic nevím, kdo všechno tí také peníze, kterými mu, ať chce
tiž byla požehpubbl
na tuto knihu přispěl,“ odpověděl nebo nechce vidět, i komunisté přinána publikace
K rla K
Ka
a
nakonec Kavička.
spěli na historickou publikaci?
Karla
Kavičky

EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

„Kauza“, která hýbe médii a sociálními sítěmi
aneb úřad neposkytl informace nezletilému žadateli

me
ili js
zjist

Regionální i celostátní, tištěná i elektronická média přinášela prakticky po celý uplynulý
měsíc články o údajném neposkytnutí informací patnáctiletému žadateli Magistrátem města Prostějova.
V nich se objevily zavádějící informace o průběhu vyřizování podaných žádostí včetně tvrzení, že
Magistrát města Prostějova odmítl chlapci informace poskytnout, čímž došlo k porušení zákona.
„Úvahy“ autorů článků se nezakládají zcela na pravdě, proto považujeme za vhodné celou
situaci objasnit.
Patnáctiletý Jakub se obrátil na Magistrát města Prostějova se dvěma žádostmi podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V první z nich žádal o zaslání právní analýzy
provedené Mgr. Tomášem Kotrysem, ve druhé požadoval zaslání důvodové zprávy k usnesení rady
města č. 5534, které bylo schváleno na 15. schůzi konané 16. června 2015.
Ačkoliv režim poskytování informací upravuje specifický zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je třeba respektovat i jiné právní předpisy, které upravují například svéprávnost fyzických osob a jejich zletilost. Právníci Magistrátu města Prostějova došli k názoru, že pokud
je žadatelem nezletilý, je potřeba aplikovat obecná ustanovení občanského zákoníku a vyžádat
si k jednání souhlas jeho zákonných zástupců. Proto vyřizující úřednice vyzvala k udělení tohoto
souhlasu, aby mohla podat informace jejich nezletilému synovi. Vyřízení žádosti nezletilého
tedy pouze odložila do doby, kdy bude mít souhlas alespoň jednoho zákonného zástupce
nezletilého. Zákonní zástupci nezletilého ale na výzvu k udělení souhlasu nereagovali.
V mezidobí, kdy magistrát na souhlas rodičů čekal, podal Jakub prostřednictvím Magistrátu města
Prostějova ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje stížnost na postup. Zde namítal, že podle jeho
názoru Magistrát města Prostějova nemá nárok požadovat souhlas jeho rodičů.
Krajský úřad dospěl k závěru, že fyzická osoba, která dosáhla věku blízkého věku 18 let, což je i věk 15
let, je schopna sama podat žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Magistrát města Prostějova je tímto názorem vázán a učinil všechny kroky k řádnému vyřízení žádosti v dané lhůtě.
Při spolupráci správních orgánů se vyskytují situace, kdy nadřízený správní orgán má odlišný právní názor na konkrétní záležitost než správní orgán, který věc rozhoduje v prvním
stupni. Obvykle se jedná o situace, které prozatím nebyly řešeny soudními orgány, a neexistuje tedy jednotný právní výklad, který by přesně sjednocoval správný postup v dané
záležitosti.
Konstatování zákonnosti či nezákonnosti postupu správního orgánu je výhradně v pravomoci soudních orgánů, nikoliv krajského úřadu. Je proto s podivem, že média takto závažnýp
, a to
mi pojmy jako je „porušení zákona“ či „ nezákonný postup“ zcela lehkovážně operovala,
dokonce i v době, kdy ještě ani Krajský úřad Olomouckého kraje jako nadřízený orgán své stanovisko k dané věci nesdělil.
Závěrem je třeba poukázat na skutečnost, že Magistrát města
Prostějova řeší každodenně celou řadu různorodých správních
řízení, často mnohem závažnějšího a významnějšího charakteru
než byly zmíněné žádosti o informace. Kdyby však bývala všechna
média, která poskytla tak široký prostor právě žadateli, dala stejný
prostor také Magistrátu města Prostějova, ztratila by patrně celá
věc na atraktivitě a „výživnosti“ pro sociální sítě.
15090410844

Cenu města vrátil,
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Magistrát města Prostějova

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

BYLI JSME
U TOHO

Porodník čelí žalobě
za těžké ublížení na zdraví...

NATÁLKA PO PORODU NEDÝCHALA A MÁ POŠKOZENÝ MOZEK,
EXKLUZIVNĚ
RODIČE NYNÍ ŽÁDAJÍ 10 MILIONŮ KORUN

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
V prostějovské porodnici se
každoročně narodí kolem tisícovky
novorozenců. Za dobu jejího fungování tak sálem prošly tisíce rodičů a z
dlouhodobého hlediska jednoznačně
převažují pozitivní ohlasy. Nyní se
však před trestní soud dostal případ
těžkého ublížení na zdraví, kterého
se měl z nedbalosti přímo při porodu
dopustit zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Prostějov Jiří Prachař a porodní asistentka Dana Pospíšilová.

Mìli tlaèit na bøicho...
K celé události mělo dojít 21. března
2013 při porodu Natálky Š. „Během
porodu oba obžalovaní opakovaně
prováděli takzvaný Kristellerův

manévr, při kterém tlačili na břicho
rodičky, přestože tato metoda byla již
v polovině minulého století označena
jako škodlivá. Tímto svým jednáním
novorozenci způsobili těžké ublížení
na zdraví, v důsledku kterého musel
být bezprostředně po porodu resuscitován a následně převezen do
brněnské nemocnice. V současnosti
trpí trvalým poškozením mozku,“
přednesla připravenou obžalobu státní
zástupkyně Naděžda Kezniklová.
Rodiče po dvojici obžalovaných
požadují celkem deset milionů korun.
Celé těhotenství totiž mělo probíhat
zcela bez problémů, miminko se
narodilo deset dní po původně stanoveném termínu. „Špatným provedením porodu byl u dítěte výrazně
ovlivněn celý jeho další život, kterému
jeho rodiče musí zcela podřídit své
zaměstnání a volný čas. Současně jim
vznikají a budou i nadále vznikat nemalé finanční náklady v souvislosti
s terapiemi, lázeňskými pobyty a nákupem speciálních pomůcek,“ objasnil
výši žalované částky právní zástupce
poškozených.

Lékaø: „Porod
probìhl normálnì“
Druhá strana však míní, že k pochybení
nedošlo. „K porodu jsem se dostavil
asi deset minut před narozením dítěte.
Není tedy možné, abych po delší dobu
tlačil rodičce na břicho. Zároveň chci
dodat, že ani takový tlak by nezpůsobil
kompresy pupečníku a tím i zastavení
přívodu kyslíku k dítěti. Porod probíhal
zcela standardně a nic nenasvědčovalo
tomu, že to takto dopadne. Všechny komplikace nastaly až po něm, což dosvědčí i
náš znalecký posudek,“ hájil se Jiří Prachař,
který má s porody více jak dvacetileté
zkušenosti. Prostějovský lékař zároveň
připustil, že dítě se narodilo v těžké
hypoxii. Laicky řečeno bylo v době
příchodu na svět prakticky udušené.
„Nedýchalo, nicméně srdce mu tlouklo.
Proto jsme přistoupili k okamžité resuscitaci, podle lékařského záznamu bylo po
přibližně půl hodině v pořádku,“ shrnul
lékař tehdejší průběh porodu.
Hypoxie tedy dušení plodu vzniká
v případě, že miminko nemá delší čas
dostatek kyslíku. Příčinou může být
astma rodičky či komplikace s pupeční
šňůrou, která se někdy novorozenci
omotává kolem krku. U Kateřiny Š. se
bohužel spojily oba tyto faktory. „Paní
je astmatička, kromě toho pupeční
šňůra v tomto případě byla kolem krku
omotána hned dvakrát,“ upřesnil Jiří
Prachař, který opakovaně odmítl, že by
silou předloktím tlačil na břicho rodičky.
„Za svou praxi si nepamatuji, že bychom
něco takového při porodech dělali,“
tvrdil porodník, který na druhou stranu
připustil, že se v prostějovské nemoc-

nici občas používá takzvané přidržení
děložního fundu. Pro laika je však tato
metoda od nedoporučovaného Kristellerova manévru v podstatě neodlišitelná.
V podobném duchu se nesla i výpověď
porodní asistentky, která mimo jiné upozornila, že v inkriminované době probíhalo v nemocnici hned několik porodů a
ona musela odbíhat z jednoho boxu do
druhého. Zároveň zpochybnila, že by to
byla právě ona, kdo budoucí mamince
„tlačil na břicho“...

přítomen. Ten zároveň upozornil, že podle něj byla jeho manželka asi přibližně
hodinu před porodem odpojena od
monitorovacího zařízení. „Nejprve mě
sestřička poprosila, abych držel sondy,
ale asi od půl osmé to už po mně nikdo
nežádal...,“ řekl v této souvislosti Radek Š.

Rozsudek v tomto případě dosud nepadl, hlavní líčení bylo odročeno na
konec října. Co je jasné už nyní, že
i v případě možného uznání viny obou
odsouzených bude o náhradě škody ve
výši deseti milionů korun rozhodovat až
civilní a nikoliv trestní soud.

Rodièe si stojí
pevnì za svým
V přímém rozporu s výpovědí uvedených obžalovaných stojí svědectví
obou manželů. „Asi dvacet minut
před porodem mi na břicho začala
předloktím a plnou silou tlačit porodní
asistentka. Poté přišel doktor, chvíli stál
u okna, a když už asistentka nemohla,
tak ji vystřídal. Měla jsem kontrakce
přibližně co minutu, takže každý mi
tímto způsobem zmáčkl břicho asi desetkrát. Nikdo nic nevysvětloval a já to
v tu chvíli neřešila. Po porodu malou
okamžitě odnesli. Trvalo přes hodinu,
než nám řekli, co se stalo, přičemž
původní verze byla, že se napila plodové
vody. Poprvé jsem Natálku na další
čas viděla až v brněnské nemocnici,“
konstatovala Kateřina Š., která potvrdila, že její dvouapůlletá holčička stále
pouze leží a není například schopna
samostatně držet hlavičku. „Na břicho
mi oba obžalovaní skutečně tlačili a co
vím od známých, tak je to věc, která se
v porodnici běžně děje,“ stála si pevně za
svým. Zcela shodně celou věc popsal
také její manžel, který byl porodu osobně

15090410852

PROSTĚJOV Trvale poškozený mozek, nezvladatelné křeče ve
všech končetinách, neschopnost mluvit i chodit, tím pádem
prakticky totální nemožnost zapojit se do normálního života a
celoživotní odkázání na péči svých rodičů. To vše jsou podle právního zástupce rodičů dvouapůlroční Natálky Š. následky špatně
provedeného porodu v prostějovské nemocnici. Spor, který velmi bolí obě strany, dospěl minulé úterý před prostějovský soud.
V pozici obžalovaných zde stanuli zástupce primáře prostějovské
porodnice Jiří Prachař a porodní asistentka Dana Pospíšilová. Oba
tvrdí, že se ničeho špatného během porodu nedopustili. Rodiče
malé holčičky však pochopitelně vidí vše jinak... Večerník byl přímým svědkem úterního stání Okresního soudu v Prostějově.
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Pondělí 7. září 2015
www.vecernikpv.cz

pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI

SEXUÁLNÍ LOUDIL Kačeny už nepochodují po náměstí,

z cyklostezky stále naopak z rybníka ZMIZELY!
NENÍ DOPADEN
PROSTĚJOV Na osamělou dívku zaútočil první zářijovou neděli
sexuální loudil. Stalo se tak loni
u cyklostezky mezi Kralicemi na
Hané a Prostějovem. Chlípník byl
velice neodbytný, ženu osahával
a nechtěl ji pustit. Slečně se nakonec na kolečkových bruslích podařilo ujet. Případ vyšetřovala Policie ČR, začátkem loňského října
jej však odložila.
„V neděli sedmého září 2014 zhruba
kolem čtvrt na osm večer jsem jela
z Kralic na Hané směr Kralický Háj
na bruslích. Na odpočívadle jsem si

sedla na lavičku a zapálila si cigaretu.
Přišel ke mně chlap, jestli prý nechci
kouřit něco jiného... Odmítla jsem
ho s tím, že mám přítele. On mě chytil a začal mě osahávat. Nikde nikdo
nebyl, neměla jsem se jak bránit...,“
popsala tehdy incident mladá žena,
které se nakonec podařilo „mlsnému
kocourovi“ vyvléci.
Útočníka následně podrobně popsala. „Bylo mu tak pětatřicet až čtyřicet
let, měřil asi sto sedmdesát centimetrů, byl skoro plešatý. Na hlavě měl
bílý šátek a na očích tmavé brýle. Na
sobě měl šortky a černobílý cyklis-

tický dres. Zaujalo mě také jeho bílé
horské kolo,“ uvedla žena, která vše
oznámila na policii.
Vyšetřování však v tomto případě
k žádnému konkrétnímu výsledku
nevedlo. „Útočníka se dosud nepodařilo ztotožnit. Případ tak byl již loni
druhého října odložen, po podezřelém se však i nadále pátrá. V případě
jeho zjištění bude věc coby přestupek
postoupena správnímu orgánu, který
může pachateli udělit pokutu,“ zareagoval na dotaz Večerníku František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR.
(mls)

Ať jste staří nebo mladí,
Večerník vás vždy a všude baví...

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV V květnu roku 2013
řešila prostějovská radnice neobvyklý problém. Lidé okolo rekonstruovaného drozdovického rybníka se potýkali s přemnoženými
divokými kachnami. A nejenom
oni. Kačeny houfně opouštěly lokalitu vypuštěné nádrže i sousedního mlýnského náhonu, načež si to
štrádovaly Mlýnskou a Vodní ulicí
přímo do centra města! Jak si určitě
nejen Večerník všimnul, po dvou
letech je situace zcela opačná...
„Je pravda, že centrum města i přilehlé ulice čím dál častěji vítají nové
turisty. Nikoliv však návštěvníky
z daleké ciziny, ale opeřence z blízké lokality drozdovického rybníka
a mlýnského náhonu. Kačeny začínají být nervózní z vypuštěné nádrže
a tak si jdou za potravou klidně
i k radnici. Nedivím se tomu, protože i na náměstí je lidé krmí vším
možným,“ zkonstatovala předloni v květnu Ivana Hemerková,
náměstkyně postějovského primátora pro životní prostředí. „Zároveň vím, že kačeny pochodují
v zástupech i Mlýnskou či Vodní
ulicí, kde na ně bohužel často číhá
nebezpečí ze strany řidičů aut. Přeje-

Foto: archív Večerníku

tých kačen už bylo také hlášeno velmi mnoho,“ dodala Hemerková před
více než dvěma lety k nebývalému
problému.
Jenomže co čert nechtěl, na konci srpna
2015 abyste kačenu na drozdovickém
rybníku hledali málem lupou. „Skoro
úplně zmizely, ještě nedávno jich tady
byla snad stovka a teď jich tu plave šest
nebo sedm! Ani u mlýnského náhonu
jich moc není,“ volali do redakce Večerníku lidé z Drozdovic. Jak jsme se
byli osobně přesvědčit, je tomu přesně

tak. „Ano, vím o tom a docela se tomu
divím. Nevím proč, ale divoké kačeny
odletěly neznámo kam. Zřejmě za tím
bude nebývalé sucho, které panovalo
několik dlouhých týdnů. Voda v rybníku totiž začala docela páchnout, což
mohlo být příčinou zmizení těchto
ptáků. A mlýnský náhon koncem července téměř vyschnul,“ pokrčila minulý
pátek rameny Ivana Hemerková.
Zmizení většiny kačen z drozdovického rybníka tak zatím zůstává záhadou...
(mik)

Napsáno PES NAPADL DÍTĚ, DÍVCE PROKOUSL ÚSTA!
ˇ
pred
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Hrůzostrašně mohlo skončit
setkání zhruba dvanáctileté dívenky se psem, který mladou
slečnu v Brněnské ulici napadl.
Holce sedící na lavičce zvíře
skočilo do obličeje a prokouslo
jí část tváře!
„Ve středu sedmého září 2005 ve
14.25 hodin bylo na tísňové lince 156 přijato oznámení, že na
autobusové zastávce v Brněnské
ulici nedaleko restaurace došlo
k napadení dítěte psem. Vyslaná
autohlídka městské policie na místě zjistila školou povinnou dívenku,

která byla poraněna v obličeji. Přes
operační středisko byl ihned přivolán lékař a strážníci rovněž okamžitě vyrozuměli otce malé holky.
Ta strážníkům na místě uvedla, že
seděla na lavičce, když k ní přiběhl
velký pes, skočil jí do tváře a poté
utekl. Na místo se za pár minut dostavil lékař prostějovské záchranky,
který dítě i společně s otcem převezl sanitkou k ošetření. Strážníkům
se brzy nato podařilo nalézt psa,
který podle popisu svědků zranění holčičce způsobil. Při pokusu
o jeho odchyt se v lokalitě objevil

i majitel zvířete. Ten si psa zajistil, žádné trvalé následky. „Pes pro- jsme převezli do nemocnice na
hlídce předložil očkovací průkaz kousl dvanáctileté dívce horní ret ošetření a po něm bylo propuštězvířete a rovněž kontaktoval otce a ulomil část předního zubu. Dítě no domů,“ sdělil nám Pavel Holík.
zraněné dívky, se kterým se dohodl na dalším postupu,“ informoval
AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Večerník Jan Nagy, velitel Městské
Prostějovští pejskaři se ani z tohoto případu před deseti lety nepoučili. Ba
policie Prostějov.
co víc, podobných napadení jsme obzvláště v poslední době registrovali stále
Celý případ si posléze převzala víc a víc. Naposledy tomu bylo, když větší rasa napadla tu menší. A je vůbec
i Policie ČR. „Věc je šetřena pro čemu se divit? Lze jen udiveně kroutit hlavou, když i dnes vidíme, jak čtyřnopodezření z trestného činu ublíže- zí miláčci nejrůznějších plemen, a bohužel často i těch nebezpečnějších, bění na zdraví,“ potvrdila zastupující hají po městě volně bez vodítka a jejich páníčkům je úplně jedno, že mohou
tisková mluvčí prostějovské poli- někoho napadnout. Letos na jaře už šéf prostějovské městské policie rázně
bouchnul pěstí do stolu a vydal rozkaz svým strážníkům, aby pohyb psů více
cie Miroslava Trundová.
Podle šéfa prostějovské záchranky monitorovali a jejich majitele tvrdě trestali. Pomůže to? Do hlavy pejskařům
(mik)
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jak šel čas Prostějovem ...

DDO SCHRÁNKY!

Mánesova
ulice

V případě
zájmu
o předplatné
nás kontaktujte
na tel.
608 723 851
e-mail:
predplatne@
vecernikpv.cz

Stojí tu kaple sv. Andělů Strážných. Pojmenování získala 11. září 1908 podle českého malíře Josefa
Mánesa (1820-1871). V období nacistické okupace
v letech 1940 až 1945 byla zvána německy Mánes-Gasse. Ulice byla zbudována na parcelaci Karla Kaisra,
rovnoběžně s Českou ulicí. Na jižní straně ulice vznikly
ve třicátých letech minulého století Kolářovy sady. Na
západním konci stojí kaple sv. Andělů Strážných, naproti
mateřská škola.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Rejskova ulice
obchodní
oddělení

▶

se rozšířila

▶

redakce

redakční část
a výroba

adresa
zůstává
stejná
obě pobočky Večerníku najdete
i nadále v ulici Olomoucká, č.p. 10

JEN ZA
850 KÈ
NA 12 MÌSÍCÙ!
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KVŮLI
DLUHU
PROSTĚJOV Nevšední případ
řešili strážníci městské policie
předminulý pátek. O pomoc je
požádal muž, kterému způsobil újmu jeho vlastní bratr kvůli
dluhu.
„Tento muž dlužil svému sourozenci peníze, a ten, jelikož se nemohli domluvit, mu vypustil kolo
u osobního vozidla. Poškozený
toto nahlásil na linku 156. Nakonec ale od řešení upustil s tím, že
se s bratrem dohodne a finance
mu vrátí. Proč tedy celou věc hlásil, nebyl schopen vysvětlit,“ uvedla Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.
(mik)

hledejte také na
www.
vecernikpv.cz
hodin

168

s městskou policií

Kdo opustil psa?

Foto: internet
Na základě telefonického sdělení byl
předminulou neděli 30. srpna proveden hlídkou odchyt psa v ulici Žeranovská. Oznamovatelka sice uvedla,
že pes je uvázán ke sloupu, ale v čase
příjezdu strážníků zvíře pobíhalo po
ulici a u sloupu byla odložena krabice
s granulemi. Čip u psíka nebyl zjištěn
a majitel se nepřihlásil. Nebylo možné jiné řešení než převoz do útulku
v Čechách pod Kosířem. Pokud by
se podařilo zjistit majitele, který zvíře
opustil, byl by podezřelý z přestupku
podle zákona na ochranu zvířat, za což
hrozí pokuta až padesát tisíc korun.

Cizinec skolil značku
Přímo před zrakem strážníka poškodil ve středu 2. září při couvání nákladního vozu v centru města cizí státní
příslušník dopravní značku. Z důvodu vzniku škody třetí osobě při pohybu vozu na pozemní komunikaci byl
řidič zastaven a přes operační středisko přivolána hlídka dopravní policie.

Co Dušan Dvořák zaseje, policie sklidí. Už pošesté...

Prokopl vstupní dveře
Ve středu 2. září v ranních hodinách
zjistila žena poškození vstupních
dveří u svého bytu. Šetřením na místě vyšlo najevo, že jeden z tamějších
obyvatelů v nočních hodinách tropil
rámus, přičemž i kopnul nohou do
dveří poškozené. Tím způsobil jejich
proražení ve spodní části. Majitelka
předběžně odhadla škodu na dva tisíce korun. Výtečníka se hlídce nepodařilo zkontaktovat. Celá událost pro
podezření z přestupku proti majetku
byla postoupena správnímu orgánu.

KRONIKA

OSPĚLOV, PROSTĚJOV Ani
letos se známý propagátor
marihuanového léčitelství
Dušan Dvořák nemůže radovat z bohaté úrody. Oslavné
dožínky rozhodně slavit nebude! Už pošesté za sebou
mu na farmu v Ospělově vtrhlo policejní komando, které
sklidilo desítky rostlin konopí.
Přestože právě Dvořák tvrdí
i při vleklých soudech, že se
nedopouští ničeho protizákonného, policie je jiného
názoru...

Zloděj šel po zlatu

Foto: internet
Dosud neznámý pachatel se ve
dnech od 25. do 29. srpna vloupal do uzamčeného bytu v centru města Prostějova. Byt prohledal a odcizil tři zlaté dámské
řetízky na krk, tři zlaté řetízky na
ruku, tři páry zlatých dámských
náušnic, dva zlaté dámské prsteny a dva zlaté přívěšky na řetízek. Celkem tak majitelce věcí
způsobil škodu ve výši třiasedmdesáti tisíc korun.

Michal KADLEC
Poměrně závažný případ již léta
vyvolává nejeden soudní spor, ale
mnohdy i úsměvy na tvářích policistů. Šestý rok za sebou totiž každý
prostějovský strážce zákona tuší, že
začátky září jsou vyhrazeny pro „sklizeň“ konopí v Ospělově. Stalo se tak
i letos, policisté vtrhli na pozemek
Dušana Dvořáka ve čtvrtek 3. září.
„Mohu potvrdit, že jsme na pozemku u obce na Prostějovsku vykonávali úkony trestního řízení proti
dvaapadesátiletému muži,“ uvedl
na dotaz Večerníku Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Kupodivu ale další podrobnosti
i přes opakovanou žádost Večerníku nesdělil. Nás totiž zajímalo, kolik

Obral starší
dámu z kola
Ze spáchání trestného činu
krádeže je podezřelý zatím neznámý pachatel, který v pátek
4. září kolem půl deváté ráno
okradl na ulici Antonína Slavíčka
v Prostějově čtyřiašedesátiletou
paní. Přijel k ní zezadu na jízdním kole, když šla po chodníku
a z ruky jí vytrhl plátěnou tašku
s peněženkou. Paní v ní měla 350
korun, osobní doklady, platební
kartu a klíče. Neznámý pachatel
jí způsobil škodu za půldruhého
tisíce korun. V případě jeho zjištění mu hrozí až dvouletý pobyt
za mřížemi.

Zatímco Dušan Dvořák už několik let u soudů vysvětluje, že marihuanou léčí pacienty, není mu to nic platné.
Úrodu konopí mu už šest let sklízí policie.
2x foto: archiv Večerníku
rostlin konopí, a jaké kvality, muži
zákona z Ospělova odvezli ke zničení. „Ke konkrétním úkonům se nebudeme v tuto chvíli vyjadřovat, věc
je i nadále v šetření,“ odvětil stroze.
Podle pěstitele ve čtvrtek policisté zabavili desítky rostlin konopí

v živém i sušeném stavu. Stalo se
tak přesně rok poté, kdy u něj byli
naposledy, tehdy si odvezli na pět
stovek rostlin konopí. Dvořák přišel o úrodu, ale i semena či konopné
masti již pošesté v pořadí a celkem
mu tak policisté již zabavili přes tři

tisíce rostlin. „Sebrali vše, co našli!
Šlo o devětatřicet sušených rostlin
a osmnáct živých včetně semen.
Ostatní rostliny byly již sklizeny
dříve a jsou na bezpečných místech,“ nastínil agentuře ČTK Dušan
Dvořák.

utekli z baru bez
UKRADENÝ KRÉM Opilí
placení a odjeli autem!
zaplatili za dceru rodiče

PROSTĚJOV Když zavítala do
drogerie v centru města, nechtěla platit. A tak předminulý pátek
28. srpna sedmnáctiletá dívka
levný krém na ruce jednoduše
ukradla. Díky všímavé prodavačce
ale jeli strážníci najisto ke zlodějce domů. Tady ji přistihli, zároveň
však přišli ještě na jednu „zajímavost“...
„Sedmnáctiletá slečna využila chvilkové nepozornosti prodavačky a vložila si krém v hodnotě pětadvaceti
korun do tašky. Nato bez zaplacení
odešla. Netušila ovšem, že je v prodejně kamera. A co víc, prodavačka
drogerie dívku znala! Celou událost
telefonicky nahlásila na linku 156,

Neposlušné dítě
S žádostí o pomoc se minulé úterý
1. září obrátila na linku 156 pracovnice magistrátu, ke které přišla žena
s tím, že její dítko jí uteklo přímo z prodejny a nyní běhá někde po náměstí.
Netrvalo dlouho a za přítomnosti
hlídky, která si přebírala od ženy popis
dítěte, dorazila do kanceláře druhá sociální pracovnice s nalezenou ratolestí.
Nebylo tudíž zapotřebí uskutečnit
další opatření ze strany strážníků.
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Další marihuanové žně na farmě v Ospělově! ČERNÁ

načež hlídka strážníků dorazila rovnou do místa bydliště mladistvé,“
popsala Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie v Prostějově.
„Při ověření totožnosti sedmnáctileté slečny vyšlo najevo, že dívka
doposud nevlastní občanský průkaz.
Tímto je nejen podezřelá z přestupku proti majetku, ale i z přestupku
porušení zákona o občanských průkazech. V něm je zakotvena jasná
povinnost vyřídit si tento osobní
doklad nejpozději měsíc po dovršení patnáctých narozenin,“ šokovala
Adámková. Jak ještě dodala, rodiče
dívky zaplatili dodatečně pětadvacet korun za krém, který jejich dcera
v drogerii ukradla...
(mik)

PROSTĚJOV Nejenom že nezaplatili útratu v baru, ale navíc
dvojice opilých mladíků nasedla do auta a odjela. Dva případy
v jednom řešili strážníci ve chvíli,
kdy majitel baru nahlásil útěk dvou
mužů z provozovny bez toho, aniž
by zaplatili šest stovek za vypitý
alkohol!
„V neděli třicátého srpna v nočních
hodinách zkonzumovali dva muži
v baru alkoholické nápoje v hodnotě
přes šest set korun a provozovnu bez
zaplacení opustili. Hlídka je zastihla
na nedalekém parkovišti. Podnapilí chlapíci nejprve tvrdili, že útratu uhradili, nakonec se ale přiznali
k tomu, že nemají žádné peníze a

Vybrakoval garáž
Zatím neznámý pachatel vnikl bez použití násilí do garáže
v ulici Říční v Prostějově. Z garáže následně odcizil křovinořez,
motorové nůžky na plot, travní
sekačku, travní vysavač a plastový kanystr s benzínem. Majiteli tak způsobil škodu ve výši
25 700 korun.

tohoto si byli dost dobře vědomi,“
konstatovala Jana Adámková, tisková
mluvčí Městské policie v Prostějově.
Případ, který na první pohled vypadal
jako banální, měl však ještě mnohem
závažnější dohru. „Po vyřešení této
věci se z místa oba muži vzdálili směrem k zaparkovanému vozu, ve kterém do baru přijeli. Hlídka na místě
posečkala a udělala dobře. Zanedlouho se totiž vůz s povedenou posádkou rozjel. Následovalo pochopitelně
jeho zastavení. Z důvodu řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu a odmítnutí dechové zkoušky byli
přivoláni státní policisté, kteří si celý
případ převzali k vlastnímu šetření,“
dodala Adámková.
(mik)

Vykradl klub pejskařů
Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý pachatel, který v noci z úterý 1. na středu 2. září po rozbití okna vnikl
do objektu Kynologického klubu v Prostějově. Z místa odcizil
křovinořez a prodlužovací kabel. Dále poškodil vnitřní vybavení klubovny. Celkově způsobil
škodu přes čtrnáct tisíc korun.
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Na kole po pěti pivech!
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„Opravdu jsem si myslela, že chce syna zabít!“
Večerník vyzpovídal kamarádku kousající matky

➢ztitulnístrany
PROSTĚJOV Tak to snad ještě
místní region nezažil... Přibližně
sedmatřicetiletá žena, matka dvou
dětí, řádila minulé úterý 1. září na
ubytovně v Olomoucké ulici jako
smyslů zbavená a zaútočila dokonce na své vlastní a bezbranné
potomky! Večerníku se podařilo
zkontaktovat přímou svědkyni
celé události.
„Stalo se to v úterý odpoledne, někdy
kolem čtvrté hodiny. Vše začal konflikt s paní, která jí delší dobu hlídala
obě děti. Na mě pak začala na chodbě
řvát, že jsem spala s jejím současným

přítelem. To je sice pravda, ale bylo to
dávno před tím, než se ti dva poznali.
Porvaly jsme se, ona pak začala řvát,
že zabije své děti a napadla svého
malého syna Davida. Pokousala ho
na krku, na ruce i na čele. Opravdu
jsem si myslela, že ho chce zabít! Než
přijeli policisté, pokousala i svoji šestiletou dceru, mě a právě tu paní, co
jí hlídala obě děti. Syna i sebe navíc
ještě pořezala skleněnými střepy. Bylo
to fakt příšerné...,“ popsala svědkyně,
která Večerníku rovněž ukázala následky kousnutí na svých rukou.
Za jejím běsněním údajně stála dlouhodobá záliba „maminky“ dvou dětí
v alkoholu. „Bylo na ní jasně patrné,
že je opilá. To však u této dámy neby-

lo nic neobvyklého, za posledních čtrnáct dní skončila dvakrát na záchytce.
Chlast se jí doslova a do písmene vepsal do tváře,“ dodal další ze svědků
událostí.
Na místě byli policisté i zdravotníci.
„Mohu potvrdit, že u uvedeného případu došlo k zásahu, ale vzhledem k
věku zúčastněných nebudeme sdělovat jakékoliv informace,“ reagoval
stručně na řadu dotazů Večerníku Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. „Na místě jsme ošetřili dvě
malé děti, které jevily znaky pokousání. Jedno z nich utrpělo drobné ranky
na hlavě a ruce, druhé mělo známky
poranění i na dolní končetině. Přes

hrůzostrašně vypadající případ však
nebyl nutný převoz do nemocnice,“
informoval Radomír Gurka, ředitel
Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje v Prostějově.
Útočnice na konci uplynulého
týdne nebyla na ubytovně v Olomoucké ulici k zastižení, podle
některých spolubydlících skončila nejprve na záchytce a posléze v
psychiatrické léčebně. „Byla zavezena do Kroměříže,“ prozradil jeden ze sousedů. Obě děti pak byly
této matce, která dostala přezdívku
„Suaréz v sukni“, okamžitě odejmuty. V současné době o jejich
dalším osudu rozhoduje orgán sociálně-právní ochrany dětí.

15090410853

Udal vlastního bratra

krimi

Minulé úterý 1. září krátce po
devatenácté hodině došlo ve
Svatoplukově ulici v Prostějově
k havárii cyklisty. Devětačtyřicetiletý muž z Prostějova podle
prvotního šetření bez cizího zavinění nezvládl řízení svého jízdního kola a upadl na vozovku. Při
pádu si způsobil lehké zranění.
Provedenou dechovou zkouškou
policisté muži naměřili hodnotu
2,22 promile alkoholu v dechu.
Řidič se k požití alkoholu přiznal
a uvedl, že bezprostředně před
jízdou vypil pět půllitrů jedenáctistupňového piva.

Pondělí 7. září 2015
www.vecernikpv.cz

Dveře se mu otevřely

V pondělí 31. srpna po třiadvacáté
hodině zaregistroval občan pochybení, kdy řidič špatně zavřel dveře
u dodávky, které se následně otevřely.
Vyslané strážníky zkontaktoval oznamovatel, který majitele vozu znal.
Po předání jeho adresy byl o situaci
vyrozuměn, následně se dostavil
k vozu, zkontroloval nákladní prostor
i vnitřek, vše bylo v pořádku. Poté si
dodávku řádně zabezpečil.

Po vypití piva boural
Po sedmnácté hodině v úterý
1. září byl nahlášen na linku 156 pád
cyklisty v ulici Svatoplukova. K celé
události došlo tak, že muž ovlivněn
lihovinami měl vzadu na košíku
uloženou ruční brusku. Ta se mu
při jízdě na bicyklu zřejmě dostala
do zadního kola a tím došlo k pádu
přímo na silnici. Před příjezdem
hlídky svědkyně zraněnému muži
pomohla přesunout se z vozovky
na chodník i odklidila jízdní kolo,
aby nepřekáželo projíždějícím vozidlům. Muž přiznal hlídce vypití
piva. Strážníci přivolali na místo záchrannou službu, neboť si stěžoval
na bolest a ztížené dýchání.

Po podnikání bývalého místostarosty Plumlova
Jeho ex-manželka je nyní obviněna z podvodu... zůstaly DLUHY
PROSTĚJOV Pád až na dno prožívá v těchto dnech rodina někdejšího vysoce postaveného prostějovského policisty a bývalého
místostarosty města Plumlov Václava Chytráčka. Ve čtvrtek před
prostějovským soudem stanula jeho bývalá manželka Blažena
Hošková. Společně s ní se před lety zavázal splatit směnku znějící
na milion korun. Peníze však ani po pěti letech nebyly uhrazeny.
Zatímco obžalovaná Hošková u soudu obsáhle vypovídala, její
ex-manžel, který měl vystoupit v pozici svědka, se k němu vůbec
nedostavil... Večerník ano a tak vám přinášíme přímou reportáž.
původní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Státní zástupkyně viní Blaženu
Hoškovou z toho, že si koupila byt,
který následně darovala Martině H.,
přičemž si vymínila podmínku, že jej
může doživotně užívat. Na tom by
nebylo nic až tak trestného, pokud by
dle obžaloby nebyla odpovědná za
téměř milionový dluh. A právě jeho

splacení se tímto manévrem měla
vyhnout. Sama obžalovaná ve svém
jednání problém nevidí a vše svaluje na
bývalého manžela, se kterým si dosud
nesplacený milion korun půjčovala.
„Nedokážu pochopit, proč na mém
místě nestojí pan Chytráček, který
vše zavinil! Peníze jsme si půjčovali
jako manželé na provoz naší firmy.
Tehdy jsme si na leasing pořídili kamion, kterým jsme převáželi dřevo
do zahraničí. Vlastnili jsme i dům
v Soběsukách, haly, pozemky a další
majetek. Jenže on si pak našel mladou ženskou a mně pouze napsal
esemesku, že se naše cesty rozcházejí.

Po rozvodu mi podepsal dodatek
k majetkovému vyrovnání. Díky
tomu získal veškerý náš zbývající majetek, ale zároveň na sebe také převzal
všechny závazky včetně tohoto dluhu,“
vypověděla před prostějovským soudem Blažena Hošková.
Bylo přitom více než s podivem, že
obžalovaná o tomto faktu neinformovala věřitele, který manželům
Chytráčkovým milion korun půjčil.
„Neřekla jsem mu to, protože jsem byla
ve špatném psychickém stavu. Žila
jsem třicet let s člověkem, o kterém
jsem si myslela, že je férový a náhle se
ukázal pravý opak. Po rozvodu jsem
se pak ocitla zcela bez příjmů. Abych
měla na jídlo a mohla zaplatit nějaké
dluhy, půjčila jsem si dost peněz od
svých rodičů. Maminka následně
psychicky zkolabovala a zemřela v
léčebně v Kroměříži. Brzy nato umřel
i tatínek,“ popsala hodně smutný
osud své rodiny obžalovaná, která
právě za peníze od rodičů pořídila výše
zmíněný byt.

Další peníze půjčila obžalované jiná
žena, na kterou byt následně převedla.
„Chtěla jsem, abychom byly vyrovnány,“ snažila se objasnit tento svůj na
první pohled účelový krok obžalovaná.
To však nebylo vše. Blažena Hošková
mimo to také mlžila ohledně fungování
firmy, která nyní inkriminovaný byt ve
Svatoplukově ulici vlastní. A to i přesto,
že v něm stále bydlí a společnost coby
její ředitelka také zastupuje. U soudu
dále uvedla, že ve svých příjmech je odkázána pouze na nevysoký plat, který jí
jde z práce pro jednu z prostějovských
logistických firem.
Václav Chytráček podle slov
obžalované nyní žije v rekreační chatě
v Plumlově. „S ženou, kvůli které mě
opustil, se už rozvedl. Pokud ale vím,
tak společně opravují dům v Alojzově,“
zmínila se Hošková.
Rozsudek v této věci dosud nepadl,
hlavní líčení bylo odročeno za účelem
výslechu dalších svědků a to i těch,
kteří byli předvoláni už na čtvrteční
jednání...

ČERNÁ
KRONIKA
Opilý cyklista boural
Policie řeší nehodu silně podnapilého cyklisty, k níž došlo
předminulý pátek 28. srpna před
dvaadvacátou hodinou v ulici
Libušinka v Prostějově. Třiapadesátiletý cyklista zde nezvládl
řízení a upadl na vozovku. Při
pádu si způsobil lehké zranění.
Dechovou zkouškou mu policisté naměřili 3,14 promile alkoholu v dechu.

Straka v pneuservisu
V noci z pondělí 31. srpna na
úterý 1. září se dosud neznámý
pachatel vloupal do provozovny
pneuservisu v blízkosti hlavního
vlakového nádraží v Prostějově.
Do dílny vnikl po násilném překonání sklobetonové konstrukce
okna. Z dílny odcizil momentový klíč na kola a po vypáčení
uzamčené plechové skříňky i finanční hotovost ve výši jednoho
tisíce korun. Pachatel tak svým
jednáním majiteli způsobil škodu
čtyř tisíc korun odcizením věcí a
dalších tří tisíc poškozením.

Lékařské případy pod drobnohledem

Pro záchranáře nešlo i nikterak výjimečné prázdniny...
PROSTĚJOV Máme za sebou neobvyklé léto s nadměrně k jeho pádu. Zraněna na dolní nice,“ konstatoval šéf prostějovské
končetině byla jeho šestatřicetiletá
spolujezdkyně, kterou jsme převezli do prostějovské nemocnice.
V Letecké ulici v Prostějově pak
havaroval na skútru mladý muž
a utrpěl přitom podobné zranění
nohy. Za zmínku stojí ještě havárie na rychlostní komunikaci, kdy
řidička dodávky narazila čelně
zezadu do stojícího kamionu.
zajdou k psychologovi,“ prozradil Tu jsme převáželi do nemocnice
Radomír Gurka, šéf prostějovské s pohmožděninami hrudníku,“ inzáchranky.
formoval Gurka.

vysokými teplotami. To mělo vliv i na početnější výjezdy
sanitek Zdravotnické záchranné služby v Prostějově. Jak
ale upřesňuje její ředitel Radomír Gurka (na snímku),
nárůst výjezdů nebyl například oproti loňsku tak dramatický. Kardiaci a lidé s respiračními problémy na sebe
dávali větší pozor. I přes vysoké teploty vzduchu lékaři
záchranky ale vyjížděli častěji k lidem, kteří to přehnali
s alkoholem...

Hrozili
sebevraždou
Lékaři prostějovské záchranky
vyjížděli během uplynulé dekády
ke dvěma případům, kdy jednotliví muži hrozili spácháním
sebevraždy. „V tom prvním případě
jsme poskytli muži s psychickými
problémy první pomoc a převezli
ho na Psychiatrickou kliniku do
Kroměříže. V tom druhém šlo
o mladého muže, který se pohádal
s manželkou. Po domluvě s lékařem byl předán do péče rodičů,
kteří slíbili, že se synem druhý den

Ètvrtek ve
Bezvìdomí
znamení nehod malého fotbalisty
Během 3. září si lékaři záchranky
opravdu „užili“ zásahů při dopravních nehodách. O nebezpečně vyhlížející havárii na
křižovatce ve Vrbátkách Večerník
informuje na straně 11 tohoto
vydání, ale bouralo se i na jinde
na Prostějovsku. „V Čehovicích
zachytil řidič motocyklu nešťastně
o dodávkové vozidlo a došlo

Během uplynulé soboty se na hřišti
areálu SCM Za místním nádražím
v Prostějově stal sportovní úraz.
„Dopoledne při fotbalovém utkání žáčků došlo ke srážce dvou
hráčů, přičemž jeden utrpěl otřes
mozku a byl i krátce v bezvědomí.
Při příjezdu ZZS však již s okolím
komunikoval. Poskytli jsme mu
první pomoc a převezli do nemoc-

záchranky.
„V uplynulém období, kdy i Prostějov sužovala obrovská vedra,
jsme zaznamenali o něco početnější
výjezdy. Zejména nás volali starší
lidé s onemocněním srdce. Zároveň
ale musím říct, že o žádný dramatický růst počtu výjezdů nešlo.
Víte, oproti předešlým rokům
nyní na sebe především starší lidé
dávají daleko větší pozor. Nevycházejí ven, dodržují přísný pitný
režim a navíc v dnešní moderní
době má hodně domácností klimatizaci. Mám ale tu zkušenost, že
daleko více zdravotních problémů
mají tito lidé nikoliv v době veder, ale při náhlých změnách
tlaku. To znamená při nečekaném
ochlazení, nebo naopak, když po
několika dnech chladu a deště
přichází výrazné oteplení. V těchto
případech je riziko různých nevolností či srdečních problémů daleko
větší,“ popsal pro Večerník Radomír Gurka, ředitel Zdravotnické
záchranné služby Olomouckého
kraje v Prostějově.
(mik)

Arev

Zkratka Sdružení evropských vinařských regionů. Organizace vznikla
v roce 1988 a má více než šedesát členů. Členy se stávají vlády jednotlivých
regionů, ne jejich vinařské svazy. Sídlo
organizace je ve Štrasburku. Součástí
AREV je Evropská rada vinařů. Česká
republika je členem od roku 2002.

Barrique
Dubový sud, který se původně užíval
ve francouzském vinařském regionu
Bordeaux ke zrání červených vín. Má
velikost 225 litrů a je dnes rozšířený
po celém světě. Používá se už nejen ke
zrání, ale i k vyluhování zvláštních aromatických látek z dubu.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, Prostějov Radomír Gurka.
Foto: archiv Večerníku

„Mladý muž se pohádal
s manželkou a hrozil
sebevraždou. Předali jsme
ho do péče rodičům...“

TOMÁŠ ČÁP

ROMAN KONFÁL

se narodil 6. září 1992 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 1. září 2015.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 23
do 25 let a měří mezi 170 až 175 centimetry. Další údaje k popisu osoby se
v policejní databázi nevyskytují.

se narodil 30. prosince 1992 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 20. února 2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 43 do 45 let, měří 185 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé vlasy
a nosí bradku.

GABRIELA SUCHÁ

MIROSLAV VAŠKOVÝCH

se narodil 7. května 1980 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 28. srpna
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 40 let, měří 170 centimetrů,
má střední postavu, hnědé oči a hnědé
vlasy.

se narodil 25. června 1995 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
8. ledna 2015. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 19 do 20 let a měří mezi
170 až 175 centimetry. Bližší údaje
nejsou známy.

Kvůli v drogerii ukradenému
krému za pětadvacet korun si
trhla ostudu rodina z Prostějova. Na lup do prodejny v centru
města se totiž vydala sedmnáctiletá slečna, které přitom bylo
úplně jedno, že ji sleduje kamera
a navíc holku velice dobře zná
pokladní...
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Když strážníci mladistvou
slečnu přivedli za rodiči, ti za
ni odcizený krém uhradili.
Strážcům zákona se ale něco
nepozdávalo. Přestože zlodějce už bylo sedmnáct let, neměla doposud občanský průkaz!
A na světě byl další malér. Co je
to za rodiče, když neupozornili
dcerušku ani na to, že po dovršení patnácti let si má vyřídit průkaz totožnosti?

Nemoci vín

Oblasti vinařské
Podle vinařského zákona 321/2004
Sb. jsou v České republice dvě vinařské oblasti: Čechy a Morava. Vinařskou oblast Čechy tvoří mělnická
a litoměřická podoblast, vinařská oblast Morava se dělí na podoblasti znojemskou, mikulovskou, velkopavlovickou a slováckou.

Odhad sklizně
Jakmile začnou zrát bobule a před
sklizní se vychází z průměrného počtu hroznů na keř a z předpokládané
hmotnosti jednoho hroznu. Na zřetel
se samozřejmě bere počet keřů v celé
parcele.

Buket vína

Pachuť vína

Vůně vzniklá při ležení vína v sudech
a láhvích.

Stykem s ovzduším, technologickým
zařízením nebo s různými nádobami
víno velmi snadno přijímá cizí vůni. Jakákoliv manipulace s hrozny, moštem,
vínem vyžaduje úzkostlivou čistotu
ovzduší i veškerých nádob a nářadí,
které s ním přijdou do styku.

Burčák

Plnost vína
Chuťový vjem. Čím je víno plnější, tím
hmotnější nám na jazyku připadá a o to
pomaleji protéká při polykání. Současně zanechává delší dojem.

Coupage - kupáž

Rmut

Termín francouzského původu, kterým se označuje scelování vín.

Kvasící drť, která vznikla rozdrcením
hroznů, v níž došlo k vyluhování některých látek do moštu.

Druhy vín
Aromatizované víno, jakostní víno,
likérové víno, perlivé víno, stolní víno,
šumivé víno, víno s přívlastkem.

Fortifikace (dolihování)
Jde o přidání vysokoprocentního alkoholu do vína. Dolihování může být
předčasné (před započetím kvašení),
časné (na začátku nebo v průběhu kvašení) nebo pozdní (do hotového vína).

Kalorická hodnota vína
Z celkového množství energie obsažené ve víně tvoří 85 procent alkohol.
Jeden litr vína má přibližně stejnou kalorickou hodnotu jako litr mléka, dva
litry piva, šest vajíček, 100 gramů másla
nebo 380 gramů masa.

Kvasničný kal
Po prvním stáčení mladého vína zůstávají na dně nádoby odumřelé buňky
kvasinek, které vytvářejí šedohnědý
kal. Ten se navíc mísí s vinným kalem.

Karafa
Skleněná baňatá nádoba se zúženým
hrdlem, která může někdy být opatřena zátkou. Někde je zvykem servírovat
v karafách stolní vína točená ze sudů,
obvykle ale slouží k dekantování (k oddělení vína od usazených kalů) starších
ročníků červených vín.

Ledové víno
Víno s přívlastkem, které lze vyrábět
pouze po ověření cukernatosti SZPI.
Vyrábí se lisováním zmrzlých hroznů,
který byly sklizeny minimálně při mínus sedmi stupních Celsia. Získaný
mošt musí vykazovat alespoň 27 stupňů cukernatosti.

Nedostatky vín
Nedostatek nebo přebytek některé
složky vína, který vznikl přirozenou
cestou. Mezi nejčastější nedostatky patří nízká cukernatost a nižší obsah alkoholu i extraktu ve víně. Nedostatkem

Naší specializací

Octění vína, vláčkovatění, máselné,
manitové a mléčné kvašení, hořknutí
červených vín, křís, to všechno jsou
změny, které ve víně mohou způsobit
mikroorganismy, hlavně bakterie.

Biovíno

Podle zákona č. 321/2004 Sb. a nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 je burčák definován jako částečně zkvašený
hroznový mošt obsahující nejméně
jedno procento a nejvýše tři pětiny celkového obsahu alkoholu. De facto je to
kvasící hroznový mošt, který obsahuje
aspoň čtyřicet procent nezkvašených
cukrů.

DELANO Cocktail

vína může být také přebytek kyselin,
a to zejména kyseliny jablečné.

Víno pocházející z kontrolované biologické produkce. Zjednodušeně lze říci,
že biovíno je vyráběné z hroznů získávaných z vinné révy, která je pěstována
v souladu se zásadami ekologického
zemědělství.

Duběnka

PÁTRÁNÍ po kvartetu hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po čtveřici osob, která je podezřelá
z trestné činnosti a skrývá se
před spravedlností na neznámých místech. Strážci zákona
žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby
v případě zjištění místa pobytu
uvedených osob neprodleně
kontaktovali kterékoliv oddělení Policie ČR prostřednictvím
bezplatné linky 158 nebo zavolali přímo Službu kriminální
policie a vyšetřování Prostějov
na tel. číslo 974 781 326.

9,1$ì6.ă
6/291Ì.

Označení pro velmi výraznou, nepříjemnou příchuť po dubovém dřevě.
Vzniká zpravidla nedostatečnou přípravou nového dubového sudu určeného na skladování jemných odrůdových vín, u kterých taková příchuť není
žádoucí. Kromě chuti může ovlivnit
i barvu vína (je více nažloutlé až nahnědlé).

“
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15082710823

s městskou policií

Pondělí 7. září 2015
www.vecernikpv.cz

Síření vína
Oxid siřičitý se používá jako redukční
látka i jako konzervační prostředek. Ve
víně se jeho prostřednictvím váže kyslík, víno se tak chrání před enzymovými i neenzymovými oxidacemi.

Sklepmistr
Technický zaměstnanec, který řídí
praktické úkony při výrobě vína, lahvování, skladování či adjustaci. Ve velkých
závodech obvykle řídí hlavní technolog práci několika sklepmistrů.

Stáčení vína
Přemísťování vína z jedné nádoby do
druhé, které může mít různé důvody.
1) Víno vykonalo určitou etapu ve
svém přirozeném vývoji. 2) Potřebuje
technologické ošetření. 3) K oddělení
vína od vyloučených a usazených látek
na dně nádoby. 4) Plnění vína jako hotového produktu do spotřebitelských
balení.
15030670256

hodin
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NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

netové stránky www.vecernikpv.cz

SZPO
Podle zákona č. 146/2002 Sb. a zákona
č. 321/2004 Sb. je orgánem, který provádí dozor nad vinařstvím. Kontroluje
vedení vinařské evidence, disponuje
pravomocí zakázat uvádět víno do
oběhu, může udělovat pokutu až do
výše 3 milionů korun, provádí zatřídění vína... Kromě vína samozřejmě
kontroluje také všechny další potraviny
a nápoje.

www.facebook.com/
DelanoCocktailBar

Šarže
Množstevní objem druhově stejných
výrobků, které byly vyrobeny za stejných podmínek a stejným způsobem.

Vady vína
Každá odchylka od normálního stavu,
způsobená fyzikálními nebo chemickými pochody či stykem s cizími látkami. Není možné určit přesnou hranici
oddělení vad vín a nemocí vín. Někdy
může být nemoc příčinou vady, jindy
zase vada důsledkem nemoci. Rozlišujeme vady způsobené surovinou (např.
pachuť po plísni, kouřová nebo zemitá
pachuť...), vady vzniklé při manipulaci
s moštem či vínem (např. hnědnutí
vína, zvětralost, pachuť po kyselině siřičité...) a vady způsobené výrobním
zařízením (např. pachuť po ztuchlině,
po dřevě, po korku...).

www.delanobar.com

15081270790

krimi

15090310838
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navštivte stále více oblíbenější inter
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Vinotéka
– Predikátní vína

Jsme patrioti: VEDE MORAVA!

Pro drtivou většinu české populace (odkojené pivním
mokem) se s výjimkou jihu Moravy a pár oblastí v Čechách
rozlišuje víno pouze na bílé a červené. V porovnání se zbytkem světa je tedy místní národ považován spíše za vinařské
barbary. Přitom vinařství a samotná výroba vína je v tuzemsku prodchnuta bohatou historií. Ostatně lahodný opojný
nápoj z vinné révy konzumovali naši předkové již více
než pět tisíc let před naším
letopočtem! Víno v dnešní
podobě zkultivovali Římané
a hlavním a zásadním podporovatelem výroby a konzumace vína ve střední Evropě
se stala katolická církev,
která ho potřebovala při
katolických mších. Popularitě
a oblíbenosti vína tak
vděčíme především církevním
hodnostářům, kteří i v časech
politické nestability rozvíjeli
jeho výrobu v křesťanských
klášterech. V posledních
letech pak vzrůstá obliba nápoje z vinné révy i na Hané,
o čemž svědčí desítky vinoték v ulicích Prostějova, na
stáčené víno pak můžeme
narazit doslova v každé obci.
I proto vám dnes Večerník
nabízí tématickou stranu
právě z tohoto odvětví...

Zlatá Brána
a Konečná 441/25,
796 07 Držovice

Vážení zákazníci,
v našich
vinotékách
naleznete vína
z Vinařství
U Kapličky,
ale také vína cca
20 Moravských
vinařů, dále
vína zahraniční
a dárkové
předměty.
V našich
vinotékách
pořádáme
pravidelně
ochutnávky
ZDARMA.

Celosvětově se komunita vyznavačů
vína pře o to, jestli jsou nejlepší vína
francouzská, italská či španělská. Stále
větší oblibě se pak těší moky z Jižní
Afriky, Austrálie nebo jihoamerické
Chile. Český národ však má jasno
- nejlepší vína jsou z Moravy! Dokazují to poslední průzkumy Vinařského
fondu, podle nichž dává přednost
domácím výrobkům téměř šedesát
procent konzumentů!
&HORVSROHÄHQVNÙIHQRPÅQ

„Náboženství se střídají, víno a pivo
zůstávají,“ řekl kdysi Woody Allen
a měl pravdu pravdoucí. „Střídmí konzumenti vína žijí déle a jsou zdravější,“
hlásají do světa nezávisle na sobě vědci
různých národností. „Dobré víno ruinuje peněženku, špatné zase žaludek,“
tvrdí Španělé. „Víno dává slova,“ filozofují Srbové. „Je to zrcadlo mysli,“ ví
ze zkušenosti našinec. Tak či tak, jedno
je zřejmé: žijeme ve zlatém věku vína.
Ještě nikdy jsme neměli tak rozmanitou
možnost výběru. Česká republika je
adekvátně ke své velikosti jen tečkou na
pomyslné mapě světových vín, nutno
však podotknout, že respektovanou
tečkou.
'YDFHWOLWUÕQDKODYX
Návrat ke kořenům? Víno bylo bráno
jako lidový nápoj od středověku a ve
většině světa to platí dodnes. V tuzemských končinách se pak po téměř
padesátileté době temna, kdy bylo
preferováno pivo s lihovinami a konzumace vína brána jako znak aristokratů,

Texty: Zdeněk Vysloužil

Steak & Burger Bar
Kostelní 105/2
796 01 Prostějov

buržoazie a vlastně všech nepřátel totalitního zřízení, popularita nápojů z
vinné révy strmě roste. Podle posledních
průzkumů vypije každý Čech ročně
dvacet litrů vína, což znamená zvýšení
spotřeby zhruba o deset litrů, za posledních patnáct let!
3ÔHGQRVWP½0RUDYD
Zajímavým faktem je, že i když se do
České republiky dováží rok od roku více
vína ze zahraničí, domácí konzumenti
upřednostňují především moravskou
produkci. Přestože jsou dovozová vína
většinou levnější, Češi si raději připlatí za
podle nich kvalitnější domácí produkt!
Největší popularitě se pak těší vína z jižní
Moravy, na jejímž území se také nachází
nejvíce vinic.
.YÉQXVÙUDYRGX
Pravidelné popíjení bílého vína prý může
vážně poškodit zubní sklovinu. Důvodem
je především kyselost tohoto nápoje. Podle
německých vědců může negativní účinky
na zuby částečně vyvážit přikusování sýra.
Jako neutralizační činidlo ale stačí i pouhá
voda. Kyselé šťávy bílého vína prý ubližují
zubům víc než pití červeného. Nejhorší
je to s ryzlinky, ty mají totiž nejnižší pH,
a tudíž jsou nejkyselejší. Podle badatelů
může být prospěšnou prevencí, když
budeme k vínu (především k tomu bílému) přikusovat sýr, protože sýry mají
vysoký obsah vápníku. Navíc pomáhají
neutralizovat kyselé sliny a podporují obnovu minerálů.
&RVHNÄHPXKRGÉ"
Výběr sýra k vínu, má jednoduché pravidlo. Chuť, složení a stáří sýra předjímá

také druh a stáří vína. Jemné sýry jako
eidam či camembert se výborně hodí
k jemným bílým vínům nebo k nearomatickým vínům s nižším obsahem
kyselin. K sýrům výraznější chuti,
například k ostřejšímu ementálu, se hodí
červená vína s tříslovinou, dobrou volbou je určitě Zweigeltrebe. Tvrdé sýry
dokážou vytvořit zajímavou symbiózu
s červeným vínem, k sýrům s modrou
plísní vám nejspíš nabídnou vyzrálá
červená vína, nebo výrazně sladké pozdní sběry. K sýrům s bílou plísní se zase
hodí vyzrálé Rulandské, Neuburské
nebo Sylvánské. Variant je spousta, stačí
si jen vybrat.
'RÄHKRUR]OÅYDW"
Sklenice na víno by měly být dostatečně
objemné, aby se mohla vůně z vína snadno uvolnit. Podle etikety jim na stole při
večeři patří místo přibližně centimetr
nad špičkou nože hlavního příboru,
přičemž ostatní sklenice by se sklenicí
na víno měly vytvořit řadu nebo trojúhelník. Řada by měla také respektovat
pořadí, v jakém nápoje pijeme. Odleva
voda, bílé víno, červené víno, sekt nebo
dezertní víno.
Sklenice s vínem by se správně měla
držet za stopku, a to v přímé úměrnosti:
čím chladnější je podávané víno, tím níž.
Důvod je prostý. Držením sklenice za
tělo bychom nápoj zbytečně oteplovali,
navíc bychom na sklenici zanechávali
nevzhledné otisky prstů. Červené víno
můžeme držet nejvýše, bílá vína naproti
tomu držíme alespoň uprostřed stopky
a sekty, nejchladnější, držíme úplně dole.

Pondělí 7. září 2015
www.vecernikpv.cz
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GLOSA VEČERNÍKU

FEJETON PETRY HEŽOVÉ

MARTIN ZAORAL

Vše důležité nás
naučí školka

Je to tradice, bez které si náš život už ani
neumíme představit. Vždy prvního září
se zaplní školy dětmi, učiteli, politiky,
herci či sportovci, aby všichni společně
zahájili nový školní rok. Pozornost je
vždy směřována zejména na prvňáčky.
Každý chápe proč. Na rozdíl od starších
školáků se totiž do lavic těší, což zvyšuje
pravděpodobnost, že se na fotografiích
budou usmívat a nikoliv mračit kvůli
tomu, že jim skončily prázdniny.
Dosti nepochopitelně stranou zájmu
(médií, politiků, herců či sportovců)
ovšem prvního září zůstávají děti, které
v tento den poprvé vyrazí do mateřské
školky. Přitom v jejich osudech jde

nepochybně o ještě výraznější zlom, než
v životech jejich již školou povinných
kamarádů. Vždyť se vůbec poprvé na
delší čas odloučí od svých rodičů a stráví
několik hodin jen mezi dětmi. Cožpak je
ještě někdy v životě čeká větší zatěžkávací
zkouška?
A to rozhodně není vše. Americký spisovatelRobertFulghumtvrdí,že:„Všechno,
co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil
v mateřské školce.“ A má recht! Vždyť se
tam naučil, že se má o všechno rozdělit,
hrát fér, nikoho nebít, vracet věci tam, kde
je našel, uklízet po sobě, žasnout, umývat
si ruce před jídlem, splachovat a hlavně
říct promiň, pokud někomu třebas jen
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nechtěně ublíží. Čím jiným bychom se
i v tom našem zdánlivě strašně složitém
„dospěláckém“ životě vlastně měli řídit?
A daří se nám to?
Z tohoto pohledu se všechno to čtení,
psaní a počítání, které čeká na prvňáčky,
jeví jen jako jakási „nadstavba“ k tomu
skutečně podstatnému, co už by dávno
měli znát právě z mateřinky. A hlavně
by na to navzdory všem dalším věcem,
které na ně ve škole i v životě čekají, nikdy
neměli zapomenout. Pokud se jim to
podaří, nebudou to mít ve svém životě
v žádném případě lehčí. Nikomu však
neublíží a užijí si více upřímné radosti
s rodinou i kamarády.
Popřejme tedy právě toto všem našim
(před)školákům!

NERVY NA POCHODU
Existuje spousta návodů jak zvládat
vztek a agresivitu. Za sebe se musím
pochlubit, že jsem s větším či menším
úspěchem absolvovala hned několik
školení, ze kterých jsem odcházela
s báječně povznášejícím pocitem - jsem
teď naprostým pánem situace a nic mě
se všemi těmi osvědčenými postupy nemůže rozházet.
Ale už po cestě domů zapomínám na
pravidlo zhluboka a klidně dýchat či
počítat do desíti v případě, kdy cítím, že
se mi situace vymyká z rukou. Jednoduše proto, že musím důkladně vynadat
cyklistovi, který se mi motá před autem,

přestože je hned vedle cyklostezka, na to
že jdu pozdě na další schůzku, nebo že
jsem si v zápalu doplňování energie pobryndala halenku kávou.
Věděli jste, že při podobných vztekem
nadupaných příležitostech klesá rozzuřenému člověku IQ i o desítky bodů?
Sice jde o přechodnou záležitost, ale
stejně. V tu chvíli se z něj stává doslova pitomec, se kterým nemůžete dělat
nic, než ho nechat vyřádit. Ono totiž,
když vám tak někdo začne běsnit před
očima, to mu nemůžete oznámit: „Člověče, přestaňte řvát, vždyť máte IQ
skoro na nule! Ale nebojte, ono se to

zase spraví...“ To by ho logicky ještě víc
naštvalo.
Jako ten pán onehdy v koloně na dálnici. Celou půlhodinku v klidu seděl a nabíral barvu, pak v relativním klidu vystoupil ze svého vozidla, skočil bodyček
na kapotu, přeskočil svodidla a odběhl
do lesa. O jeho bavorák se musela postarat odtahovka, protože majitel auta
se nechal dobrovolně odvézt sanitním
vozem. A jak ho tak nakládají, poznávám v onom nebožákovi kolegu, který
to protiagresivní školení absolvoval se
mnou. Tak vida, asi mu ty zklidňující
postupy taky nezabraly...

HODOVÉ MENU:
Rezervace na tel.:

774 812 056

FEJETON
PIVO VEDE, ALE
VÍNA SE NEBOJÍM!

15090310837

www.vinarstviukaplicky.cz

Já a víno... Přiznám se, že můj spíše
záporný vztah k tomuto moku se datuje
do časů hluboké totality, kdy byly v nabídce obchodů a zelenin na dnech regálů
zaprášené zelené lahve nápojů typu Ostravský kahan a podobně. První osobní
zkušenost s konzumací vína, asi tak jako
u mnoha mých vrstevníků, proběhla na
tanečních zábavách, kde se nabízely
všemožné patoky, které vám obsluha
doporučovala s dovětkem: „Včera jsme
ho dovezli z jižní Moravy...“ Následky
nemírné konzumace těchto dryáků
znáte - počínaly žaludeční nevolností
a vrcholily druhý den ukrutným bolehlavem.
Mnohem pozitivnější osobní zkušenosti pak mám s konzumací vína
přímo u zdroje - tedy vinném
sklípku. Má první osobní návštěva
nefalšovaného sklípku se datuje
k mému prvnímu zaměstnání.
Zájezd na Břeclavsko podnikovým autobusem mi dal nahlédnout
do zcela jiného světa. Postupná
ochutnávka několika druhů vína
se zasvěceným komentářem vinaře

byla vlastně nenásilnou formou
agitace, abych se stal pravidelným
konzumentem. K mému údivu jsem
do sebe postupně vpravil několik
džbánků a v dobré společnosti se bez
jakéhokoliv žaludečního či jiného
problému bavil až do brzkých ranních hodin. Na vlastní kůži jsem
tak poznal, že není víno jako víno
a na podobné akce jsem se od té doby
nechával zlákat pravidelně! Populární podnikové zájezdy na jižní
Moravu naštěstí přežily i pád socialistického zřízení a jsou jedněmi
z nejlepších a u zaměstnanců mnoha
firem i nejpopulárnějších akcí dodnes.
Jakkoliv tedy u mne ve srovnání
s vínem vyhrává na body pivo,
sedmičce kvalitního vína mnohdy
neodolám. Doporučovat jednotlivou
značku, sklep či odrůdu bych si nikdy
nedovolil. Kolik lidí, tolik chutí a
výlučným právem člověka je přece
možnost výběru. Navíc když si člověk
uvědomí, že se vlastně jedná o čistě
přírodní produkt, navíc z nejkrásnější
části naší země - jižní Moravy.

HLAS LIDU
HLAS BOŽÍ

15090210836

Informace
s datem a místem
ochutnávky
naleznete na
titulní straně

www.vinarstviukaplicky.cz

15090410857

t XXL vepřový řízek s bramborovým salátem
t Duroc US steak s pepřovou omáčkou a steakové hranolky

Asi nejlepší øešení
Už když se boural Oděvní podnik Prostějov, kladl jsem si otázku, co majitel bude dělat s tak velkým pozemkem. Nebyl jsem ve Vrahovicích sám,
kdo říkal, že nejlepší by bylo postavit zde nějakou novou továrnu. I z tohoto důvodu se mi zdá zájem města o koupi těchto pozemků nejlogičtějším
řešením. Zvláště proto, že by zde vznikla nová průmyslová zóna. Jenom se
všichni hrozíme toho, aby zde během let nevyrostl nějaký další komplex
supermarketů a podobných zbytečností. Těch už je v Prostějově dost.
Vojtěch Doležal, Prostějov
Podstatu to nevyøešilo
I malý rondel by to vyøešil
Také Večerník nedávno psal o tom, Nevěřil jsem vlastním očím, když jsem
že díky nové cyklostezce za místním si přečetl o rozhodnutí radních ohledně
obchodem v Martinákově ulici se konečného řešení situace na křižovatzdárně vyřešil problém s bezdomovci. ce ulic Olomoucká a E. Valenty. Podle
Ti si právě v uvedeném prostoru zřídili mého názoru, a jsem řidičem už přes
noclehárnu a díky cyklistům tak byli čtyřicet let, bude semafory řízená křižonuceni toto místo vyklidit. Jenomže vatka katastrofou! Nedovedu si předstapodle mého názoru se celý problém vit ty zácpy na Olomoucké, když auta
vyřešil jen zdánlivě, lépe řečeno se po- budou mít červenou a naopak zelenou
sunul jenom o pár desítek metrů dál. řidiči, kteří budou vyjíždět z postranTitíž bezdomovci se totiž přestěhovali ních ulic. A navíc další semafory jsou jen
za koleje do polorozbořených domků o padesát metrů dál u kolejí. Jsem přea vytvořili zde novou, už z dálky ne- svědčen, že i malý rondel, když tady není
vábnou kolonii. Dříve si lidé stěžovali, místo pro větší, by celou dopravní situaci
že se tito bezdomovci motají okolo v této lokalitě řešil mnohem lépe. Vždyť
obchodu, obtěžují kolemjdoucí, dě- v Prostějově máme i mnohem menší
lají nepořádek a jsou věčně opilí. Tak kruhové křižovatky!
v tomto se po výstavbě cyklostezky zas
Josef Mareček, Prostějov
až tak moc nezměnilo. Tito nuzáci se
v Martinákově ulici pohybují stále, jen
s tím rozdílem, že vyspat se jdou za koleje.
Blanka Svobodová, Prostějov

www.
vecernikpv.cz

O HODECH A ZÁLEŽITOSTECH

S NIMI SOUVISEJÍCÍCH...
Uteklo to jako voda a zase
tady máme pondělí před tou
slavnou událostí, jež se nazývá hody. Čeká nás víkend, kdy
se sejdou rodiny ze širokého
a dalekého okolí, bude se hodně povídat, popíjet - na náměstí i na veřejném prostranství, neboť slovutná městská
rada nám to umožnila - a pochopitelně dojde nepochybně i na pečínku s knedlíkem
a se zelím, případně na řízek
s bramborovým salátem.
Obojí pak bude možno snadno „potratit“ na spoustě kolotočářských atrakcí.

V

e městě se také objeví množství lidových krojů, a tím si
bude možno připomenout onu
prapůvodní tradici hodů, o níž mluví třeba Ondřej Přikryl ve své knize
„Z těžkých dob Prostějova“ a která
se pravda během staletí zkomercializovala i zmodernizovala. Bylo
by možná dobré si připomenout,
že o něčem, co se hodům podobalo, se mluví už v době pověstného
krále Šalamouna, který prý každý
rok ve stejném čase pořádal hostinu
pro své přátele na počest vysvěcení

chrámu v Jeruzalémě. V podstatě
odtud pochází údajně tradice, že
hody probíhají v neděli před nebo
po svátku světce, kterému je zasvěcen obecní kostel.
anácké slavnosti v naší variantě
pochopitelně souvisí také s dožínkami, tj. již je sklizeno a lidé mají
také do zásoby čerstvý mák, mouku,
vejce, zrající švestky a husy na pekáč.
Přestože každá ves slavila hody jindy,
lidé se mohli mezi sebou navštěvovat, takže každý si užil pohodu svoji,
ale také i u svých nejbližších sousedů z okolí. Lidé se pak ovšem bavili
zcela nezřízeně dlouho a pracovní
morálka klesala. A tak došlo ze strany vrchnosti k zákonné úpravě, která přišla v roce 1878 od samotného
císaře Josefa II., který stanovil jediné
datum hodů, a to neděli po svatém
Havlu, což byla vždy třetí neděle
v říjnu. Pochopitelně občanstvo
pojalo zákon po svém, a tak nadšeně slavilo ony císařské nebo také
havelské hody a pak si vesele slavilo i ty své místní, takže de facto se
v úpadku pracovní morálky nezměnilo takřka nic a obzvláště naše národy se držely hesla: Vídeň je daleko,
tak co nám můžou?
do si ani na hody v Prostějově
neodpočine, to bude náš míst-

H
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ní fotbalový tým. Říkám si, že kluci
by si zasloužili hodovou pauzu, ale
na druhé straně, když jsou teď tak
v laufu, navrhuji jim, ať v sobotu
12. září pěkně spláchnou doma
Břeclav a o den později hrdlo po
dobrém obědě nějakým kvalitním
pěnivým mokem. Dělají nám velkou
radost a já doufám, že jim to vydrží,
takže sportu zdar a fotbalu zvlášť.
o hodech si pravda asi všichni
budou muset povolit opasky
a přemýšlet, jak shodit nabraná kilečka. Tož mám zase návrh na nějaký cyklo nebo pěší výlet na tu naši
přehradu. Ta si za letošní sezonu
myslím zaslouží velkou jedničku.
I v období největšího horka udržela
čistotu vody na vynikající úrovni a
ani jednou nebyla zmiňována mezi
nebezpečnými přírodními koupališti a nikdy se u ní neobjevil onen
pověstný černý „smajlík“, který
znamená stop koupání. Je vidět,
že proces revitalizace se podařil,
respektive daří. Použiji raději přítomný čas, jelikož je potřeba stále
dodělat čističky ve všech obcích
a přinutit lidský dobytek, aby přehradu neznečišťoval, tudíž nedělal
z ní skládku. Jen tak zajistíme, že se
do této oblasti nastálo vrátí turistický ruch, a tudíž i peníze, kterých

P

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
není nikdy dost. Snad to konečně
dojde všem.
o nic, končím dnešní analýzu
a půjdu se poohlédnout po
nějakých těch surovinách na sváteční pečínku a řízek. Těším se na hodové stánky, neboť potřebuji sehnat
nějaké dřevěné kuchyňské náčiní
a nesmím zapomenout ani na perníkové srdce.
Tak pěkné hody všem a pozor na
přecpání.

N
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Děti, pejsci
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K UPODIVU...

BLAHOPØEJEME!!!

www.vecernikpv.cz

Karolína BENEŠOVÁ
1. 9. 2015 49 cm 3,15 kg
Čechy pod Kosířem

Gréta DUŠKOVÁ
31. 8. 2015 50 cm 3,55 kg
Prostějov

Víteček KÁBRT

Jolana HOUŠŤOVÁ
31. 8. 2015 52 cm 4,15 kg
Prostějov

Lukáš PETROŠ

Aneta VESELÁ
31. 8. 2015 49 cm 3,45 kg
Smržice

Ondřej KAKÁČ
2. 9. 2015 50 cm 3,00 kg
Vysočany

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!

I přes účast téměř dvou stovek lidí
jejic čtyřnohých miláčků panoa jejich
vala ppo celý den klidná a přátelská
atmos
atmosféra,
ke které velice přispělo
skvě občerstvení „Mekáč u Voči skvělé
p
ka“ pana
Vopelky. Pro návštěvníby připravena kavárna, široká
ky byla
nabíd nejen hamburgerů a také
nabídka
výbor točená zmrzlina. Na své si
výborná
přišly i děti, pro které byl připraven
skáka hrad a cukrová vata.
skákací

Pro dárkyně krve líčení zdarma
PROSTĚJOV Dárkyně krve
a krevní plazmy z Prostějovska
budou moci na začátku září využít
jedinečnou možnost bezplatného
líčení i kosmetického poradenství.
V úterý 8. září bude pro všechny
na Transfúzní stanici Nemocnice
Prostějov, která je členem skupiny
AGEL, připravena akce Mary Kay,
v rámci níž zájemkyně obdrží poukaz na poradenství v péči o pleť
nebo se mohou rovnou po odběru
nechat profesionálně nalíčit.
„Dárcovství krve se snažíme podporovat různými akcemi a zároveň se snažíme i našim dárcům
odběry zpestřovat a zpříjemňovat.
Tentokrát jsme se zaměřili především na ženy, kterým nabídneme
možnost zkrášlení – ať už přímo
po odběru, nebo později. Přijít
ale mohou samozřejmě i pánové,
a potěšit poukázkou třeba drahou
polovičku,“ zve k odběru MUDr.
Jiří Šlézar, vedoucí transfúzní
stanice Nemocnice Prostějov,
s tím, že akce se koná ve spolupráci s firmou Mary Kay, která zajistí

Lucie LECIÁNOVÁ
31. 8. 2015 52 cm 3,70 kg
Nezamyslice

Desetiletý JIPÍK KRÁLEM voříškiády

Z NEMOCNICE ...

odborné kosmetické služby i poradenství pro dárkyně.
Akce bude probíhat v úterý 8. září
od 6.00 do 11.00 hodin na transfúzní stanici Nemocnice Prostějov, přičemž mezi 6.00 a 8.00
mohou přicházet dárci krve, mezi
9.00 a 11.00 pak dárci plazmy.
Prvodárci mohou přicházet i bez
objednání, u stávajících dárců je
nutné se předem telefonicky objednat na čísle 582 315 210 nebo
domluvit odběr na e-mailové adrese transfuzka@npv.agel.cz.
Dárcem krve se může stát každý zdravý občan České republiky ve věku 18
až 60 let, přičemž vhodnost dárce je
ještě vždy individuálně posuzována
zdravotnickým personálem. Výhodami darování krve je přitom v současnosti nejen dobrý pocit z ušlechtilého skutku, ale také možnost čerpat
pracovní volno s náhradou mzdy,
proplacené jízdné, lékařské vyšetření,
vitamíny od zdravotní pojišťovny, občerstvení a odpočet ze základu daně z
příjmu, a to ve výši dva tisíce korun za
každý odběr.
(red)

Foto: archív Kynologický klub Pv
PROSTĚJOV Poslední prázdninovou sobotu proběhl v areálu Kynologického klubu druhý
ročník prostějovské voříškiády.
Podle pořadatelek Barbory Zelinkové a Evy Sloupské šlo o vydařenou akci, na které byla loňská
účast pokořena. „Na letošním
ročníku se sešlo téměř sto dvacet
soutěžících pejsků se svými majiteli a mnoho dalších návštěvníků
se přišlo na výstavu jen podívat či
navštívit psí restauraci, která měla
mezi návštěvníky velký úspěch,“
hlásí.

V Prostějově se rozdávaly ceny
pro čtyřnohé miláčky.
Foto: archív Kynologický klub Pv

Co se týká výstavy samotné, celá akce
měla hladký průběh. „Všichni soutěžící si odnesli pamětní medaili a tašku
s krmivem i pamlsky, nikdo neodešel
s prázdnou. Jako rozhodčí přijely Adéla Seidlová a Jindřiška Nohelová, které
měly nezáviděníhodný úkol - vybrat ty
nejlepší. Svého úkolu se zhostily opravdu svědomitě, přičemž rozhodnout
o pořadí nebylo vůbec jednoduché,“
uvedly unisono obě organizátorky.
Nakonec se nejlepším štěňátkem
stala kříženka Crazy, nejlepším
voříškem byl Falco (vítěz loňského ročníku), nejlepším psem bez
PP zlatý retrívr Sid, nejlepším
psem s PP se stala fenka zlatého
retrívra Hillary a nejlepším veteránem (pejsci od osmi let) výstavy se stal desetiletý voříšek Jipík,
který se nakonec stal i absolutním
vítězem voříškiády.
Kromě výstavy byly připraveny i další doplňkové soutěže jako největší
či nejmenší pes voříškiády, psí duo
nebo přivolání na čas, kdy byl pejsek
přivoláván přes dráhu posypanou
hračkami a různými pamlsky. „Chtěly
bychom poděkovat hlavnímu sponzorovi voříškiády z Mostkovic i dal-

wCRTQUV÷LQXUMÚCSWCRCTMPGVWwKNåGNGVQwPÊUG\ÐPCDWFGLGFPQW\PGL×UR÷wP÷LwÊEJ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

v tuto chvíli ani tolikrát proklamovanou rekonstrukci areálu v Kosteleckou ulici. A opět odmítám tvrzení
některých opozičních zastupitelů, že
kvůli výstavbě Národního olympijského centra tady nezbude místo pro
velký plavecký bazén. Není to pravda,“
garantuje prostějovský primátor Miroslav Pišťák s tím, že do koupaliště
za velodromem se magistrát pustí jen
v tom případě, že na něj získá dotace.

Poněkud jiný názor na budoucnost prostějovských koupališť zastává jednatel Domovní správy. „Myslím si, že bude správné
zachovat i za cenu vysokých investic areál
ve Vrahovicích. Co se týká koupaliště za
Kosteleckou ulicí, nejsem si jistý, zda už
nebude nadbytečné. Ano, postavme velký
bazén, třeba i krytý, ale raději v sousedství stávajícího aquaparku! Lidé tak budou mít vodní radovánky pohromadě,“
míní Vladimír Průša.

PROSTĚJOV Už před letními prázdninami Večerník poukazoval na problémy, se kterými se potýkají dělníci
pracující na rekonstrukci interiérů
Muzea a galerie Prostějov na náměstí
T. G. Masaryka. Přišlo se totiž na to, že
oproti původním předpokladům se
bude muset více investovat do opravy
podlah výstavních místností, které jsou
v zuboženém stavu. Nyní se ukazuje, že
problém je mnohem závažnější...
Historická budova, v níž sídlí příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým krajem, se potýká s dřevomorkou
a hnilobou podlahových desek. Celkový
rozsah napadení zjistil odborný mykologický průzkum. Na jednom odebraném
vzorku byly dřevokazné houby čeledi
chorošovitých a na druhém dřevokazné
houby čeledi konioforovitých a chorošovitých. Zničené podlahy o výměře
zhruba osmdesáti metrů čtverečních
se nacházejí ve druhém patře budovy.

PROSTĚJOV Majetek města za
více než čtyři miliardy korun je potřeba pojistit, to je bez debat. Otázkou ale je u jakého ústavu se tak
má stát, aby to bylo co nejlevněji
a zároveň nejúčinněji. Po ukončení čtyřletého cyklu se prostějovští
radní rozhodli vyhlásit zadávací řízení této nadlimitní zakázky. Pojištění se má rovněž týkat příspěvko-

e je ale plánován až na září 2016
Hana Mezuliánková se svým Sidem, který ovládl kategorii psů
bez PP.
Foto: archív Kynologický klub Pv
ším sponzorům akce a v neposlední
řadě i Statutárnímu městu Prostějov,
které nemalou měrou podporuje Kynologický klub a jeho členy,“ vzkázaly
Barbora Zelinková s Evou Sloupskou
s tím, že výtěžek z akce poputuje do
útulku v Čechách pod Kosířem.
Více informací o akci najdete na
stránkách www.voriskiadapv.cz.
(pk)

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.

zy příštím generacím a po demontáži
lešení zhruba deseti metrů můžeme
vidět i nově oplechovanou nejvyšší část
kopule,“ připomněl aktuální stav Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje
a investic magistrátu. Jak dodal, v současnosti se demontují další podlaží
lešení a horní část radnice postupně
vykukuje z ochranného opláštění.

okončuje
1Ì9<'5þ(7
Půjde o výstavbu chodníků či výsadbu
zeleně,“ dodal Zdeněk Fišer, náměstek
primátora pro stavební investice.
Zácpy na vnitřním městském okruhu
tak budou ještě nějaký ten týden pokračovat. „Vím, že dopravní provoz je
nyní na hraně únosnosti, ale i tak se
Prostějovem projet dá. Chtěla bych
požádat řidiče ještě o čtrnáctidenní
trpělivost, než rondel u zámku bude
otevřen,“ vzkázala Rašková.
(mik)

„V horizontu jednoho měsíce bude
pokračovat demontáž lešení tak, že
vyhlídka z věže radnice, která byla
doposud poněkud ovlivněna bezpečnostními sítěmi, již nebude nijak omezována. Prohlídky z věže radnice, které
byly zatraktivněny možností shlédnout
práce na fasádě, budou nerušeně pokračovat,“ přidal náměstek primátora
Statutárního města Prostějova Zdeněk
Fišer s tím, že v okamžiku, kdy padlo
rozhodnutí o opravě fasády, nikdo
netušil, jak závažné technické problémy se na fasádě, římsách a střeše
vyskytují. „Průzkumy byly provedeny
pomocí dostupné techniky do výšky
asi třiceti metrů a vyšší úrovně byly přístupné pouze horolezeckou technikou.
Na spoustu dalších problémů na fasádě
i kopuli radnice se přišlo dodatečně,“
vysvětil Fišer.
Přestože lešení bude z radnice postupně mizet, celkově bude „trubkami“
obložena déle, než se předpokládalo.
„Dokončení celého díla je plánováno do 30. září roku 2016,“ prozradil
Zajíček.
(mik)

ALON

DAFNE

je představitelka plemene holandský ovčák, velkého vzrůstu,
jejíž stáří je odhadována na dva až tři roky. Je milá a vyrovnaná fenka, která zná základní povel sedni a lehni. Je vhodná
na výcvik, neboť je velmi učenlivá. Bez problému se snese
s pejskem, na vodítku chodí pěkně, netahá.

PRINC

je krásný představitel plemene yorkshire, malého vzrůstu
ve věku cca šest roků. Je to velmi vyrovnaný, nekonfliktní
pejsek, který bude svému pánovi úžasným a věrným parťákem. Šťastný bude doma v blízkosti svého pána. Vhodnýý
k dětem.

NORIS

je roční kříženec malého vzrůstu podobný plemeni jack
russell teriér. Jde o odrostlé štěňátko, vysmáté sluníčko,
které rozdává úsměv na každém kroku. Má přátelskou
vyrovnanou povahu, vhodný pro psí sporty a aktivně založeného člověka.

vých organizací města a vybraných
obchodních společností.
„Předmětem této zakázky je pojištění
veškerého majetku, odpovědnosti za
újmu, odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel a havarijní
pojištění vybraných vozidel města
Prostějova, příspěvkových organizací
a vlastněných obchodních společností. Zároveň se také hledá dodava-

žených místností v celém rozsahu. To
samozřejmě znamená zvýšené finanční
náklady na celou rekonstrukci,“ popsal
Zdenek Fišer, náměstek prostějovského
primátora pro stavební investice.
Ovšem ani v dalších prostorách muzea
nejsou podlahy ve stoprocentním stavu.
„V ostatních místnostech druhého nadzemního podlaží, které v současné době
slouží muzejním nebo galerijním účelům,
doporučuje zpracovatel posudku sledovat

pevnost a případné deformace nášlapných
vrstev podlah a v případě zjištění výskytu
změn pevnosti či deformací doporučuje
stejný odborný průzkum i možnou výměnu podlah,“ dodává Fišer.
Samotný průzkum podlah stál městskou kasu dvacet tisíc korun, projektová dokumentace na jejich opravu či
výměnu dalších pětašedesát tisíc. Kolik bude stát samotná rekonstrukce,
zatím není známo...
(mik)

kritéria, u zbývajících dvou rozhodne
o vítězi nejnižší nabídková cena.
Večerník se následně ještě dozvěděl, že předpokládaná hodnota
zakázek stanovená na čtyři roky je
u majetkového pojištění 12,5 milionu korun, v případě úrazového
pojištění strážníků 920 000 korun
a u cestovního pojištění 70 000
(mik)
korun.

„Projekt spíše pro studentské koleje,“
NRPHQWXMH=GHQĚN)LäHUQiYUKRSR]LFH
SURSŐHVWDYEX-H]GHFNëFKNDViUHQ

PROSTĚJOV Téma, které
rozděluje veřejnost. Většina
občanů by si přála zbourat odpudivou budovu Jezdeckých
kasáren, opoziční zastupitelé si
však na zachování této zříceniny
víceméně postavili vlastní politickou kariéru. Ani na pondělním
jednání zastupitelstva města se
tak nejspíš nerozhodne, jestli budova projde demolicí nebo se
bude rekonstruovat. Přesvědčen
7åRąGFP÷MQNKMCVÚFP[OQJNK2TQUV÷LQXCPÆ je o tom náměstek primátora
FÊM[WUVWRWLÊEÊOWNGwGPÊXKF÷VRQ\NCEGPQW pro stavební investice Zdeněk
OCMQXKEK TCFPKéPÊ X÷åG X RNPÆ RCT¾F÷

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC Fišer z ČSSD (na snímku), jehož
jsme požádali o rozhovor v rámci
dalšího dílu seriálu Večerníku.

dováním nových letničkových záhonů na náměstí T. G. Masaryka vznikly
samozřejmě také náklady na jejich
údržbu. Odplevelení s nakypřením
a odstranění odumřelých částí rostlin
se provádí čtyřikrát měsíčně. Pravidelná údržba do konce října letošního roku a sečení trávy bude tedy stát
více,“ doplnila Hemerková. (mik)

tel skupinového úrazového pojištění
městských strážníků a cestovního
pojištění zaměstnanců a zastupitelů
statutárního města Prostějova,“ popsal
Jiří Pospíšil, náměstek primátora Statutárního města Prostějova. Jak dodal,
zakázka bude rozdělena do tří samostatných dílčích částí. Zatímco u první
skupiny jsou vzhledem ke složitosti
pojistných podmínek tři hodnotící

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

Michal
KADLEC

zeleně se PRODRAŽILO
které byly na tuto činnost vyčleněny.
Zabezpečení zálivky zeleně na konec
srpna a na září až říjen si proto vyžádá
navýšení peněz,“ vysvětlila Ivana Hemerková,“ náměstkyně prostějovského primátora pro životní prostředí.
Další statisíce korun jsou vyčleněny
na údržbu záhonů a sečení travnatých
ploch ve městě. „V souvislosti s vybu-

„Podle těchto zjištění bude při opravě podlah nezbytné odstranit veškeré
dřevo napadené dřevokaznou houbou
a červotočem. Musí se provést nově
násyp pod podlahou, aby části dřevokazné houby a napadaného dřeva byly
s jistotou odstraněny. Vzhledem k riziku přenosu dřevokazných hub do nové
konstrukce doporučuje zpracovatel
posudku provést demontáž a výměnu
dřevěných prvků podlahy obou zasa-

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

HUVHSRWËLPøVWVN¿NDVD:
112 korun. „Veřejná zeleň vyžaduje
péči, což platí o to více v letošním
roce, kdy se potýkáme s vysokými
letními teplotami. Vzhledem k tomu,
že letní počasí bylo bez jakýchkoliv
dešťových srážek, musíme více zavlažovat mladé stromy, keře, záhony
letniček a trvalek, aby neuhynuly.
Zbývá už jen deset procent z financí,
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e začne pomalu mizet

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍČKY!

je krásný představitel plemene labrador, velkého vzrůstu
ve věku zhruba dvou až tří let. Je to temperamentní a vyrovnaný pejsek, který bude svého pána milovat více jak
sebe. Šťastný bude v domečku se zahrádkou, kde bude
moci volně běhat a hlídat.
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Vítejte na svìtì

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!

Pondělí 7. září 2015
www.vecernikpv.cz

ƔƔ Do jaké míry se bude dnes na jednání zastupitelstva rozhodovat o osudu
hlavní budovy Jezdeckých kasáren?
„Zřejmě se nerozhodne s definitivní platností. Jednání o této problematice vyvolali
opoziční zastupitelé. Ti disponují návrhem, či spíše diplomovou prací mladého
architekta, který zpracoval studii využití kasáren na účely domova pro seniory. Rada
města ale naopak ještě nemá zpracovány
studie, které mají posoudit rentabilitu
možné rekonstrukce hlavní budovy. Takže
na zastupitelstvu budeme o Jezdeckých
kasárnách zřejmě jen diskutovat. Jestli čekáte, že v pondělí sedmého září bude jasno

o tom, zda je zbouráme nebo se pustíme
do rekonstrukce, tak to se zřejmě s největší
pravděpodobností nedočkáte...“
ƔƔ Máte v ruce vůbec nějakou studii?
„Už původní majitelé kasáren, tedy Armáda České republiky, si nechali zpracovat
studii, podle které by se hlavní i boční
budovy zrekonstruovaly na byty pro důstojníky sloužící v Prostějově. Z realizace
tohoto projektu nakonec sešlo, protože
vypočítané náklady byly enormně vysoké. Dobře víte, že vojáci místo nákladné
rekonstrukce nakonec postavili vedle dva
bytové domy, které je vyšly mnohem levněji. Zmíněnou vojenskou studii máme
k dispozici, ta jasně ukazuje naprostou nerentabilitu případné rekonstrukce hlavní
budovy Jezdeckých kasáren.“
ƔƔ Opozice bude argumentovat diplomovou prací mladého architekta, která
současné trosky budovy kasáren „přeměnila“ na dům pro seniory...
„Tento člověk mi odmítl svoji studii poskytnout, abychom ji mohli porovnat
s dalšími návrhy. Ale měl jsem ji možnost
částečně prostudovat, neboť onen mladý
architekt návrh naopak zveřejnil na svém
Facebooku... Následně jsem se dozvěděl,
že opozice chce právě tuto studii projednávat na zastupitelstvu. Nevím, nikdy v historii rady či zastupitelstva města jsme žádnou
diplomovou práci kohokoliv neprojednávali. Navíc se jedná spíše o vizualizaci než
podrobný scénář možné rekonstrukce.“
ƔƔ Dle našich informací tento architekt počítá s místnostmi pro seniory
ošířcedvametryašedesátcentimetrů…
„Je to tak. Nedovedu si představit, že by zde
spokojeně žil nějaký důchodce. Většinou
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se do podobných zařízení stěhují manželé,
kteří si s sebou pochopitelně berou svůj nábytek, včetně manželských postelí. To vše
jim tam ale nemůže vejít. Mladý architekt
koncipoval pokoje pro seniory se dvěma
lůžky u zdi těsně za sebou. Toto je projekt
spíše pro studentské koleje. Ale my v Prostějově žádnou vysokou školu nemáme!“
ƔƔ Odborníci údajně nedávno odhalili
v hlavní budově kasáren další závady,
které by případnou rekonstrukci prodražily. Je to pravda?
„Ano, je. Disponujeme čerstvým dendrologickým posudkem. Čtvrtina krovů,
o kterých nás opoziční zastupitelé informovali v tom smyslu, že jsou naprosto v pořádku, je naopak ve špatném technickém stavu,
vyměnit je potřeba i celé opláštění střechy
včetně krytiny. Navíc v dřevěných stropech
v jednotlivých podlažích zjistili odborníci výskyt škodlivého tesaříka a tyto stropy je zapotřebí celé asanovat. Na budově je ale ještě celá
řada technických závad, které by případnou
rekonstrukci prodražily o desítky milionů korun. Zachování budovy Jezdeckých kasáren
sezřeklitaképamátkáři.“

AQUAPARK LETOS NEMĚL REKORDNÍ
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Strom za padesát!
Prostějov (red) - Stejně jako v loňském
roce, tak i letos dává město možnost
svým občanům zakoupit si v různých
lokalitách strom a očesat z něj ovoce pro
svoji potřebu. „K mání jsou švestky, ořešáky, jabloně nebo třeba hrušně. Lidé si
strom k očesání mohou pořídit za padesát korun. Stromy byly ve větší míře
nabízené už vloni a byl o ně velký zájem,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek prostějovského primátora s tím, že doposud
si stromy se zralým ovocem odkoupilo
pět zájemců. Zájemci se mohou se svými žádostmi obracet na Odbor správy
a údržby majetku města Prostějova, konkrétně paní Simonu Říhovou na telefonech 582 329 557 nebo 739 245 398.
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Prostějov (red) - Vzhledem k náporu
žadatelů o občanské průkazy, kterým
v letošním roce končí platnost tohoto
dokladu, přistoupil magistrát k rozšíření
provozní doby na jednom z pracovišť
odboru občanských záležitostí. „Až do
odvolání bylo oddělení registru obyvatel ve Školní ulici otevřeno již od sedmi
hodin ráno. Od 1. září tohoto roku se
provozní doba ještě více prodlužuje.
V pondělí až čtvrtek bude otevřeno
až do 17.30 hodin, v pátek do 15.30
hodin,“ upozorňuje vedoucí odboru
občanských záležitostí Marie Javůrková. „Přestože tím do určité míry řešíme
agendu přenesené státní správy, rozhodli jsme se, že i za cenu zvýšených nákladů
na provoz úřadu vyjdeme v tomto směru občanům vstříc,“ dodala Javůrková.
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Prostějov (red) - Městské webové
stránky lidem nově umožní kontrolovat své závazky vůči městu. Informace o tom, zda je zaplacen například
poplatek za komunální odpad nebo
poplatek za psa, budou moci lidé
získat v pohodlí svých domovů, přes
své počítače nebo mobilní telefony
umožňující přístup na internet. „Někdy lidé skutečně nemohou osobně
přijít na úřad ať už z důvodů pracovních, nebo zdravotních. Právě proto
připravujeme zjednodušení a zlepšení
informovanosti obyvatel o stavu jejich případných závazků vůči městu.
Zpřístupněná data budou v připravovaném modulu v každém okamžiku
aktuální,“ objasnil primátor Statutárního města Prostějova Miroslav Pišťák. Předpokládaný termín nastavení
modulu je 1. října 2015.

PROSTĚJOV Prožili jsme nejteplejší léto za poslední desítky let, přesto prostějovský aquapark v této sezóně nezaznamenal rekordní návštěvnost. Jak je to možné?
Jednatel Domovní správy, která největší koupaliště
v celém regionu provozuje, za tím vidí více důvodů. Přesto
Vladimír Průša může být navýsost spokojen, provozní zisk aguaparku se totiž bude za rok 2015 pohybovat v řádu statisíců korun.
V souvislosti s koncem letošní „koupací“ sezóny se však už i na
radnici přemýšlí o té další. Řeší se přitom hned několik problémů
najednou. Ve vzduchu je zejména otázka, zda-li radní dají přednost
odkoupení vrahovického koupaliště od místních sokolů s následnou rekonstrukcí, nebo se vrátí k původní snaze dát novou tvář dříve
nejoblíbenějšímu areálu za Kosteleckou ulicí...
Původní zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Všichni jsme viděli, že letošní sezóna
byla abnormální, veskrze slunečná
a teplá. Byl to přesný opak toho, co
bylo v loňském roce, kdy jsme aquapark uzavřeli vlastně už koncem července, neboť celý srpen propršelo.
Letos jsme vlastně kromě čtyř dní na
přelomu července a srpna měli otevřeno neustále. Tomu samozřejmě odpovídá i návštěvnost - v tomto roce se
přišlo do aquaparku vykoupat přesně
76 822 lidí a tržby činily celkem 3 661
000 korun,“ shrnul léto exkluzivně
pro Večerník Vladimír Průša, jednatel
Domovní správy v Prostějově. Zdálo
by se, že jde vzhledem k vedrům, které

jsme letos prožili, o rekordní návštěvnost v celé historii aquaparku, ale záhy
jsme byli vyvedeni z omylu. „Je to
v uvozovkách jen druhá největší roční
návštěva, v roce 2007 přišlo o dvanáct
stovek více lidí,“ poopravil nás s úsměvem Průša.
Ptáte se, čím to může být, že i přes
dlouhodobá úmorná vedra zavítalo
do prostějovského aquaparku méně
lidí než před osmi lety? „Sami jsme
během sezóny pozorovali menší odliv
zákazníků. V teplotně srovnatelných
dnech jsme před léty neměli problém
s návštěvou i přes tři tisíce lidí, letos
i v těch největších vedrech přišly maximálně dva a půl tisíce. Vidím to částečně
tak, že hodně lidí nám odlákala plumlovská přehrada, ve které se výrazně zlepšila
kvalita vody. Dalším důvodem je fakt, že
dlouhotrvající horka už některé lidi unavovala a hledali jinou možnost osvěžení, než
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být celý den na slunci a u vody. Já vždycky
tvrdím, že z provozního hlediska je každé léto dobře, když tři dny je škaredě a tři
dny hezky. To se pak lidé těší na koupaliště
mnohem víc,“ podotýká Vladimír Průša.
Co si ale budeme vykládat, aquaparku ubírá na návštěvnosti i fakt, že se
zde nedá zrovna moc plavat... „Jistě,
koupaliště v Krasické ulici není koncipováno pro plavce, ale hlavně je zaměřeno pro rodiny s dětmi. Drtivou
většinu našich návštěvníků tvoří mladí
manželé s malými dětmi, pro které je
aquapark v Prostějově naprosto ideálním místem k osvěžení a relaxaci.
Navíc lidé středního a staršího věku
nebudou vyhledávat tobogány a podobné atrakce. Je pravda, že kdo si
chce přímo zaplavat, jede na přehradu, nebo na koupaliště ve Vrahovicích
či na Stražisku,“ konstatuje Průša.
I přesto, že aquapark nemůže hlásit
do světa rekordní roční návštěvu,
jsou jeho provozovatelé s letošní
sezónou spokojeni. „Ano, spokojenost určitě nezakrývám, přestože jsme

během léta řešili i několik dílčích problémů. To víte, obrovská vedra měla
za následek podráždění některých návštěvníků, ale i personálu koupaliště...
Jsem spokojen s tržbami, které byly
nejvyšší za posledních pět let! A také
tím, že zaplaťpánbůh nedošlo k žádnému většímu úrazu či snad dokonce
k utonutí. Jen hned z kraje sezóny jsme
registrovali jeden výraznější zásah, kdy
se v bazénu topilo malé dítě, ale plavčík
ho včas vytáhl a na břehu ho lékaři včas
resuscitovali,“ upozornil šéf Domovní
správy.
Zatímco prostějovský aquapark
tedy pomalu myslí na konec sezóny
roku 2015, na magistrátu se už teď
horečně diskutuje o problematice
dalších koupališť v Prostějově. Jak
Večerník nedávno informoval, na kahánku mají s provozem plaveckého
bazénu sokolové ve Vrahovicích, kteří celý areál nabízejí městu k prodeji.
Ovšem radní už dříve veřejnosti slíbili -F[åMQPEGOMX÷VPCQVGXÊTCN8NCFKOÊT2Tč

rekonstrukci koupaliště za velodromem v Prostějově. „Zatím neexistu- je žádné usnesení rady města, které
by jasně řeklo, jak budeme v otázce
koupališť v Prostějově pokračovat.
SURYR]QÉYÙVOHGN\DTXDSDUNXY3URVWÈMRYÈ
rok
výnosy (v Kč) náklady (v Kč)
zisk (v Kč)
návštěvnost Je sice pravda, že jsme se už dvakrát
sešli k tomu, abychom se rozhodli
2010 3 698 000
3 658 000
40 000
63 748
o pořadí těchto strategických investic,
2011 3 167 000
3 341 000
- 174 000
52 414
2012 3 514 000
3 327 000
187 000
63 076
ale konkrétní výstup z těchto jednání
2013 4 063 000
3 209 000
854 000
76 531
zatím není. Pokud mohu mluvit sám
2014 2 349 000
2 253 000
96 000
41 961
za sebe, já bych pokračoval v jednání
2015 3 661 000
2 700 000
961 000
76 822
s majiteli koupaliště ve Vrahovicích
<FTQL&QOQXPÊURT¾XC2TQUV÷LQX
a zrekonstruoval bych jej. Nevylučuji
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PROSTĚJOV Oproti tradicím o dvě
hodiny později začíná dnes, v pondělí 7. září, jednání Zastupitelstva
Statutárního města Prostějova. Primátor Miroslav Pišťák zahájí jednání až v patnáct hodin.
Na co se dá vzhledem k rozložení
politických sil a destruktivní taktice
opozičních zastupitelů spolehnout, je
velmi dlouhé jednání. „Na programu

je bezmála pět desítek bodů, v rámci nichž očekávám plodnou diskuzi.
Kromě zprávy o plnění rozpočtu města za první pololetí budeme jednat
o budoucnosti areálu Jezdeckých kasáren, diskutovat se bude o dotacích,
veřejných finančních podporách do
oblasti sportu a debata se povede i nad
výroční zprávou Národního domu.
Budeme samozřejmě hlasovat o vel-

„Konec rekonstrukce

kém množství majetkoprávních záležitostí, ale také o dalších investičních
akcích, které nás ještě v dalším průběhu roku čekají,“ nastínil jen část programu jednání prostějovský primátor
Miroslav Pišťák.
Pondělní jednání je samozřejmě jako
vždy přístupné veřejnosti, občané
ho opět mohou sledovat on-line na
webových stránkách města. (mik)

PROSTĚJOV Už více než půl roku
je prostějovská radnice zahalena lešením. Pravda, nevypadá ani z dálky
příliš vábně, ale každý Prostějovan
počítal s tím, že dlouho dopředu
avizovaná rekonstrukce stoleté věže
bude hodně dlouhá. Jak se Večerník
v průběhu minulého týdne dozvěděl, právě nyní nastává doba, kdy le-

šení začne z radnice pomalu mizet.
Ale netěšte se příliš, stále probíhající
rekonstrukce ještě nějaký čas potrvá...
Patrné pro každého kolemjdoucího po
náměstí T. G. Masaryka jsou již určité
stavební pokroky na věži prostějovské
radnice. „Na vrcholu září pozlacená
makovice, do které byly vloženy vzka-

Rondel u zámku se d

PROSTĚJOV Stalo se to, co se ostatně dalo očekávat. Jakmile skončily letní prázdniny, kvůli výstavbě
rondelu na Přikrylově náměstí
a množství uzavírek rapidně zhoustla doprava ve městě. Přetíženy jsou
hlavně ulice Wolkerova, Újezd
a Olomoucká. Vedení magistrátu
aktuálně vyzývá řidiče, aby ještě čtrnáct dní měli trpělivost!
„Postup prací na kruhové křižovatce
u zámku chodíme denně kontrolovat,
všechno jde podle předem daného
harmonogramu. Čeká se na ukončení

-(ð7ħ'1
technologické přestávky při tvrdnutí
betonu na středovém ostrůvku, do
kterého jsou vsazeny velké dlaždice.
Okolo patnáctého září by se měl na komunikaci pokládat asfaltový koberec,“
popsala Večerníku Alena Rašková, náměstkyně prostějovského primátora
pro dopravu. „Provoz na tomto rondelu by měl být zahájen okolo dvacátého
září, další práce okolo této křižovatky
ale budou ještě nějaký čas pokračovat.
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Zalévání veřejné

PROSTĚJOV Není to tak dávno,
co jsme se potili při déletrvající
vlně až čtyřicetistupňových veder. Teď se bude potit městská
pokladna, ze které radní budou
muset zaplatit vícenáklady za zalévání veřejné zeleně. Jde především o dodatečnou zálivku trávníků na náměstí T. G. Masaryka

a ve Smetanových sadech, ale
rovněž nově vysazených stromů
v různých lokalitách města.
Jak se Večerník dozvěděl, peníze vyčleněné na zalévání pro tento rok jsou
již z devadesáti procent vyčerpané.
Prostějovští radní proto odsouhlasili
vyčlenit z fondu rezerv a rozvoje další
finanční prostředky, a to ve výši 867
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„ANI JÁ SI DO NEKONEČNA NEMÍNÍM NECHAT LÍBIT VŠECHNO!“
Prostějovský primátor Miroslav Pišťák v neobvykle
y otevřeném rozhovoru slíbil,
dně ppoo volbách..
že přitvrdí ve svých postojích a také prozradil, jak to bylo bezprostřed
bezprostředně
volbách.....EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV V historii Večerníku jsme s mužem číslo jedna
na prostějovské radnici pořídili již desítky rozhovorů, snad tisíckrát jsme jej požádali o reakce na různé události či rozhodnutí rady města. Ještě nikdy ale primátor Statutárního města
Prostějova Miroslav Pišťák (na snímku) neodpovídal na mnohdy tvrdé a osobní otázky tak, jako se tomu stalo minulý pátek.
Zareagoval i na dotazy, které dříve přešel jen mávnutím ruky
nebo na ně odpověděl jen velmi stručně. Z tohoto exkluzivního rozhovoru je však vidět, že nad některými věcmi, které
se nyní dějí v zastupitelstvu města, už i Miroslavu Pišťákovi
dochází jeho pověstná trpělivost...
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Michal
KADLEC
Pane primátore, dnes se
koná jednání zastupitelstva
města. Upřímně, co od něj očekáváte?
„Především racionální jednání všech
zastupitelů! Jestli se budu mýlit nebo
ne, to je jiná věc. Nicméně program
a materiály k jednání dostali všichni
podle předpisů sedm dní předem,
takže doufám, že budou připraveni. V programu jsou dva body, které
jsem do něj zařadil na přání opozičních zastupitelů. Jde o informace,
a opakuji důrazně, pouze o informace
k problematikám Jezdeckých kasáren
a Národního olympijského centra.
Nebudeme v těchto dvou případech
o ničem rozhodovat.“
Opětovně se dají čekat ostré
výpady některých opozičních zastupitelů. Vy máte nervy na
to, abyste neustále odrážel jejich
útoky, z nichž mnohé jsou dokonce
i osobní?
„Ať samotní opoziční zastupitelé
posoudí, zda je potřeba, aby uvnitř
vrcholného politického orgánu města bylo takové napětí... Já sám jsem
člověk jako každý jiný, a to se všemi
klady i zápory. S útoky na svoji osobu
si dokážu poradit. A jestli si někdo
myslí, že primátor se vzhledem ke své
opotřebovanosti na jednání zastupitelstva vyvrátí a vynesou ho nohama
napřed, tak to se plete!“
Neměl jste někdy chuť vyřídit
si urážlivé útoky jako chlap
a tomu dotyčnému vlepit pár facek?
„To je až to poslední, k čemu by se měl
člověk uchýlit. Netvrdím, že neumím
vnímat některé kritické názory. Byl
bych blázen, kdybych si myslel, že dělám všechno stoprocentně. Na druhé
straně, každý ze členů zastupitelstva
by měl umět sám sebe soudit, nakolik
je jeho jednání potřebné pro Prostějov nebo nikoliv.“
Popravdě řečeno, proč vy
jako předsedající dáváte až
takový prostor při jednáních zastupitelstva destruktivním opozičním
zastupitelům? Vždyť někteří z nich
vystupují k jednotlivým bodům
programu až desetkrát, právo mají
ale pouze na dva své příspěvky...
„Uvědomuji si, že neumím vždy přesně posoudit, co je a není technická
připomínka. A těch je u některých
opozičních zastupitelů skutečně moc.
Budu muset asi daleko více zvažovat
a dávat větší pozor na to, kolikrát se
jednotliví zastupitelé přihlašují do
diskuzí. Už jednou jsem ale všem
říkal, aby si vzali naučný slovník
a prostudovali si, co všechno může
být součástí technické připomínky.“
Na jednom z předešlých jednání zastupitelstva Večerník
napočítal, a je to snadno doložitelné, že například zastupitel František Filouš měl k bodu programu
sedm technických připomínek
a čtyři klasické přihlášky do diskuze. Proč to dovolíte, když je to
v rozporu s jednacím řádem?

„Nebudu teď říkat, že v podobných
případech budu striktnější nebo že
přitvrdím. Pokusím se ale sám dodržovat jednací řád. Jistě, vnímám tyto
kritické připomínky i ze strany svých
koaličních partnerů. Všichni mi vytýkají, že jsem až příliš hodný...“
Také podle názorů čtenářů
Večerníku se až příliš dlouho
diskutuje o Jezdeckých kasárnách.
Proč se nezbourala už dávno?
„To je otázka, na kterou velmi těžko
hledám odpověď. Můj osobní názor
je ten, že využití stávajících objektů
kasáren pro byty a podobně by bylo
přespříliš nákladné. Navíc máme
odborné posudky o tom, že dřevěné
konstrukce jednotlivých stropů místností jsou napadeny dřevomorkou,
která je likviduje. Disponujeme i názorem památkářů, podle které není
hlavní budova Jezdeckých kasáren
z historického hlediska nijak cenná.
Pokud na ní byly nějaké prvky, které
by možná stály za zachování, tak ty už
byly ještě za minulého režimu armádou násilně odstraněny.“
No vidíte, tak proč už minulé
zastupitelstvo nerozhodlo
o demolici?
„Opravdu těžká odpověď... Možná
jsme to nepovažovali za příliš důležité. Nyní se ale ukazuje, že pro některé
opoziční zastupitele je to otázka života a smrti! Já se nyní jen občas smutně pousměji, když se argumentuje
například peticí. Otázkou je, jak by
někteří petičníci rozhodovali, kdyby
o Jezdeckých kasárnách znali všechna
fakta. A nejenom ta, která jim vtloukají do hlavy někteří aktivisté.“
Takže ještě jednou, pane primátore... Kdyby se kasárna
celá zbourala před pěti lety, byl by
dnes klid.
„To je pravda! S tím se nedá nesouhlasit.“
Můžete už konečně po necelém roce popsat, proč při povolebních vyjednáváních nedošlo
v Prostějově ke koaličnímu spojení
ČSSD s hnutí ANO 2011?
„Já bych především předpokládal, že
vám konečně řekne pravdu předsedkyně klubu ANO paní Naiclerová!
První povolební vyjednávání se uskutečnilo na Hotelu Tenis Club a na
něm to vypadalo, že dojde ke shodě.
Podotýkám, že tohoto jednání se zúčastnili zástupci sociální demokracie,
hnutí PéVéčko a ANO 2011. Tehdy
jsem byl dokonce rozhodnut vzdát se
odpovědnosti za hospodaření města,
protože před volbami paní Naiclerová
a její kolegové všude prohlašovali, že
je nutné vše na radnici prověřit, případně napravit. Neměl jsem problém
s tím převést odpovědnost za finance
paní Naiclerové a rovněž jsem jí nabídl post první náměstkyně primátora.“
... překvapivě velmi dobré
podmínky, pro nováčky v politice až luxusní. Na čem tedy jednání zkrachovala?
„Následovala další společná schůzka v Národním domě. Představitelé
ANO 2011 přišli a řekli, že jsou připraveni jednat s ČSSD, ale nikoliv
s uskupením PéVéčko, jejichž členy
nazvali přeběhlíky. Nevím, co je k tomuto vedlo. Pokud vím, Jiří Pospíšil s paní Hemerkovou nepřeběhli
z ODS k jiné straně, ale založili si své

dvlastní hnutí. Tímto verdiktem se jedle
nání o koalici stalo nerealistickým. Ale
protože je potřeba, aby město někdoo
eli
řídil, začali jsme jednat s představiteli
y.
Komunistické strany Čech a Moravy.
éAle stalo se ještě něco neuvěřitelnéní
ho. Těsně před podepsáním koaliční
vá
spolupráce mi volala paní Naiclerová
z hnutí ANO 2011. To, co řekla, mi
zní v uších dodnes. Sdělila mi, že jsouu
ppřipraveni jednat o koalici i se zástupme
ci PéVéčka! Jenomže v té době jsme
ka
už byli rozhodnuti jinak. Nabídka
paní Naiclerové přišla pozdě...“
Po tom, co nyní předvádějí
jí
ečlenové hnutí ANO, dokážemi
te si představit, že byste s takovými
lidmi seděl v radě města?
tě
„Já už si umím představit v podstatě
ak
cokoliv... Vzpomínám si dokonce, jak
paní Naiclerová navrhovala velkouu
9,
koalici ČSSD, ANO 2011, TOP09,
ODS a KDU-ČSL. Nikdy ale nezmí-íož
nila hnutí Změna pro Prostějov, což
ké
je zajímavé. Na tyto návrhy bylo těžké
lů
přistoupit, protože z úst představitelů
me
současných opozičních stran jsme
li,
před i po volbách často slýchávali,
jaké špatnosti jsme v minulých letechh
na radnici ztropili, co všechno ukradli
a podobně. Nechtěli jsme jít do koalice s někým, kdo dopředu takovým
způsobem hodnotí uplynulá volební
období.“
Teď jste ale stále kritizován za
to, že jste přibral do „vlády“
nad městem komunisty. Přitom se
nabízela ještě jedna alternativa oslovit ODS a KDU-ČSL...
„Ani ODS podle slov jejích zastupitelů nechtěla mít nic společného s údajnými přeběhlíky panem náměstkem
Pospíšilem a paní náměstkyní Hemerkovou!“
Jak po necelém roce vy sám
hodnotíte spolupráci s komunisty v radě města?
„Úplně stejně jako ji hodnotím s dalším členem radniční koalice. Pro mě
je nejdůležitější, že v programových
prohlášeních PéVéčka, tak Komunistické strany Čech a Moravy byla celá
řada věcí, se kterými sociální demokracie mohla souhlasit. Zdůrazňuji,
a to by si měl dnes uvědomit každý, že
komunální politika není o ideologii.
Je o řešení konkrétních problémů.“
V současnosti podávají opoziční zastupitelé jednu žalobu za druhou za rozhodování rady
města z dob minulých. Stále se jen
bráníte, není na čase přejít do protiútoku?
„Jak to myslíte?“
Veškerá trestní oznámení doposud policie či státní zastupitelství odložila. Co takhle vaše
žaloba pro pomluvu?
„Mezi námi, komunální politik si bohužel musí nechat líbit skoro všechno... Říkám, skoro všechno. Ale ubezpečují vás, že ani já si do nekonečna
nemíním nechat líbit od kohokoliv
cokoliv! Protože představě, že v minulých letech bylo na radnici všechno
špatně, se musím jenom pousmát.“
Nedávno vás nevybíravě napadl dokonce patnáctiletý
aktivista Jakub Čech, který na
svých facebookových stránkách
zveřejnil vaši fotografii s urážlivým
textem. Nezasloužil by si tento počin patřičnou reakci?
„Nechci se k tomu moc vyjadřovat.
Tento mladík měl prostě problém, že
mi dělalo potíže vzhledem k mému
věku ohnout se při pokládání věnce k uctění památky tří zastřelených
Prostějovanů při srpnové okupaci
v roce 1968. Jestli neví, co je slušnost,
tak jenom pokrčím rameny. Svědčí to
o tom, co je to za člověka a jak byl vychován. Nic víc, nic míň.“
V polovině minulého volebního období jste veřejnost
překvapil tím, že jste uvažoval o re-

„Jenom pro pořádek, ona státní dotace na vybudování průmyslové zóny
se nemusela vracet!
My jsme ji od státu přijali, ale podmínky této dotace byly hodně omezující. Podle nich jsme v této zóně
mohli zřídit jen určitou výrobu. Těch
deset milionů korun jsme tedy státu
vrátili z vlastního rozhodnutí, nestálo nám za to se nechat nějak
omezovat! Až následující roky uká-

zignaci na post primátora. Tenkrát
jste odolal a vydržel. Nenutí vás
v současnosti neustálé ataky lidí
kriminalizujících vaše činy a rozhodnutí k něčemu podobnému?
„Opravdu velmi dlouho jsem před
rokem přemýšlel, jestli mám znovu
kandidovat a pokračovat v práci na
radnici. Jsem totiž v komunální politice už od roku 1994 a to je už nepředstavitelně dlouhá doba. Když jsem se
ale nakonec rozhodl, že kandidovat
budu, byl to zároveň závazek,
abych ve funkci vydržel
celé volební období.“
V novém zastupitelstvu tu už
byl ale jeden pokus
opozice vyslovit
vám nedůvěru...
„To ano, a hoř-

“

Foto: archiv Večerníku

„Jestli si někdo myslí, že se na jednání zastupitelstva
vyvrátím a vynesou mě nohama napřed, tak to se plete!“

ce jsem se při tomto procesu musel
mnohdy pousmát. Zvláště poté, co
někteří opoziční zastupitelé při hlasování řekli, že si mě sice váží, ale budou
hlasovat pro mé odvolání.“
Když nyní veřejnost má díky
internetu možnost sledovat
jednání zastupitelstva v přímém
přenosu, nemáte pocit, že mladá
generace vidí v té starší špatný příklad a podle toho se také chová?
„Je skutečně otázkou, zda jsme těm
mladým opravdu tím správným příkladem... Ať posoudí mladí lidé sami,
zda se v komunální politice pohybují
lidé, ze kterých by si mohli ten příklad
vzít. A je jedno, zda jde o lidi, kteří
jsou v koalici nebo opozici. Každý
z nás má svědomí...“
Pokud se přitom podíváme
do celorepublikových statistik, tak je na tom Prostějov velmi
dobře. Hlavní kritéria, jako jsou
nezaměstnanost,
zadluženost
a celkové hospodaření, jsou na velmi dobré rovni. Navíc má nejlepší
rating v zemi. Čemu všechna tato
fakta přičítáte?
„Neumím to úplně objektivně posoudit. Stojím si osobně za výborným hospodařením města, od roku
1998 jsem byl pověřen odpovědností
za rozpočet města a financování. Co
se týká toho, že jsme nezadluženým
městem, říkám, že není žádná hanba
vzít si úvěr. Ale musí to být úvěr nikoliv na spotřebu, ale na něco, co město
potřebuje. A hlavně, pořádně si promyslet, jak bude v silách dluh splácet.
Navíc město Prostějov je v tak dobré
ekonomické kondici, že kterákoliv
banka by se o nás nadneseně řečeno
poprala. Co však neumím sám zanalyzovat je to, jak je možné, že máme
v Prostějově tak nízkou nezaměstnanost, když nedávno jsme přišli

zaly, jak to bylo rozhodnutí moudré
a rozumné. Jinak máte pravdu, že
v minulosti bylo také mnoho kritických připomínek ze strany opozice.
Jenomže tenkrát panovala v zastupitelstvu napříč politickým spektrem
úplně jiná nálada. Jsem přesvědčen
o tom, že ti, co byli v předchozích volebních obdobích v opozici, dokázali
velmi rozumně uvažovat a nevadilo
jim, že zvednou ruku i pro návrh koalice. Dnes se sice také občas stává, že
některé materiály se schvalují i třiceti
hlasy, ale bohužel u některých záležitostí a hlavně přístupu opozičních
zastupitelů jenom bezmocně krčím
rameny.“
Je podle vás úkolem opozice
naprosto všechno negovat,
nebo je možná i spolupráce s koalicí?
„Základní povinností opozice je
posuzovat rozhodování těch, kteří
mají v zastupitelstvu většinu. Pokud
jsou s některými věcmi nespokojeni,
musí na ně poukazovat. Zároveň ale
musí přicházet s jinými řešeními, na
kterých bychom se mohli shodnout
všichni. V okamžiku, kdy se ovšem
začne všechno jenom negovat a navíc i kriminalizovat, to není dobře.
Stejně jako by nebylo dobré, kdyby
ti, co jsou v koaliční ´vládě´, by automaticky odmítali jakýkoliv návrh
opozice.“
Vzpomenete si v poslední
době nějaký návrh opozice,
který by byl pro město přínosný?
„Nedokáži si v tomto ohledu vzpomenout na něco zásadního. Já osobně v řadě věcí mohu s připomínkami
některých opozičních zastupitelů
souhlasit, ale jestli se silou mocí z jejich strany zpochybňuje skoro úplně
všechno, mohu znovu jen bezmocně
krčit rameny...“

o Oděvní podnik, kde pracovaly tisíce lidí...“
Nějaké indicie ale máte, ne?
„Jako laik v tomto oboru si
myslím, že k tomu přispěla průmyslová zóna a velmi dobrý výběr investorů, kteří zde dali práci tisícům Prostějovanů.“
A to ještě máte v plánu průmyslovou zónu razantně rozšířit...
„Připusťme, že kromě aktuálního plánu na vybudování malé průmyslové
zóny v Brněnské ulici bychom se ještě
pustili do nákupu pozemků po Oděvním podniku a rozšířili tu stávající
zónu v Kralickém háji. V tom případě
se ale tak trochu dostáváme do ironické situace. Na jedné straně bychom
velmi rádi přivítali nové investory,
na straně druhé si však při tak nízké
nezaměstnanosti nejsem jist, zda by
noví zaměstnavatelé měli kde brát své
pracovníky!“ (úsměv)
Výborné hospodaření, nízká
nezaměstnanost, nezadluženost města, nejvyšší rating. To je až
příliš velká kumulace všeho dobrého. To nad Prostějovem někdo drží
ochrannou ruku?
„To nevím, jestli tam nahoře na Prostějovem drží ochrannou ruku. Pokud
ano, tak mu patří moje velké poděkování! Toto všechno, co jste jmenoval,
je ale především zásluhou rozumného rozhodování zastupitelstva.“
V této souvislosti se nemohu
nezastavit nad jednáním současného zastupitelstva a porovnáním s lety, kdy se řešil vznik průmyslové zóny. I tehdy bylo hodně
negativních hlasů, dokonce se musela vracet desetimilionová dotace.
Ale nepřipadalo vám, že diskuze
napříč politickým spektrem byly
mnohem konstruktivnější?
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školství

Nový školní rok byl zahájen, PRVŇÁČCI SI UŽ ZVYKAJÍ Užívejme si
Na některých školách vítali žáky originálně, ve Vrahovicích hlásí rekord
českých škol
PROSTĚJOV Kdo by to byl řekl,
že dvouměsíční letní prázdniny
utečou tak rychle. Ale je to tak,
pro Večerník
tudíž minulé úterý 1. září byl
na všech školách zahájen nový
Michal
školní rok 2015/2016. Rozzářené
KADLEC
oči malých školáků, vystoupení
starších studentů, ale i třeba i mažoretek. Nejen to bylo k vidění.
Večerník jak při návštěvě„Melantrišky“, tak i Základní školy na ulici
Majakovského ve Vrahovicích zjistil velkou nervozitu především
u malých prvňáčků a jejich rodičů. „Dcera předešlé dvě noci
nespala, avšak do školy chtěla jít už v pondělí,“ smála se mladá
maminka, kterou jsme potkali u školy ve Vrahovicích. Právě odtud
hlásí rekordní počty žáků.
JakještěnadotazVečerníkuprozradilanáměstkyněprostějovského
primátora Ivana Hemerková, do prvních tříd základních škol nastoupilo 538 žáků, osm dalších je ve specializované třídě. V loňském
roce přitom navštěvovalo první třídu celkem 532 dětí.

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

GLOSA VEČERNÍKU
TOMÁŠ KALÁB

Alois Mačák na Základní škole v Majakovského ulici ve Vrahovicích přivítal všechny prvňáčky, kterých je zde ve dvou třídách
osmačtyřicet.
Foto: Michal Kadlec

Na „Melantrišce“ uklidňovaly prvňáčky mažoretky

VE VRAHOVICÍCH MAJÍ
NEJVÍCE DĚTÍ V HISTORII
„Je to odpověď všem škarohlídům,“ pronesl Alois Mačák

Zatímco náměstkyně primátora Ivana Hemerková nemohla uvěřit tomu, že děti mají tak těžké školní tašky, svého synka
přivedl do první třídy i sportovní redaktor Večerníku Marek Sonnevend.
2x foto: Michal Kadlec

Na Základní škole v Melantrichově
ulici pod vedením ředitele Romana
Pazdery již několik let dodržují tradici, kdy prvňáčci jsou vítáni společně, navíc pochopitelně i s rodiči,
kteří své potomky doprovodili na
jejich první cestě do školy.
Vedení školy připravilo pro nové
žáčky kulturní program, v němž například vystupovaly i sličné mažoretky. Rodičům i dětem pak promluvili
do duše náměstkyně primátora pro
školství Ivana Hemerková i vedou-

cí odboru školství prostějovského
magistrátu Petr Ivánek. „Přeji dětem
úspěchy v učení. Rodičům zase pevné nervy a velkou trpělivost se svými
ratolestmi. Čeká je všechny spousta
práce a věřím, že jim půjde dobře
od ruky. A všechny děti, které možná nyní působí trošičku ustrašeně,
bych chtěla uklidnit. V obou prvních
třídách máte skvělé a velmi hodné
učitele,“ zahájila s úsměvem školní
rok Ivana Hemerková. Vzápětí přešla
k dětem a nemohla pochopit, proč

Gymnázium Jiřího Wolkera

přivítalo více jak 700 studentů

Foto: archív GJW

PROSTĚJOV Dne 1. září 2015 zahájila školní rok největší
prostějovská střední škola Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov.
Žáci, kterých je více než sedm set, i osm desítek zaměstnanců školy
tím započali svoji společnou práci. Gymnázium Jiřího Wolkera
Prostějov v současné době nabízí tři studijní obory.
Prvním je studijní obor osmiletého gymnázia, ve kterém je posílena výuka anglického jazyka, a některé předměty jsou tak částečně vyučovány
v anglickém jazyce. Druhým oborem je čtyřleté všeobecné gymnázium
a třetím oborem je obor gymnázia se sportovní přípravou, kde je zvláštní
režim přijímacího řízení, jehož podstatou je talentová zkouška sportovních
předpokladů.
Gymnázium Jiřího Wolkera je držitelem ocenění Olomouckého
kraje za péči o talentované studenty a je významným realizátorem
projektů v rámci evropských rozvojových programů. V poslední době
šlo o projekty z oblasti podpory výuky anglického jazyka a podpory technického a přírodovědného vzdělávání.
V rámci prázdninových aktivit Gymnázium Jiřího Wolkera organizovalo
letní tábor v Sobotíně pro studenty zajímající se o filmovou a dramatickou tvorbu. Tento tábor patří mezi aktivity studentského divadla POINT,
které tento rok oslavilo 10 let své existence při Gymnáziu Jiřího Wolkera
Prostějov.
Přes dlouhou tradici od roku 1899 je Gymnázium Jiřího Wolkera
stále škola plná energie, která poskytuje příležitost talentovaným
žákům k budoucímu uplatnění na prestižních vysokých školách u nás
(pr)
i v zahraničí.

mají tak těžké aktovky, přestože se
s nimi děti přišly jen pochlubit a byly
skoro prázdné...
Základní škola i školka v Melantrichově
ulici v prázdninovém čase prošly rekonstrukcí sociálního zařízení a na děti dnes
čeká zázemí, které splňuje všechny současné požadavky. „Zdejší sociálky byly
hodně zastaralé a esteticky i hygienicky
nevyhovující. Velké problémy byly
s vedením vody, a i to bylo nutno opravit. Dnes je to v pořádku,“ uvedl Roman
Pazdera, ředitel školy.

První školní den na „ZŠ Majakovského“ ve Vrahovicích provázela skvělá atmosféra. A měli
se zde skutečně proč radovat.
Jednak tady v prvních třídách
usedne do lavic osmačtyřicet
dětí a za druhé škola slaví celkový rekordní počet žáků na škole.
Vítání prvňáčků i tady proběhlo
tradičně, a to v tělocvičně za přítomnosti rodičů i žáků vyšších
ročníků.
„V tuto chvíli má ´Majakovského
škola´ celkem třista jedna dětí, což
je v její novodobé historii absolutní
rekord. Když si pomyslím, že ještě
před pár lety tuto školu chtěli někteří nejmenovaní radní zrušit pro
nadbytečnost, tak se tomu musím
jen hořce pousmát. Tento rekord

je jasnou odpovědí všem škarohlídům, že vrahovická základní škola
má před sebou skvělou budoucnost. A navíc je mezi rodiči právem
jednou z nejpopulárnějších,“ řekl
Večerníku v úterý ráno přímo na
místě Alois Mačák, prostějovský
radní a první náměstek hejtmana
Olomouckého kraje. Ten je zároveň
už třináct roků členem zdejší školské rady.
V úterý ráno přivedli malé prvňáčky do školní tělocvičny tradičně
žáci devátých tříd, kteří se naopak
v tomto školním roce se školou
rozloučí. „Je to vždy velmi dojemné, mnohým při tom ukápne
nejedna slzička. Zvláště pak když
deváťáci pasují šestiletá dítka na
prvňáky,“ dodal Mačák.
(mik)

Tato životní zkušenost je nepřenositelná. To zvláštní rozechvění mísící se jak se starostí, tak snad i trochu
trémou, když vedete svého potomka
poprvé do školky či školy. Prvního září
jsem si tyto pocity zakusil zatím pouze
v předstupni opravdové školy. Bylo to
ovšem poprvé, kdy byly dcery samy ve
větším dětském kolektivu, takže jsme
byli s manželkou plni očekávání, jak si
ve školce první den povedou.
Já sám nemám na školku obzvlášť
příznivé vzpomínky, moje drahá
polovička také ne, takže celé
dopoledne sledovala po očku telefon, jestli nebude vysílat SOS, že si
máme pro plačící děti zajít. Zvládly to
statečně.
Výhodou je, že jsou spolu dvě, navíc
tam mají kamarádku z pískoviště,
takže pro ně adaptace na nové
prostředí nebyla nijak dramatická.
Zatím. Za pár let by si totiž v téže
školce mohly připadat poněkud
nepatřičně. Tuhle jsem někde četl
zdařilý vtip o jedné berlínské škole,
kde při kontrole docházky marně
vyvolávali Mi Cha Elma Yera, když
se nesměle zvedl blonďatý chlapeček
v zadní lavici, že by to mohl být on, ale
čte se Michael Mayer...
Nejsme-li zrovna ve společnosti
někoho prudce korektního, vtipu se
rádi zasmějeme. Jenže za pár let nám
může zamrznout úsměv na tváři.
Važme si toho, že zatím vodíme své
děti do českých škol.

„Podmínky pro práci škol
se obecně zhoršují,“ míní
ředitel MICHAL ŠMUCR

PROSTĚJOV Své brány
otevřelo minulé úterý také
nejznámější prostějovské
gymnázium, nesoucí jméno
básníka Jiřího Wolkera, v jehož
čele stojí již třináctým rokem
Michal Šmucr. Přestože má šéf
GJW výhrady vůči současné
ministryni školství i podpoře
rodin, na chuti a energii do
práce mu to neubírá. S čím
jde do dalšího školního roku
Večerník zjišťoval v exkluzivním rozhovoru.

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Petr
KOZÁK
Minulé úterý začal školní
rok 2015/2016. Jak zahájení proběhlo na G.J.W. Z vašeho
pohledu?
„Prvního září jsme začali pracovat
ve čtyřiadvaceti třídách gymnázia. Osobně jsem se byl přivítat
s žáky prvních ročníků a prim, kteří
se seznamovali s prostředím školy
a učiteli. Především pro žáky prim
je to velká změna. Je hezké vidět ten
kontrast, jak se žáček nebo žákyně z
prim za osm let změní v dospělého
člověka. Samozřejmě, že začátek
školního roku je spojený i s úvodní-

mi pedagogického sboru.
mi poradami
Říkáme si naše pracovní cíle a také
vítáme novéé kolegy. Věřím, že většina kolegů i žáků se na začátek školěšila.“
ního roku těšila.
Víme,, že část studenstva má
istým mepřed jistým
m prozinárodním
jektem a za hranice
pojedou i učitelé.
O co jde?
„Sedmdesátt našich
žáků pojedee na jayt do
zykový pobyt
Anglie. Jde o stuetého
denty víceletého
gymnázia s rozšíčtinou
řenou angličtinou
a doplní jee žáci
s výraznýmii studijky. Mé
ními výsledky.
kolegy zasee čekají
jazykové
kurzy
v zahraničí. První dva začínají v říjnu kurzem na Maltě a celkem půjde
o asi desítku kolegů, kteří se zúčastní této přípravy tak, aby mohli s certifikovanými znalostmi anglického
jazyka vyučovat některá témata svého předmětu v angličtině.“
Přibližte čtenářům v jakém
stádiu je projekt sportovních tříd?
Především musím zdůraznit, že talentovaní sportovci tvoří pouze čtvrtinu
našich žáků. Tři čtvrtiny naší práce
patří nadaným dětem, které chtějí být
lékaři, vědci, techniky, právníky a podobně. Nabídnout v Prostějově stu-

dium talentovaným
sportovcům je logickým příspěvkem školy
k tomu, že Prostějov je
dnes světoznámým
městem sportu. Pokud se dočtete ve
světovém tisku o
současnosti Prostějova, je tomu
ve většině

případů díky
sportu. Myslím,
že je potřeba podpořit perspektivní projekty,
jako je olympijské centrum a vytvářet předpoklady i pro to, aby i
nadaní sportovci mohli v Prostějově
kvalitně studovat.“
Závěrem jedna ožehavější
otázka, co říkáte na reformu financování v resortu školství
a vůbec další kroky současné ministryně?
„Školství prožívá permanentní reformu a otevřeně říkám, že je to
k jeho škodě! Myslím, že nepotřebujeme reformovat systém financování, ale potřebujeme do současného systému dostat více finančních
prostředků. Stále v naší zemi zkoušíme vytvořit skandinávské školství
za české peníze, což prostě nemůže

Foto: archív GJW

fungovat. Školství potřebuje stabilitu, dialog mezi politickými stranami. Učitelé a ředitelé pak potřebují
prostor, aby se mohli plně věnovat
své práci. Obecně podmínky pro
práci škol se však zhoršují. V řadě
případů odpadá rodina jako základní partner a mizí řád i pevnost výchovy dětí. To zhoršuje podmínky
pro práci školy a ve svých důsledcích to bude mít velmi negativní
dopad na budoucnost. Osobně si
myslím, že v českých školách nechybí výchova k multikulturalismu, ale
nedaří se nám výchova k práci, odpovědnosti a úctě...“

Pondělí 7. září 2015
www.vecernikpv.cz
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aneb jsme
s vámi
u toho...

NOVÁ STEZKA KOLEM PŘEHRADY LETOS NEBUDE
Na dotacích z ROP přišel Plumlov o 6,3 milionu korun...

EXKLUZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
PLUMLOV Tak to je velká škoda! Asi nejatraktivnější projekt
na podpoření turistického ruchu v regionu za posledních
několik let zatím padá. Už letos měla vzniknout nová naučná
stezka kolem plumlovské přehrady, kterou by mohli využívat
cyklisté i bruslaři. Stavba se však proti původním odhadům
řádně prodražila a tak se s jejím provedením v tomto roce určitě nezačne. A to i přesto, že Plumlov měl na tuto zakázku přislíbeno 6,3 milionu korun z evropských dotací! Celý projekt se
tudíž prozatím odkládá na dobu, kdy se na něj podaří sehnat
výrazně více peněz. A to může trvat hodně dlouho...
Když loni v únoru město Plumlov 6,3 milionu korun z programu ROP
zjistilo, že mu byla přislíbena dotace Střední Morava na vybudování nové

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Zemøel patron
olšanských hasièù
Olšany u Prostějova (mls) - Tuto
sobotu 12. září měly proběhnout
oslavy 130. výročí založení SDH Olšany. Konat se ovšem nebudou. „Nedávno zemřel náš velký patron Alois
Vláčil,“ vysvětlil důvod Martin Kikal
z SDH Olšany. Alois Vláčil působil
mezi dobrovolnými hasiči téměř
celé půlstoletí. Přesně před dvaceti
lety v obci založil a dlouhou dobu
vedl Hasičské muzeum zaplněné exponáty nejen z ČR a okolních zemí,
ale také z Austrálie, Japonska či USA.
Impulzem ke vzniku muzea byly právě oslavy 110. výročí založení olšanského sboru v roce 1995.

Voda v pøehradì
je stále na jednièce
Plumlov (mls) - Kdo poslední
teplé letní dny využil ke koupání
v plumlovské přehradě, ten určitě
neprohloupil. Už na první pohled
vypadala voda velmi čistě, což potvrdilo i zatím poslední měření krajských hygieniků z pondělí 24. srpna.
Ti její kvalitu ohodnotili jedničkou,
což představuje vodu vhodnou ke
koupání s nízkou pravděpodobností
vzniku zdravotních problémů.

naučné stezky kolem nádrže, vypadalo vše senzačně. Stezka měla vést
z prostoru pod zámkem v Plumlově po levém břehu nádrže kolem
pláže U Lázničků až k letnímu kinu
v Mostkovicích. Město na tento
projekt vyhradilo ze svého rozpočtu
dalších více jak dva miliony korun
a vypadalo to, že stavbě nestojí téměř
nic v cestě. Jenže už po pár měsících
se začaly objevovat problémy. Primárně vše zkomplikovaly potíže při
jednání s majiteli pozemků, následně bylo jasné, že budovat se hned tak
nebude.
Podle původních plánů měli lidé
začít využívat cyklostezku už od
začátku letošních prázdnin! Tak
alespoň zněla podmínka pro přijetí
milionů korun z dotace. „Bohužel

jsme museli celou akci zastavit. Důvodů je hned několik. Ten hlavní je,
že se stavba ve srovnání s původními
plány výrazně prodražila, a to o více
jak pět milionů korun. Ty bychom
museli hledat ve svém vlastním rozpočtu a to si v tuto chvíli, kdy máme
rozjetou řadu dalších akcí, prostě
nemůžeme dovolit,“ vysvětlil Večerníku Adolf Sušeň, starosta města
Plumlov.
Součástí nové cyklostezky však měly
být i dva mosty. „Jejich nosnost jsme
v průběhu přípravy projektu museli
zvednout. Cena jednoho z nich tím
vzrostla na čtyři miliony korun. Další z faktorů prodražení stavby byla
i skutečnost, že Povodí Moravy začalo požadovat zpevnění břehů a celé
stezky, což v původní dohodě neby-

zjistili jsme

Stezka kolem přehrady měla začínat v těchto místech pod plumlovským zámkem,
po překonání Hloučely měla zamířit k pláži U Lázničků a skončit u letního kina
v Mostkovicích.
Foto: Martin Zaoral

lo,“ dodal Sušeň, který přesto nehází
flintu do žita. „Máme nyní reálnější
představu o nákladech, které na vybudování stezky budou potřeba.

Peníze se budeme opět snažit získat
z dotací a to například ze Státního
fondu na rozvoj dopravní infrastruktury,“ uzavřel plumlovský starosta.

jízda se mu vymstila...
Konická škola bude čelit žalobě Zběsilá
MLADÍK TO U VÍCOVA
„Moje výpověď je neoprávněná,“ OBRÁTIL NA STŘECHU!
EXKLUZIVNĚ tvrdí propuštěný tělocvikář Tuček

KONICE Spory mezi vedením
konické školy a učitelem tělesné
výchovy Romanem Tučkem., o nichž
Večerník již několikrát informoval,
neberou konce. Ba právě naopak.
V polovině června dostal Roman
Tuček společně s dalšími třemi kolegy výpověď pro nadbytečnost.
A jak Večerník exkluzivně zjistil v uplynulých dnech, chystá se proti tomu
bránit u soudu.
Roman Tuček výpověď obdržel
19. června 2015. „V dokumentu se píše,
že jsem se kvůli zvýšení efektivnosti na
škole stal nadbytečným. Přiznáno mi
bylo odstupné ve výši tří měsíčních
platů. Od prvního září jsem tak na školu
nenastoupil,“ prozradil nám Tuček, který
rozvázání pracovního poměru považuje
hned z několika důvodů za neplatné.
„Jedním z nich je, že moji výpověď
zaměstnavatel neprojednal s odbory
tak, jak mu to stanoví zákoník práce,“
pustil se do vysvětlování muž, který sám

Na konickou školu po prázdninách z důvodu organizačních změn nenastoupili
čtyři učitelé. Podle ředitele Jaromíra Schöna za tím vězí návrat tří učitelek z rodičovské dovolené a zmenšení počtu tříd na škole.
Foto: archiv PV Večerníku

v odborech působí. Kvůli údajné neplatnosti rozvázání pracovního poměru
tedy na školu podal u prostějovského
soudu žalobu. „Je pravdou, že hned čtyři
učitelé opustili naši školu z organizačních
důvodů. Důvodem je, že se nám tři
učitelky vrátily z rodičovské dovolené
a navíc se počet tříd na základní škole
o jednu snížil. To jsou objektivní příčiny,
na jejichž základě jsme museli k tomuto
kroku přistoupit. Proč odešli právě tito
čtyři učitelé, to bych v tuto chvíli nerad
komentoval,“ reagoval pro Večerník Jaromír Schön, ředitel konické školy.
Spory tělocvikáře Romana Tučka
s vedením ústavu ovšem sahají

několik let do minulosti. Zatímco
učitel přístup ředitele vnímal jako
systematickou šikanu, podle Jaromíra Schöna byl jeho podřízený
od určitého momentu veden snahou pošpinit své kolegy i jeho
samotného, čímž škodil i pověsti
samotné školy. Vše v minulosti vyvrcholilo tím, že Tuček podal k České
školní inspekci podnět k prošetření
týkajícího se mimo jiné údajného
pití alkoholu na škole. Inspekce jinak
dlouhodobě úspěšnou školu prověřila
a žádné pochybení neobjevila.
Večerník bude případ i nadále sledovat.
(mls)

Šílenou jízdu zakončil mladý řidiči tohoto vozidla saltem.

OHROZIM, VÍCOV Na příliš
rychlou jízdu doplatil minulý
čtvrtek mladý řidič z Blanska. Na
silnici mezi Ohrozimí a Vícovem
nevybral zatáčku a na svém vozidle si způsobil obrovskou škodu.
Jeho samotného přepravil vrtulník do nemocnice.
„Ve čtvrtek třetího září kolem
šestnácté hodiny došlo na silnici
mezi obcemi Vícov a Ohrozim
k dopravní nehodě osobního vozidla Hyundai. Čtyřiadvacetiletý řidič

Foto: Policie ČR

z Blanska při průjezdu pravotočivou
zatáčkou nezvládl řízení a vyjel
mimo silnici. Následně se převrátil
přes střechu. Při nehodě utrpěl lehké
zranění, kdy byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Olomouci,“ informoval Večerník Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje s tím, že dechová zkouška byla
u mladého řidiče negativní. „Hmotná škoda byla vyčíslena na třista
padesát tisíc korun,“ dodal. (mik)

13 akčních motorových pil
8 akčních foukačů a vysavačů

Do Podhraïáku
i nádrže
pùjdou další peníze

MS 211

SH 86

MS 261

Plumlov (mls) - Stavbu, která by
měla vést k zachycení naplavenin
v Podhradském rybníce, plánuje v
dohledné době provést Povodí Moravy. Investice se odhaduje na 450
000 korun. Ještě do konce letošního
roku by se měla realizovat i zakázka
za asi 2 341 000 korun týkající se
opravy patního drénu hráze plumlovské přehrady.

Urèická burza

Doporučená cena

8.190 Kč

8.590 Kč

Akční sleva

Určice (tok) - Kulturní klub Určice ve spolupráci se Základní školou
a Mateřskou školou v Určicích pořádá Burzu dětského oblečení v místní
sokolovně. Prodej dětského oblečení bude probíhat v pátek 11. září od
13.00 do 19.00 hod. a v sobotu 12.
září od 9.00 do 11.00 a poté od 13.00
do 16.00 hodin. Maminky jsou zvány.

Akční sleva

800 Kč

700 Kč
Akční cena

Akční cena

7.490 Kč

7.790 Kč

Doporučená cena

18.790 Kč
Akční sleva

2.600 Kč
Akční cena

16.190 Kč
Ceny včetně DPH

Brněnská 4646/69 Prostějov

PODZIMNÍ AKČNÍ SLEVY
15. 9. 2015 až 30. 11. 2015

Prodejna: po-pá 8.00 - 17.00
Tel.: 603 288 731, 588 207 244
E-mail: prodejna.pv@interforst.cz
Servis: po-pá 8.00 - 16.30
Tel.: 603 288 158
E-mail: servis.pv@interforst.cz

15090310841

WWW.
VECERNIKPV.CZ

Doporučená cena
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Místo hub munici

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Minulé úterý 1. září po šestnácté hodině oznámil na policii
čtyřiatřicetiletý muž, že v lese
při sběru hub u obce Ptení nalezl předmět, který připomíná munici. Přivolaní policisté
na místě potvrdili, že o munici
skutečně jde. Byl povolán pyrotechnik, který zjistil, že se jedná
o protitankovou střelu ze druhé světové války. Munici zajistil
a převezl k likvidaci. K ohrožení
života nebo majetku nedošlo.

Kamery otočil nahoru
Trestných činů krádeže vloupáním a poškození cizí věci se dopustil neznámý pachatel, který
v noci ze středy 2. na čtvrtek 3.
září po přestřižení drátěného
oplocení vnikl do areálu v Němčicích nad Hanou, kde se nachází
čerpací stanice. U objektu otočil
kamery směrem vzhůru, odstranil
zvukové zabezpečovací zařízení
a následně vnikl dovnitř. Z místa
odcizil pokladnu s finanční hotovostí kolem jednoho tisíce sedmi
set korun, plastovou krabičku se
dvěma stovkami a notebook. Poté
z místa utekl. Celkově způsobil
škodu přes 16 900 korun.

Vykradl občerstvení
Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý pachatel, který v noci z neděle 30. na
pondělí 31. srpna v ulici Na hrázi
v Plumlově vnikl do provozovny
s občerstvením. Z objektu odcizil
notebook a alkoholické nápoje.
Dále ze stolního fotbalu odstranil
plastový kryt a ukradl drobné mince. Celkově způsobil škodu přes
deset tisíc korun.

V Bílovicích bylo možné ochutnat hned šestadvacet druhů

BYLI JSME
U TOHO

BÍLOVICE Již tradičně u příležitosti místních hodů pořádají haFOTO & VIDEO
siči z Bílovic Pivní slavnosti. Stejně tak tomu bylo i tuto sobotu
GALERIE
klikni na
5. září. Na místním fotbalovém hřišti vyrostlo několik stánků www.vecernikpv.cz
s pípami i různými dobrotami a také pódium pro kapelu Sax,
která rozproudila následující večerní zábavu. Večerník se přijel Bílovičtí hasiči rozhodně mají důvod ke
spokojenosti. Akce se jim opět vydařila,
také podívat...

počasí vyšlo a několik stovek návštěvníků se výborně bavilo. „Chodím sem
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
každoročně, vždycky je tu výborné pivo
pro Večerník
i zábava. Já osobně mám nejraději sladká ovocná piva. Letos jsem ochutnala
borůvkové,“ svěřila se nám návštěvnice
Lenka. Vyvrcholením večera byla hodoCelé sobotní odpoledne hasiči bavili všechno, co se vztahuje k pivu,“ prozra- vá zábava se skupinou Sax, která návštěvmalé i velké prostřednictvím různých dil Večerníku s úsměvem starosta hasi- níky posilněné lahodným mokem rozeV soutěži „Malý tvarůžek“ se utkali děti do patnácti let. Šlo o to v co nejkratším čase sníst chleba s tvarůžkem
vtipných soutěží. Mladí odvážlivci čů Miroslav Říčař. V praxi to vypadalo hřívala až do brzkých ranních hodin.
a pórkem a vypít kelímek mléka.
Foto: Pavla Vašková
a odvážlivkyně se mohli utkat na- tak, že nikdo nesměl být ochuzen o cosa
příklad ve zdolání překážkové dráhy koliv pivního. Proto, i když vyhrál dort,
s podnosem plným kelímků s vodou dostal k němu ještě alespoň dvoulitrov3x foto: Pavla Vašková
nebo v soutěži nazvané „Malý tvarů- ku lahodného moku. Ostatně pivo mají
žek“. Ta spočívala v co nejrychlejším v Bílovicích evidentně ve velké oblibě.
spořádání půl krajíce chleba s tvarůž- „ S pořádání slavností jsme začali zhrukem, pórkem a vypití kelímku mléka. ba před třinácti lety. Tenkrát jsme měli
A nutno říct, že se soutěžící do boje vrhali na výběr z šesti druhů piva, dnes jich
se skutečným nadšením. Dospělí pak zde můžete ochutnat už šestadvacet.
soutěžili o cenu „Velkého tvarůžku“, což Navíc se snažíme do výběru zařadit
byla obměna toho malého, ale spořádat především takové moky, které běžně
museli celý krajíc chleba se třemi tvarůžky, lidé nemají možnost ochutnat. Předecelou cibuli a k tomu jedno pivo.
vším různé speciály, jež nebývají k mání
Na Pivních slavnostech v Bílovicích se bavili nejen Na místním hřišti vyrostla pěkná řádka stánků, kte- Děti soutěžily i ve zdolávání překážkové dráhy na
Během odpoledne také probíhalo ně- v hospodách, protože mají trvanlivost
dospělí, ale i děti.
ré nabízely velký výběr piv.
čas.
kolik losování tomboly. „Máme téma- třeba jen dva týdny,“ přidal pyšně šéf
ticky zaměřenou tombolu. Obsahuje hasičů.

Pavla VAŠKOVÁ

Fotoreportáž

jak
ja
ak see hodovalo
hodo
ovallo v bílovicích...
bílloviccícch...

Opilý, bez řidičáku a ještě se zákazem!
Šofér nevybral zatáčku a narazil do plotu

KRONIKA
Přes noc
vykradené auto

V Bohuslavicích dnes otevírají školku. Po 26 letech!
zjistili jsme
BOHUSLAVICE Lékaře, školu,
obchod, poštu, faru i hospodu, tak
to vše v Bohuslavicích na Konicku
mají. Šestadvacet let tu však vůbec
nefungovala mateřská škola a rodiče museli své malé děti rozvážet do
okolních obcí. To se od dnešního
dne, tj. pondělí 7. září 2015, změní!

V obci tak jdou proti trendu, kdy
oblíbené „mateřinky“ z vesnic spíše mizí.
Vzhledem k tomu, že jim v Bohuslavicích chyběla školka, museli rodiče své
ratolesti rozvážet do Rakové, Luké či
Konice. Nyní bude vše jinak. „Školka
se u nás v pondělí určitě otevře. Stane
se tak přímo v objektu naší základní školy, kde proběhla rekonstrukce
za celkem dva a půl milionu korun.
Prvního září byla kolaudace,“ potvrdil

Večerníku na konci uplynulého týdne
Roman Jedlička, starosta Bohuslavic.
Kapacita školky činí plné dva tucty
dětí, o něž se mají starat dvě vychovatelky a jedna technická pracovnice.
„Odhaduji, že z Bohuslavic by od září
museli rodiče do mateřinek rozvážet
kolem dvaceti předškoláků. Předpokládám, že do naší nové školky nastoupí kolem deseti z nich. Jaký bude
další vývoj, uvidíme...,“ uvedl Roman
Jedlička.

Otázkou zůstává ještě otevírací doba
nové školky. „My bychom chtěli, aby
byla otevřená co nejdéle. Narážíme
však na přebujelou školní administrativu, která přesně stanovuje, kolik hodin
může jedna učitelka na plný úvazek
odučit. Na prodloužení pracovní doby
třeba do pěti odpoledne bychom zřejmě museli asi hodně doplácet. Takže
tato otázka je v tuto chvíli otevřena,“
zauvažoval těsně před otevřením bran
starosta Bohuslavic.
(mls)

KRALICE SLAVILY VÝROČÍ SE VZÁCNÝMI HOSTY
KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV
Roku 1815 byl slavnostně vysvěcen
kralický chrám Nanebevzetí Panny
Marie. Letos uplynulo od této velké
události rovných dvě stě let a poslední srpnovou neděli se tak v tamějším
kostele uskutečnila slavnostní mše,
na níž dorazili olomoucký arcibiskup
Jan Graubner i kněz Josef Jelínek, jenž
právě v Kralicích na Hané sloužil před
osmnácti lety svou primiční mši.
„Všechno dobře dopadlo, akce splnila
očekávání. Vyšlo nám počasí, skvěle si
vedl sbor, výzdoba z Dubu nad Moravou navodila dožínkovou atmosféru a
přišlo i hodně návštěvníků včetně dětí,
minimálně dvě stovky lidí to přilákalo,“ těšilo za organizátory předsedu
kralických lidovců Jiřího Rašku.
Účastníci se na místo začali sjíždět již
před devátou hodinou ranní, o půl

Další havárie na křižovatce ve Vrbátkách

Tři zranění, seniorka skončila v kukuřici!
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ČERNÁ

aneb jsme
s vámi u toho...

OSLAVILI HODY TÍM, CO MAJÍ NEJRADĚJI. PIVEM!

desáté pak po průvodu hlavním vstupem až k oltáři zahájil bohoslužbu
Jan Graubner, jenž pouze o den dříve
oslavil své sedmašedesáté narozeniny.
„Asistoval mu mimo jiné i Josef Jelínek. Dnes už je to poměrně vzácnost
a málokterá obec na Hané má svého
kněze,“ vyzdvihl Raška tuto skutečnost.
Celá slavnost přilákala nejen místní,
ale i lidi z okolí, pro všechny pak bylo
připraveno občerstvení ve formě koláčků, vdolků i aperitivu. „V kostele
bylo plno, ani poté se lidé nerozutekli, ale utvořili hloučky a povídalo se.
Vládla přátelská atmosféra a do kostela si našli cestu i ti, co tam obyčejně
nechodí, včetně komunistů a podnikatelů. Je ale pravdou, že to byla mimořádná událost, arcibiskup tu není
denně,“ potěšilo Rašku.

Nemilé překvapení čekalo na
majitele vozidla Fiat Stilo, které
měl zaparkované na ulici Husově
v Brodku u Prostějova. Uplynulou sobotu 5. září ráno zjistil, že
mu na něm někdo rozbil okno
a ze středového panelu přístrojové desky odcizil autorádio s vestavěným sklopným LCD monitorem a z hlavové opěrky zavěšený
monitor. Škoda byla předběžně
vyčíslena na 8 600 korun.

Na poli našel granát
V sobotu 5. září kolem jedné hodiny odpoledne přijali policisté
z obvodního oddělení v Plumlově
oznámení od sedmatřicetiletého
muže, že na poli u Protivanova nalezl předmět připomínající munici. Na místo byli vyslání policisté
a policejní pyrotechnik. Ten uvedl, že se jedná o dělostřelecký
granát ráže 75 milimetrů ze druhé
světové války a munici si převzal
ke zneškodnění. Ke zranění osob
ani ke škodě na majetku nedošlo.

Bral žvýkačky i slivovici

Výročí chrámu společně s návštěvou otce arcibiskupa zaplnily kralický
kostel. Přijel i olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Foto: archív Farnost Kralice na Hané
Mezi návštěvníky nechyběl ani starosta
městyse Petr Neoral. Na řadu tak přišla
i jednání o spolupráci při správě a rekonstrukci církevního majetku. „Nakousli
jsme otázku fary, z níž bychom chtěli

učinit sociální bydlení pro mladé i starší,
či varhan, které budou mít brzy už sto let
a dosluhují. Je tu možnost domluvit se a
věřím, že problémy společně vyřešíme,“
sdělil optimisticky Jiří Raška.
(jim)

Neznámý pachatel se zase pro
změnu přes noc z pondělí 31.
srpna na úterý 1. září vloupal do
restaurace v obci na Němčicku.
Po násilném překonání vstupních
dveří vnikl do provozovny, ze které následně odcizil LCD televizor,
kávovar, přenosné výčepní zařízení, automat na žvýkačky a skleněný demižon se slivovicí. Odcizením věcí majiteli vznikla škoda
ve výši jedenatřiceti tisíc korun a
poškozením vstupních dveří další
tři tisíce korun.

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

„Prioritou je zabezpečení vody pro náš Dvorek,“
prozrazuje starostka Vincencova Jarmila Pospíšilová
exkluzivní rozhovor
pro Večerník
ík

Řidič, který za volantem této škodovky neměl vůbec co pohledávat, takto
v opilosti vymetl příkop.
Foto: Policie ČR
ČECHY POD KOSÍŘEM Takových
lidí jezdit po silnicích víc, pro slušné
řidiče by nebylo radno vůbec vyjíždět!
Policie nyní stíhá šedesátiletého šoféra,
který pod silným vlivem alkoholu boural za Čechami pod Kosířem. Chlápek
navíc neměl za volantem vůbec co dělat,
ani kdyby byl střízlivý!
„V pondělí jedenatřicátého srpna před
patnáctou hodinou došlo na silnici mezi
obcemi Čechy pod Kosířem a Lhotou pod
Kosířem k dopravní nehodě osobního vozidla. Šedesátiletý řidič s vozidlem Škoda
Felicia nepřizpůsobil rychlost jízdy a při
průjezdu pravotočivé zatáčky vyjel mimo
silnici, kde narazil do oplocení u rodinné-

ho domu. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
Dechová zkouška u řidiče byla pozitivní
s výsledkem 1,83 promile alkoholu v dechu. Hmotná škoda na vozidle činí dvacet
tisíc korun,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Kromě opilosti ale policisté při vyšetřování
nehody přišli i na další závažné prohřešky
šoféra. „Dalším šetřením bylo zjištěno, že muž
nevlastní řidičské oprávnění a má vysloven
zákaz řízení všech motorových vozidel až
do prosince roku 2017,“ prozradil Kořínek
s tím, že řidič je nyní podezřelý z trestných
činů ohrožení pod vlivem návykové látky
a maření úředního rozhodnutí.
(mik)

Červený fiat viníka autonehody je zralý do šrotu, sedmdesátiletá řidička škodovky to „zapíchla“ do kukuřice.
2x foto: Policie ČR
VRBÁTKY Na křižovatce ve Vrbátkách došlo minulý týden k další havárii. Tentokrát za ni zřejmě může
senior za volantem Fiatu, který
nedal přednost řidičce „škodovky“
s přívěsným vozíkem. Sedmdesátiletá žena skončila i s autem v kukuřičném poli!
K autonehodě, která si vyžádala
zranění u tří osob, došlo ve čtvrtek
3. září před osmou hodinou ranní.
„Osmasedmdesátiletý muž z Pře-

rova jel s vozidlem Fiat Panda, kdy
nedal přednost automobilu značky Škoda Octavia jedoucímu po
hlavní silnici. Tuto škodovku řídila sedmdesátiletá žena, která byla
také z Přerova. Po nárazu se Fiat
otočil do protisměru a škodovka
skončila v kukuřičném poli. Za
vozidlem Škody byl zapřažen přívěsný vozík, ze kterého se vysypal
náklad,“ popsal havárii na nebezpečné křižovatce ve Vrbátkách

Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Dechová zkouška u řidičů byla
negativní. „Při nehodě byli zraněni oba její účastníci, došlo k jejich
převezení do nemocnice v Prostějově. Stejně tak spolujezdkyně
z vozidla Fiat Panda,“ dodal Josef
Bednařík s tím, že hmotná škoda
na obou vozidlech byla vyčíslena
na sto dvacet tisíc korun.
(mik)

V LABUTICÍCH SE SLAVILO AŽ DO NOCI...

15090310842

KRONIKA

Pondělí 7. září 2015
www.vecernikpv.cz

LABUTICE, PROSTĚJOV Stopáté
výročí od založení svého sboru oslavili
poslední srpnovou sobotu dobrovolní
hasiči z Labutic. A zábavné odpoledne
se neslo v rytmu atrakcí pro děti i dospělé, vše následně vyvrcholilo večerním ohňostrojem a taneční zábavou.
„Panuje veliká spokojenost, akce předčila
naše očekávání! Přicestovalo celkem osm
sborů z Jednova, Suchdola, Hrochova,
Seče, Lipové, Horního Štěpánova, Brodku u Konice i Konice a sešlo se tu odhadem tak dvě stě lidí, navíc počasí vyšlo
úplně perfektně, že nebylo škaredě ani vyloženě horko,“ těšilo s odstupem starostu
SDH Labutice Františka Fiedlera.
Celou událost zahájilo přivítání sborů

a slavnostní průvod obcí, poté již přišly
na řadu samotné oslavy. Děti se mohly
vyřádit ve skákacím hradu a s připravenou pěnou, o zásah se postarali hasiči
z Konice, vzdušnou akrobacii předvedla
skupina Capoeira Mataum a již za přítmí návštěvníci žasli nad ohňovou show
v podání ochozské skupiny historického
šermu Eques Tempus. „Myslím, že můžu
říct za organizátory i samotné návštěvníky,
že jsme byli skutečně velice spokojeni, vše
vyšlo na jedničku. Program byl vyvážený
a každý si v něm něco našel, vyzdvihnout
musím i moderátora Láďu Ruse,“ neopomněl zmínit Fiedler.
Pod jeho vedením se sbor podílí na kulturním životě v obci a jednotliví členové

se coby nohejbalisté či traktoristé účastní
i dalších pořádaných akcí v okolí Labutic.
„Musím to zaklepat, letos jsme zatím žádný zásah neměli. Naše působnost je totiž
čistě v Labuticích, pokud nedostaneme
příkaz od operačního důstojníka, a přímo
u nás jsme nic řešit nemuseli,“ těší ho možnost soustředit se čistě na realizaci společenských akcí.
A nedávné oslavy se vskutku vydařily.
Vždyť i díky skupinám Lipovanka a Stofka
se končilo až v nočních hodinách... „Bylo
to fajn a děkujeme všem, co se na tom aktivně podíleli, bylo to totiž náročné na přípravu. Ale podařilo se a snědlo se i všechno připravené jídlo,“ usmíval se František
Fiedler.
(jim)

Velkou pozornost vzbudila ukázka skupiny Eques Tempus, její ohňovou
show sledovali všichni s velkým úžasem.
Foto: SDH Labutice

Tomáš
KALÁB
VINCENCOV Další Večerníkem
oslovenou první dámou z obcí prostějovského regionu se
stala starostka obce Vincencov.
Není tajemstvím, že nenápadná ves má vskutku pozoruhodné vedení - letos padesátiletá
Jarmila Pospíšilová totiž působí od roku 1993 jako advokátka, přičemž praxi vykonává
v Prostějově. Co je ovšem ještě pozoruhodnější, je její záliba. Kromě civilního povolání
a služby obci se totiž stala také
spisovatelkou, vydala už řadu
detektivek a společenských románů...
Co považujete za největší
úspěch během doby, co jste
starostkou?
„Ve funkci jsem od roku 2010, pozici jsem obhájila i v roce 2012, kdy
v naší obci proběhly předčasné volby.
V minulém období jsme vypracovali
územní plán, přičemž proces byl dokončen až počátkem letošního roku,
dále jsme opravili budovu bývalé
hasičárny, vysázeli rozsáhlé plochy
v obecním lese a věnujeme se následné péči o něj. Zrealizovali jsme také
druhou etapu komplexních pozemkových úprav a provedli první část

hydrogeologického průzkumu. Hlavně pak v obci ožil společenský život,
když jsme uspořádali řadu akcí pro
dospělé i děti.“
S jakými předsevzetími jste
tedy přijala opětovnou kandidaturu do zastupitelstva a poté
na úřad starostky?
„Naše obec nemá vodovod, v současné době probíhá druhá část hydrogeologického průzkumu. Prioritou
je tedy zabezpečení vody! A samozřejmě máme i další cíle - obec nemá
ani kanalizaci, chtěli bychom i toto
změnit, dále chodníky, denně nás
trápí úprava veřejných prostranství
a oprava silnice, která je již v dezolátním stavu. Toto jsou cíle nejen moje,
ale také ostatních zastupitelů z Šance
pro Dvorek, jde o týmovou práci.“
Ve volbách jste postavili jednotnou kandidátku. Projevuje se na práci zastupitelstva, že
nemusí řešit nějaké „žabomyší“
války?
„Atmosféra v zastupitelstvu je dobrá, všichni spolupracujeme. Jak jsem
uvedla, máme náročné cíle a jsme
jednotní. Věřím, že nám to vydrží.“
Uskupení neslo název „Šance pro Dvorek“? Podle čeho
název vznikl?
„Dvorek je místní hovorové označení pro Vincencov, já osobně jej vnímám i s jistým citovým zabarvením
a myslím, že to tak cítí i řada jiných
občanů. Prostě je to náš Dvorek. Tato
přezdívka má svůj původ již ve vzniku naší obce - Vincencov vznikl na
sklonku osmnáctého století jako familiantská osada na území bývalého
panského dvora.“ (úsměv)

Obec těží z okolní přírody
a dobré polohy,
jaký rozvoj zastupitelstvo
plánuje? Je
Vincencov
přitažlivý
i pro mladé?
„Poloha naší
obce je skutečně téměř

“

aal
alee už je to dojíždění. Naše
obec je velmi malá (cca
125 obyvatel - pozn.
red.), u nás je život
klidný. Mladí většinou hledají více
vzrušení, k nám se
spíše stěhují lidé,
kteří se již chtějí
usadit. Záleží samozřejmě na osobních prioritách.“

Foto: archív Jarmily Pošpíšilové

„U nás je život klidný. Mladí většinou
hledají více vzrušení, k nám se spíše stěhují
lidé, kteří se již chtějí usadit.“

idylická - v přírodě, do lesa to máme
z návsi, coby kamenem dohodil, a to
doslova. Přitom jsme jen tři kilometry
od dálnice a všechna města od Olomouce po Brno jsou pro nás autem
velmi dobře dostupná. Na druhou
stranu u nás není žádná občanská
vybavenost s výjimkou místního obchodu. Škola, školka, pošta, lékař, za
tím vším dojíždíme. Sice pár kilometrů, většinou do sousedních Otaslavic,

Obyvatelkou je nedávná Zlatá
Ámoska Ivanka Hájková. Jak
vnímáte mediálně známé spoluobčany a pomohlo to obci se zviditelnit?
„Mediální sláva naší Zlaté Ámosky
obec nijak výrazně nepostihla, je to
osobní ocenění a opravdu velký úspěch
paní Ivanky Hájkové. Všichni jsme jí to
ze srdce přáli, patří k těm, pro které je
kantořina povoláním a nikoli zaměstnáním.“
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Konicko ● Kostelecko ● Němčicko ● Plumlovsko ● Protivanovsko

ČELECHOVICKÁ SEDMISTOVKA SE SLAVILA SE VŠÍ PARÁDOU!
Mraky lidí, ohňostroj a hlavně pohodová atmosféra... Přijel i ministr
ČELECHOVICE NA HANÉ Oslava jak má být! Zcela nad očekávání úspěšně proběhly oslavy čelechovického výročí 700 let
od první písemné zmínky o obci z úpatí Kosíře. „První dojmy
jsou neskutečně příjemné. Přišlo obrovské množství lidí, kteří
si podle jejich názorů oslavy užili,“ prozradila Večerníku okolo
sobotní půlnoci Jarmila Stawaritschová, starostka Čelechovic
na Hané, která dodala:„Vše začalo slavnostním průvodem, který prošel celou obcí, a lidé se spontánně přidávali.“ Nezbývá
než souhlasit, všudypřítomné úsměvy a dobrá nálada, to byly
průvodní znaky celé slavnostní soboty. Večerník byl u toho!

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
Že se jednalo o význačnou událost,
svědčí i portfolio dorazivších hostů,
mezi kterými hrál prim například
ministr zemědělství Marian Jurečka,
krajský hejtman Jiří Rozbořil nebo
prostějovskýprimátorMiroslavPišťák.

„Pozvání přijala celá řada významných hostů,“ usmívala se Stawaritschová.
Prostranství v okolí místní sokolovny má velkou kapacitu, ale v sobotu
se téměř naplnila. Zájem veřejnosti
všechny organizátory příjemně překvapil. Vrcholem pak bylo vystoupení
žáků čelechovické základky a mateřinky. „Nebylo k hnutí, sokolovna praskala doslova ve švech,“ prozradila Stawaritschová a dodala: „Zájem lidí předčil
naše očekávání několikanásobně!“

FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

Speciální pivo
jen zasyèelo
U příležitosti významného výročí
byla uvařena i speciální várka piva
v Minipivovaru Kosíř a lidem jedenáctka chutnala! „Měli jsme sedm
set litrů a ty byly během dvou hodin
pryč! Pivo jen zasyčelo,“ culila se starostka. Speciální výroční jedenáctka
chutnala i prominentům. Při naražení soudku dostali všichni význační
hosté po džbánku a nikomu nezůstala ve sklenici ani kapka!
A za své vzala i určitá rivalita, která
panuje mezi Smržicemi a Čelechovicemi. V areálu byla spousta Smržičanů, kteří se bavili stejně dobře
jako všichni ostatní. „My nejsme
soupeři, i když nás často se Smržicemi srovnávají. Není důležité,
odkud kdo je. Byla tu spousta místních, ale obrovské množství lidí
z okolí, ať už bližšího nebo vzdálenějšího,“ podotkla Stawaritschová
a dodala: „Vesměs všichni chválili
a říkali, jak si ten den u nás užili. To
mě nesmírně těší!“

jsme ale chtěly ukázat, že si dokážeme udělat srandu i samy ze sebe,“
informovala Jarmila Stawaritschová.
Nádhernou tečku za celými oslavami
pak udělal perfektně koordinovaný
ohňostroj, na který s úžasem zíralo
několik stovek přítomných. „Doufám, že se líbil. Ostatně důkazem, že
se lidé dobře baví, je jejich počet. Po
půlnoci jich tu máme okolo tří set,“
rozhlédla se po areálu starostka a na
závěr dodala: „Postupně docházelo
všechno, ale dech pořadatelům ne!
To je nejdůležitější.“

V Čelechovicích mohou být na bohatou historii své obce hrdí.
Foto: Zdeněk Vysloužil

Napít dostala i křtěná kniha o historii obce
Foto: Zdeněk Vysloužil

Pivečko chutnalo všem…

Stylové pøekvapení

Petra Černocká se líbila

Foto: Zdeněk Vysloužil

Vrcholem večerního programu bylo
vystoupení zpěvačky Petry Černocké. Známá „Saxána“ byla přivítána
opravdu stylově - skupinou nefalšovaných čarodějnic, z nichž byla
jedna samotná starostka! „Bylo to
překvapení, o kterém vědělo jen pár
osob. S paní Černockou jsme se ale
domluvili předem. Vůbec s tím neměla žádný problém. Secvičily jsme
si s holkama krátkou scénku, hlavně

Foto: Zdeněk Vysloužil

BYLI JSME
U TOHO

Chybět nemohla ani nejstarší občanka
Foto: Zdeněk Vysloužil

Bavily se i děti

Foto: Zdeněk Vysloužil

SMRŽICKÁ ŠLAPKA PŘILÁKALA TAKŘKA TISÍCOVKU ÚČASTNÍKŮ
Sedmnáctý ročník vyhlášené cyklistické akce zkalil „jen“ otřes mozku...
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Jiří MOŽNÝ

za přispění Michala KADLECE
SMRŽICE Stalo se již takovým milým zvykem trávit první zářijovou sobotu příjemnou projížďkou na kole. Nejinak tomu
bylo i letos, kdy pod taktovkou Klubu českých turistů Smržice
se na několik připravených tras, ať už po silnici, nebo v terénu,
vydala téměř tisícovka nadšenců. Devět nejodvážnějších se
vypravilo až na vrchol Pradědu a zpět, naopak hned sto osmdesát dětí i dospělých zvolilo tu nejkratší z asfaltových tras
měřící třiatřicet kilometrů. Nešlo o žádné závodění a zdolávání
časových rekordů, každý se vydal vlastním tempem a na trati i
po šťastném dojezdu zpět do smržického sportovního areálu
vládly úsměvy, vtípky a všeobecně dobrá nálada. Večerník byl
pochopitelně u toho!
U startovacího stanu se nakonec nahlásilo přesně 871 cyklistů, jednou
z nich byla i Petra Kováčová, jež se
rozhodla pro silniční trať o délce třiapadesát kilometrů. „To stačí, já nejsem
až tak zdatná cyklistika. (smích) Až
dosud jsem se šlapky neúčastnila, ale
chtěla jsem si to vyzkoušet a nalákala
mě sestra. Takže letos premiéra. Určitě
lepší než válet se doma, očekávám od
toho trochu srandy i sportu,“ usmívala
se ještě předtím, než poprvé šlápla do
pedálů. To naopak Ludvík Kumstát
je tradičním účastníkem a se svým
synem zvolil dvaačtyřicet kilometrů
na horském kole. „Odpovídá to našim
schopnostem a dnešnímu časovému
rozvrhu. Snažíme se jezdit každoročně, vždy nás nadchne zdejší atmosféra
a je to dobré pro děti. Začali jsme tu
jezdit už v době, kdy byl syn menší, to
je to, co dítě potřebuje - motivaci k pohybu,“ upozornil Kumstát.
A pak už následovala cesta vstříc razítkům z jednotlivých kontrol. Zde na
jezdce sice nečekala výborná poma-

zánka jako při jarním Smržickém vandru, ale i tak se ale mohli občerstvit.
Například v Repechách a na Běleckém
Mlýně se stanoviště nacházelo hned
vedle restauračního zařízení, což zejména v případě Repech po náročném
mnohakilometrovém stoupání, jak
napovídal pohled na zaplněnou zahrádku, přišlo vhod. A třeba ve Stínavě
čekala osvěžující jablíčka.
Předpověď počasí byla dlouho nejasná
a již čtvrteční vytrvalý déšť organizátory
značně potrápil. Početný tým dobrovolníků tak doufal, že v sobotu pršet
nebude a hodiny strávené přípravou tras
i dalších věcí kolem nepřijde vniveč. Jejich přání se vyplnilo, a byť to ještě brzy
ráno vypadalo všelijak. Nakonec zvítězila
příjemnější varianta v podobě rozumných teplot i sluníčka, které nevysilovalo,
ale povzbuzovalo.
Celé pole přineslo opět několik rarit. Zatímco nejmladší účastník Jan
Procházka, jenž se vezl se svými rodiči, má teprve čtyři měsíce, nestor
Karel Ošťádal oslaví v tomto týdnu

již devětaosmdesáté narozeniny.
Oba se vydali na silniční třiatřicítku. A zdárně dojeli do cíle i Pavel
Dokoupil s Markem Vybíhalem, ti
naopak zdolali trať MTB60. „Baví
nás to víc než silnice, příroda je lepší.
Trať byla dobře značena, počasí vyšlo,
takže všechno optimální,“ sdělil Večerníku prvně jmenovaný. „Dřív jsem
jezdil se silničním kolem, pak přešel na
horské a našel jsem v tom velkou zálibu. Tyto akce mě baví hodně, vždy na
jaře se vydávám na vandr a na podzim
na šlapku,“ doplnil jej Vybíhal.
Nakonec nejrychlejším jezdcem na
trati Smržice - Praděd - Smržice byl
v čase 6 hodin a 14 minut Michal
Kozák ze Zlína.
A spokojenost vládla i mezi organizátory. „Letošní ročník hodnotím
pozitivně. Z počasí jsme měli trochu
obavy, ale nahrálo nám do noty. Když
jsme značili o dva dny dříve jednotlivé trasy, tak jsme u toho dost zmokli
a všude byly rozbahněné cesty, ale
na samotnou akci se vydařilo úplně
perfektně,“ oddechl si předseda pořádajícího klubu Zdeněk Balcařík.
sa

Fotoreportáž

Tento fakt se projevil i na účasti. „Pro
horská kola značíme komplet všechny trasy šipkami, druhý den to musíme znovu objet a sundat. A když pak
zaprší a nikdo nepřijede, tak to přijde
líto. Z rána mezi sedmou a osmou tu
ještě nebyl skoro nikdo, ale jakmile se
to vyjasnilo a vylezlo sluníčko, tak se
všichni začali sjíždět a devět set dvacet
účastníků je nádhera,“ zářil Balcařík
spokojeností, i když rekord nepadl.

SMRŽICKÁ ŠLAPKA
V ÈÍSLECH
MTB 10 km
MTB 15 km
MTB 30 km
MTB 42 km
MTB 60 km
MTB celkem
CT 33 km
CT 53 km
CT 75 km
CT 103 km
CT 180 km
CT celkem
pořadatelé
celkem

112 cyklistů
69 cyklistů
107 cyklistů
110 cyklistů
126 cyklistů
524 cyklistů
180 cyklistů
95 cyklistů
46 cyklistů
17 cyklistů
9 cyklistů
347 cyklistů
49
920
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Pitný režim se musí dodržovat a není radno nic podcenit již před
startem.
Foto: Jiří Možný
„Někteří si vozí kola autem, někteří
přijedou i z větší dálky po vlastní ose
a nakonec najedou dvojnásobek kilometrů,“ pousmál se hlavní organizátor.
Jediným negativem tak byl úraz,
u něhož musela asistovat sanitka. „Na
jedné z cyklotras v blízkosti Čech pod
Kosířem upadl jednapadesátiletý muž

z kola na silnici a okolo projíždějícími
cyklisty byl nalezen v bezvědomí. Jak
bylo zjištěno, utrpěl otřes mozku. Před
příjezdem vozu ZZS nabyl vědomí, na
pád si však nepamatoval. Poskytli jsme
mu proto okamžitou první pomoc
a převezli na traumatologii prostějovské nemocnice,“ prozradil Večerníku
Radomír Gurka.

Nejmladší účastník: Honzík Procházka z Otaslavic – narozen 20. dubna 2015
Nejstarší účastník: Karel Ošťádal ze Smržic – narozen 10. září 1926

jjaká
akká byla
bylaa letošní
lettošn
ní šlapka...
šllapkaa....

3x foto: Jiří Možný

Na vyznačené trasy se vydávali nejen dospělí, do Pro silniční cyklisty bylo nejnáročnější zdolání V cíli na všechny úspěšné jezdce čekala odměna
zdolávání kilometrů se pustilo také mnoho dětí.
kopce do Repech a následné stoupání.
v podobě připraveného diplomu.
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Na pomoc nemocnému Davídkovi proběhne

CHARITATIVNÍ AKCE
EXKLUZIVNĚ
PTENÍ, PROSTĚJOV Již delší
dobu Večerník informuje o zdravotním stavu sedmnáctiměsíčního Davídka Vítka z Ptení a také
o snaze stovek dobrých lidí, kteří se jemu a jeho rodičům snaží
v těžké životní situaci všemožně
pomoci. Jsme rádi, že stále nosíte
do redakce víčka od PET lahví,
přičemž výtěžek z této sbírky pomáhá hradit alespoň malou část
jinak obrovských nákladů na zdravotní pomůcky a samotnou léčbu
malého kluka, jehož potkal velice
nešťastný osud. Dalším krokem
ke zlepšení jeho situace má být
charitativní akce, kterou se Davídkova maminka Zdeňka Staňková rozhodla uspořádat v neděli
27. září u sokolovny v Ptení. A
PROSTĚJOVSKÝ Večerník rád
převzal nad touto bohulibou myšlenkou jakýsi patronát, kdy hodláme nejen věnovat nejrůznější ceny,
ale být nápomocni i při samotné
organizaci. Protože právě v tomto
případě to má smysl. Vzkazujeme
tedy i všem lidem dobrého srdce pomozte a určitě přijďte!
Jenom připomeňme, že Davídek Vítek z Ptení je krásný chlapeček, který
se narodil s porodní váhou 3 800
gramů. Při porodu však utrpěl těžkou asfyxii a z důvodu nedostatku
přísunu kyslíku do hlavičky trpí dětskou mozkovou obrnou spastického
typu. Od chvíle, kdy přišel na svět,
bojoval týdny o život, načež s potížemi se pere dodnes. Platí tak osudu
nejcennější daň zdraví. Jeho dětství
není a ani nebude jako u ostatních
dětí. Navíc léčba a náklady na přežití
jsou skutečně vysoké. „Málokdo si
uvědomí, že třeba speciální polohovací kočár nás stál čtyřicet tisíc
korun,“ uvádí pouze jednu z mnoha

Lidé se srdíčkem na správném
místě, POMOZTE!
POMÁHÁ DAVÍDKOVI

PŘIDEJTE SE TAKY!

Nedávno se rozhodli malému Davídkovi pomoct v Rokytnici u Přerova, kde proběhlo zábavné odpoledne, jehož výtěžek byl
věnován právě rodičům nemocného klučiny. Na snímku s tatínkem a novým kamarádem Ríšou. Foto: archív Z. Staňková

položek maminka Zdeňka Staňková.
Obdivuhodně statečná žena, která
denně nachází novou a novou energii s jediným cílem vidět světlo na
konci tunelu, se proto rozhodla vrhnout do další kapitoly těžkého boje
a uspořádat charitativní akci. „Jednak bych ráda poděkovala všem, kdo
se do léčby Davídka formou sbírky
zapojují, ale současně je cílem také
oslovit další dárce,“ objasnila účel
a smysl plánované události, která nabídne pestrý program. „Zatím mohu
prozradit, že vystoupí mimo jiných
kaskadérská skupina z Přerova, připraveny máme nejrůznější hry a také
slosování o věcné ceny,“ prozradila
Večerníku Zdeňka Staňková s tím,
že akce se uskuteční pod záštitou
obce Ptení.
Na losování o věcné ceny se podílí
také PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
přispěla už i zastupitelka a předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějova Milada Sokolová. „Dokážu si představit, jak
složitý život má paní Staňková

a její rodina, proto jsem se rozhodla jejímu chlapečkovi pomoci.
Okrašlovací spolek věnuje dárkový koš v hodnotě dvou a půl tisíce
korun,“ potvrdila Večerníku informaci Sokolová. Ta zároveň vyzvala i další dárce. „Věnujte třeba
maličkost, hlavní je, že pomůžete
dobré věci!“
Necelé tři týdny před charitativní akcí v Ptení se Večerník zeptal
Zdeňky Staňkové, jaký je aktuální
zdravotní stav malého Davídka.
„Jeho epileptické záchvaty se zmírnily, vypadalo to, že hormonální
léčba pomohla. Po třech týdnech se
ale bohužel záchvaty vrátily zpět do
stejných kolejí,“ konstatovala zprvu
neradostně. Záhy se ale vrátila na
pozitivní vlnu, že bude líp. „Nyní má
Davídek již sedmnáct měsíců a roste mu první zub. Již od jeho sedmi
měsíců se snažíme jíst ze lžičky, ale
nedařilo se nám. Sousta vyplivoval,
dusil se jimi a vůbec nepolykal. Dnes
po deseti měsících cvičení několik
lžic spolkne a ani u toho nezakašle.

Rekonstrukci školky prodloužil

nečekaně RORÝS OBECNÝ!

RARITA

Kvůli hnízdům rorýse obecného se stává mateřinka ve Fanderlíkově ulici významným místem i na mapách ornitologů.
Ilustrační koláž

PROSTĚJOV Práce na rekonstrukci budovy mateřské školky
ve Fanderlíkově ulici mají měsíční skluz. Důvodem není pomalá
práce dělníků, ale fakt, že pod
střechou mateřinky byla nalezena hnízdiště chráněného rorýse
obecného!
„Věděli jsme o nich. Čekali jsme na
to, až ptáci vyvedou mladé. Pokud

PARTNER
AKCE

bychom tvrdě postupovali v časovém plánu oprav, rorýsům bychom
zničili vejce a mláďata by nebyla,“
prozradila Ivana Hemerková, náměstkyně prostějovského primátora pro životní prostředí. „Jakmile
jsme zjistili, že je tady rorýs obecný,
hned jsme řešili jejich hnízda. Jsou
v otvorech pod střechou, které tam
zůstanou, i přestože jsme venkov-

ní plášť budovy zateplili,“ doplnila
Hemerková s tím, že školka ve Fanderlíkově ulici je nově uvedena na
ornitologické mapě hnízdišť tohoto
chráněného ptáka.
Revitalizace budovy mateřinky by
měla být v průběhu letošního září
dokončena a přijde městskou pokladnu na tři a půl milionu korun.
(mik)

Pro zdravé děti je to přirozené, pro
nás malá výhra. Je sice po pár lžících
unavený jako kotě, ale je to moc šikovný chlapeček a hodně mu věříme,“ hýří optimismem maminka.
V současnosti se malému Davídkovi
vyřizuje speciální židlička do domácnosti, která stojí osmdesát tisíc
korun. „Tu ale naštěstí téměř celou
platí pojišťovna. Židlička pro něj
bude velkým přínosem, nebude jen
v poloze vleže a bude se moct dívat
kolem sebe. Ze svého kočárku již
vyrůstá a kvůli jeho špatnému držení
těla musí mít také speciální zdravotní homologovaný kočár, který poroste s ním. A ten stojí přes sedmasedmdesát tisíc korun. O tuto částku
se dělíme s pojišťovnou napůl. Zanedlouho bude také zapotřebí lehátko
do vany i další a další věci. Zaplatíte
jedno a za chvíli potřebujete zase
něco jiného,“ pokrčila rameny už o
něco smutnější Zdeňka Staňková.
Večerník se jí ještě na samotný závěr
zeptal, co ji přimělo k uspořádání
charitativní akce v Ptení. „Před dvě-

ma týdny nás Pavel Kůžela ze spolku
Mapay pozval do Rokytnice u Přerova na odpoledne věnované Davídkovi. Postaral se o program a všechno
bylo moc hezké. A tak jsme si řekli,
že když může odpoledne věnovat
Davídkovi téměř cizí pán, tak proč
bychom pro našeho Dáju nemohli
udělat my rodiče něco podobného?
Snažili jsme se sestavit program akce
tak, aby se lidé co nejvíce pobavili,
a všichni společně jsme alespoň na
chvíli přišli na jiné myšlenky,“ prozradila Zdeňka Staňková.
Pokud naši čtenáři a všichni ostatní lidé se srdcem na pravém místě
budou moci a hlavně chtít přispět
do slosování o věcné ceny charitativní akce konané v neděli 27. září
u sokolovny ve Ptení, buďto kon-

taktujte přímo Zdeňku Staňkovou na e-mailu benda.de@email.
cz a telefonním čísle 722 712 971,
nebo můžete své dary rovnou
přinést, a to přímo do redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
v Olomoucké ulici č. 10. A vězte,
že přínosem v tombole může být
sebemenší cena a jakákoliv maličkost! Věříme, že každý z nás doma
něco najde...

V případě, že byste chtěli
pomoci finančně, můžete poslat finanční částku
na účet, který je zřízen
u NADACE VLAĎKY
ERBOVÉ. Jeho číslo je
107 - 6081960237/0100.
(mik, pk)

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

DVA MILIONY na stromy a tulipány!
Město chystá novinku, ulice osází cibulovinami...

PROSTĚJOV Když se to líbí lidem v evropských městech, tak
proč ne v Prostějově? Kromě nové
výsadby veřejné zeleně v podobě
desítek stromů se město chystá na
novinku. Už na jaře příštího roku
zkrášlí prostějovské ulice a sídliště
záhony hustě osázené tulipány,
narcisy či krokusy. Za výsadbu
stromů a okrasných květin utratí
radní z městské pokladny bezmála
dva miliony korun.
„Aktuálně máme ve fondu zeleně dva
miliony a čtyři sta šestnáct tisíc korun.
Na základě rozhodnutí rady města za
souhlasu komise pro životní prostředí
budou necelé dva miliony použity
na výsadbu nové zeleně po celém
území Prostějova,“ informovala Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora pro životní prostředí. „Za tyto
prostředky vznikne nová stromová
alej v ulici Josefa Lady podél takzvané
severní obslužné komunikace, kde
hodláme vysadit celkem jednasedmdesát stromů, které by v budoucnosti
měly bránit prašnosti jak z komunikace, tak i z nedalekých polí směrem
do sídliště,“ prozradila Hemerková,
která má městskou zeleň na starosti.
Další stromy se budou osazovat
například v Kolářových sadech, podél
cyklostezky za aquaparkem, v ulicích
Lidická, Kostelecká, B. Šmerala,

Švýcarská, Hacarova, Brněnská, podél jižní spojky a ve vnitrobloku Bulharská a také ve Vrahovicích.
Večerník však zaujal další plán
radních, jak zkrášlit některé ulice
a náměstí v Prostějově. „Nechala
jsem se inspirovat zkušenostmi nejen
ze zahraničí, ale už i mnoha měst
České republiky. Stromy tak nebudou jedinou zelení, která ozdobí ulice

Ve vybraných lokalitách Prostějova se už na jaře příštího roku můžeme těšit na
tyto okrasné záhony.
2x foto: Magistrát města Prostějova

Prostějova. Na některé vybrané lokality čeká výsadba cibulovin. Okrasné
květiny zaplní celkem 880 metrů
čtverečních ploch. Objednáváme za
tímto účelem speciální stroj, který
si půjčují města v celé Evropě. Do
ploch, jenž jsou k výsadbě cibulovin
vybrány, tento stroj vtlačí velice hustě
a rovnoměrně cibuloviny květin, a
ty jako první po zimě začnou kvést.
Záhony pak vydrží ve stejné kvalitě

pět až šest let a po odkvetení se z ploch
stanou běžné trávníky,“ popsala Ivana
Hemerková s tím, že v Prostějově tak
uvidíme ve velkém měřítku kvést tulipány, narcisy a krokusy. Metrové pásy
okrasných květin budou vysazeny na
Skálově náměstí, v ulici Újezd okolo
autobusové zastávky směrem k rondelu na Petrském náměstí, na Sídlišti
Svobody a dále v ulicích Olomoucká,
Brněnská a Vápenice.
(mik)

„DĚ
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rozhovor Večerníku

„TCHAJ-WAN VNÍMÁM JAKO OBROVSKOU ZKUŠENOST“
Nadaný prostějovský student Ladislav Burgr zamířil na rok do Asie!
v rámci exkluzivního
uzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Zdeněk

VYSLOUŽIL
PROSTĚJOV Na zkušenou
do světa! Obrovská životní
příležitost v podobě desetiměsíčního výměnného studijního
pobytu se v novém školním
roce otevřela šestnáctiletému
Ladislavu Burgrovi z Prostějova. Nadaný student Cyrilometodějského gymnázia se
před pár dny vydal směrem
exotický Tchaj-wan! Na konci dvaadvacetihodinové cesty
byl právě tento čínský ostrov
a téměř na rok nový domov.
Zajímavý pobyt mu zařídila známá organizace Rotary
Club, která celosvětově sdružuje více než milion členů
a již několik let působí také
v Prostějově. Jednou z činností, na kterou se zaměřuje, je
i pomoc mládeži. Jen pár
hodin předtím než Ladislav
Burgr nasedl do letadla, zodpověděl Večerníku v euforickém natěšení pár otázek...
●● Dostal jste šanci, která se asi
hned tak nenaskytne. Jak se zrodila
vaše cesta na asijský kontinent?
„Napadlo mě to tak už půldruhého
roku předtím, než jsem se odhodlal podat přihlášku. Jako většina
vrstevníků jsem se chtěl v rámci
programu Rotary zprvu podívat do
Severní Ameriky. Pak jsem si to ale
rozmyslel a zatoužil po něčem úplně jiném...“

●● Co vás zviklalo právě pro Tchaj-wan?
„Měli jsme několik setkání se studenty, kteří absolvovali podobné pobyty
v různých destinacích. Osobně mě
zaujal právě Tchaj-wan. Navíc už jsem
se tak rok učil čínsky, takže jsem se
rozhodl takhle. Beru to jako velkou
zkušenost.“
●● Jak se dá vůbec k takové příležitosti dostat?
„Já jsem měl výhodu, že můj táta je
členem Rotary Clubu a předsedou
prostějovského sdružení, takže
jsem měl informace z první ruky.
Do programu se ale mohou dostat
i lidé, kteří nejsou s Rotary spjatí. Stačí jen kontaktovat místní
klub.“
●● Jaký je tedy postup?
„V první řadě musíte podat přihlášku. (úsměv)) Dalším krokem je návštěva
mítinku, na kterém se uchazeč dozví, co
všechno vlastně výměnný pobyt obnáší. Na tomto mítinku je

povinná účast rodičů, aby přesně věděli,
jaký program jejich dítě v zahraničí čeká.
Následuje další mítink, kde se představují
různé země, ve kterých se výměnné pobyty zprostředkovávají. Poslední fází je
třetí schůzka, na které jsou už pozvaní jen
vybraní studenti.“
●● Zmínil jste, že se učíte čínsky,
což je u mladého kluka poměrně
neobvyklé. Jak myslíte, že na tom
jstevtomhleohledu?
jste
v tomhle ohledu?

S Rotary do světa. Modré rotariánské sako je poznávacím
znamením všech studentů mířících na výměnné rodinné pobyty. Těsně před odletem ho měl i Ladislav Burgr.
Foto: Zdeněk Vysloužil

„Něco málo umím. Řekl bych, že
jsem schopný si objednat v restauraci, zeptat se na cestu nebo se pobavit
s rodinou. Není to ale žádná sláva, je to
opravdu těžký jazyk...“
●● Ve škole se této bariéry nebojíte?
„Budu se snažit něco pochytit. Všichni
spolužáci bud
budou Číňani, učitel na nás
bude mluvit čínsky. Počítám s tím, že
ze začátku to nebude nic lehkého.“
●●SS psaným slovem to bude asi ješ●●
tě těžší...

Ladislav Burgr už ve společnosti mladých Tchajwanců. Foto: archív L. Burgra

„Nejvíce se těším na čínskou ku
chyni.
Ochutnám všechny místní spec
iality,
a pokud mi nabídnou psa, tak ho
zkusím.“
( mích)) „Ano,
(s
„
(smích)
to máte pravdu. Navíc jsem zjistil, že rodina, u které
budu bydlet, přesněji rodiče, nea
umí anglicky.
Důraz jsem proto
o prá
prázdninách kladl především
m
na mluvenou
řeč a znaků umím
jen pá
pár.“
O
●● Ovládáte
i ostatní jazyky?
„Dom
„Domluvím
se anglicky, s čímž
počítám že bych si měl v jistých
počítám,
situacíc v Tchaj-wanu vystačit.
situacích
ta základy francouzštiny,
Mám také
kterou js
jsme měli ve škole.“
●● Pro našince je Tchaj-wan
vzdáleno a prakticky neznávzdálenou
mou zemí
zemí. Co o něm víte?
ně pochopitelně hodně
„Já si o něm
Př
zjišťoval. Přečetl
jsem několik knih
a také na inte
internetu je spousta informací. Nedávno jsem se bavil se dvěma
Tchajwankam a byly překvapené, koTchajwankami
jejic zemi vím. Vůbec to nelik toho o jejich
Nějak povědomí tedy mám.“
čekaly. Nějaké

●● Rád cestujete, těšíte se na poznávání Asie?
„Ono je to bohužel složitější. Během
pobytu se nesmí ze země vůbec vycestovat, takže se budu pohybovat jen po
Tchaj-wanu. Ale těším se, určitě je tam
spousta zajímavých míst.“
●● Jaká máte největší očekávání
z neznámé země?
„Nejvíce mě zajímá tamní jídlo! Další
věcí je i kultura a životní styl, což jsou
odvětví hodně rozdílné oproti našim
podmínkám.“
●● Čínská kuchyně je asi velkým
lákadlem, ale pro někoho je až příliš
riziková...
„Já mám čínské jídlo hodně rád
a opravdu se moc těším, až si vyzkouším tamní menu. Místních specialit se
vůbec nebojím. Ochutnám všechno,
třeba i psa.“ (smích)
●● Evropské příbory tam asi moc
nenajdete, zkoušel jste hůlky?
„Myslím si, že pokud se budu hodně
a dlouho snažit, tak se najím. Asi to
bude ale trvat déle, než tomu je doma,
když mamka udělá knedlíky se zelím...“
(úsměv)
●● Nemáte obavy z určitých předsudků? Číňané se považují za nejvyspělejší národ...
„Abych pravdu přiznal, o tom jsem
vůbec nepřemýšlel. Myslím si ale, že to

bude v pohodě. Soudit budu ale moci
až po návratu.“
●● Přehled ale nějaký máte, ne?
„Ano, měl jsem možnost se setkat se
studenty, kteří již na Tchaj-wanu byli.
Nic zásadního, z čeho bych mohl mít
obavy, jsem se nedozvěděl. Podle informací, ke kterým jsem se dostal, jsou
Tchajwanci hodně milí a v pohodě.“
●● Rozdílný bude například i školní režim. Víte, co vás čeká?
„Ano, mám dost informací. Zajímavostí je například povinná hodinová
přestávka po obědě. Dokonce se například spí na lavicích, aby se strávil
oběd. Další zajímavostí je, že se do
školy chodí v jednotných uniformách.
Denní výuka je také delší, od osmi do
sedmnácti hodin a následně se ještě
musí chodit do knihovny.“
●● Vezete do Tchaj-wanu nějaké
speciální prezenty?
„To byla jedna z věcí, které mi zabraly spoustu přemýšlení. Co všechno
s sebou vzít... Zjistil jsem například,
že Tchajwancům chutnají Fidorky.
Kromě nich vezu i Hašlerky, bojary,
JOJO želé. Jako reprezentant Prostějova pak vezu spoustu materiálů
a dárků týkajících se našeho města.
Myslím, že náměstkyně primátora
Ivana Hemerková mě dostatečně vybavila.“ (úsměv)

vizitka
LADISLAV BURGR

15040310352

Foto: archív L. Burgra

15012210019

15012210020

Vřelého přivítání se prostějovskému studentovi dostal v Tchajwanu již na letišti.

✓ narodil se 2. dubna 1999 v Prostějově
✓ základní výuku absolvoval na prostějovské ZŠ
v ulici Dr. Horáka, v současnosti studuje na CMG
Prostějov
✓ jeho největšími zájmy jsou programování a čínština
✓ ze sportovních aktivit je jeho favoritem plavání, také rád cestuje.
zajímavost: je synem majitele agentury VENDI a současného prezidenta ROTARY Klubu v Prostějově Ladislava Burgra st.
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soukromá řádková inzerce a vzpomínky
FINANCE

REALITY

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
a poskytneme vám jednu půjčku.
Pracuji pro více věřitelů, volejte.:
777 551 492

Stavební firma hledá pozemek pro Hledám pronájem garáže za Družvýstavbu RD. PV a okolí 739 322 895 bou nebo v Žeranovské ulici.
Tel.: 739 087 414
REALITNÍ KANCELÁŘ
Pronájem garážového stání jen za
VNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM), 900Kč/měsíc, nabízí Autopark
Francouzská ul., sídliště Západ.
Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430 Akce platí do konce září. Tel.:
604 430 934
aktuálně NABÍZÍ:
*BYT3+1,Kralice n/H 1.300.000Kč
* RD 5+1, Určice
850.000 Kč Prodám dům v PV, Vrlova ul. Tel.:
* RD 2+6, Brodek u Pv1.890.000 Kč 603 218 740
* RD 3+kk, novostavba Brodek u K.
3.300.000 Kč
SLUŽBY
RD 2+1, Brodek u K. 330.000 Kč
Ing.MarieVymazalová,774421818
Provádíme veškeré zednické
aktuálně NABÍZÍ:
práce: rekonstrukce bytových
* RD Otaslavice
960.000 Kč
jader, malířské práce, sádrokar* RD Skřípov
990.000 Kč
tony, obklady, pokládka plovou* RD Skalka
1.410.000 Kč
cích podlah, zateplování fasád,
* Chata Ptení
585.000 Kč
montáž plastových oken atd. Sle* Chata Plumlov.přehr. 980.000 Kč
va na materiál. Dobré ceny. Tel.:
2
* Stav.pozem. 9.518 m Brodek u Pv
725 922 477
*Pozemek640m2 Skřípov 150.000Kč
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.

Půjčka 5.000 Kč – 2 mil. Kč, možnost
sloučení nevýhodných úvěrů. Tel.:
777 965 734, pracuji pro více věřitelů

Hledáme ke koupi větší byt 3+1, Nabízím výuku angličtiny, pro
nejlépe po rekonstrukci 774 409 430 všechny úrovně tel.: 731 088 393
Obec Přemyslovice nabízí k pro- Fasády, rekonstrukce, zateplení, nátěry,
deji stavební pozemky v místní nástřiky, ochrana před grafiti. Volejte
části Šumbalov. Cena za m2 je 723 522 369
150 Kč. Pro více informací volejte na mobilní číslo: 777 899 502.
Koupím menší RD v PV 774 101 818
T J Sokol Otaslavice hledá nájemce
restaurace včetně venkovního posezení v areálu sokolovny v Otaslavicích. Bližší informace na tel.:
603 579 366
Koupím chatu v okolí PV, nebo zahradu na přehradě. 792 284 168

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

v PÁTEK 11. záøí
2015 v 10.00 hodin

Dne 8. září 2015
by se dožila 90 roků
paní Božena SLEPÁNKOVÁ
z Bukové.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dnes, tj. 7. září 2015
je tomu 5 let, kdy nás
navždy opustila
paní Jaroslava
ANTONÍČKOVÁ..
ANTONÍČKOVÁ
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel s rodinou.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.

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

Dne 5. září 2015
uplynuly 3 smutné roky,
kdy nás navždy opustil
pan Antonín KOVÁŘÍK
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti s rodinami.

Dne 10. září 2015
tomu bude 9 let, kdy nás
navždy opustila
paní Helena RŮŽIČKOVÁ
z Bílovic.
Kdo ji měl rád,
ať vzpomene s námi,
zarmoucená rodina.

Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Ploty betonové, drátěné, průmysPracuji pro více věřitelů. Tel.:
lové gabiony. Kvalitně za rozumné
777 551 492
Koupím dům na Prostějovsku i s mož- ceny. 723 522 369
!PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypotéky,
ností úprav. 773 545 092
Stříhání a úprava psů, Plumlovská zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů = vaše
68, Prostějov. Tel.: 774 942 100
výhoda, konzult. zdarma 739 066 462,
Pronajmu byt 2 +kk, 4 km od PV,
603 317 378
4 500 + 2 500 ink. max 2 osoby, tel.:
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
777 885 251
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov. Rychlá půjčka 5 - 20.000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
podlahy. Domamyslická 104, PV.
Pronájem bytu ve dvorním traktu
www.stolarstvijancik.cz,
na Vápenici, 2+kk, 2+1. Kontakt
Půjčka 5 - 50 000 Kč rychle, diskrétně
Tel.: 604 820 358
725 549 790
až do domu. Tel.: 605 507 236, pracuji pro jednoho věřitele.
Koupím byt 2+1 nebo 3+1. HotoČištění kanalizací a odpadů
vost z prodeje domu. 792 273 285
Odvoz fekálií
Osobní bankrot – oddlužení. KonTel.: 774 368 343
zultace zdarma. OPTIMCREDIT
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
s.r.o. Volejte777 551 492
v hotovosti. 774 409 430
Zemní práce, kanalizace, odvodnění,
demolice. 723 522 369
Půjčky již od 5 tis, úvěry, sloučení půjPronajmu hezký byt 2+KK v RD.
ček, oddlužení nemovitostí, vyplaVolný od 1.10.2015. Prostějov, Stěhování bez pomoci zákazníka cení exekucí. Profesionálně a rychle.
Vrahovická. Tel.: 602 775 607
a vyklízecí služby. Rychle, levně. Tel.: 774765437
Prostějov 604 389 367
Hledám krátkodobý pronájem cca.
Hotovostní půjčka, půjčíme vám
Stěhování, vyklízení.
jeden měsíc bytu nejlépe 3 + 1 v PV,
5 až 50 tis. Kč, rychle, diskrétně
Tel.:
775
132
134
v době říjen, listopad. Tel.: 737 865 243
a až do domu. Zaručujeme seriózní jednání. Zprostředkovatelskou
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
Prodám chatu lokalita Stražisko
činnost vykonávám výhradně pro
přebroušení
přímo
na
místě.
– Maleny. Tel.: 602 186 612
jednoho věřitele. Tel.: 731 127 756
Tel.: 721 817 009
Pronajmu 2+1 v PV, 7000 Kč
Nabízím veškeré malířské a na+ ink. Tel.: 608 111 622
těračské práce, možnost vystěPronajmu byt 3+1, náj. 7.500 Kč hování i úklidu, tel.: 799 797 657
+ ink., tel.: 702 316 537.
Nabízíme kompletní pokládku zámPronajmu podkrovní 3+kk, 120m2, kové dlažby, žulových kostek a dalnájem 10.000+ ink., 3x kauce. Tel.: ších, super ceny, vysoká kvalita. Tel.:
723 522 369
702 484 288
Provádíme dokonalé stroj. čištění
Prodám chatu na BĚLECKÉM sed. souprav a koberců. M. Revay,
MLÝNĚ, velikost pozemku 300m2, tel.: 604 439 302, 582 382 325,
RK NE! Tel.: 737 344 163
www. revay.cz

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí..

Není zapomenut ten,
jenž nás miloval,
rád pracoval a rád se smál.
Ještě dlouho chtěl s námi být,
však přetrhla se mu života nit
a musel odejít.

Dne 8. září 2015
vzpomeneme 24. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Josef STUŠKA
z Otaslavic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
a synové s rodinami.

Roky utekly jak voda, zdá se
to být jako dnes,
v uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešel a nevrátíš se zpět.

Dne 12. září 2015
by se dožil 60 roků
pan Karel ŠUTA
z Bedihoště
a 30. října 2015
uplyne 15 roků od jeho úmrtí.
Stále vzpomíná manželka, synové,
maminka, sestra a děda Šustr.

Odešla jsi tiše, jak si osud přál,
ale v našich srdcích žiješ s námi dál.
Žádný smutek, žádný žal,
jen krásné vzpomínky
zůstaly na vás v nás…

Dne 10. září 2015
uplyne 30 roků,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří KRČ
z Laškova.
Za tichou vzpomínku děkuje
maminka, syn a tři dcery
s rodinami.

Dne 11. září 2015
uplyne sedmý rok, co nás
navždy opustila naše milovaná
maminka, babička a dcera
paní Miroslava SMRŽOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají dcery
s rodinami a maminka.

Dne 11. září 2015
vzpomeneme nedožitých
78 roků od narození
paní Květoslavy MAZALOVÉ
z Biskupic

vzpomeòte na zesnulé
novì v barevném provedení pouze za

15012320038

Hledám pronájem 2+1, nebo Rekonstrukce koupelen. Telefon:
3+1 od 1.10. v PV, RK ne! Tel.: 605 459 652
777 163 656
Nabízím žehl. prádla v PV. Koš
„Úřad pro zastupování státu ve prádla za 300 Kč, tel.: 737 834 020
věcech majetkových vyhlašuje
výběrové řízení na prodej budovy Palírna Otaslavice oznamuje, že
Určice, č.p. 335 na pozemku parc. přijímá objednávky na zpracováč. 635 a pozemku parc. č. 634 v k.ú. ní ovoce. Kontakt: 582 370 058,
a obci Určice za min. kupní cenu 777 340 485. Více informací nalezve výši 2 497 000,00 Kč. Další nete na www.palirnaotaslavice.cz.
informace poskytne Mgr. Zettelová na adrese Rejskova 28, Pro- Antény Jiříček nabízí až 47 tv prograstějov, tel. č. 582 302 593, e-mail: mů bez poplatků. Tel.: 776 340 848,
katerina.zettelova@uzsvm.cz, www.anteny.kvalitne.cz
www.uzsvm.cz.
Stavební práce – dlažby, obklady,
Pronajmu garáž na Močidýlkách. Tel.: bytová jádra včetně všech prací.
Tel.: 608 780 615
776 340 848

Život zemřelých je uložen
v paměti žijících..

Peníze pro všechny ihned při podpisu! Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12

15012320037

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:

* 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

Kytičku květů na Tvůj
hrob dáme, se slzami v očích
stále vzpomínáme.
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200 Kè

e-mail: inzerce
inzerce@@vecernikpv.cz

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

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
Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Marie Králová 1953 Prostějov
Libuše Zatloukalová 1931 Citov
Marta Strakerlová 1933 Prostějov
Jaroslava Greplová 1930 Prostějov
Jan Páleník 1951
Křenůvky
Věra Navrátilová 1932 Prostějov
Marie Dvořáková 1931 Protivanov

Pondělí 7. září 2015
Josef Turza 1930 Prostějov
10.00 Obřadní síň
Čtvrtek 10. září 2015
Brněnská Libuše Tydlačková 1957 Pivín
14.00 kostel Pivín
Pátek 11. září 2015
Josef Šinkovský 1930 Vícov
13.15 Obřadní síň Prostějov
Alžběta Milarová 1920
Zdeněk Doseděl 1934 Prostějov
Malé Hradisko Václav Mlčoch 1947 Mostkovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Poslední rozlouèení

Nejsou již mezi námi

Mgr. Marie Vaňková 1936 Prostějov Pondělí 7. září 2015
10.15 Obřadní síň Prostějov
Oldřich Hyrman 1924 Prostějov Ivana Schmittová 1958 Smržice
Miloš Hliňák 1957
Bílovice Lenka Růžičková 1969 Prostějov Jan Přidal 1921
Vřesovice

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

Irena Krylová 1934 Prostějov

najdete
nás na

Poslední rozlouèení

Pondělí 7. září 2015
Bohumil Pleva 1954 Němčice nad Hanou
Středa 9. září 2015
Marie Koudelková 1932 Vranovice

Dne 8. září 2015
vzpomeneme
100. výročí narození
pana Kamila JELÍNKA
plk. let. v.v.
Vzpomínají syn Kamil
s manželkou, vnuci Kamil a Jan
s rodinami a vnučka Klára.

11.00 Obřadní síň Prostějov
14.00 kostel Vranovice

www.
vecernikpv.cz
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Pondělí 7. září 2015
www.vecernikpv.cz

soukromá řádková inzerce a nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Úklidová firma přijme brigádníky na jednorázové úklidy, zástupy
a krátké úvazky. Tel.: 582 345 379,
775 605 121. Volat po-pá 8.00 - 14:00
Přijmeme pracovnici do pekař. provozovny, třísměnný nepřetržitý provoz.
Info: 582 342 095, volejte 8-12 hod.
nástup možný ihned.
Přijmu řidiče/ku na dopolední rozvoz
(9 – 13 hod), ŘP sk. B + dobrý zdr. stav
podmínkou, volat na tel.: 777 100 528
pouze od 14 – 15 hod.

Možnost výdělku z domu. Montáž
dekorativních ozdob. Práce je přímo
pro naši firmu. Vhodné i jako přivýdělek. Pro podrobné informace pište
váš e-mail nebo adresu na tel.: 774
Bezpečnostní a úklidová agentura 807 944
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
přijme do pracovního poměru ženu
v invalidním důchodu na úklid kan- STUDIO 365 hledá nové tváře
celářských prostor, na zkrácený pra- pro reklamu od 9-27 a 28-45let.
covní úvazek. Místo výkonu Prostě- T.: 605 427 271, 9-12 h.
Pozice
Plat (Kè)
Provoz
Kvalifikace
Firma
jov. Info na 602 786 692.
www.studio365.eu
Bezpečnostní a úklidová agentura
hledá brigádnici na úklid skladových
prostor v dopoledních hodinách. Místo výkonu Prostějov. Info 602 786 692.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Do stavební firmy hledáme šikovné pracovníky. Tel.:
777 943 299

Přijmeme samostatného, zkušeného zámečníka, svářeče. Kvalitní práce, kvalitní Bezpečnostní a úklidová agentuodměna. Pracoviště PV, 603 533 508.
ra přijme do pracovního poměru
na zkrácený pracovní úvazek ženy
Bar – herna Ponorka přijme servírku v invalidním důchodě. Místo výkonu
na denní a noční směny (12 h.), Vrahovice. Podmínka čistý trestní
možno i brigádně.Plat 700 -900 Kč rejstřík. Informace na 602 786 692.
za směnu. Info na tel.: 732 325 803
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme
Hledám kosmetičku, manikérku, do pracovního poměru muže na pozici
příp. pedikérku do salonu v Pv, vrátný. Práce je vhodná i pro OZZ. Místo
na ŽL. Tel.: 721 755 420
výkonu Prostějov, podmínkou je čistý
trestní rejstřík. Info: 602 786 692
BowlingPalace, Újezd 4, Prostějov přijme ihned KUCHAŘE na Přijmu obchodního zástupce k naHPP, SERVÍRKU brigádně, tel.: bízení služby v oblasti čištění, tel.:
776 868 067
728 634 274

KOUPÍM

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

Přijmeme zdatnou důchodkyni na
pravidelnou výpomoc o víkendech
do supermarketu. Doplňování pečiva. Pouze z PV. Tel.: 776 158 268
Pracovní příležitost pro nezaměstnané při ÚP, pro maminky po i při rodičovské, studenty, důchodce, možno i
jako přivýdělek, nebo HPP. Skládání
hotových potravinářských výrobků
do přepravek, pracoviště PV. Info
denně – Personální agentura, Kravařova 9, PV, tel.: 602 603 067
Přijmeme obchodního zástupce kontakt se stávajícími zákazníky, oslovování nových zákazníků. Spolupráce
na zajištění chodu fir. prodejen. Životopisy na: info@rudolfpekar.cz

PRODÁM

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

Mechanici a opraváři
Motor. pošt. doručovatelé
Obchodní techničtí zástupci
Obsluha CNC stroje
Obsluha galvanické linky
Asistent/ -ka manažera
Uklízeč/-ka
Pedagogové volného času
Pomocný dělník/-ce
Pracovníci v soc. službách
Prodavač/-ka, skladník/-ce
Manažer/-ka dopravy
Obráběči kovů
Konstruktér/-ka
Úklidový pracovník/-ce
Zahradník/-ce
Zámečník/-ce

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

úplné střední
střední odborné
střední odborné
střední odborné
základní+ praktická
střední odborné
základní
úplné střední
základní+praktická
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
základní+praktická
střední odborné
střední odborné

Cíl style
Česká pošta
Creative Tools
LINAPLAST
Zdeněk Vysloužil
GALA
FEDOR Auto
Dům dětí a mládeže
FUN RIDES TECH
Domov pro seniory
KASVO
HZ servis
Strojírenská společnost
KORNFEIL Industry
SIDA
ZETASPOL.
LASKI

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

najdete nás na
www.vecernikpv.cz

PRÁCI HLEDÁ
Hledám práci v Pv a Ol.
Výborná znalost Italského jazyka.
Tel.: 702 913 813

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

20-25 000 Kč
13 500 Kč
13 700- 100 000 Kč
100 Kč/ hod.
13- 15 000 Kč
13 000 Kč
od 4 500 Kč
8 050 -11 275 Kč
80 Kč/hod.
14 600 Kč
11- 18 000 Kč
30 000 Kč
70 Kč/ hod.
18 000 Kč
4 368 Kč
12 875- 21 000 Kč
100 Kč/ hod.

ZVÍŘÁTA

2ąKLOGOG
RTCEQXPÊM[

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dříví – krácené. Cena 550 Prodám štěně Foxteriér hladkosrsjen pejsci, odběr ihned, telefon:
Odkoupím a v hotovosti ihned propla- Kč/prms. Doprava zajištěna. Tel.: tý,
733 500 990
tím starožitnosti umělecké a sběratelské 582 371 493 nebo 605 405 953
na obsluhu
předměty, staré knihy, pohlednice, minProdám štěňata N.O. vlkošedá bez P.P.,
ce, medaile, obrazy, zbraně, uniformy, Prodám elektrokolo EB – B00G, odběr koncem září. Tel.: 605 726 080
vyznamenání, hodiny, fotoaparáty, rá- zdravotní důvody, zn. levně, tel.: po 17. hod.
dia, gramofony, nábytek z chromových 737 627 434
6GNR0QX¾M
Hledá se světle rezavá kočička,
trubek i barevného umakartu, lustry,
je plachá, stará 2 roky,
lampy, kamna, porcelán, keramiku, sklo, Prodám nepotřebný koks asi 25q.
slyší na jméno Žofinka.
věci ze stříbra, šperky, staré hračky, vete- Za poloviční cenu, odvoz a naložení
Ztratila se 30.8.2015 na
rány a věci na ně a další. Přijedu, rychle si zajistěte. Tel.: 702 574 540
sídl. E. Beneše u Hloučele v PV.
/QåPQDTKI¾FP÷
a solidní jednání. Tel.: 605 138 473
Tel.: 721 820 394,
PGDQPC*22
nálezce odměním.
SEZNÁMENÍ
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy 55-letý rozvedený, s vlastním rodin17.-20. století, zlaté a stříbrné ným domem na vesnici, zahrádkou, *NGF¾OG\CO÷UVPCPM[PKPCRQ\KEK-7%*#Ą-;
mince, hodiny a hodinky, zbra- hledá touto cestou ženu přiměře<MT¾EGPÚ×XC\GM JQFKP 
ně, stříbrné předměty, šperky ného věku s podobnými zálibami
2TCZGXQDQTWUCOQUVCVPQUVRąÊLGOPÆX[UVWRQX¾PÊ\QFRQX÷FPQUV
a veškeré starožitnosti. Prosíme pou- k občasným výletům na kole nebo
5ONQWXCPCFQDWWTéKVQWUOQåPQUVÊRTQFNQWåGPÊ
ze kvalitní a hodnotné předměty, k moři. Tel.: 720 994 479
/\FCQF,GXJQFPÆKRTQQUQD[\FTCXQVP÷\PGXÚJQFP÷PÆ
nejlépe celé sbírky či pozůstalosti.
Info René Simon, tel.: 736 127 661,
Hledám štíhlejší ženu k seznáme- -QPVCMVPGDQ
simonrene@seznam.cz
ní, která ještě neztratila optimisKoupíme starožitný nábytek, ob- mus. Já 57, 180 cm, 75 kg. Tel.:
razy, zbraně, vojenské předměty, 776 623 604
hodiny, porcelán, sklo, hračky,
moto věci a jinou veteš. VykoupíPODĚKOVÁNÍ
me také celé pozůstalosti a zajišKostelní 105/2
ťujeme komplexní vyklízecí práce. Omlouvám se p. Dvořákové, staniční
Seriózní jednání a platba hotově. sestře Sanco, Vrahovice za nesprávné
796 01 Prostějov
Tel.: 773 113 303.
uvedení jména. A. Drozdová

\KPMQXCEÊNKPM[

Steak & Burger
Bar

15012920079

18
Minimálně tolik pracovních
míst je momentálně
v poptávce klientů Večerníku

HLEDÁ ZAMĚSTNANCE na pozici
ČÍŠNÍK/ SERVÍRKA na HPP, nebo dohodu,
KUCHAŘE/- KU, a VÝPOMOC do kuchyně

Informace na tel.: 774 812 056

11111111111

15082720822

15090220834

606 031 220

Gala a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Asistent manažera
výroby - plánování

Chcete obsluhovat vyspělé výrobní technologie? Chcete pracovat v čistém prostředí,
kde bezpečnost práce je na prvním místě? Chcete v práci potkávat zahraniční kolegy?
Potom kontaktujte Toray – japonskou společnost úspěšně působící po celém světě,
která pro svou pobočku v Prostějově hledá vhodné kandidáty pro pracovní pozici

2SHUiWRUSĜtSUDYQ\
2SHUiWRUWNDOFRYQ\±]DNODGDþVHĜL]RYDþ
2SHUiWRUEDUHYQ\
Požadujeme:
tTUʭFEOÓPECPSOÏW[EʏMÈOÓ WâVʊOÓMJTU OFKMÏQF
UFDIOJDLÏIPTNʏSV
tNBOVÈMOÓ[SVʊOPTU
tGZ[JDLPV[EBUOPTU
tPDIPUVQSBDPWBUWFTNʏOOÏNSFäJNV 
QFʊMJWPTUBPEQPWʏEOâQʭÓTUVQLQSÈDJ
tQʭFEDIP[ÓQSBYFWâIPEPV OFWÝBLQPENÓOLPV

Nabízíme: Pružnou pracovní dobu, zajímavé mzdové ohodnocení,
příspěvek na stravování, stabilní zaměstnání.

nebo poštou na adresu:

Hana Wiesinger, Gala a.s., Západní 1/75, 797 32 Prostějov.

15090210831

Životopisy zasílejte do 18. 9. 2015 na email: h.wiesinger@gala.cz,

Nabízíme:
tEMPVIPEPCPVTUBCJMJUV
tQSBDPWOÓQSPTUʭFEÓ LEFCF[QFʊOPTUQSÈDFKF
QSJPSJUPV
tN[EPWÏPIPEOPDFOÓPESÈäFKÓDÓ[LVÝFOPTUJ
BQSBDPWOÓWâLPO
tQSBWJEFMOÏPENʏOZ
tUâEOʹEPWPMFOÏ [ÈWPEOÓTUSBWPWÈOÓ

V případě zájmu ucházet se o uvedené pracovní pozice zasílejte své životopisy na adresu:
5PSBZ5FYUJMFT$FOUSBM&VSPQF TSP 1SʹNZTMPWÈVM 1SPTUʏKPW,
1FSTPOÈMOÓPEEʏMFOÓ
QFSTPOBMOJ!UUDFUPSBZD[
° 582 303 224 ° Fax: 582 303 491 °
XXXUPSBZD[

15083110828

x Pro tuto pozici je třeba analytické a logické myšlení, dobrá znalost
práce na PC, organizační zdatnost, samostatnost a komunikativnost.
x Výhodou je úplné střední odborné vzdělání s maturitou
s ekonomickým zaměřením nebo vzděláním v oboru. Výhodou
praxe ve výrobním podniku.
x Práce na plný úvazek, vhodné i pro absolventy.

Pondělí 7. září 2015
www.vecernikpv.cz
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soutěže

ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 35/2015:

I v prvním záříjovém vydání 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 10. ZÁŘÍ 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Puškinova 2
Miloš ZÍMA, Krasická 353, Pv
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč,
který věnovala SIMONA JANÁLOVÁ.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

správně:

vyhrál/-a

Otmar Maleček
Miroslava NOVÁKOVÁ, Protivanov
Výherce získává: POUKAZ na sortiment zboží v hodnotě 400 Kč, které
věnovaly ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY VELEBOVÁ.

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

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

TANTRU
Eduard SKÁCEL, Bílovice 120
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 300 Kč na konzumaci
v TABOO RESTAURANT&COCTAIL BAR
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

8, 3, 2, 1
Lenka KUČOVÁ,Tylova 61, Pv
Výherce
získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
h
na zboží od firmy OBUV KONICE
KŘÍŽOVKA

15081960772

správně:

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

vyhrál/-a

Zpátky do školy s nákupy v Tasamu
Jitka KOMÁRKOVÁ Sidl. svobody 4, Pv
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na nákup
zboží v prodejně PAPÍRNICTVÍ na Žižkově nám 19 v Prostějově
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA
VŠE PRO VAŠE AUTO V ..........

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

www.taboo-restaurant.cz

+420 737 718 161
objednavky@taboo-restaurant.cz

Dnes můžete zápolit o POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na služby
v AUTODÍLY GARÁŽ

ČASOVAT, ELMAR, ESENCE, JEANS, KLENBA, KLUCI, KOMÍN, KONTA, KOŘEN,
LEKAT, LVICE, MLUVA, NAUKA, PAŘNÍK, ŘEHOL, SÍDLA, SLAVKOV, SLEDI,
SOBEC, SONAR, SPANÍ, SUDBA, ŠATNÍK, TETŘEV, TLUČKA, TVÁŘE

15012860074

15081860767

Provozní doba
Úterý 11:00 - 22:00
Středa 11:00 - 22:00
Čtvrtek 11:00 - 22:00
Pátek 01:00- 01:00
Výherce získá POUKAZ na konzumaci v hodnotě
300 Kč v TABOO RESTAURANT&COCTAIL BAR.

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

Nabídka stravovacích služeb pro zaměstnance
i veřejnost AGRO Prostějov, spol. s.r.o.
(v areálu býv. Agrostroje vchod branou u závor)

Tel. 582 332 426
NABÍZÍ:

!!POZOR!!
Každý pátek HANÁCKÉ KOLÁČE

Kdo je na fotografii?
Tentokrát jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili starostku obce na
Prostějovsku, kde se v sobotu slavilo 700. výročí...

Zajišťujeme rozvoz jídel
do firem i domů, navýšení ceny o 5,- Kč.

výherce získává Hanácký koláč + roládu
nebo sekanou /odběr pátek/

15052760544

15090260832

každý den výběr ze tří menu
v hodnotě 68,(v ceně menu: polévka, hl. jídlo + nápoj)
a navíc jedno výběrové jídlo v ceně 88,- Kč
(polévka, hl. jídlo + nápoj)

Dnes můžete zápolit o netradiční, ale lahodnou cenu
v podobě 3 kilogramů MEDU, který věnují právě
LAHŮDKY Z HANÉ.

24

Pondělí 7. září 2015
www.vecernikpv.cz

zveme vás...

TIPVečerníku

SPONTÁNNÍ SUKCESE
KDY: SOBOTA 12. ZÁØÍ, 16:00 HODIN
KDE: ARBORETUM VRAHOVICE

1. nohejbalová liga mužù ÈR

Dokážete si představit, co je to „eko-punk“? Ať už jste
si v duchu odpověděli kladně či záporně, ani jedno
vám nebrání navštívit tuto sobotu odpoledne nově
vybudované Arboretum Vrahovice a poslechnout si
akustický koncert kapely Spontánní sukcese. Právě
tato brněnská skupina vám předvede, jak spojit říznou punkovou muziku s texty zaměřenými na ochranu přírody...
„Jednou, když mi ujel vlak, viděl jsem tě v novinách, jak
bráníš místní oboru připoutaná ke stromu, bez tebe mě tělo
zebe, připoutám se vedle tebe. Ráno cítím, jak mě obepíná,
druhý řetěz a pryč je zima, jsme teď jedno, my a kmen, ochráníme celou zem, a jak padá rosa z nebe, jsem připoutaná
vedle tebe…“
Tak zní kus textu písně Vedle tebe kapely Spontánní
sukcese, kterou mimo jiné můžete slyšet při akustickém
koncertě ve Vrahovicích. Skupina letos již v našem městě
vystoupila, stalo se tak na Prostějovském majálesu. Její
originální pojetí punku spojeného s environmentální téFoto: Facebook
matikou posluchače nadchlo.
Arboretum ve Vrahovicích, jejž zbudovala skupina mladých nadšenců vlastníma rukama, doslova vybízí k tomu pořádat zde podobné akce a koncerty, které by měly upozornit na nutnost chránit prostředí, v němž žijeme. Skupina Spontánní sukcese to dělá
zajímavou a originální formou. Tak se přijďte podívat.

TIP

k obrazovce

DOKTOR MARTIN
(3/19)
Seriál ČR/SR (2015)
Režie: P. Zahrádka
Hrají: M. Donutil, J. Čvančarová, N. Lichý,
G. Marcinková, J. Štěpánková, T. Měcháček,
T. Vilišová, R. Mikluš, E. Leinweberová,
J. Hubinská, V. Čapka
Chirurg, který musel opustit práci na špičkovém oddělení v Praze a stal se „obvoďákem“ v podhorském městečku v Beskydech.
Humorný střet s maloměstským životem,
ve kterém nejsou v roli podivínů vesničané,
ale strohý a v komunikaci neobratný doktor
z města. Seriál pokračuje v pátek třetím dílem...
Doktor Martin Elinger je hostem v místní
rozhlasové relaci Karolíny Sovové, ale jelikož

PÁTEK
11.9.2015
20:00 HODIN

v
TJ Sokol I Prostějo

2. semifinále

vs.K Nohejbal Žatec
S

Sobota 12. září 2015 10:00 hodin
dvorec u sokolovny na Skálově náměstí
ATLETIKA:
Středa 9. září:
15.30: Velká cena města Prostějova
na 110 metrů překážek a memoriál Dr.
Eduarda Rozbořila v hodu oštěpem
(tradiční mítink, školní stadion RG a ZŠ,
Prostějov).

HÁZENÁ:

Sobota 12. září:
Neděle 13. září:
8.00: Turnaj 1. ligy (kluby Vrbátky, Hlu- 12.00: TJ Sokol I Prostějov - NK Zvěrchov-Čehovice, Otinoves, Dobrochov, kovice (1. semifinále BOTAS dorostehřiště Vrbátky).
necké ligy, dvorec u sokolovny na Skálo8.00: Turnaj 1. ligy (kluby Brodek u Pro- vě náměstí).
stějova, Víceměřice, Chaloupka Prostějov,
Laškov, hřiště Brodek u Prostějova).
Pátek 11. září: 18.30: TJ Sokol Kostelec na Hané - HK proti Sokol Přerov

akce v regionu...
Němčicko vyrazí na kola

není příliš povídavý typ, jeho výstup spíš zavaří moderátorce. Místní instalatér Brázda
se pohádá se synem Milošem, který chce
nechat rodinného řemesla a věnovat se počítačům. Po mnoha náznacích se Martin nakonec rozhoupe a pozve Lídu do restaurace
na oběd. Nechtěně mu to ale překazí jeden
z pacientů. Ve vesnici brzy na to vypukne epidemie průjmu. Martin se zprvu domnívá, že
nemocní se infikovali v hotelovém bazénu.
Poté usoudí, že problém je zřejmě ve vodě
z kohoutku. To ale místní neradi slyší, bojí se,
že když se to rozkřikne, přijdou o turisty, kteří
jsou pro jejich existenci zásadní. Robert Fia- že výpověď dostal ze zdravotních důvodů.
la se mezitím chystá žalovat školu, která ho Během pátrání po zdroji epidemie průjmu
nedávno propustila. Neprávem ji obviňuje, nakonec Martin učiní nečekané odhalení.

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

Tuto sobotu 12. září pořádají obce mikroregionu Němčicko v pořadí již devátý ročník báječné cykloturistické akce „Na bicyklech Němčickem“. Start ve všech šestnácti obcích a letos opět také v obci Želeč je naplánován na 9:00 hodin.
V jeho místě obdrží zájemci o cyklovyjížďku mapu a propozice. Nejedná se o závod, ale o pohodovou jízdu na kole po nejjižnější oblasti
Olomouckého kraje, při které projedete vesnicemi, které vás příjemně překvapí. V každé z nich bude připraveno malé občerstvení. Startovné se neplatí. Cíl tentokrát bude na fotbalovém hřišti ve Vrchoslavicích - konkrétně v areálu Zamlýní v Dlouhé Vsi, kde bude připraven
odpolední zábavný program nejen pro cyklisty s hudbou, netradičními soutěžemi a od 20.30 hodin také ohňostrojem, jaký svět neviděl.
Trasu si volí každý sám, dojezd do Vrchoslavic by si měl naplánovat po 14.00 hodin, kdy se představí kapela „Tak určitě!“

V Jednově se budou bavit děti

Sbor dobrovolných hasičů Jednov pořádá v sobotu 12. září od
14:00 hodin na tamějším hřišti vítání školního roku. Hlavními
body již tradiční akce jsou ukázky rádiem řízených modelů vrtulníků Jet Arrows Blansko a modelů trucků, stavební i bojové
techniky RC-Truck Models Brno, vystoupení psů záchranné
brigády Jihomoravského kraje, ukázky první pomoci a maskování zranění Českého červeného kříže či chemická laboratoř UP
CROWD. Mimo to dostanou návštěvníci možnost vyzkoušet si
práci s hasičským vybavením protivanovských hasičů, chybět nebude ani malá přehlídka historických vozidel, projížďka na koni
a poníkovi. Pro děti budou připraveny skákací hrad, malování na
obličej, bláznivé účesy, tvarování balónků, střelba z airsoftových
zbraní. Součástí zábavného odpoledne budou i slosování o ceny
a dobrůtky z grilu.

Pohádkové údolí ve Smržicích

Nadcházející sobotu 12. září od 14:00 do 16:00 hod se na hřišti
za sokolovnou otevře vstup do „Pohádkového údolí“. Tuto akci
pořádá TJ Sokol Smržice. V cíli dostanou všichni účastníci odměnu od pana krále, posezení s občerstvením pro všechny účastníky připraveno. V případě nepříznivého počasí se akce koná
v sokolovně.

RÙZNÉ…
Svaz tělesně postižených v Prostějově
pořádá dne 19. září 2015 zájezd do
Velkého Medéru. Zájemci se mohou
přihlásit v kanceláři svazu: Kostelecká ul.
4165/17, Prostějov, tel.: 588 008 095

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO
Ekocentrum IRIS
SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortoHusovo náměstí 67, Prostějov
pedické vozíky, WC křesla, chodítka – pev7. září od 16 do 18 hodin Tvořivá dílna ná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky
- pracovní oblečení s sebou.
a polohovací lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt po telefonu pí. V. Zapletalová
Multikulturní centrum Mozaika 776 054 299
Raisova 1159, Prostějov
10. září 2015 - Dekorování dětských Transfúzní oddělení Nemocnice Prostějov
tašek - tvořivá dílna se Zdeňkou Kadlčí- a nezávislá Sales Director Mary Kay, Marcela
kovou. Přijďte si nazdobit plátěnou tašku, Bucková vás zvou na akci Daruj krev nebo
kterou vaše dítě využije do školky, školy plazmu a to 8. září 2015 v Nemocnice Prosnebo na kroužky. Dekorovat můžete tex- tějov, objednávky na tel.: 582 315 210
tilními barvami dle šablon či razítky nebo
metodou dekupáže dle vlastní fantazie.
Český svaz chovatelů Základní organizace
č. 1 Prostějov pořádá ve dnech 12. - 13. září
MC Cipísek 2015
2015 Hanáckou výstavu hospodářského
ZVEME VÁS NA DNY OTEVŘE- a drobného zvířectva ve výstavním areálu
NÝCH DVEŘÍ A VOLNÉ HERNY ve v Plumlovské ul. 50 v Prostějově. Výstava je
všední dny až do 14. září 8:30 - 12:00. přístupná veřejnosti, a to v sobotu 12. září
Bližší informace v Mc nebo e-mailem: 2015 od 8:00 do 18:00 hodin, a v neděli
mcprostejov@centrum.cz
13. září 2015 od 8:00 do 16:00 hodin.
Druhé kolo zápisu bude probíhat
od 1. září do 15. září 2015 vždy ve všední Sedm fází ženy: dne 9.září 2015 od
dny od 8:30 do 12:00 hodin.
17:00 do 20:00 hodin v čajovně Pod poPravidelné programy připravujeme pro ro- kličkou, Krasická 59, Pv - úvodní přednášdiče s dětmi od 3 měsíců do šesti let.
ka Marka Ščotky a Zuzany Holcmanové
Centrum pro rodinu Prostìjov o.s. k 7-dílnému cyklu seminářů pro ženy,
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
muže a páry.
ABY MALÉ BYLO VELKÉ – každý
čtvrtek od 16:30 do 17:30 hodin. Krou- Taneční škola Šárky Milarové pořádá Tažek rozvíjející základní etické hodnoty neční pro dospělé - zahájení 25. září 2015
a postoje a předávání víry v rodině pro v 19:15 hodin Info na tel.: 602 966 222
děti od 3 do 6 let a jejich rodiče.
nebo www.tanecni-prostejov.cz

Taneční škola Šárky Milarové otvírá
kroužky Dětský společenský tanec a Latina pro dívky. Zápis - 9. září 2015 od
14 do 16 hodin. Info na tel: 602 966 222
nebo http://www.tanecni-prostejov.cz/
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.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ SE ZÁPISEM
DO PAMĚTNÍ KNIHY
Datum: 10. září 2015 od 9:20 do 10:30
hodin v obřadní síni prostějovské radnice
Bonsaj klub Haná při ZO ČZS Prostějov 1,
pořádá ve dnech 11. - 13. září 2015 vždy od
9.00 do 17.00 hodin VÝSTAVU BONSAJÍ
v rajské zahradě u kostela Povýšení Svatého
kříže v Prostějově. Během výstavy je zajištěna poradenská služba, na neděli jsou připraveny ukázky tvarování stromů a poradíme
Vám s tvarováním stromů, které si přinesete.
www.bkhana.cz
Charitativní sbírka
Občanské sdružení Pomocná ruka pořádá charitativní sbírku, která se koná
ve čtvrtek 17. září 2015 od 10.00 do
15.30 hodin.
Kde: ZŠ Jana Železného na Sídlišti svobody a ZŠ a RG Studentská. Sbírá se:
oblečení, hračky, lůžkoviny, závěsy, utěrky, ručníky, kabelky, knihy aj. vše balené
v sáčcích a pytlích.
Info na adrese: OS Pomocná ruka,
Školní 32, Prostějov - tel.: 582 335 251,
734 575 711

Hasiči se utkají na sjezdovce

Závod v požárním útoku do vrchu se bude konat v sobotu
12. září na sjezdovce v lyžařském areálu Kladky. Program zahájí
žáci od 17:30 hodin, ženy se utkají v 19:00 hodin a muži svoji
soutěž zahájí ve 20:30 hodin. Každé družstvo bude cvičit s vlastním strojem a nářadím. Ústroj členů družstva jednotná, ochranná přilba, pracovní nebo zásahová obuv.

V Čelechovicích se setkají u „Táboráku“

Mìstská knihovna Prostìjov
Skálovo nám.6, Prostějov
Jak sbalit nejlepší kamarádku
od 1. do 30. září 2015
Velká filmová soutěž
od 1. do 30. září 2015
Sovičkiáda – velká soutěž pro malé
spisovatele od 1. do 30. září 2015

NOHEJBAL:

MALÁ KOPANÁ:

TJ Sokol Čelechovice na Hané pořádá „Táborák“. Tradiční akce
se koná v pátek 11. září u místní sokolovny.

www.vecernikpv.cz

FILMOVÉ A DIVADELNÍ
OKÉNKO...

aneb, co se kde hraje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 7. září
17:30 Kurýr: Restart - francouzský
akční
20:00 Pride – anglická tragikomedie
úterý 8. září
17:30 Kurýr: Restart
20:00 Schmitke – Art film
středa 9. září
17:30 Kurýr: Restart
20:00 Pride
čtvrtek 10. září
17:30 a 20:00 Ganster Ka
– český kriminální thriller
pátek 11. září
15:30 Malý dráček
– německá animovaná pohádka
17:30 a 20:00 Ganster Ka
sobota 12. září
15:30 Malý dráček 3D
17:30 a 20:00 Ganster Ka
neděle 13. září
Kino Metro nehraje

Galerie U Hanáka
Školní 24, Prostějov
4. září – 6. října
Jan Čížek "Proti světlu"

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
7. - 10. září
od 17 hodin probíhají
TANEČNÍ KURZY
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
XXXIII. PROSTĚJOVSKÉ
HANÁCKÉ SLAVNOSTI – konané
u příležitosti tradičních prostějovských
hodů na náměstí T. G. Masaryka
Od 14. září
TANEČNÍ KURZY
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY...
www.prostejov.eu/duha
/duh
/d
ha

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám.1, Prostějov
neděle 13. září
Prostějovské hodové slavnosti – divadelní program začíná v 10: 30 hodin
Poštáckou pohádkou pro děti, dále následuje komentovaná prohlídka Národního domu, pěvecké sbory Vlastimila a
Orlice – koncert, Jiřinkové odpoledne
Jarmily Pospíšilové... info na tel. Městského divadla Prostějov.

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Nám. T.G.Masaryka 2
Art Moravia - si Vás dovoluje pozvat na
výstavu AKTY – Antonín Vojtek v Kapátek 11. září
várně GALERIE Národního domu v ProOd 20:00 hodin - KLEMENTO- stějově, která potrvá až do 21. října 2015
VA HODOVÁ TANCOVAČKA - již
tradiční hodová veselice s folklórním DIVADLO POINT
souborem Klementův Lazaret
www.divadlopoint.cz
sobota 12. září
pátek 11. září v 19 hodin
Od 20:00 hodin - SWING & BILLY ROZSVĚCENÍ SVĚTEL – Zahájení
BY YELLOW SPOTS - Swingová 11. sezóny
párty s vynikající maďarskou kapelou
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
YELLOW SPOTS

Apollo 13

Zveme na HODOVÉ MENU
MILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránkyy www.vecernikpv.cz

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST

15021610151

®

Pondělí 7. zář í 2 0 1 5
Číslo 36•Ročník 19

PROSTĚJOVSKÝ MĚSTSKÝ BĚH:

KHÝR

LETÌL

JAKO VÍTR!

VESELÁ TROJKA
opìt rozparádila
a
Prostìjovany
j
y

15090410855

- otevírací doba po-so 09:00 - 22:00, ne 10:00 - 20:00.
Rezervace na tel.: 582 329 611, e-mail: narodnidum.pv@volny.cz

Naleznete
uvnitř

ZEMŘELA
LEGENDA
●● Sokolové se ve Vřesovicích
loučili s Janem Přidalem. Večerník
byl u toho!
strana 30

Foto: Zdeněk Vysloužil

strana
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PROSTĚJOV Jednoznačným králem druhého ročníku Prostějovského městského běhu byl domáESKÁČKO
cí závodník Bronislav Khýr. Celou trať prosvištěl stylem start-cíl a zbylé konkurenci nedal pražádnou
šanci. Exkluzivním mediálním partnerem této masové akce, která do centra města přilákala davy JE V ČELE!
fajnšmekrů, byl PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
●● Fotbalisté Prostějova porazili
Třebíč
a poskočili na vedoucí příčPodrobnou reportáž včetně rozhovorů a výsledkové listiny najdete na straně 43,
ku MSFL strana.
strana 34
fotogalerii s videoreportáží pak na www.vecernikpv.cz

Burzu volného času
Zveme na šlágr Večerníku - ATLETIKA
JEDNOU
VĚTOU navštívilo 2500 účastníků! Tartanovou dráhu obsadí
špičkoví čeští překážkáři

●● V prostějovském muzeu budou vystavovat Holanďané a přijet
by mohl i fotbalový internacionál
Zdeněk Grygera.
Nalistujte kulturní
dvoustranu 28-29
●● Prostějovský rodák Lukáš Krajíček vstoupil do nového ročníku
KHL dvěma asistencemi v duelu
proti Spartaku Moskva, jeho tým
ale v úvodních čtyřech zápasech
získal pouze čtyři body.

●● Padesátiletý Zdeněk Ondráček z Mostkovic našel největší
krystal křemene v České republice.
Čtěte na straně 30
●● Odchovanec 1.SK Prostějov
Jan Šteigl hostující od léta v třetiligovém 1.HFK Olomouc zaznamenal svůj první hattrick v této soutěži, jímž výrazně pomohl k výhře
4:1 nad Mohelnicí.
●● V servisu pro ženy, který najdete na straně 31 dnešního vydání, vám představujeme další z vašich mandal.
●● Petr Kumstát se Spartou, Ondřej Vitásek s Libercem i Petr Pohl
s Eisbärenem Berlín zvládli úspěšně tříčlenné základní skupiny
a postoupili do další fáze hokejové
Ligy mistrů.

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

PROSTĚJOV Letos podruhé pořádalo Sportcentrum-DDM
prezentační
akci organizací, sdružení
a spolků pracujících s dětmi
a mládeží. Konala se jak
před budovou v Olympijské
ulici a samozřejmě přímo
uvnitř. Pro účastníky bylo
přichystáno na třicítku
různých aktivit, a to jak sportovních, tak i výtvarných či
ochranářských. Tím však
nepřeberná nabídka činností
neskončila.
„Rozhodně největším lákadlem
letošní burzy byla lanovka
připravená jeskyňáři ze Spelea Prostějov. Vedla ze střechy
naší haly až ke smržické stezce.
Kluci se tam museli hodně
otáčet, obsloužili za oba dny
více jak pětistovku mladých
lanovkářů,“ uvedl exkluzivně
pro Večerník Jan Zatloukal,
hlavní koordinátor akce ze
Sportcentra-DDM. „Jsem však
rád i za další novinky, jakou
byla Freewheel jako taková
obdoba Segwaye. Letos docela
hodně frčely bojové a úpolové
sporty. Hojná byla i vystoupení
na pódiu. Z tanečních skupin,
které jsme mohli spatřit, byly
Free Dance, R.A.dance, zumba

i taneční škola Henzely Swing.
Největší dík patří však tam nahoru, protože nám snesl navzdory chmurným předpovědím
ideální počasí. Mírně nám
pršelo jen jednu hodinu,“
doplnil Zatloukal.
Burzu volného času zahájila ve čtvrtek náměstkyně
prostějovského primátora Ivana Hemerková. Malé účastníky
však nezdržovala, usoudila
sama, že nabídka je tak pestrá
a bohatá, že zabere hodně
času, než ji děti celou projdou. „Organizace akce zabere
hodně času a úsilí. Podílelo se
na ni hned 153 pracovníků,
animátorů a asistentů. Někdy
člověk nemá čas si pohovořit
se všemi těmi, co jednotlivá
stanoviště připravovali. Přesto
jsem se o to pokoušel. Objevil
jsem dokonce případ, kdy trenér
jednoho ze sportů, kteří se u nás
prezentovali, prodal svou vlastní chalupu, aby zafinancoval
rekonstrukci jejich tělocvičny.
Pokud se bavíme o prezentaci
volnočasových aktivit, možná
by mělo zaznít i to, že za počtem
dětí, které se něčemu ve volném
čase věnují, stojí obětavá práce
těch, kteří ji zajišťují,“ uzavřel
(pk)
Foto: Sportcentrum-DDM Zatloukal.

boje na zelených trávnících aneb

PROSTĚJOV Je tomu již osmašedesát let, co časem 15,7
sekundy triumfoval Jan Mrázek v historicky prvním ročníku Velké ceny města Prostějova v běhu na 110 metrů
překážek mužů. Celkově sedminásobný vítěz mítinku
tak stanovil základní čas, jejž se z necelých sedm desetiletí podařilo zlepšit o více než dvě sekundy.
Další příležitost k překonání historického maxima dostane
česká překážkářská špička již tuto středu od 17:00 hodin, to
se na školním stadionu Reálného gymnázia Prostějov uskuteční v pořadí devětašedesáté pokračování této oblíbené
akce.
A na Hanou se i v letošním roce sjede řada zvučných jmen.
Tím nejvýraznějším, které přijalo pozvání pořádajícího AC
Prostějov, je český rekordman, úřadující republikový šampion i účastník nedávného mistrovství světa Petr Svoboda.
Hlavním vyzyvatelem úspěšného bojovníka s řadou zdravotním trablů bude Petr Peňáz, jemuž se loni podařilo získat
druhé prvenství.
Součástí středeční akce je i již šestadvacátý ročník memoriálu Dr. Eduarda Rozbořila v hodu oštěpem, na malé ceny se
vydají dorostenci, starší žáci a mladší žáci ve svých překážkových distancích.
(jim)

Kompletní informace
včetně úplného programu naleznete
na stranách 33 a 47.

KAM ZA F

➢

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 6. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 6. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 6. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 6. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 6. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ

TJ SOKOL URČICE

TJ SOKOL ČECHOVICE

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE

SK JESENEC-DZBEL

TJ SOKOL ÚSTÍ

FK ŠTERNBERK

TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ

TJ SOKOL V PIVÍNĚ

FC HVOZD

SOBOTA 12.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

NEDĚLE 13.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

NEDĚLE 13. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

NEDĚLE 13. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

SOBOTA 12.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbelu
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výsledkový servis, sport

Sportovní sumáø
5. KOLO MSFL

1.SK
Prostějov

14. kolo - Přebor Olomouckého KFS

3
1

Třebíč

Zábřeh

0

FC
Kralice na Hané

0

SK Sulko
Poločas: 2:0

HFK

* výsledky * statistiky * tabulky

Diváků: 470.

Branky: 8. a 81. z penalty Kroupa, 31. Zelenka - 55. Fall. Rozhodčí: Možíš – Dohnálek,
Miklík. Žluté karty: Pančochář – Dobrovolný, Dogui, M. Chalupa, P. Chalupa, Chlup. Rohové kopy: 6:3. Střely na branku: 7:4. Střely mimo branku: 5:2. Nepřímé kopy: 8:3.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Kofroň - Hirsch, Sus, Rus, Pančochář – Petržela (82.
Langer), Fládr, Zelenka, Sečkář (62. Koudelka) - Nekuda
(88. Machálek), Kroupa.
Trenér: František Jura.

SESTAVA
TŘEBÍČE:

Matiášek - Chlup, Komínek, Havránek, P. Chalupa (83. Oberreiter) – Ošmera, Fall, Dobrovolný, Kostelecký (72. M. Chalupa) – Kelbler (61. Dočekal), Dogui. Trenér: Libor Zelníček.

US Open - dvouhra, muži
Poločas: 0:0

Rozhodčí: Slota – Kološ, Ehrenberger. Žluté karty: Valenta, Kapl – Šatný, Neoral,
Troneček.
SESTAVA
KRALIC:

Krejčí – Dočkal, Martinka, Škoda – Troneček, Neoral,
Šatný, Hlačík, Císař – Kováč (90. Novotný), Lehký.
Trenér: Ivo Gottwald.

„Kluci do toho dali bojovnost
a soupeře do ničeho nepustili.“
„Nervy ke konci utkání byly zbytečné, ale my to
trenér Kralic IVO GOTTWALD
prostě tak děláme, asi kvůli divákům...“
strana 36
asistentt trené
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A 14. kolo - Přebor Olomouckého KFS
strana 34 TJ Sokol
DALŠÍ VÝSLEDKY 5. KOLA
FK Mohelnice – MFK Vítkovice 1:2 (1:0). Branky: 6. Pinkava – 83. Fišara (vla.), 86. Mišinský. Diváci: 320 * MSK Břeclav – FC Viktoria Otrokovice 1:1 (0:1). Branky: 69. Šenkeřík – 7. Silný. Diváci: neuvedeno * SK Líšeň – FC Fastav Zlín B 3:2 (3:2). Branky: 13.
Král (pen.), 25. Vávra, 32. Vávra – 4. Chwaszcz, 6. Višněvský. Diváci: 225 * MFK Vyškov – 1.
HFK Olomouc 3:0 (3:0). Branky: 18. Trousil, 37. Lahodný, 39. Přerovský. Diváci: 420 * SK
HS Kroměříž – FC Hlučín 0:4 (0:2). Branky: 22. Dostál, 35. Badalyan, 59. Kraut, 72. Kraut.
Diváci: 324 * SK Uničov – 1.FC Slovácko B 3:1 (3:1). Branky: 17. Hrubý, 39. Vasiljev – 38.
Suchý. Diváci: 194 * FC Velké Meziříčí – SK Spartak Hulín 4:3 (0:3). Branky: 49. Simr, 64.
Zavadil, 78. Smejkal, 81. Smejkal – 1. Krhut, 20. Zlámal (pen.), 36. Pospíšil. Diváci: neuvedeno.
Dohrávka 4. kola: MFK Vítkovice – FC Velké Meziříčí 3:1 (1:0). Branky: 27. Kovařík,
58. Mišinský, 89. Bystrý – 79. Demeter. Diváci: 304 * 1. HFK Olomouc – FK Mohelnice
4:1 (2:0). Branky: 2. Šteigl, 7. Šteigl, 69. Heinz, 72. Šteigl – 58. Bača. Diváci: 316.

KAM NA MSFL - 6. KOLO:
sobota 12.9.
sobota 12.9.
sobota 12.9.
sobota 12.9.
sobota 12.9.
sobota 12.9.
neděle 13.9.
neděle 13.9.

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

:

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

:
:
:
:
:
:
:

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 5. KOLE


Tým

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

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

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

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

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

10:4
9:4
15:4
17:5
8:4
10:8
6:8
7:9
11:12
6:12
7:6
9:12
6:9
6:10
6:13
4:17

13
12
11
10
10
10
7
6
5
5
4
4
4
4
4
3

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

redakce se rozšířila
▶

▶

adresa
zůstává
stejná

Předehrávka 14. kola: Mohelnice B - Hněvotín 1:2 (1:1), Kojetín - HFK Olomouc B 1:2
(1:2), Velké Losiny - Želatovice 3:0 (2:0), Šternberk - Medlov 1:2 (0:0), Dolany - Litovel
6:1 (2:0), Jeseník - Ústí 1:1 (0:0).
5. kolo: Šternberk - Zábřeh 4:2 (3:1), Litovel - HFK Olomouc B 4:2 (3:0), Ústí - Chvalkovice 6:2 (2:1), Kojetín - Mohelnice B, Dolany - Hněvotín, Medlov - Želatovice.

tabulku přeboru O KFS najdete na straně 27
KAM NA KRAJSKÝ PŘEBOR - 6. KOLO:
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

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

Chválkovice

1

:
:
:
:
:
:
:
:

Poločas: 2:0

Branky: 4., 17., 51. a 88. Trajer – 76. Toman. Rozhodčí: Zavřel – Konečný, Boháč.
Žluté karty: Hochman, Zabloudil – Beneš, Sedlář, Žebrok
SESTAVA
URČIC:

5. kolo - Přebor Olomouckého KFS

Sokol Lázně
Velké Losiny

4

TJ Sokol

2

Určice

Poločas: 1:1

Branky: 29. Mičunda, 54. Šinogl, 72. a 86. z penalty Navrátil – 18. vlastní, 61. Cetkovský z penalty. Rozhodčí: Křepský – Slota, Vrba. ŽK: 56. Kupčík – 9. Hochman,
26. Lakomý, 34. Trajer, 53. Bokůvka
SESTAVA
URČIC:

Házená – 1. kolo Českého poháru

SK

Kuřim

TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK

24
26

poločas.

12:16

Rozhodčí: Prudký – Teller. ŽK: 3:2. Vyloučení: 3:3. Sedmičky: 0:0. Diváků: 50.
SESTAVA
A BRANKY
KOSTELCE:

Mayer, Dofek – Popelka 4, Smékal 9, Diviš 3, Grulich 3,
V. Prášil, Kopečný, Švec 6, Oščádal, Jan Grepl 1.
Trenér: Jiří Grepl.

„Velice brzy se v bráně chytil Mayer, obranu dirigoval
velezkušený Karel Diviš, útok pak táhl Honza Smékal“

Kostelka – Zelina, Lakomý, Cetkovský (80. Surala), Gottvald – Plajner, Bokůvka, Zabloudil, Hochman – Trajer (90.
Hýbl), Halouzka.
Trenér: Evžen Kučera.

„Chválkovice a předtím Kojetín byly zatím
nejslabšími mužstvy, s nimiž jsme se utkali...“
trenér Kralic EVŽEN KUČERA
strana 36

trenér Kostelce JIŘÍ GREPL
strana 47
10. Přátelské utkání

Salith

4

LHK Jestřábi
Prostějov

3

Rozhodčí:
zhod
odčí
čí::
Dědek – Hanzlík,
Novotný.
(1:1, 2:2, 1:0 )
Diváci: 600.

Branky a nahrávky: 15. Plášek (Haas, Půhoný), 25. Fořt, 32. Milfait (Půlpán), 41.
Plášek – 13. Novák (Rod), 25. Čuřík (Krejčík), 29. Krejčík (Čuřík, Mojžíš). Vyloučení: 5:4.
Bez využití. V oslabení: 0:1.
SESTAVA
ŠUMPERKU:

Zelenka – Bažant, Sedlák, Prokop, Drtil, Slavík, Látal,
Roupec, Rusina – Haas, Plášek, Půhoný, Brunec, Vrdlovec, Fořt, Milfait, Vachutka, Půlpán, Ostřanský, Hroch,
Kňazev, Langr.
Trenér: Radek Kučera.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Neužil – Protivný, Šenkeřík, Mojžíš, Kaluža, Husák,
Špaček, Vokurka – Rod, Moskal, Novák – Luňák, Venkrbec, Kajaba – Čuřík, Illéš, Krejčík – Medek, Kuncek,
Augustin.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

Kostelka – Zelina, Cetkovský, Lakomý, Gottvald (77. Zabloudil) – Plajner, Surala (87. Mohelník), Bokůvka, Halouzka,
Hochman – Trajer.
Trenér: Evžen Kučera.

„Čtyři dny jsme kvůli opravám na zimáku
nebyli na ledě, dvě třetiny jsme se tak trápili“
trenér Jestřábů Kamil PŘECECHTĚL
„Rozhodlo štěstí. Kluci zaslouží pochvalu a
strana 40
byli po celou dobu vyrovnaným soupeřem.“
trenér Kralic EVŽEN KUČERA
11. Přátelské utkání
strana 36
5. kolo - Přebor Olomouckého KFS

FK

DALŠÍ VÝSLEDKY PŘEBORU O KFS

sobota 12.9.
sobota 12.9.
sobota 12.9.
sobota 12.9.
sobota 12.9.
sobota 12.9.
sobota 12.9.
sobota 12.9.

SK

Určice

4

US Open - dvouhra, ženy

1. kolo: Smitková - Mituová (Rum.)
7:6 (7:4), 6:2; Kvitová - Siegemundová
(Něm.) 6:1, 6:1; Cetkovská - McHaleová (USA) 4:6, 6:4, 6:3; Šafářová (6)
- Curenková (Ukr.) 4:6, 1:6; Karolína
Plíšková (8) - Tatishviliová (USA) 2:6,
1:6.
2. kolo: Smitková – Keysová (USA)
1:6, 2:6; Kvitová - Gibbsová (USA) 6:3,
6:4; Cetkovská - Wozniacká (4-Dán.)
6:4, 5:7, 7:6.
3. kolo: Kvitová - A.K. Schmiedlová
US Open-čtyřhra, muži
(32-SR) 6:2, 6:1; Cetkovská Pennetta1. kolo: Rosol, Kližan (Slov.) – Delbo- ová (26-It.) 6:1, 1:6, 4:6
nis, Schwartzman (Arg) 4:6, 7:5, 5:7;
US Open-čtyřhra, ženy
Veselý, Čermák - Chung, Kukuškin
(Korea/Kaz.) 6:3, 7:5. 2. kolo: Veselý, 1. kolo: Karolína Plíšková, Lisická
Čermák – Rojer, Tecau (Rum) skreč V.- (Něm.) – Barthelová, Siegemundová
(Něm.) 2:6, 6:3, 2:6.
Č. pro zranění J. Veselého.
1. kolo: Berdych (6) - Fratangelo
(USA) 6:3, 6:2, 6:4; Veselý - Lorenzi
(It.) 6:4, 6:4, 6:4; Rosol - Donaldson
(USA) 7:6 (9:7), 6:0, 7:6 (7:4).
2. kolo: Berdych - Melzer (Rak.) 7:6 (7:2),
6:1, 6:3; Veselý - Karlovič (21-Chorv.) 7:6
(7:3), 3:6, 3:6, 6:2, 7:6 (7:4); Rosol - Kohlschreiber 6:7, (4:7) 2:6, 2:6.
3. kolo: Berdych - García-López (31Šp.) 6:7 (2:7), 7:6 (9:7), 6:3, 6:3; Veselý - Isner (13-USA) 3:6, 4:6 skreč.

Jeseník

FC
Kralice na Hané

4

Salith
Poločas: 1:1

1

Branky: 21. Bříza, 57. Mlynář z penalty, 67. Karakasidis, 86. Plhák
Rozhodčí: Konečný – Zelík, Kološ. ŽK: 45. Plhák – 36. Neoral, 61. Martinka
SESTAVA
KRALIC:

LHK Jestřábi
Prostějov

Miler – Dočkal, Škoda, Martinka – Troneček, Šatný (62. Novotný), Neoral, Hlačík, Císař – Lehký, Kováč.
Trenér: Ivo Gottwald.

Šumperk

5

2

Rozhodčí:
nehlášeni.

(2:2 - 0:0 - 3:0)
Diváci: nehlášeno
(odhad Večerníku 500).

Branky a nahrávky: 2. Venkrbec (Luňák), 13. Augustin (Kajaba), 51. Illéš (Novák,
Luňák), 53. Novák (Luňák, Venkrbec), 56. Kajaba (Šenkeřík) – 6. Prokop (Drtil, Fořt), 10.
Brunec (Arnošt). Vyloučení: 8:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Horčička – Mojžíš, Drtina, Husák, Špaček, Protivný,
Šenkeřík, Rudl, Kaluža – Kuťák, Venkrbec, Luňák – M.
Novák, Moskal, Rod – Čuřík, Illéš, Krejčík – Kajaba,
Kuncek, Augustin.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

SESTAVA
ŠUMPERKU:

Č. Novák – Brunec, Vachutka, Drtil, Haas, Hroch, Fořt,
Rusina, Ostřanský, Roupec, Plášek, Gewiese, Slavík,
Kňazev, Prokop, Milfait, Půlpán, Vrdlovec, Sedlák, Arnošt,
Látal, Bažant.
Trenér: Radek Kučera.

„Po tomto utkání se ze mě stal fanoušek
„Zápas se mi i přes výhru nehodnotí úplně dobře,
Jeseníku. Přeji si, aby soutěž vyhráli a my
myslel jsem si, že jej ovládneme dřív...“
tam už nemuseli jezdit.“
trenér Prostějova Kamil PŘECECHTĚL
trenér Kralic IVO GOTTWALD
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výsledkový servis, soutěž

Pivo pro
KARÁSKA!
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I.B SK. „B“ MUŽI:

5. kolo: Babice - Slavonín 2:5, Otinoves - Jesenec
1:0, Libina - Postřelmov 2:1, Hvozd - Protivanov 1:1,
Doloplazy - Nové Sady B 2:3, Leština - Velká Bystřice
2:4, Paseka - Zvole 4:0.
1.SK Velká Bystřice
5 5 0 0 24:9 15 9
2.SK Jesenec
5 3 1 1 12:5 10 1
3.Sokol Paseka
5 3 1 1 14:9 10 4
4.TJ Postřelmov
5 3 1 1 7:3 10 4
5.Sokol Slavonín
5 3 0 2 12:7 9 3
6.Otinoves
5 3 0 2 7:7 9 0
7.Sokol Protivanov 5 2 2 1 7:7 8 -1
8.FK Nové Sady B
5 2 1 2 13:11 7 1
9.Libina
5 2 0 3 7:9 6 0
10.SK Zvole
5 1 2 2 4:7 5 -1
I.A SK. „A“ MUŽI:
11.TJ Sokol Doloplazy 5 1 1 3 8:12 4 -5
5 1 1 3 10:14 4 -5
5. kolo: TJ Štěpánov - Česká Ves 1:3, Moravský 12.Sokol Leština
5 0 2 3 3:13 2 -7
Beroun - Dubicko 1:2, Konice - Maletín 4:1, 13.FC Hvozd
5 0 0 5 7:22 0 -9
Černovír - Bělkovice 0:2, Bohuňovice - Loštice 4:1, 14.Sokol Babice
Troubelice - Haňovice 0:0, Rapotín - Hlubočky 5:1.
MS LIGA DOROSTU U-19
1.Doubrava Haňovice 5 4 1 0 22:5 13 4
2.TJ JISKRA Rapotín 5 4 0 1 19:7 12 3 5. kolo: 1.SK Prostějov - Hodonín 5:1, HS Kroměříž
3.Sokol Konice
5 3 1 1 12:6 10 1 - Třinec 2:0, Frýdek-Místek - Sparta Brno 4:0, FC
4.SK Bělkovice-Lašťany 5 3 1 1 11:7 10 4 Hlučín - Znojmo 3:1, MFK Vyškov - Šumperk 0:1, HFK
5.FK Bohuňovice
5 3 0 2 13:10 9 0 Olomouc - SK Líšeň 1:2.
6.TJ Sokol Troubelice 5 2 2 1 10:10 8 -1 1.MFK Frýdek-Místek 4 3 0 1 12:3 9 3
7.SK Řetězárna
5 2 1 2 7:9 7 4 2.FC Hlučín
4 3 0 1 8:3 9 3
8.FK Hlubočky
5 2 1 2 14:17 7 1 3.SKH Slavia Kroměříž 4 3 0 1 8:4 9 3
9.Slovan Černovír
5 2 0 3 10:11 6 -3 4.MFK Vítkovice
2 2 0 0 4:1 6 6
10.FC Dubicko
5 2 0 3 7:10 6 0 5.SK Líšeň
3 2 0 1 5:3 6 0
11.SK Loštice
5 2 0 3 9:13 6 -3 6.FK Šumperk
4 2 0 2 2:5 6 0
12.TJ Štěpánov
5 1 0 4 5:17 3 -6 7.FK Hodonín
4 2 0 2 4:9 6 0
13.TJ Moravský Beroun 5 0 2 3 8:13 2 -7 8.1.HFK Olomouc
3 1 1 1 5:4 4 -2
14.TJ Maletín
5 0 1 4 8:20 1 -2 9.1.SC Znojmo FK
3 1 1 1 4:4 4 -2
10.1.SK Prostějov
3 1 0 2 6:5 3 0
I.A SK. „B“ MUŽI:
11.FK Fotbal Třinec
4 1 0 3 3:7 3 -3
4 0 1 3 3:8 1 -5
5. kolo: Klenovice - Náměšť n. H. 2:0, Lipník n. B. - 12.MFK Vyškov
4 0 1 3 3:11 1 -5
Slatinice 4:0, Bělotín - Opatovice 2:2, Lutín - Brodek u 13.FC Sparta Brno
Přerova 1:0, Mostkovice - SK Lipová 0:2, Všechovice
MS LIGA DOROSTU U-17
- Čechovice 1:3, Plumlov - Beňov 1:1.
1.TJ Sigma Lutín
5 4 0 1 18:3 12 3 5. kolo: 1.SK Prostějov - Baník Ostrava 3:5, HFK
2.SK Lipová
5 4 0 1 9:6 12 3 Olomouc - Frýdek-Místek 0:6, Znojmo - MFK Vyškov
3.TJ Sokol Bělotín
5 3 2 0 10:5 11 2 nehlášeno, Třinec - FC Hlučín 4:1, Vysočina Jihlava
4.FC Beňov
5 2 3 0 14:9 9 3 - Karviná 3:1, Hodonín - HS Kroměříž 1:2, SFC Opava Sigma Olomouc 0:5, Vítkovice - Zbrojovka Brno 0:3, 1.FC
5.FK Lipník n. Bečvou 5 3 0 2 12:7 9 3 Slovácko - Fastav Zlín 2:3.
6.TJ Klenovice na Hané 5 2 1 2 7:8 7 -2 1.FC Baník Ostrava 7 7 0 0 41:6 21 12
7.Tatran Všechovice 5 2 1 2 11:13 7 -2 2.FC Fastav Zlín
7 7 0 0 33:4 21 12
8.SK Slatinice
5 2 0 3 7:12 6 0 3.FC Zbrojovka Brno 7 7 0 0 27:4 21 12
9.FKM Opatovice
5 1 2 2 9:9 5 -1 4.SK Sigma Olomouc 7 6 1 0 36:2 19 10
10.Oresvo Sokol Plumlov 5 1 2 2 8:13 5 -1 5.MFK OKD Karviná 7 5 1 1 31:1116 7
11.TJ Sokol Mostkovice 5 1 1 3 6:11 4 -5 6.MFK Frýdek-Místek 7 5 0 2 46:1215 3
7 5 0 2 25:7 15 6
12.TJ Sokol Čechovice 5 1 1 3 5:11 4 -2 7.1.FC Slovácko
13.FK Brodek u Přerova 5 0 3 2 1:3 3 -6 8.FC Vysočina Jihlava 7 4 1 2 20:9 13 1
9.SKH Slavia Kroměříž 7 4 0 3 11:2112 3
14.SK Náměšť na Hané 5 1 0 4 6:13 3 -3
10.1.SK Prostějov
7 2 0 5 22:25 6 -6
I.B SK. „A“ MUŽI:
11.Slezský FC Opava 7 2 0 5 9:23 6 -6
12.MFK Vyškov
6 2 0 4 10:50 6 -6
5. kolo: Kojetín B - Ústí B 2:2, Újezdec - FK Nemilany 13.FK Fotbal Třinec
7 1 1 5 8:10 4 -8
1:3, Dub n.Moravou - Troubky 3:4, Nezamyslice 14.MFK Vítkovice
7 1 0 6 3:24 3 -6
- Vrchoslavice 1:1, Čekyně - Kostelec 4:3, Pivín - 15.1.SC Znojmo FK 6 1 0 5 3:28 3 -6
Přerov B 2:1, Tovačov - Horní Moštěnice 2:1.
16.FC Hlučín
7 1 0 6 9:37 3 -3

17.1.HFK Olomouc
18.FK Hodonín

7 0 0 7
7 0 0 7

5:28 0 -12
2:40 0 -15

KP DOROSTU U19

5. kolo: Kostelec - Černovír 4:3, Konice - FK Nemilany
1:3, Šternberk - Chomoutov 0:0, Nové Sady - Opatovice
5:1, Mohelnice - Chválkovice 6:1, Lipník n. B. - Velké
Losiny 2:1, Určice - Velký Týnec 10:2.
1.Sokol Chomoutov 5 4 1 0 14:3 13 4
2.FK Mohelnice
5 3 1 1 17:7 10 1
3.FK Nemilany
5 3 1 1 14:8 10 1
4.FK Šternberk
5 3 1 1 9:6 10 1
5.Sokol Určice
5 3 0 2 26:15 9 3
6.FKM Opatovice
5 2 2 1 14:13 8 2
7.FK Lipník n. Bečvou 5 2 1 2 13:13 7 1
8.FC Kostelec na Hané 5 2 1 2 13:17 7 -2
9.Sokol Velké Losiny 5 2 0 3 14:12 6 0
10.Slovan Černovír
5 2 0 3 18:16 6 0
11.FK Nové Sady
5 2 0 3 10:15 6 -3
12.Sokol Konice
5 1 1 3 12:19 4 -5
13.Sokol Velký Týnec 5 1 0 4 9:27 3 -3
14.SK Chválkovice
5 0 1 4 7:19 1 -5
II. TŘÍDA

5. kolo: Horní Štěpánov - Skalka 0:1, Němčice - Brodek
u PV 3:0, Vrahovice - Přemyslovice 0:1 np, Otaslavice Čechovice B 1:3, Sokol Olšany - Držovice 1:2, Smržice
- Zdětín 2:1, Určice B - Haná Prostějov 0:2.
1.FK Němčice n/H.
5 4 1 0 14:4 14 5
2.FK Skalka 2011
5 4 1 0 14:4 13 4
3.TJ Haná Prostějov 5 4 0 1 14:4 12 6
4.Sokol Horní Štěpánov 5 3 1 1 12:6 10 -2
5.Sokol Určice B
5 3 0 2 10:10 9 3
6.Brodek u Prostějova 5 2 1 2 8:10 8 -1
7.Sokol Vrahovice
5 1 3 1 10:6 7 -8
8.Sokol Zdětín
5 1 2 2 10:9 6 -3
9.TJ Sokol Čechovice B 5 1 2 2 10:12 5 -4
10.Sokol Olšany
5 1 1 3 5:9 5 -4
11.Sokol Otaslavice
5 1 1 3 9:16 5 -4
12.Sokol Přemyslovice 5 0 2 3 2:6 4 -8
13.TJ Smržice
5 1 1 3 5:11 4 -5
14.Sokol Držovice
5 1 0 4 3:15 3 -3
III. TŘÍDA

5. kolo: Dobromilice - Ptení 1:2, Výšovice - Kladky 8:1,
Brodek u K. - Protivanov B 3:2 np, Nezamyslice - Tištín
0:3, Vícov - Bedihošť 6:3, Čechy p.K. - Kostelec B 2:4.
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

5. kolo: Tvorovice - Želeč 3:2, Mostkovice B - Biskupice
7:0, Pivín B - Pavlovice nehlášeno, Přemyslovice B Brodek u PV B 4:1.
1.TJ Sokol Mostkovice B 3 3 0 0 17:2 9 3
2.Oresvo Plumlov B
2 2 0 0 11:2 6 3
3.TJ Sokol v Pivíně B 2 2 0 0 5:2 6 3
4.Sokol Tvorovice
3 2 0 1 8:11 6 0
5.Pavlovice u Kojetína 2 1 0 1 6:4 3 0
6.Sokol Přemyslovice B 2 1 0 1 4:3 3 0
7.Želeč
2 0 0 2 2:8 0 -3
8.Brodek u Prostějova B 3 0 0 3 5:13 0 -3
9.TJ Biskupice
3 0 0 3 5:18 0 -3

Foto: Zdeněk Vysloužil

PROSTĚJOV Zkušený odborník z Prostějova František Smolka se stal suverénním vítězem 4. kola
naší tipovačky. Z devíti hraných utkání jich trefil plných sedm, což mu přineslo třináctibodový zisk.
Tento bodový záběr je současně i novým rekordem, v dosavadních čtyřech kolech se žádný z tipérů na takovou hodnotu nedostal! Překonáte Františka Smolku napříkladVY? Stačí se jen zapojit do
FOTBALOVÉ DEVÍTKY VEČERNÍKU a zkusit štěstí!
(zv)

Drtila střídá
Jamrich
Páté soutěžní kolo naší tipovačky - FOTBALOVÁ DEVÍTKA
VEČERNÍKU - přineslo štěstí
Jaroslavu Karáskovi. Tento odborník získal nadstandardních
třináct bodů a o jediný bodík odsunul na druhou příčku Vladimíra Kaštyla. Měnilo se i celkové
pořadí, do čela se vyhoupl Kuba
Jamrich, jenž za sebe odsunul
Edu Drtila.
Jarda Karásek zvítězil díky neskutečné předtuše, kdy chytil hned
sedm z devíti utkání.
Z drobných upomínkových předmětů se může těšit i druhý v pořadí,
dvanáctibodový Vladimír Kaštyl.
Jak jste tipovali? Njevětší tutovkou se ukázalo podle očekávání
domácí vítězství eskáčka. Pevně
jste věřili Němčicím a Výšovicím.
Absolutně vás zaskočila výhra
Otinovsi.
Výsledky 5. kola: 1. 1.SK Prostějov - Třebíč 3:1 (54 správných
tipů), 2. Mostkovice - Lipová 0:2
(26), 3. Otinoves - Jesenec 1:0 (8),
4. Hvozd - Protivanov 1:1, 5. Nezamyslice - Vrchoslavice 1:1, 6. Určice B - Haná Prostějov 0:2 (28), 7.
Němčice - Brodek u Pv 3:0 (50), 8.
Smržice - Zdětín 2:1 (24), 9. Výšovice - Kladky 6:0 (50).
Pořadí 5. kola: 1. Jaroslav Karásek
13 bodů. 2. Vladimír Kaštyl 12. 3.5. Libor Nakládal, Jakub Jamrich
a Jan Kolařík všichni 11. 6.-9. Tereza Kučerová, František Smolka,
Zbyněk Lošťák a Kamil Kohoutek
všichni 10. 10.-12. Evžen Holub,
Petra Halousková a Majka Lusková
všichni 9. 13.-22. Jiří Paul, Antonín Hlavinka, Tomáš Frňka, Josef
Németh, Antonín Glouzar, Michal
Petržela, Stanislav Konupka, Lenka Karásková, Roxana Müllerová
a Roman Prokeš všichni 8. 23.34. Vladimír Franc, David Gryglák, Jiří Svobodník, Roman
Ryba, Radovan Vičar, Jaromír
Přecechtěl, Rudolf Trefený, Antonín Daněček, Josef Soldán, Lubomír Klus, Petr Látal a Miroslav
Slezák všichni 7. 35.-40. Oldřich
Trávníček, Eduard Drtil, Lukáš
Antl, František Svobodník, Ladislav Pírek a Petr Müller všichni
6. 41.-49. Eva Halousková, Jitka
Vlachová, František Patz, Ladislav
Šťastný, David Blahák, Oldřich
Lošťák, Josef Kaprál, Bob Hála
a Eva Mičková všichni 5. 50.-52.
Jan Vysloužil, Josef Trubka a Miluše Musilová všichni 4. 53.-57.
Metoděj Hloušek, Jiří Kroupa,
Petr Musil, Dušan Vrána a Anna
Svobodníková všichni 3. 58. Martin Slatina 2.
Celkové pořadí po 5. kolech: 1.
J. Jamrich 45. 2. E. Drtil 43. 3. O.
Lošťák 40. 4.-5. R. Müllerová a Z.
Lošťák oba 37. 6.-9. R. Trefený, L.
Karásková, E. Holub a K. Kohoutek všichni 36. 10.-13. D. Gryglák, J. Přecechtěl, P. Halousková
a J. Soldán všichni 35. 14.-15. V.
Kaštyl a A. Daněček oba 34. 16.19. J. Kolařík, R. Vičar, L. Pírek
a D. Blahák všichni 33. 20.-21.
L. Šťastný a A. Hlavinka oba 32.
22.-24. M. Petržela, E. Halousková a L. Klus, všichni 31. 25.-29.
R. Ryba, A. Glouzar, J. Karásek,
F. Smolka a M. Hloušek všichni
30. 30.-32. J. Németh, L. Antl a P.
Müller všichni 29. 33. P. Látal 28.
34.-35. O. Trávníček a P. Musil
oba 27. 36.-38. T. Kučerová, T.
Frňka a R. Prokeš, všichni 26. 39.41. M. Slezák, F. Svobodník a J.
Svobodník všichni 25. 42.-44. A.
Krátký, J. Paul a L. Nakládal všichni 23. 45.-48. J. Kroupa, D. Vrána,
J. Vlachová a S. Konupka všichni
21. 49.-51. A. Svobodníková, E.
Mičková, J. Vysloužil, všichni 20.
52.-54. F. Sedlák, J. Trubka a M.
Lusková všichni 19. 55. F. Patz 18.
56. B. Hála, 17. 57. M. Brázda 15.
58. M. Slatina 10. 59. J. Kaprál 9.
60.-61. M. Lošťák a J. Sklenář oba
8. 62. V. Franc, 7. 63.-65. R. Spáčil, V. Rybařík a R. Motal, všichni
6. 66. M. Musilová 4.
(zv)

6. 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.
Jistotou je 50litrový sud černohorské dvanáctky a mobilní telefon pro celkového triumfátora!

TIPOVACÍ KUPÓN

FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 6. KOLO
TIP

1

0

2



Předehrávka 14. kola: Mohelnice B - Hněvotín
1:2 (1:1), Kojetín - HFK Olomouc B 1:2 (1:2),
Velké Losiny - Želatovice 3:0 (2:0), Šternberk Medlov 1:2 (0:0), Zábřeh - Kralice 0:0, Dolany
- Litovel 6:1 (2:0), Jeseník - Ústí 1:1 (0:0), Určice
- -Chválkovice 4:1.
5. kolo: Šternberk - Zábřeh 4:2, Jeseník Kralice 4:1, Litovel - HFK Olomouc B 4:2, Ústí
- Chválkovice 6:2, Kojetín - Mohelnice B 1:0,
Velké Losiny - Určice 4:2, Dolany - Hněvotín 2:2,
Medlov - Želatovice 2:0.
1.Sokol Lázně Velké Losiny 6 5 1 0 25:6 16 4
2.TJ Medlov
6 5 0 1 13:7 15 9
3.FK Jeseník
6 4 2 0 17:8 14 2
4.FK Šternberk
6 4 1 1 13:7 13 1
5.Sokol Ústí
6 3 2 1 17:7 11 2
6.FK Mohelnice B
6 3 0 3 6:7 9 0
7.FC Dolany
6 2 2 2 13:7 8 -4
8.FC Hněvotín
6 2 2 2 16:14 8 2
9.FK Kojetín-Kovalovice 6 2 1 3 9:13 7 -5
10.SK Sulko-Zábřeh
6 2 1 3 5:10 7 -5
11.1.HFK Olomouc B
6 2 1 3 11:17 7 1
12.Sokol Určice
6 2 0 4 11:11 6 -6
13.FC Kralice na Hané 6 1 2 3 4:15 5 -1
14.FC Želatovice
6 1 1 4 8:16 4 -2
15.TJ Tatran Litovel
6 1 1 4 6:15 4 -2
16.SK Chválkovice
6 0 1 5 4:18 1 -5

1.FK Troubky
5
2.FK Kojetín B
5
3.Sokol Čekyně
5
4.Sokol Dub n.Moravou 5
5.TJ Sokol Tovačov
5
6.TJ Haná Nezamyslice 5
7.Vrchoslavice
5
8.Sokol Újezdec
5
9.1.FC Viktorie Přerov B 5
10.FC Kostelec na Hané 5
11.TJ Sokol v Pivíně 5
12.Sokol Ústí B
5
13.FK Nemilany
5
14.Sokol Horní Moštěnice5

1. 1.SK Prostějov - Břeclav
2. Čechovice - Klenovice
3. Vrchoslavice - Pivín
4. Jesenec - Hvozd
5. Skalka – Haná Prostějov
6. Držovice - Smržice
7. Čechovice B - Olšany



KRAJSKÝCH A OKRESNÍCH FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ

8. Přemyslovice - Otaslavice
9. Brodek u Pv - Vrahovice

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

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
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VESELÁ TROJKA
PROSTĚJOV Čtvrteční večer ve Společenském domě patřil
starším generacím. Početné publikum ve věku padesát plus
si přišlo užít koncert oblíbené Veselé trojky Pavla Kršky. Tato
pro Večerník
kapela se stala hvězdou hudební stanice Šlágr TV již v dubnu
Pavla
roku 2013 a od té doby se téměř nezastaví. Jak Večerníku
VAŠKOVÁ
exkluzivně prozradili, vystupuje průměrně dvacetkrát za
měsíc. Prostějov navštívila letos už podruhé a své posluchače si opět našla. A ti se také
skvěle bavili. Bylo až s podivem, jak se dokážou „starší a pokročilí“ odvázat! Večerník byl
toho všeho svědkem...

Původní
reportáž

Seskupení Veselá trojka Pavla
Kršky se dostala do podvědomí
posluchačů díky svému hitu „Tak
nám, kamarádi, bylo padesát“, který
před dvěma lety zazněl na hudebním kanálu Šlágr TV. Píseň mezi
posluchači zaznamenala až hvězdný
úspěch a nastartovala úspěšnou kariéru kapely z Černé hory. Svými
valčíky a polkami inspirovanými
lidovou muzikou a hranými na
akordeon, heligonku a klávesy si
získala srdce starších posluchačů.
Pořádající agentura HITTRADE se
od roku 1996 zabývala z větší části
koncerty pro mladší a střední generaci od folkových, country, popových,
rockových až po raperské koncerty.
„Letos jsme se rozhodli připravit
něco i pro starší generaci, která je
z větší části zaměřena na produkty
televize Šlágr, a to byl jeden z důvodů, proč jsme oslovili Veselou tro-

jaký byyl konceert pro
o děd
deččkyy a babiičkky...
3x foto: agentura HITTRADE
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jku a pozvali je do Prostějova,“ uvedl
majitel agentury Petr Zlámal. Uvedl také, že i jeho osobně ke kapele
vážou určité vazby a vztahy z dob
dávno minulých, kdy všichni produkovali takzvanou barovou hudbu po
hotelech a lodích, v Evropě i zámoří.
Čtvrteční vystoupení veselé trojky
publikum pořádně rozparádilo.
Od první písničky nadšeně zpívalo,
tleskalo do rytmu a našli se i jedinci,
kteří se dokázali odvázat natolik,
že před pódiem dokonce předvedli
tanečníkreace,zakteréby senemuseli stydět ani účastníci StarDance.

Zazněly hitovky jako „Holka z Moravy“, „Cestička v trávě“ a nesměla
chybět samozřejmě ani zmíněná
„Už nám, kamarádi, bylo padesát“.
Bylo hezké pozorovat spokojené
obličeje dědečků a babiček v publiku. Dá se snad i říct, že díky kapelám podobným Veselé trojce se na
koncertech ukazují tváře, které na
jiných kulturních akcích nepotkáme,
a svůj čas už raději tráví doma. Přesto
Společenský dům ve švech nepraskal.
Publikum bylo početné, ale zaplnilo
asi jen něco málo přes polovinu míst.
„Byl jsem příjemně překvapený kon-

nivce umění na tuto ojedinělou záležitost
pozvat. Lidé mohou v hojném počtu
chodit už na samotnou prohlídku děl,
kde zjistí, co se jim líbí a o co mají zájem.
Dvaadvacátého listopadu pak přijde na
řadu zmiňovaný vrchol v podání prodeje. K vidění budou Olbram Zoubek,
Kristian Kodet, Boris Jirků, Josef Istler,
Vlastimil Zábranský a mnoho dalších,“
prozradil hlavní partner aukce Jindřich
Skácel s tím, že on-line katalog lze najít
na stránkách www.gupv.cz. Na výstavě
se podílí také společnost Omega spol.
s.r.o. a prostějovské muzeum v čele s ředitelem Danielem Zádrapou.
(pk)
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Z VERNISÁŽE

Zakázané je povoleno
Jan Čížek představil u Hanáka svoje krajinky Proti světlu
PROSTĚJOV V Galerii u Hanáka
byla uplynulý pátek 4. září slavnostně zahájena výstava snímků dlouholetého člena Fotoklubu Prostějov
Jana Čížka. Autor se ve své tvorbě
zaměřuje na krajinný detail, na který
dokáže nahlížet z různých pohledů.
Tentokrát se pokusil udělat z něčeho,
co je při focení běžně tabu, podstatu
fotografie. Vyfotil všechny snímky
záměrně proti slunci...

15090410846

Pavla VAŠKOVÁ
U Hanáka to po prázdninách opět žije.
Novou výstavní sezónu zahájila Tereza
Skoupilová se svými obrázky „Ze šuplíku“, jejíž výstavu můžete vidět až do
29. září. Hned druhou v pořadí je právě výstava s názvem „Proti světlu“ Jana
Čížka. Vernisáž uvedl fotograf Jan Sva-

Orli zahájili přípravu vítězstvím na turnaji ve Zlíně
ZLÍN Sérii přípravných zápasů
na sezonu zahájili basketbalisté
Ariete Prostějov ve Zlíně, kde se
představili na Memoriálu Karla
Vilíma. Během turnaje narazili
na domácí výběr, MMCITE Brno
a rakouský Klosterneuburg. Svěřenci Zbyňka Cholevy se ukázali
hned na startu ve slušné formě
a celý turnaj vyhráli bez ztráty
bodu.
„Střídali jsme lepší okamžiky se slabšími. Mohli jsme se však spolehnout
na dobrou střelbu a to nám pokaždé
cestu za úspěchem usnadnilo,“ zhodnotil turnajové vystoupení pro Večerník Zbyněk Choleva, trenér Ariete
Prostějov.

45
Nohejbalisté padli v Žatci až po velkém boji
sport

Jeho svěřenci nejprve nastoupili proti
Zlínu. V prvním poločase ještě domácí dokázali držet krok a prohrávali
o čtyři body. Po pauze se už prosadila
kvalita prostějovského výběru a tomu
odpovídalo skóre 93:52 pro Ariete.
„Zlín se snažil, ale vydržel jen dvacet
minut. Pak už to byla jasná partie,“ řekl
Choleva.
Druhé vítězství si prostějovští basketbalisté na své konto připsali v duelu s Brnem. Střetnutí skončilo 86:79 a téměř
dokonale kopírovalo průběh obou poločasů. „Rychle jsme získali náskok sedmi bodů a ten jsme drželi. Výhra byla
zasloužená. Brnu navíc chyběl Prášil
a Šmíd, i díky tomu to pro nás bylo jednodušší,“ konstatoval Choleva.

Posledním soupeřem byl rakouský
Klosterneuburg, jehož hra stojí na
trojici Američanů a hráčům z bývalé
Jugoslávie. Orli si v průběhu druhého
poločasu zajistili náskok dvaceti bodů,
a i když jejich soupeř v závěru mohutně stahoval, vyhráli 78:77. „Poslední
čtvrtina nám příliš nevyšla, ale na výhru to nakonec přesto stačilo,“ poznamenal Choleva.
V sestavě Ariete chyběl kvůli drobnému
zranění Roman Marko. V zápasech se
dařilo především trojici Slezák, Dokoupil, Peterka, první minuty v novém
dresu odehrál Roseboro. „Naskočil do
zápasů bez tréninku, kvalitu přesto ukázal. Věřím, že se s týmem rychle sehraje,“ řekl kouč Prostějova.
(lv)

Vyrovnat sérii mohou v sobotu u sokolovny
ŽATEC, PROSTĚJOV Překvapení nebylo daleko, mužský výběr
Sokol I Prostějov se v semifinálové
sérii play off první ligy ujal vedení
1:0 na zápasy. Tým Richarda Beneše odjížděl coby nováček soutěže
k vítězovi základní části ve značně
oslabené sestavě, na žatecké půdě
ale nepůsobil v roli jasného outsidera a vyšlápl si i na současné české reprezentanty bratry Vítovy! Domácí
tak musel o první bod velice zabojovat. Odveta se hraje už tuto sobotu.
„Chyběly opory základní sestavy
Klaudy, Šlézar, Vízner, Roba i Procházka, takže nás bylo jen šest bez
možnosti střídání. A z toho byli tři
dorostenci, šestnáctiletý Ftačník
a sedmnáctiletí Matkulčík s Příhodou. Obával jsem se, že se vrátíme
s nulou, ale kluci sahali po překvapení a některé zápasy se za stavu 1:1

na sety rozhodovaly až v posledním
míči,“ chválil Beneš své svěřence.
Před krásnou kulisou sto padesáti diváků začali lépe domácí. V první dvojce
podlehli Ftačník s Příhodou bratrům
Vítům 8:10 a 9:10, poté nestačili na své
soupeře ani Husařík s Valentou. Naopak
trojice skončily velkým triumfem Prostějova, když Ftačník, Valenta, Husařík si
vyšlápli na trio vedené Ondrou Vítem a
Malkulčík, Omelka, Příhoda zdolali po
velké bitvě v poměru 2:1 domácí v čele
s Petrem Vítem. Do singlu poté musel
jít Ftačník a Ondrovi Vítovi podlehl
0:2, když v první sadě neudržel vedení
8:7, na 4:2 pak upravil opět český reprezentant po boku svých dvou druhů
v první z obrácených trojek. Ta druhá naopak patřila triu vedenému
Ftačníkem a bylo to opět jen o bod
– 4:3. Rozhodující pátý bod přidalo
bratrské duo Žatce proti Valentovi

s Husaříkem a domácí tak vydřeli
výhru 5:3.
„S výkonem jsem velice spokojen
a také výsledek je velice těsný. Kuba
Ftačník byl společně s Ondrou Vítem
nejlepším hráčem na hřišti, je to obrovský talent a utáhl obě trojice, když
řada útoků šla přes něj. Výborní byli
i Husařík s Valentou a nikdo nepočítal s tím, že bychom tam mohli vážněji vzdorovat,“ hrdě hodnotil Beneš.
A osobně se již těší na odvetu, ta přijde
na řadu již tuto sobotu od 10:00 hodin
na antukovém hřišti před sokolovnou.
A v případě špatného počasí v tělocvičně na ZŠ Palacká. „Budou už Šlézar, Roba i Vízner a naše síla stoupne,
v domácím prostředí se může stát
všechno. Pokusíme se je porazit a věřím,
že přijde i mnoho diváků,“ těší se na velký souboj, byť uznává sílu soupeře. Zejména pak v singlu a dvojicích. (jim)

V jejím posledním kole zvítězili na
půdě hlavního protivníka z Modřic
6:1 a potvrdili první pozici pro blížící se play off. To odstartují proti
Zvěrkovicím už tuto neděli od 12
hodin v domácím prostředí.
Hosté odjeli ku Brnu bez Tomáše
Roby, přesto si vedli suverénně. Na výhru Matkulčíka s Příhodou se sice ještě
podařilo domácím odpovědět, když
nasadili to nejsilnější proti Ftačníkovi

s Pospíšilem, pak už ale vítězili jen prostějovští borci.
„V trojicích uspěli Ftačník, Matkulčík,
Příhoda i Ftačník, Pospíšil, Příhoda,
v singlu přidal čtvrtý hod Příhoda
a poté opět vyhrály obě dvojice. Důležité je, že jsme neměli žádné problémy ani
se nevyskytlo další zranění. Potvrzují se
tak má slova, že pro letošní ročník jsme
favoritem,“ potěšilo šéfa nohejbalového
oddílu Richarda Beneše.
(jim)

„Česká liga je krok dopředu,“ říká Roseboro,
americká posila prostějovských basketbalistů
Dorostenci Sokola I opanovali základní část
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PROSTĚJOV Cílem první aukce
pořádané Galerií umění Prostějov
ve spolupráci s Muzeem a Galerií
v Prostějově je nabídnout kvalitní
výtvarné umění široké veřejnosti
v Olomouckém kraji a vzbudit zájem
o to, co nabízí trvalou hodnotu.
Na aukci budou prezentovány práce na
papíře a grafické tisky, díla významných
prostějovských malířů a sochařů, starožitnosti, kuriozity či exkluzivní aukční
nabídka. Slavnostní zahájení vlastní
aukce proběhne 22. listopadu ve 14:00
hodin a dražena bude celkem stovka
položek. „Chtěli bychom všechny příz-

Pondělí 7. září 2015
www.vecernikpv.cz

čina krátkou zahajovací řečí, potom
převzala slovo skupina Jižní ryba, která
zazpívala něco z vlastní tvorby a píseň
zpěvačky Radůzy.
Osmnáct fotografií, z nichž jen dvě jsou
barevné, působí zvláštně temně a zádumčivě. Autor sám uvádí, že se v nich
zrcadlí jeho vlastní rozpoložení. „Tím,
že jsem vše fotil proti světlu, získaly
snímky specifickou atmosféru, která se
mi líbí. Vyniknou tak neobvyklé kontrasty,“ vysvětlil desítkám přítomných
návštěvníků v průběhu vernisáže Čížek. „Navíc člověka vždycky láká udělat
něco, co je zakázané, co se nedělá. Stejně tak fotit proti světlu,“ dodal.
Na snímcích je zachycena krajina v okolí Prostějova, poznali byste zde místa
jako krasický či podhradský rybník,
Hloučelu či třeba Prostějovičky nebo
Protivanov. „Je to zvláštní nápad, fotit

proti světlu. Ale výsledek je překvapivě
zajímavý. Moc se mi ty fotky líbí, hlavně
ty, které nejsou příliš tmavé,“ podělila
se o svoje dojmy z výstavy návštěvnice
Dana.
Výstavu Jana Čížka „Proti světlu“
můžete u Hanáka vidět až do 6. října.
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mám i z České republiky, i když jsem
toho pochopitelně viděl minimum.
Cítím se tady příjemně a doufám, že
zde prožiji hezký rok.“
●● Jaké máte informace o svém
klubu a české lize?
„(úsměv) Něco jsem si nastudoval.
Vím, že Prostějov dlouhodobě patří
mezi nejlepší kluby v soutěži a že za
něj v minulé sezoně hrál Dylan Talley.
A o lize vím, že je to dobrá a kvalitní
soutěž.“
●● Je lepší než druhá finská liga, kde
Ladislav VALNÝ jstepůsobilvminulésezoně?
„Určitě má lepší úroveň, i když druhá
●● Jak se cítíte v novém prostředí?
„Je to v pohodě. S kluky v kabině jsme finská liga není špatná soutěž a hraje v ní
se rychle seznámili. Příjemné pocity hodně zahraničních hráčů, především

Američanů. Nové angažmá beru jako
možnost posunout se výkonnostně
nahoru.“
●● Máte představu, jakou roli
v mužstvu budete mít?
„Co určí trenér, s tím nemám problém.
Budu se pochopitelně snažit, abych
hrál co nejvíce. Věřím, že si vybojuji
dostatečný prostor a v něm chci co nejvíce pomoci týmu.“
●● Přijel jste v dobré kondici
a s elánem?
„Doufám, že ano. Ve Philadelphii
jsem docela hodně trénoval, už
se těším, až se dostanu do herního rytmu a věřím, že ukážu své
přednosti.“

nedopadli lépe. Kdybych ale hrál na
skóre, střídal bych jinak,“ ohlížel se
za prověrkou s prvo a druholigovými celky prostějovský kouč Svatopluk Ordelt.
Ve skupině se jeho hráči utkali nejprve s Lesanou, poté s Přerovem.
A byla z toho nejprve výhra, poté
smolná porážka. „Přijeli jsme pozdě, takže jsme první duel šli hrát
bez pořádné rozcvičky a prohrávali
jsme 2:7 i 9:11, nakonec jsme to ale
otočili a vyhráli 22:20. Naopak s Přerovem jsme pět minut před koncem
vedli o dvě branky a nakonec prohráli střelou pět sekund před koncem,“

smutnil nad zbytečnou prohrou. To
znamenalo duel o třetí místo proti
Olomouci, který se změnil v jednoznačnou záležitost soupeře. „Byli
lepší a nebylo co řešit, prohráli jsme
21:30,“ smutně konstatoval.
Další zápas čeká na jeho borce tuto
sobotuod15:00hodin,tosevdomácím prostředí na „Chorázce“ utká
ve druhém kole domácího poháru
s Napajedly. „Hledat favorita je trochu obtížné, protože v loňské sezoně
jsme měli bilanci 1:1 a narazíme na
sebe i letos, věřím ale, že se dají porazit a že to zvládneme,“ přeje si Svatopluk Ordelt.
(jim)

PROSTĚJOV S mírným zpožděním se do přípravy Ariete Prostějov
zapojil Brett Roseboro, americká
posila Orlů pod koš. Fyzicky kvalitně vybavený pivot přiletěl do České
republiky s týdenním zpožděním,
tréninkové manko si však nepřipouští. „Doma jsem se neflákal. Trénoval
jsem, abych byl připravený na sezonu,“ řekla po příjezdu do Prostějova
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník posila basketbalového klubu.

Prostějov čtvrtý ve Velké Bystřici
VELKÁ BYSTŘICE, PROSTĚJOV Víkend mezi dvěma pohárovými souboji si házenkáři Sokola
II Prostějov zpestřili přípravným
turnajem ve Velké Bystřici. Zde
za účasti domácího výběru, Olomouce, Přerova, Ostravy a Lesany
Zubří absolvoval celkem tři zápasy a s bilancí jednoho vítězství
a dvou porážek skončil těsně pod
stupni vítězů.
„Byla to jedna z posledních možností vyzkoušet si kombinace, takže
jsem až tolik nehleděl na výsledky,
ale zkoušel různé věci. Účel to splnilo, i když mě trochu mrzí, že jsme

MOD
PRO

1
6

MODŘICE, PROSTĚJOV Pouze
dva body za domácí výhry 5:2 nad
Modřicemi a Českými Budějovicemi „A“ ztratili mladí nohejbalisté
Sokola I Prostějov v celé dlouhodobé fázi nejvyšší domácí soutěže.

Kostelec zdolal Kuřim i na venkovním hřišti
KUŘ
KOS

24:26

KUŘIM, PROSTĚJOV Ani posunutí utkání o jeden týden, ani
výrazně oslabená sestava, ani venkovní hřiště místo haly. Nic z toho
nezastavilo kostelecké házenkáře
na cestě do dalšího kola Českého poháru. V prvním soutěžním
utkání nové sezony si poradili
s taktéž druholigovou Kuřimí
a odměnou jim je domácí souboj
proti Přerovu, tedy ještě v uplynulém ročníku účastníkovi domácí
extraligy.
„Odjížděli jsme tam v neoptimálním
složení, kdy nám z různých objektivních důvodů scházeli Vymětal,

Dostál i Varhalík, kluci to ale i bez
nich odehráli ve velkém stylu,“ chválil
prořídlou sestavu hlavní kouč vítězů
Jiří Grepl.
Po úvodním rozkoukávání se podařilo zdolat i další překážku v podobě
nepříjemného prostředí na venkovním hřišti a již do přestávky si hosté
vytvořili čtyřbrankový náskok. „Dělá
to velké problémy. Míč létá pomaleji,
navíc při zašpinění o trávu, písek či
hlínu jsou přihrávky komplikovanější. Ale zvykli si rychle,“ vyzdvihl.
Klíčem k úspěchu byla dobrá obrana i forma v zakončení, s oběma
činnostmi tak byl Grepl spokojen.
„Velice brzy se v bráně chytil Mayer,
měl přibližně padesátiprocentní
úspěšnost, což je vynikající. Obranu pak dirigoval velezkušený Karel
Diviš, před nímž hrál další zkušený
hráč Martin Grulich. Útok pak táhl

Honza Smékal, jenž se rozstřílel, dařilo se i Švecovi a domácí si s nimi jen
těžko poradili,“ odpozoroval Grepl.
Ve druhé půli bylo cílem více držet
míč a nepouštět soupeře do rychlého
protiútoku. To se dařilo a přispělo to
k uhájení vedení a postupu dál. „Musím pochválit také Martina Popelku,
pro něj to byla premiéra za muže v tak
vysoké soutěži a dal čtyři branky, vedl
si velice dobře,“nezapomněl zmínit
kostelecký lodivod.
A další házenkářský souboj přijde na
řadu již tento pátek, to se v kostelecké
sportovní hale představí od půl sedmé večer Přerov. „Hráli jsme s nimi
jeden přátelák, tehdy byli v nekompletním složení. Očekávám solidní,
rychlou a dynamickou házenou, přeju si výhru a postup do dalšího kola,“
svěřil se Jiří Grepl. (jim)
Statistiky z utkání najdete na straně 26

Malá kopaná na Prostějovsku udržela počet šestnácti
mužstev ve dvou okresních ligách, jež začaly v sobotu
PROSTĚJOV Tradiční ouverturu už mají za sebou, teď přichází
na řadu ostrá premiéra. Řeč je
o okresních soutěžích v malé kopané ČUS Prostějovska 2015/2016,
jež po pohárovém prologu zahájily
ligovým startem o uplynulém víkendu. Výsledky najdete na straně
36 dnešního vydání.
Předseda komise malé kopané se však
nejprve ohlédl za minulou sezónou.
„Citelně se projevil úbytek zúčastněných mužstev, kdy starší hráči postupně končí kariéru a mladší je tolik
nenahrazují kvůli menší ochotě sportovat. Svou roli hrají také pracovní
a rodinné povinnosti, tím pádem počet týmů v posledních letech neustále
klesal,“ posteskl si Pavel Kočíb.
Sedmnáct přihlášených celků tak
bylo v minulém ročníku rozděleno
do dvou lig, přičemž v první působilo osm a ve druhé devět kolektivů. FC Ladzimil Čehovice se ale
před jarní částí odhlásil, tudíž obě
soutěže nakonec dohrálo po osmi
družstvech. „V první lize padlo dohromady 436 branek a bylo uděleno
18 žlutých karet, ve druhé lize střelci
nasázeli jen 293 gólů, zato sudí rozdali 22 žlutých a 1 červenou kartu.

Prvoligový boj o bronz negativně
poznamenaly tři zkontumované
zápasy a jedno nedohrané utkání,“
upozornil Kočíb.
Výkonný výbor malé kopané Prostějovska pracoval dle potřeby ve
složení Pavel Kočíb, Bohuslav Krátký, Jiřina Kučerová, Miroslav Zbořil a Tomáš Ondruška, který však
odstoupil z důvodu pracovní zaneprázdněnosti. „Poděkování si zaslouží obzvláště Jiřina Kučerová, jež plní
bezezbytku své povinnosti navzdory
mateřské dovolené,“ zmínil Kočíb.
Většinu střetnutí odpískali rozhodčí
Bohuslav Krátký, Milan Zatloukal
a Bedřich Lízna. „Jsou spolehlivými
arbitry bez jakýchkoliv problémů,
nečelili jsme jedinému protestu vůči
jejich řízení. O jejich kvalitě svědčí
i fakt, že si je kluby vyžadují na své
turnaje mimo sezónu. V případě
potřeby máme navíc k dispozici sudí
FAČR,“ shrnul Kočíb.
Vedle ligových soutěží proběhl bez
potíží rovněž Pohár města Prostějov,
a to od vyřazovací fáze až po finálový
turnaj. „Také jsme v zájmu moderní
doby více přešli na počítačovou komunikaci s oddíly, leč v tomto ohledu je potřeba, aby i všechny kluby

na tuhle skutečnost včas reagovaly,“
vyzval Kočíb.
Jedna věc ho v současné nelehké
době výrazně potěšila. „Do nového

ročníku se přihlásilo šestnáct mužstev, tedy stejný počet, který končil
uplynulé jaro. Tím pádem se nám
podařilo zastavit trvalý pokles zú-

častněných týmů a věřím, že to nejhorší máme za sebou. Do budoucna
snad bude i lépe,“ zadoufal Pavel
Kočíb se závěrečným poděkováním

městu Prostějov za finanční podporu i České unii sportu, pod jejímiž
křídly malá kopaná na Prostějovsku
funguje.
(kopa,son)

ROZLOSOVÁNÍ SOUTÌŽÍ 2015/16
První liga mužù

Druhá liga mužù

První turnaj (12. září)
Hřiště Vrbátky: 8.00 FK Vrbátky – Spojené kluby Hluchov/Čehovice,
9.10 Orli Otinoves – Hluchov/Čehovice, 10.20 SK Tomek Dobrochov –
Vrbátky, 11.30 Otinoves – Dobrochov.
Hřiště Brodek u Prostějova: 8.00 MK Brodek u Prostějova – SK Mexico
Víceměřice, 9.10 SK Chaloupka Prostějov – Víceměřice, 10.20 Brodek u
PV – 1.FC Laškov, 11.30 Chaloupka PV – Laškov.
Druhý turnaj (26. září)
Hřiště Čehovice: 8.00 Dobrochov – Hluchov/Čehovice, 9.10 Hluchov/
Čehovice – Brodek u PV, 10.20 Dobrochov – Chaloupka PV, 11.30 Brodek
u PV – Chaloupka PV.
Hřiště Víceměřice: 8.00 Laškov – Otinoves, 9.10 Laškov – Víceměřice,
10.20 Otinoves – Vrbátky, 11.30 Vrbátky – Víceměřice.
Třetí turnaj (10. října)
Hřiště Laškov: 8.00 Hluchov/Čehovice – Laškov, 9.10 Víceměřice –
Dobrochov, 10.20 Víceměřice – Hluchov/Čehovice, 11.30 Dobrochov –
Laškov.
Hřiště Vrbátky: 8.00 Brodek u PV – Vrbátky, 9.10 Chaloupka PV – Vrbátky, 10.20 Otinoves – Brodek u PV, 11.30 Chaloupka PV – Otinoves.
Čtvrtý turnaj (24. října)
Hřiště Laškov: 8.00 Vrbátky – Laškov, 9.10 Hluchov/Čehovice – Chaloupka PV, 10.20 Víceměřice – Otinoves, 11.30 Dobrochov – Brodek u PV.

První turnaj (5. září)
Hřiště Hluchov: 8.00 TTC Graphic Prostějov – FC Zavadilka Prostějov,
9.10 Zavadilka PV – FC Juniors Semos Hluchov, 10.20 Graphic PV – SK
Dřevnovice, 11.30 Dřevnovice – J. Hluchov.
Hřiště Kobeřice: 8.00 KMK Katastrofa Prostějov – SK Kobra Kobeřice,
9.10 FC Medvědi Prostějov – Kobeřice, 10.20 FC Béci Sokol II Prostějov –
Katastrofa PV, 11.30 Medvědi PV – Béci PV.
Druhý turnaj (19. září)
Hřiště Prostějov U Kalicha: 8.00 Graphic PV – Béci PV, 9.10 Kobeřice –
Graphic PV, 10.20 Béci PV – Zavadilka PV, 11.30 Kobeřice – Zavadilka PV.
Hřiště Dřevnovice: 8.00 Katastrofa PV – J. Hluchov, 9.10 Dřevnovice –
Katastrofa PV, 10.20 Medvědi PV – J. Hluchov, 11.30 Dřevnovice – Medvědi PV.
Třetí turnaj (3. října)
Hřiště Kobeřice: 8.00 Béci PV – Dřevnovice, 9.10 J. Hluchov – Béci PV,
10.20 Dřevnovice – Kobeřice, 11.30 Kobeřice – J. Hluchov.
Hřiště Vrbátky: 8.00 Katastrofa PV – Graphic PV, 9.10 Katastrofa PV
– Zavadilka PV, 10.20 Medvědi PV – Graphic PV, 11.30 Zavadilka PV –
Medvědi PV.
Čtvrtý turnaj (17. října)
Hřiště Dřevnovice: 8.00 Kobeřice – Béci PV, 9.10 Katastrofa PV – Medvědi PV,
10.20 J. Hluchov – Graphic PV, 11.30 Dřevnovice – Zavadilka PV.

PLUMLOVSKÁ PŘEHRADA VŘELA POD PÁDLY DRAČÍCH LODÍ

Texty: Marek Sonnevend. Foto: archív Večerníku, internet

V sobotu se konal festival Česká spořitelna Plumlovský drak
MOSTKOVICE Kdo má rád
vodu a nechybí mu týmový duch, ten si uplynulou
sobotu nemohl nechat ujít
festival závodů dračích lodí
Česká spořitelna Plumlovský
drak. Organizátoři letos zaznamenali rekordní počet
osmatřicet posádek, na které
se k pláži U Vrbiček přišlo podívat přes tři a půl tisíce diváků. PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jakožto exkluzivní mediální
partner, u toho pochopitelně
nemohl chybět.

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
a fotografie
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Svoje místo u vesla si na přehradě
mohl najít skutečně každý. Klasická
dračí loď bývá obsazena minimálně
čtyřmi ženami, maximálně šestnácti
muži, bubeníkem a kormidelníkem.
Tyto namixované posádky se utkaly
ve třech kategoriích. První pojmenovaná FUN byla pro ty, kteří si
pádlování přišli na přehradu v první

řadě vyzkoušet, druhá HOBBY byla
určena těm, kteří už měli za sebou
určité zkušeností a elitní pak nesla
název GRAND PRIX. Na hladině
nádrže byly k vidění i tři čistě ženské
posádky a také osm mládežnických,
z nichž tři tvořily děti z dětských
domovů v Prostějově, Plumlově
a Konici. Většina z nich v několika
jízdách absolvovala přímé souboje na tratích 200 metrů a následně
i jednoho kilometru.

klikni na

Při zběžném pohledu na dračí loď se
zdá, že se vše řídí bubeníkem, který
halasně hecuje ostatní. Tak v tom to
ovšem není. „Bubeník řídí své údery podle háčka sedícího vepředu. Je
to právě on, kdo určuje tempo pro
ostatní a měl by umět odhadnout
jejich síly. Pro rychlou jízdu pak je
důležitá nejen sehranost a síla, ale
i technika. Je například dobré umět
Pohoda
co nejvíce zapojit záda a nejen svaly
u vody
na rukou a ramenou,“ vysvětlil MaPřestože Plumlovský drak nepo- rek Hort, kapitán brněnských Argochybně byl sportovní událostí, ve nautů, kteří zvítězili v nejvíce nabité
které nemohl chybět prvek soutěže- kategorii Hobby.
ní, dračí lodě jsou především o dobré partě. Pokud totiž chcete uspět, Pádluje celá
musíte být zejména skvěle sehraní se
rodina
všemi ostatními. K tomu napomáhají nejen zvuky bubnu, ale i rituály Na dračích lodích často závodí celé
při vystupování z lodí, specifické po- rodiny. Důkazem toho je například
křiky každého z týmů a hlavně druž- Vrahovická sací jednotka z Prostějoba i mimo loď. To vše pak přispívá va. „Se závoděním jsme začala před
k pohodové atmosféře celého setká- třemi roky, kdy chyběli lidi do lodi,
ní. „Třeba nedávno jsme spolu všich- tak jsem to zkusila. Od té doby mě
ni byli na podobné akci na Pálavě, to strašně chytlo,“ prozradila napříkterá se konala od pátku do neděle. klad Zuzana Nedomová z Kostelce
Připadala jsem si jako na nejlepší do- na Hané, která se kromě aktivního
volené v životě,“ potvrdila Marcela pádlování věnuje i trénování vrahoŘehořová z ženské Vrahovické sací vických „Dráčat“. „Jednou za čtrnáct
dní trénujeme v Kojetíně a děti to
jednotky.

a

Fotoreportáž

FOTO & VIDEO
GALERIE

Jak na to?

www.vecernikpv.cz

Dračí lodě na plumlovské přehradě byly hlavně o pohodové atmosféře, kterou dokázaly vytvořit party podobně
zaměřených lidí.

Bude pøíštì
Plumlovský drak
dvoudenní?
Sobota na pláži U Vrbiček rozhodně
nebyla pouze o pádlování. Mimo
jiné o tom svědčí i bohatý doprovodný program, kterému vévodila možnost zadarmo si vyzkoušet paddle
board, projet se na koních či vyhrát
některou z cen v řadě doprovodných soutěží. Vše zakončila Dragon

party s kapelami Rock´n roll classic,
Katapult revival, Kontakt a Dejsi.
„Hlavně díky lidem v posádkách
i v publiku se letošní Plumlovský
drak určitě nadmíru povedl. Příští
rok tu budeme zase. A rádi bychom
sem přivezli i menší, desetimístné
dračí lodě. V takovém případě ale
festival pravděpodobně bude trvat
celé dva dny,“ naznačil výhled do
budoucna Petr Zakopal, moderátor
a hlavní organizátor celé akce.

výsledkový servis plumlovského draka

jaaké bylyy draččí lo
odě....
3x foto: Martin Zaoral

GRAND PRIX 200 metrù
1. Brněnští draci
2. ŠK Dračia Légia Trenčín 2012
3. Azuma

0:50.79
0:51.66
0:54.35

1. Najády dračice
2. Serefena
3. Vrahovická sací jednotka women

0:57.31
0:57.85
0:59.44

HOBBY 200 metrù
Dračí lodě jsou nemyslitelné bez týmového ducha. Prostějovské Najády dračice nenašly mezi Během celého dne si na pláž U vrbiček našlo
Takto umí slavit veslaři z Vrahovické sací jednotky. ženskými posádkami přemožitelky.
cestu přes tři a půl tisíce diváků.

FUN 200 metrù
0:52.36
0:52.99
0:52.99

1. Vrahovická sací jednotka dráčata
2. Sereštěně
3. Sprintel děti

1:02.93
1:23.10
1:30.24

Kapitán nejrychlejší lodě:
„Nejdůležitější je synchronizace“

Natálie Kočařová kromě půvabu při předávání cen pro miss Plumlovský
drak předvedla i své pohybové nadání.

Hlavní organizátor: „Mrzí mě, že nedorazila ani jedna škola...“
•• Co vás naopak mrzí?
lamáním pro mě je, že se
„Velkým zklamáním
častnila ani jedna škola.
letos nezúčastnila
me začátkem června obePřitom jsme
m stopětatřicet
slali celkem
škol, mnohéé z nich mi
ale vůbec neodechápu,
psaly. Nechápu,
že nikdo na
ebyl
školách nebyl
schopný postavit tým. Na
anu si
jednu stranu
lidé stěžují,, že děti
dnes málo sportují, ale
s takovým přístupem se
tomu nelze ani moc divit...“
•• Komu byste chtěl poděkovat?
dě České spořitelně coby
„V první řadě

0:52.02
0:54.24
0:55.56

Dìti 200 metrù

„Tančím, cvičím a teď i pádluji!

Jednoznačně nejvíce se během sobotního dne na přehradě „nalítal“
moderátor a zároveň i hlavní organizátor Plumlovského draka Petr
Zakopal. Přes velkou organizační náročnost se však díky němu
i jeho týmu dařilo dodržovat na
minutu stanovený program.
•• Co vás jako organizátora těší?
„Jednoznačně počet posádek a návštěvnost. Loni se tu sešlo šestnáct posádek,
letos už osmatřicet. I počet diváků se
přibližně zdvojnásobil, včetně dětí se
jich tu dle první odhadů sešlo přes tři
a půl tisíce. Také jsem rád, že se podařilo
sestavit hned osm dětských posádek.
Rodiče, kteří přímo na místě koupili
svému dítěti místo na lodi tím přispěli
na dětské domovy v Prostějově.“

1. Argonauti
2. Serepes
3. Meo Draci
1. Brněnská kobra
2. Arazimovci PČR
3. Prostějováci

MISS DRAČÍCH LODÍ:
•• Při nástupu na přebírání ceny jste
předvedla perfektní salto. To jste se
asi na lodi nenaučila...
„Mohla jsem si to dovolit, protože
dělám několik let gymnastiku. A kromě
toho jsem devět let tančila u Hubených.“
(úsměv)
••Myslíte, že u dračích lodí vydržíte?
„Věřím, že ano. Líbí se mi atmosféra
závodů i to, že člověk potká nové
přátele. Myslím, že teď máme mezi
Dráčaty skvělý kolektiv a doufám, že
nám to vydrží.”

titulárnímu partnerovi. Mimo jiné
udělali u přehrady zeď splněných
přání, která se třem dětem určitě
splní. A také plumlovským hasičům, kteří vyznačili trať a zajišťovali
spoustu dalších věcí. Dále pak všem
partnerům, kteří nás podpořili.

Někteří z nich se postarali o bohatý doprovodný
program. Jmenovitě pak chci
poděkovat prostějovskému primátorovi Miroslavu Pišťákovi
a senátorce Boženě Sekaninové,
kteří nás přijeli podpořit. A ne-
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baví. Toto je pro ně první závod,
ale věřím, že většina z nich u toho
vydrží a dorazí i příští rok,” řekla
Nedomová. Podobně na tom byla
i skupina, která dorazila z Blanska.
„Můj manžel je kapitán Serepsů, já
jsem Serefena a naše dvě děti závodí
za Sereštěňata. Začali s tím chlapi,
pak se přidaly ženské, a jelikož jsme
nevěděli, co s dětmi, tak jsme je do
toho taky zatáhli,“ prohlásila hrdě
Markéta Bláhová.

smím zapomenout
ani na svůj pětadvacetičlenný tým,
který se staral o to,
aby vše probíhalo,
tak jak má.“

Kapitán Brněnských draků Vojtěch Bastyan s osmnáctiletou bubenicí
Karolínou Holánkovou.

Nejrychlejší lodi mezi všemi
osmatřiceti posádkami se napříč kategoriemi stali Brněnští draci v čele
s kapitánem Vojtěchem Bastyanem.
Dvaatřicetiletý sportovec tělem
i duší poskytl Večerníku exkluzivní
a hlavně zajímavý rozhovor.
•• Kde a jak často trénujete?
„Setkáváme se dvakrát týdně
v loděnici TJ Vodní sporty na řece
Svratce. Každý trénink společně najedeme přibližně deset kilometrů.“
•• Co je pro rychlost lodě
nejdůležitější?
„Určitě synchronizace. Pokud chcete
být rychlí, musí loď jet jako jeden
muž či žena. Nám také pomáhá, že
Petr Zakopal byl celou sobotu se naše posádka v podobném složení
skutečně v jednom kole.
schází už téměř deset let.“

•• Jaké jsou vaše úspěchy?
„Dvakrát jsme se stali vítězi
Moravské národní ligy, což je série asi patnácti závodů. Úspěšně
jezdíme i Národní pohár, což je
v rámci Dračích lodí u nás asi
nejvyšší meta. A na letošním Mistrovství České republiky jsme
skončili patnáctí. Nelze se tedy
divit, že fakticky každý víkend
trávíme někde na závodech.“
* Dračí lodě podporují vztahy.
Předpokládám, že vy s bubenicí
tvoříte pár?
„Zatím ne, ale vše k tomu směřuje.
Pravdou je, že zatímco na vodě se
Karolína řídí podle mě, tak mimo ni
už je to poněkud komplikovanější.“
(úsměv)
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Ženy 200 metrù

Mezi třinácti kandidátkami na Miss
Plumlovského draka získala na
Facebooku nejvíce hlasů studentka
Gymnázia Jiřího Wolkera Natálie
Kočařová. Třináctiletá slečna nastoupila mezi Dráčaty Vrahovické
sací jednotky.
•• Jak dlouho jezdíte na Dračích
lodích?
„Začala jsem s tím letos v červenci.
Dostala jsem se k nim přes strýce Marka Kočaře, který pádluje ve Vrahovické
sací jednotce.“
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taktem kapely a publika i přístupem
návštěvníků k tomuto koncertu. Jejich bezprostřední a odvázaná reakce
na hudbu, kterou skupina produkuje,
mě potěšila a stejně tak i vřelý vztah
k jejich příznivcům,“ vyzdvihl přesto
skvělou atmosféru celého koncertu
Petr Zlámal. Ovšem jedním dechem
podotkl, že na druhé straně byl
poněkud překvapený právě relativně
malým zájmem ze strany veřejnosti.
„Přesto bylo jasné, že ti, kdo přišli,
si vystoupení Veselé trojky pořádně
užili a odcházeli spokojení,“ dodal na
závěr.

Hvězdou programu bude
Čechomor s cimbálovkou

HANÁCKÉ SLAVNOSTI
MAJÍ „KRISTOVA LÉTA“
PROSTĚJOV Máme tu opět začátek
školního roku a jako každoročně
druhý víkend v měsíci září přichází
Hanácké slavnosti, které letos oslaví již krásných třiatřicet let. Jako
každoročně náměstí zaplní jarmark
s hodovým občerstvením a ukázkami tradičních řemesel. Na pódiu
proběhne bohatý kulturní program
spojený s hanáckými zvyklostmi
a doprovodný program opět připravilo i městské divadlo. Vrcholem má
být vystoupení skupiny ČECHOMOR.
A na co se v rámci letošních hodů můžeme těšit? V sobotu 12. září od 15:00
hodin se představí dechový orchestr
ZUŠ Vladimíra Ambrose a zhruba od
čtvrt na pět odstartuje velký galaprogram národopisného souboru Mánes,
který letos oslaví 70. výročí založení.
Nedělní program bude tradičně bohatší. V kostele Povýšení svatého Kříže
můžete navštívit hodové mše svaté, a to
od půl osmé, devíti a desíti třiceti hodin. Na náměstí již od 8:30 hodin celý
program zahájí vystoupení krojované
dechové hudby Vlčnovjanka, následovat bude komponovaný pořad dětských folklórních souborů Jaro Hané.
V pravé poledne pak vystoupí brněnská kapela Bezobratři, jejíž muzika vychází z kořenů moravské a slovenské
lidové hudby, ale k její interpretaci přistupuje otevřeně a nestrojeně. Zahrají
také vlastní písně, které z lidové hudby
vycházejí. Skupina získala v roce 2010
cenu Anděl za album Bezobav a v roce

2014 byla na tutéž cenu nominovaná
jejich deska Desátý den trní. Určitě si
tedy nenechte ujít jejich vystoupení.
Na letošních hodech také nesmí chybět Klas z Kralic na Hané i ostatní hanácké soubory, které se opět představí
v komponovaném programu ČI SÓ
HODE… NAŠE! Náměstím projde průvod krojovaných účinkujících
z folklórních souborů za doprovodu dechové hudby. Od 13:30 hodin vystoupí
před Prostějovany velmi oblíbená bluegrassová kapela Poutníci, která dorazí
s programem sestaveným u příležitosti
úctyhodného pětačtyřicátého výročí
jejího založení. Zlatým hřebem celých
hanáckých slavností však bude vystoupení slavné kapely Čechomor, tentokrát
v doprovodu Cimbálové muziky Martina Hrbáče, což vypadá na příslib vynikajícího hudebního zážitku.
Hodový program připravilo jako každoročně i Městské divadlo v Prostějově,
které nabídne dětem Pošťáckou pohádku, dospělým komentované prohlídky
Národního domu a vše nakonec uzavře
Jiřinkové odpoledne (více na straně
30). Stejně jako každý rok, i letos se
budou konat prohlídky radniční věže.
Bránit tomu nebude ani probíhající rekonstrukce radnice. Všichni účastníci se
také zdarma mohou svézt v historickém
kočáře „Mylord“ z Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem Václava Obra.
Program letošních hodů bude nabitý. Nezbývá tedy nic jiného než si přát
krásné počasí, abychom si ty naše Hanácké slavnosti všichni dosyta užili.

V muzeu můžete vidět
špičkové holandské umění
PROSTĚJOV Blízko k realitě se
mohou dostat všichni, kdo od
11. září do 22. listopadu navštíví
prostějovské muzeum. Právě tam
se koná výstava dvou umělců pracujících společně ve stejném ateliéru
v Amsterdamu - nizozemského
umělce Maartena Welbergena a české malířky Zuzany Albrechtové.
Vzácným hostem vernisáže, která
se uskuteční už ve čtvrtek 10. září
v 17:00 hodin, by měl výt český fotbalový internacionál Zdeněk Grygera. Ten má totiž bohaté zkušenosti
z působení v Holandsku a zároveň je
přítelem hlavního iniciátora výstavy
Jindřicha Skácela. Organizační podíl
nese i ředitel muzea Daniel Zádrapa.
Maarten Welbergen je známý svým
specifickým stylem a technikou, úzce
spjatou s holandskou tradicí, kterou
prezentuje ve své realistické tvorbě.
„Nejenže tvoří na klasická malířská
plátna, ale jeho neobvyklou a ojedinělou technikou je také cut-out, tedy
výřez formy ze dřeva. Tento styl má
skoro sochařský vzhled. Všechny jeho
práce mají silný sklon k ´trompel oeil´
nebo ´deceiving the eye´,“ uvedl na
jeho adresu Jindřich Skácel, který se po
fotbalové kariéře vydal na dráhu kulturního galeristy. „Velmi populární je Maarten Welbergen pro svou takzvanou
´Alter ego´ sérii čtrnácti autoportrétů, v
nichž vyjadřuje různé nálady nebo role
lidské bytosti. Motivy jeho umělecké
tvorby jsou portréty, zátiší, krajina, akty
a dřevoryt. Jeho velkou vášní je také
sochařství. Využívá zejména olejové
a akrylové barvy, tempery, pastel či
vodové barvy,“ přidal Skácel. Maarten
Welbergen měl a má mnoho výstav
v Nizozemí i v zahraničí. V Prostějově
bude prezentovat „cut-outs“ a krajinu
České republiky.

29

Zuzana Albrechtová se věnuje tvorbě
portrétu, zátiší, krajiny a převážně duchovních námětů v tradičním realistickém stylu. „Zuzaninou velkou vášní je
i dekorativní malba. Pracuje zejména
s tužkou, vodovými barvami a její oblíbenou technikou je malba olejovými
barvami. V Prostějově bude prezentovat zátiší a krajinu České republiky,“
konstatoval k tuzemské autorce výstavy.

15090410850
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Výstava v hlavní budově muzea na náměstí T. G. Masaryka je realizována ve
spolupráci s Galerií umění Prostějov
a bude slavnostně otevřena za účasti
obou autorů. „Jako ambasador možná
dorazí i Zdeněk Grygera, který dlouhá
léta v Amsterdamu hrál fotbal a žil.
Myslím, že bude mít co říct...,“ natěšeně pozval nejen všechny kulturní
fajnšmekry.
(pk)

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Pouhý týden si návštěvníci prostějovského Špalíčku
mohou připadat jako v malinkém
muzeu Madame Tussaud. Zaplnily
jej totiž voskové figuríny nikoli známých, ale i tak velice zajímavých historicky doložených osob. Večerník
je mediálním partnerem výstavy,
která potrvá ještě dva dny. Neváhejte,
a běžte se dnes či zítra sami podívat,
co všechno je možné...
Dříve bychom mluvili o lidských zrůdách, v dnešní korektní mluvě o „zvláštních lidech“, se kterými si zalaškovala
příroda. Nejde pouze o siamská dvojča-

ta, ale i lidi narozené bez končetin s dvěma hlavami i obličeji, různým počtem
očí, deformovanými prsty nebo obřím
poprsím.
Všechny tyto historicky doložitelné
osoby převedli do vosku experti Petrohradského antropologického muzea,
figurín je celkem sedmadvacet. Po požáru muzea před lety byly zbylé figuríny
v depozitáři, odkud se nakonec dostaly
až k Čechovi Alfrédu Šmídovi, který
je v ucelené podobě vystavuje u nás
i v zahraničí. Do Prostějova se výstava
přemístila z tříměsíčního pobytu na slovenském zámku Bojnice.

Figuríny tak vlastně kopírují osud většiny
svých reálných předloh - i na ně se chodili
ostatní dívat do cirkusů a podobných zábavních podniků. Dokázali anomálii svého těla využít k vlastnímu prospěchu, což
je určitým předobrazem moderního trendu aktivního života za všech okolností.
„Je to hodně zvláštní výstava. Viděla jsem
zajímavé postavy, z některých šla sice místy
hrůza, ale určitě to stojí za to,“ svěřila se Večerníku Kamila, jedna z návštěvnic, kterou
jsme zastihli v pátek odpoledne. Podle aktuálních informací organizátorů se návštěvnost pohybuje denně v řádech desítek až
stovky zájemců. Přidejte se!
(tok, pk)
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ZEMŘELA SOKOLSKÁ LEGENDA
S Janem Přidalem se ve Vřesovicích
emotivně loučily stovky lidí

Michal KADLEC
„Pan Přidal byl neodmyslitelnou součástí a váženou osobou
naší obce. Z jeho iniciativ těžili
dlouhá desetiletí sokolové, ale
pro moudrou radu si k němu
chodili i ostatní lidé. Vždycky
jsem ho obdivoval, už proto, jaké

pohnuté osudy ve svém plodném
životě musel řešit,“ konstatoval
exkluzivně pro Večerník Josef
Fica, starosta Vřesovic.
Do sokolského hnutí vstoupil
Jan Přidal už za první republiky.
Když došlo k německé okupaci
v březnu 1939, zapojil se do odbojové organizace Jindra. Byl

prozrazen a zatčen gestapem. Nacisté ho uvěznili nejprve v Kounicových kolejích v Brně, před
postupující frontou ho Němci
převezli do koncentračního
tábora ve Flossenbürgu. Po únoru 1948 byl zase perzekuován
komunistickým režimem, po sametové revoluci aktivně působil
v obnoveném Sokolu. Do poslední chvíle svého života i sám cvičil
a velmi aktivně se zapojoval i do
společenského a kulturního dění
v obci.
S Janem Přidalem se veřejnost
naposledy rozloučila v sobotu
5. září odpoledne ve Vřesovicích.
Poslední sbohem mu přišly říct
zhruba dvě stovky lidí. Čestnou
stráž na jeho poslední cestě
vytvořili samozřejmě jeho věrní
sokolové.

Čestnou stráž na poslední cestě
vytvořili Janu Přidalovi ve Vřesovicích
jeho věrní sokolové.
2x foto: Michal Kadlec
a archiv Večerníku
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Těšte se na další... NEJVĚTŠÍ KRYSTAL

Nadšenec z Mostkovic našel

PROSTĚJOV Okrašlovací spolek
města Prostějova pořádá 13. září
tradiční Jiřinkové odpoledne.
I letos bude věnováno jedné
z prvních členek okrašlovacího
spolku,
zesnulé
Jarmile
Pospíšilové. Do Národního domu
si spolek přizval svatební salon
Marilyn a kosmetický salon Sedmikráska.
Součástí programu bude módní přehlídka salonu Marilyn,
která
nabídne
společenské
a svatební šaty. K dokonalosti
předvádějících zcela jistě přispěje
i kosmetický salon Sedmikráska, který se bude prezentovat
líčením. O kulturní zážitek se
postará semifinalista Superstar
Tomáš Jurenka s kapelou Viadukt.
Výzdobu a květinové vazby, které
budou k vidění v přednáškovém
sále, zajistí studio FLORIS Pavly
Koutné.
„Už teď se těším na všechny, kdo si
najdou čas a Jiřinkové odpoledne
navštíví. Zcela jistě nebudou litovat,“ přidala pozvání Milada Sokolová, současná předsedkyně
Okrašlovacího spolku města
Prostějov.
Program začne v neděli 13. září od
16:00 hodin.
(red)

křemene v ČR
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MOSTKOVICE Ve své rozsáhlé
sbírce má diamanty, safíry i smaragdy. Přesto si Zdeněk Ondráček
z Mostkovic nad jiné cení svého
nedávného nálezu, který se mu
podařilo učinit u Velké Kraše v Jeseníkách. Objevil zde totiž krystal
křemene, jaký dosud nemá v České republice obdoby!

Tradiční rozloučení s prázdninami

pod hlavičkou ČSSD

Nadšenec žijící v Mostkovicích se
sbírání minerálů aktivně věnuje od
svých devíti let. Vášeň pro ně zdědil
po svém otci. Společně s ním se mu
již podařilo shromáždit jednu z největších sbírek svého druhu v České
republice. Kameny sbírá po celé
České republice, mezi jeho nejoblíbenější místa patří Českomoravská
vrchovina. Na poslední výpravu se
pečlivě připravil, přesto nález tak vel-

kého krystalu považuje za šťastnou
náhodu. „Na naleziště u Velké Kraše
se na podzim určitě ještě vrátíme.
Jsem přesvědčený, že nám připraví
ještě nejedno příjemné překvapení,“
věří Zdeněk Ondráček, který podobné výpravy za kameny do zapadlých končin naší vlasti považuje za
úžasnou relaxaci od negativních vlivů, jenž s sebou dnešní doba přináší.
(mls)

U Znojma se opět bojovalo s Napoleonem

... a byli u toho i Prostějované!

Foto: archív ČSSD

PROSTĚJOV Jak se již stalo tradicí, i letos uspořádal Okresní
výkonný výbor ČSSD a městská
organizace této strany každoroční
akci pod názvem „ Prázdniny končí, za rok se vrátí“. Sám název napovídá, že vládnoucí strana se pokusila ulehčit dětem školou povinným
návrat do školních lavic.
Tentokrát se všichni nesešli na tradičním místě před radnicí u sochy T. G.
Masaryka, ale v prostoru nově zrekonstruovaného náměstí před muzeem. Pro děti byl připraven bohatý
program v podobě skákacího hradu
a soutěží, které zajišťovaly členky

Na jednu z mnoha výprav za minerály
se padesátiletý Zdeněk Ondráček vypravil do Jeseníků se svým kamarádem.
„Vyrazili jsme v polovině srpna. Věděli
jsme, že v této oblasti za první republiky probíhal geologický průzkum, který
financoval Tomáš Baťa. Chtěl tu těžit
právě křemen, který by dále využil pro
výrobu skla,“ vysvětlil, proč se vydal právě do okolí zapadlé vísky nacházející se
nedaleko česko-polských hranic.

Zdeněk Ondráček se svým jedinečným krystalem, který váží 13,5 kg a je třicet centimetrů
vysoký. Než kámen vykvete do plné krásy, projde ještě čištěním.
Foto: Martin Zaoral

Klubu SDŽ. K příjemné atmosféře v
tento horký první školní den přispěla
i hudební skupina Kornet, která umí
zaujmout svými písničkami nejen
pro děti školu povinné, ale i těmi pro
dříve narozené. A nemohly chybět
ani již tradiční oranžové balonky či
ceny pro soutěžící děti včetně bonbonů s logem ČSSD.
„Prázdniny tedy definitivně končí, ale
za necelý rok, tedy za deset měsíců,
se znovu vrátí a jak všichni doufáme,
bude těchto deset měsíců úspěšných
pro malé školáky,“ pronesl za ČSSD
Pavel Smetana, člen Rady města Prostějova.
(pk)

ZNOJMO, PROSTĚJOV Jedna
prázdninová sobota patřila rekonstrukci průběhu bitvy u Znojma
z roku 1809. Na poli mezi
Dobšicemi a Znojmem svedla
vojska armád Francie, Rakouska
a Ruska lítý boj, dokonce i hořelo.
Mezi bojovníky nechyběl ani
prostějovský radní Josef Augustin!
„Na dvě stovky vojáků v dobových uniformách z období napoleonských válek, kteří jezdili na
čtyřiceti koních a stříleli z více jak
patnácti děl, ukázaly přítomným
téměř dvěma tisícům diváků, že
válka byla hrozná i v těchto dobách.
K nejvíce obdivovaným mezi diváky patřily souboje mezi vojáky
na koních. Velkým kladem celé
akce byly nádherné kostýmy, které
byly kopiemi těch originálních,“
popsal Večerníku po svém návratu
z bojiště prostějovský radní Josef
Augustin, který se rekonstrukce slavné
bitvy účastnil jako polní myslivec
10. praporu plukovníka Kopala.
Příležitost „zahrát si na válku“ si nenechaly ujít historické skupiny až

Zatímco ruská jízda útočila, polní myslivci ukořistili francouzské dělo. Josef Augustin na snímku bojuje druhý zprava.
2x foto: album J. Augustina

z Belgie, pravidelně se zúčastňují
také fandové z Polska, Bulharska,
Ruska a dalších zemí. Z Čech se bojů
mimo jiných zúčastnili fandové z Brna,
Ostravy, Zlatých Hor, Třebíče, Znojma, Prostějova i dalších míst. Členem
Klubu vojenské historie ve Znojmě 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala je právě také radní města
Prostějova Josef Augustin.

Vojáci zúčastněných armád tehdy
a vlastně i tentokrát vyplenili vinné sklepy
v širokém okolí. Součástí akce totiž bylo
i „Dobývání dobšických vinařských
sklepů“ ve Vinařské uličce. Program
končil v areálu Louckého kláštera ve
Znojmě, který bránila vojska Rakouska
a Ruska před Napoleonovou francouzskou armádou. Bitva u Znojma byla
zajímavá také tím, že ji Napoleon ukončil

legendárními slovy: „Krve bylo dost!“,
a vše skončilo příměřím. „Celá akce měla
hlubší rozměr v tom, že se uskutečnil
i vzpomínkový pietní akt na zdejším
hřbitově k uctění památky asi dvou tisíc padlých vojáků v bitvě u Znojma.
Někteří z francouzských vojáků zanechali po sobě na Znojemsku i výrazné stopy
- své potomky, kteří zde žijí dosud,“ dodal
Josef Augustin.
(mik)
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servis pro ženy

PRO NÌŽNÉ
POLOVIÈKY...

ODDECHOVÝ ÈAS

Kontrolujete na potravinách obsah éček, umělých sladidel či glutamátu sodného?
původní zpravodajství z Prostějova
pro Večerník Aneta KŘÍŽOVÁ

Milé čtenářky a milí čtenáři,
těší mě, že jste si i na začátku školního roku našli chvíli času na oblíbený
Servis pro ženy, který se po prázdnienové pauze opět vrací na stránky Vem,
černíku, tak jak jej máte rádi. Doufám,
uli
že jste si o dovolené pořádně odpočinuli
a hlavně načerpali potřebné síly. Nyní se
me
tedy pojďme společně podívat, co jsme
ně
si pro vás připravili. Nejprve si společně
ých
zacvičíme, dále si povíme o škodlivých
účincích palmového oleje, podíváme se
nto
také, na který orgán je vhodné se tento
me
měsíc zaměřit a závěrem si představíme
adalší vaše mandaly, které jste nám zaslaly.
Příjemné a ničím nerušené
čtení vám přeje vaše Aneta Křížováá

„

Motto na tento týden:

NÁHODA je slovo postrádající význam. Nic nemůže existoVoltaire
vat bez příčiny.

“

ZAMĚŘTE SE NA PALMOVÝ OLEJ!
Také při nákupu potravin kontrolujete, co obsahují? Není divu, žijeme
totiž v době, kdy místo poctivého
složení potravin v nich nalezneme
chemické látky a v posledních letech
je navíc jedna jedovatější než druhá.
Někdo si pomyslí, že chemie je už
úplně ve všem a že bychom s takovou
nemohli jíst už vůbec nic. To ovšem
není pravda! Stále existuje spousta
potravin a jídla, kde se chemické látky
nenachází. Stačí se jen pořádně dívat
a hlavně chtít se dívat…
Bohužel se stále zvyšuje počet potravin,
které obsahují čím dál víc chemie a škodlivých látek. Kromě sledování obsahu
éček, konzervantů, lepku, cukru, umělých sladidel či glutamátu sodného byste
ještě měli být na pozoru ohledně obsahu
palmového oleje. Palmový olej neničí jen
naše zdraví, ale i planetu a je na rozdíl od
některých éček obsažen téměř ve všem.
Například v čokoládě, sušenkách, pečivu,
brambůrkách, tyčinkách, v margarínu či
třeba sladkých pomazánkách nadnárodních firem s obrovskou reklamou.
A kde všude palmový olej konkrétně
najdeme? Tak si pište: Hera, Rama, Per-

la, Zlatá Haná, Butelka, Kaštany, BeBe
sušenky, Tatranky, dále ve většině brambůrků, paštik, zmrzlin, ale i výrobků pro
děti... Běžně jej tak konzumujeme, aniž
bychom o tom věděli, přesněji řečeno,
aniž bychom věděli o jeho škodlivosti.
V první chvíli také člověka asi napadne, jak by mohl být palmový olej
škodlivý, když je z palmy? Napovíme
vám. Proč je dnes tolik infarktů a lidí
s vysokým cholesterolem? Protože
téměř všichni jedí potraviny s obsahem ztuženého palmového oleje,
který obsahuje nasycené mastné kyseliny!
Jako příklad je vhodné uvést srovnání
s řepkovým olejem (to ale neznamená,
že ten je zdravý). Ve sto gramech řepkového oleje najdeme sedm gramů nasycených mastných kyselin, v palmovém oleji
je to ohromných devětačtyřicet gramů!
To tedy přispívá k ucpání cév, což může
samozřejmě vést k infarktu apod. Podle
četných průzkumů je spotřeba palmového oleje nyní čtyřikrát větší než před
dvaceti lety.
A jaký je rozdíl v nasycenosti a nenasycenosti tuků? Rozdíl je v chemických vaz-

bách. Za škodlivé tuky jsou považovány
nasycené mastné kyseliny, které najdeme
v živočišných tucích. Nasycené mastné
kyseliny zvyšují hladinu cholesterolu
v krvi. Naopak nenasycené mastné kyseliny, které jsou základní složkou hlavně rostlinných tuků, jsou zdravější, ale
i zde je možné najít výjimky jako právě
palmový či třeba palmojádrový olej. Jak
bylo řečeno v úvodu článku, palmový
olej neničí jen zdraví, ale i naši planetu.
Produkce palmového oleje nezvratně
poškodila pralesy v Malajsii i Indonésii,
tudíž společnosti vyrábějící palmový olej
se přesouvají i do zemí Latinské Ameriky
a rovníkové Afriky. Založení palmové
plantáže totiž není jen tak, dochází při
něm k vykácení či dokonce vypálení původního pralesa. Kromě rostlin přichází
o život zvířata (orangutani, opice…)
Bývají záměrně zabíjena pracovníky
plantáže, ale jsou i smrtelně zraněna při
kácení a vypalování pralesů. Po celém
světě včetně České republiky existuje
mnoho organizací bojujících za omezení
spotřeby palmového oleje. Tváří takové
kampaně se stal například i herec Martin
Dejdar.

Mějte rádi sami sebe a vaše
slinivka bude lépe fungovat
Po delší době se opět podíváme
na orgán, který je podle tradiční
čínské medicíny v tomto měsíci
nejvíce ohrožen. Na začátku školního roku, tedy v září je vhodné
se zaměřit na slinivku a slezinu.
V první polovině tohoto měsíce je
zatíženější slezina a v druhé části
měsíce zase slinivka. Můžeme se
ale věnovat oběma orgánům zároveň...
Slezina a slinivka mají velký vliv
na stav lymfatického a imunitního
systému. Orgánové hodiny sleziny
a slinivky jsou následující. Pokud
někoho tyto orgány zlobí, může se

to projevit večer kolem 21. až 23.
hodiny. Podporovat oba orgány je
pak vhodné v jejich nejsilnější době
a to ráno, resp. dopoledne mezi třetí
až jedenáctou hodinou. V tuto dobu
můžeme slezině dopřát čaj z kopřivy, řepíku nebo třeba rakytníku. Na
slinivku blahodárně působí tinktura
z vlaštovičníku či kombinace pupenové tinktury například od firmy
Naděje borůvka - jalovec - kopřiva bříza - ořešák královský - kiwi.
Podporovat slinivku a slezinu ale
můžeme v průběhu celého dne
(nejen v orgánových hodinách)
a samozřejmě i v dalších měsících.

Jak již bylo řečeno, v první polovině měsíce je zatíženější slezina, ta
musí reagovat na všechny útoky
z okolí, ale i zevnitř našeho organismu. Dále zajišťuje správnou
funkci ledvin, kvalitní krev a v neposlední řadě také brání praskání
žilek, hemeroidům, krvácení a povolování svalstva. Při delší námaze
slezina o sobě dává vědět pícháním
v levém boku. Oslabenou slezinu
můžeme poznat častými opary,
afty a suchými ústy. Podle duchovních příčin nemocí špatná funkce
sleziny postihuje lidi, kteří často
jiné soudí a hodnotí, nadměrně

R
MANDALY
OD NAŠICH ČTENÁŘEK Ingredience

pečují o ostatní a hodně se rozčilují. Také přílišné přemítání situací,
neustálé starosti o ostatní kolem
sebe, dlouhé a memorující učení
či pravidelné rozladění organismu
vede k poškození sleziny. Zkuste
se zamyslet nad svým postojem
k lidem, přistupujte k nim se sympatiemi a pochopením, nikoho nesuďte a nekritizujte.
Od půlky měsíce se začíná oslabovat slinivka, která má na starosti
pro změnu všechny sliznice v těle.
Zdravá slinivka produkuje hormon
inzulín a reguluje hladiny krevního cukru. Jak jistě víte, se slinivkou

ecept pro vás

Před pár měsíci vás Večernice prostřednictvím této strany seznámila
s mandalami. Zároveň jsme vás vyzvali, pokud tvoříte mandaly, abyste nám své výtvory zaslali, a my je
následně na této straně s potěšením
uveřejníme...
Dnes se tak dostáváme ke třetímu
kolu uveřejnění vašich mandal. V nedávném příspěvku jsme si pověděli, že
existují různé způsoby a metody, jež
nám pomohou zpracovat emoce, najít
vnitřní rovnováhu, získat energii či třeba navázat kontakt s vyššími bytostmi
světa. Mandaly, nádherné ornamenty
s ohromnou silou, jsou právě jedním
z nich.

Své o tom ví slečna Barbora Gabriela Číhalová, která mandaly nekreslí,
nýbrž je vyrábí z obalů od čajových
sáčků. Tímto velice originálním způsobem se odreagovává od všedních
starostí a zároveň nabírá energii, relaxuje, uvolňuje tělo i mysl a pracuje se
svou představivostí.

lze jen těžko bojovat, její obnova je
prozatím ještě nemožná. I zde je na
místě spojení s duchovní příčinou.
V knize od Louise L. Hay „Příčiny
duchovních nemocí“ autor uvádí.
„Nemoci slinivky jsou zapříčiněny odmítáním, zlobou a frustrací
z pocitu, že život pozbyl veškeré
sladkosti.“ Proto je důležité mít rád
sám sebe a být se sebou spokojený,
i když to mnohdy není jednoduché.
Uvědomte si, že i vy si můžete svůj
život „osladit“ a naplnit jej radostí.
Oba orgány pak výborně podpoří
ajurvédské čaje Ranjaka, Pachaka
a Mahaphala.

Vafle s lososem

CVIČENÍ

PRO TĚLO
I DUŠI - 11. DÍL

V dnešním okénku s pořadovým
číslem jedenáct se budeme společně věnovat různým harmonizačním, relaxačním, ale i posilujícím
či rehabilitačním a kompenzačním
cvičením. Po horkých dnech bychom se sice neměli přetěžovat, ale
ani zapomínat na pravidelný pohyb.
Kromě prospěšných procházek
nezapomínejte i na lehké cvičení
či protahování. Dnes se tedy zaměříme na oblast posílení zádových
i břišních svalů, ale také na zažívací
soustavu a problémy se zácpou.
K tomu, abychom předešli bolestem zad, blokádám a dalším nešvarům je potřeba pravidelný pohyb.
Pokud však již k nějakému narušení
v oblasti zad a páteře dojde, je potřeba se problematické partii soustavně věnovat. Pojďme tedy na to...

Nejdříve se volně položíme na břicho
a natáhneme nohy i ruce podél těla.
S nádechem ohneme nohy v kolenou
a rukama uchopíme kotníky či chodidla a držíme (viz foto). Nyní se od
břicha začneme pomalu nadechovat,
ale stále ležíme jako na fotografii. Dech
postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra otevírají
do široka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.

Nyní s nádechem zvedneme hlavu
a začneme ji lehce zaklánět a zároveň
zvedáme nohy co nejvýše. V této pozici vydržíme alespoň 30 vteřin (viz
foto) V této pozici vydržíme a volně
dýcháme. Ohebnější z vás se mohou
začít houpat dopředu a dozadu, oblast
břicha tak masírovat. Tímto se rozpohybuje zažívací soustava, páteř se hezky
protáhne a také tato pozice brojí proti
zácpě. Méně ohebným postačí, když
se po výdrži začnou vracet do původní polohy, postupně pak až do polohy,
kdy ležíme na břiše s nataženýma nohama a rukama podél těla. Vnímáme,
jak se celé tělo uvolňuje. Obě pozice bychom měli opakovat alespoň pětkrát.

V tomto cviku se posadíme na podložku a natáhneme nohy (viz foto). Nyní
se opět od břicha začneme pomalu
nadechovat. Dech postupuje směrem
od břicha do žeber, kde máme pocit,
že se žebra otevírají do široka, dech však
nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

700 ml mléka
50 g listového
špenátu
250 g hladké mouky
1 vece
2 VWURXçN\
èesneku
 ô NRVWN\GURçGt
1 OçLĀNDFXNUX
 majoránka
 sùl

Foto: archiv Barbory Gabriely Číhalové

PRACUJETE S MANDALAMI?

KRESLÍTE MANDALY?
POKUD ANO, BUDEME RÁDI, KDYŽ NÁM VÁŠ
VÝTVOR I S POPISEM ZAŠLETE NA NAŠI
EMAILOVOU ADRESU VECERNIK@PV.CZ ČI SVOJI
MANDALU ZANESETE PŘÍMO DO NAŠÍ REDAKCE
V OLOMOUCKÉ ULICI.
VAŠE MANDALY BUDEME POSTUPNĚ NA TÉTO
STRANĚ ZVEŘEJŇOVAT.
TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI.
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Další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 8/2015 - Lívance
a vafle, který je právě k dispozici na stáncích tisku.

Nyní s nádechem zvedneme nohy
a propínáme chodidla i prsty na nohou. Snažíme se dát nohy co nejvýše
tak, abychom nekrčili kolena. Pak přidáme propnuté ruce, kterými jakoby
uchopíme kolena. Tělo by v tomto
okamžiku mělo svírat úhel 45 stupňů
(viz foto). Při cvičení nezapomínáme na pravidelné dýchání a držíme
po dobu patnácti vteřin. Následně se
uvolníme a pozici opakujeme alespoň
pětkrát. Cvik je účinný na posílení zádových i břišních svalů a také nohou.
Kromě toho bojuje s tukem v oblasti
pasu. Jestliže je ve vašich silách cvičit
jednou, je to lepší než nic.
Budu se na vás těšit zase příště.
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32 infoservis
první ligy,
KonstelaceRozlosování
hvězd Prostějova
Rodiče se teď budou muset
plně soustředit
na to, aby byli hodně nablízku
roèníku
2015/2016:
svým dětem, které to budou určitě potřebovat. U ostatních Prostějovanů
se v těchto dnech projeví „blbá nálada“ a při zvyšujících se pracovních
nárocích se hned tak nezlepší.

INFORMUJE
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ČNÍM TÝMU
utogramiádu

Dobíhající Operační program Podnikání a inovace
LVI - 22.7. až 21.8. Podle papírových
předpokladů byste to měli být právě vy,
na kterých je řada zbohatnout. Pečení
holubi vám ale nebudou lítat sami do
pusy, budete muset podniknout hodně kroků k tomu, aby obchodní transakce vyšly podle představ.
PANNY - 22.8. až 21.9. Padne vám
do oka člověk, kterého byste chtěli mít
po svém boku na delší čas. Problém je,
že jste již zadaní a tak každá schůzka
s někým cizím bude považována za nevěru. Rozhodněte se k životní změně!
VÁHY - 22.9. až 21.10. Budete se mít
tento týden co otáčet, jeden problém
za druhým se budou valit na vaši
hlavu. Nejste ale přece sami, kdo by
se měl zabývat jen těmi horšími záležitostmi. Kolem vás je spousta lidí,
kteří rádi pomohou v nouzi.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Očekávejte spory se sousedy, kterým už
delší čas vadí vaše večírky pořádané dlouho do noci. Pokud bydlíte
v paneláku, koukejte se odstěhovat.
Na růžích ustláno nebudete mít ani
v práci, tady zase ostrouháte kvůli
nedochvilnosti.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Máte
jedinečný talent ušetřit peníze i tam,
kde to ostatní nepředpokládají. Ne
nadarmo pomalu ale jistě získáváte
přezdívku skrblík. Neohlížejte se ale
na druhé, vaše bankovní konto utěšeně roste, což je hlavní.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Nikdo si na vás tento týden nepřijde.
Ať okolí zkouší nejrůznější způsoby, jak vás rozčílit, vy zůstáváte vůči
všem snahám imunní. Potíže tak
můžete mít tak akorát sami se sebou
kvůli závislosti na práci. Zvolněte!
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Po svém
životním partnerovi budete něco
chtít, ale nevíte si rady, jak na něho jít.
Začněte lichotkami a možná zaberou i nějaké ty sliby. Každopádně ho
otravujte tak dlouho, až vám vyhoví.
Co naplat, rodinnou kasu drží on...
RYBY - 19.2. až 19.3. Nevědomky
se dostanete do neobvyklého maléru. Nemá cenu ho tutlat, svěřte
se s tím člověku,V po
kterémmládí
budete
brance
chtít pomoc. Spojenými
silami se
i zkušenosti
vám sice nepodaří průšvih vyřešit,
ale aspoň na dlouhou dobu odložit.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: PRO ČTYŘNOHÉ MILÁČKY...
Y

Friskys 1,7 granule

99,90(1,5kg)

129,00

84,90

129,00

89,90

129,-

Chappi kaps.100g

10,90

-

-

10,50

10,50

34,90 (4 ks)

Pedigree 400g

35,90

-

-

37,90

34,90

-

Kitekat kaps.4ks

39,90

-

-

33,90

38,90

26,90

Gourmet 85g
Privátní značka
konzerva 415g

17,50
11,90

Naše RESUMÉ

10,90

10,90

18,90
11,90

15,90
11,90

10,90

nabízí podnikatelům další 2 miliardy
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo čtvrté prodloužení třetí výzvy
k předkládání projektů v programu podpory Rozvoj s alokací dvou miliardy korun v rámci dobíhajícího Operačního
programu Podnikání a inovace (OPPI)
2007-2013.
Příjem elektronických registračních
žádostí byl zahájen 17. srpna 2015 prostřednictvím internetové aplikace eAcV obranì nezùstal
count a bude ukončen 15. září 2015
kámen na kameni
ve 12 hodin.
Podnikatelé tak mají příležitost zajistit
si v krátké době evropské prostředky
na připravené projekty nákupů technologického vybavení firem. Dotace je
poskytována v rozmezí 1 - 30 milionů

korun ve výši 45 % způsobilých výdajů
projektu pro malé podniky a ve výši
35 % způsobilých výdajů projektu pro
střední podniky.
Cílem výzvy je maximálně dočerpat alokaci finančních prostředků Operačního
programu Podnikání a inovace. Žadatelé musí být schopni realizovat
projekt nejpozději do 31. prosince
2015, přičemž žádost o platbu musí

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 7. 9. DO 13. 9. 2015
· PŘEDNÁŠKA SPOJENÁ S VERNISÁŽÍ VÝSTAVY ASTROFOTOGRAFIÍ: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. - Matematika ve službách astronomie. Vstupné 40 Kč.
· POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Na Slunci je možné pozorovat sluneční skvrny, protuberance, filamenty, erupce a další útvary. Vstupné 20 Kč.
· VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 20:30 hodin. V případě špatného
počasí proběhne náhradní pořad. Vstupné 20 Kč.
· POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší v 15:30 hodin dětem příběh: Jak přichází den. Vstupné 20 Kč.
· Výstavy MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE (od čtvrtka) a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ
ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Blokové čištění v Prostějově
úterý 8. září: Komenského-cyklostezka * Komenského * nám. T.G.M. * Dukelská brána *
Křižkovského * Lutinovova * Filipcovo nám. * nám. Sv. Čecha * Demelova * Hradební * Kostelní * Úprkova *
Koželuhova * Křížkovského * Křižkovského parkoviště * Šerhovní (Školní- Dukelská brána)
středa 2. září: Na Blatech (Družební – Domamyslická) * 5. května (Družební – Domamyslická) * Žitná cyklostezka * Žitná * Borová * Družební * Karafiátova * Šípková * Šeříková * Jasmínová * V Loučkách * Na Splávku
* Za Humny * Pod Vinohrádkem * Domamyslice - u kapličky * Ořechová * Akátová * Lísková * Olšová * Domamyslická
středa 3. září: Zlechovská * Na Okraji * Kosířská * Na Vyhlídce * Legionářská * Wichterlova * gen. Sachera * gen.
Dudy * gen. Dudy a gen. Sachera – spojka * Hloučelní * J. Lady (Plumlovská – Mathonova) * Plumlovská (kruh.
objezd J.Lady-Interspar)

Nejenom člověk je potravou živ. Starat se musíme i o své pejsky a kočičky, pro které
existuje v současnosti na trhu vskutku široká nabídka. Například granule Friskys
koupíte ze nejlevnější cenu v Bille, pro kapsičky Chappi zajděte do Kauflandu
či Teska, kde rovnou vemte i oblíbené Pedigree Pal a Gourmet. Privátní značku
konzervy nabízí za nejvýhodnější cenu Lidl, Billa a Penny market. V Kauflandu
mají ve skvělé nabídce kapsičky Kitekat. Nenechte své miláčky hladovět!
Průzkum proveden ve středu 2. září 2015

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Niva
Dne: 21. 9. 2015 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Niva: bytové domy č. 78 a 80, a dále
č. p. 81 a 83.
Obec: Prostějov
Dne: 21. 9. 2015 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: ul. Krokova s č. 26,
28, ul. Rumunská s č. 1 a 3 vč. garáží.
Obec: Alojzov
Dne: 22. 9. 2015 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Alojzov: chatová oblast omezená
čísly 178, 50, 188, 186, 128, 72, 189,
146, 168, 115, 140.
Obec: Prostějov
Dne: 22. 9. 2015 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: jednostranně ul. J. Kučery od č. 2 po č. 66 a dále
Krasická č. 41.
Obec: Prostějov
Dne: 23. 9. 2015 od 7:00 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: jednostranně
část ul. Čechovická od č. 130 po č. 152
vč. garáží a dílny u ZD (mimo areál
ZD), dále celé ul. Ječná a Ovesná.
Obec: Přemyslovice
Dne: 23. 9. 2015 od 7:30 do 16:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce

Přemyslovice ve směru od Prostějova
na Konici vč. postranních ulic, dále
od křižovatky směr Růžov (včetně
chat), dále od křižovatky směr Pěnčín po č. 274 a 87 (mimo dolní části
ve směru od Pěnčína po č. 274 a 91).
Bytové domy u drůbežárny č. 460,
442, č. 432, 433 a č. 208, areál ZD, areál drůbežárny, areál zámku. Celá obec
RŮŽOV (vč. chatové oblasti směr
na Ptenský Dvorek). Odběratelské
TS: Přemyslovice ZD, Drůbežárna 1,
Drůbežárna 2.
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 24. 9. 2015 od 7:30 do 10:00
hodin. Vypnutá oblast: ČOV Němčice-V.H.P. Ivanovice
Obec: Prostějov
Dne: 24. 9. 2015 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: ul. Demelova s č. 2, 3, 4 a 6.
Obec: Březsko, Hvozd, Vojtěchov
Dne: 25. 9. 2015 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celé obce:
Bžezsko, Hvozd, Vojtěchov. Odběratelská TS: Vojtěchov Dětský tábor
Obec: Prostějov
Dne: 25. 9. 2015 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: část města
s ulicemi: nám. Odboje 6 a 7. J. Kuchaře, Třískova, Hybešova a Za Hybešovou celé, Barákova 51 a 53, Močidýlka RD + garáže.
E. ON Česká republika, s.r.o.

Brankáøi:
31
1
36
37
14
25

Pozvánky na naše semináøe

9. září – MAJETKOVÁ A TRESTNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
OBCÍ A ZASTUPITELŮ – přednáší JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D. a Mgr.
et Mgr. Zdeněk Kopečný
22. září - POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI V TERÉNU I NA
PRACOVIŠTI – přednáší Mgr. Martina Papšová

Soupiska LHK Jestøábi Prostìjov 2015/2016
Luboš Horčička
Jakub Neužil
Lukáš Vydržel

21. května 1979
9. listopadu 1994
26. dubna 1991

36 let
20 let
24 let

184 cm
189 cm
185 cm

88 kg
85 kg
65 kg

levá
levá
levá

26 let
25 let
21 let
18 let
37 let
29 let
19 let
24 let
23 let
20 let

196 cm
188 cm
190 cm
188 cm
180 cm
186 cm
182 cm
183 cm
186 cm
194 cm

90 kg
81 kg
75 kg
74 kg
90 kg
92 kg
82 kg
85 kg
85 kg
75 kg

levá
levá
levá
levá
levá
levá
levá
levá
levá
levá

20 let
30 let
32 let
19 let
20 let
19 let
23 let
24 let
21 let
18 let
19 let
26 let
18 let
29 let
34 let
26 let
27 let
24 let
26 let

178 cm
174 cm
183 cm
193 cm
175 cm
186 cm
184 cm
181 cm
171 cm
187 cm
179 cm
177 cm
180 cm
193 cm
178 cm
181 cm
182 cm
184 cm
193 cm

80 kg
74 kg
83 kg
85 kg
73 kg
84 kg
83 kg
85 kg
77 kg
80 kg
78 kg
80 kg
83 kg
104 kg
76 kg
89 kg
90 kg
84 kg
90 kg

levá
levá
levá
levá
levá
levá
pravá
levá
pravá
levá
levá
levá
pravá
levá
levá
levá
levá
pravá
levá

Obránci:

být předložena poskytovateli dotace
nejpozději do 15. ledna 2016.
Podrobné informace k výzvě
jsou k dispozici na:
http://www.czechinvest.org/rozvoj
-vyzva-iii-iv-prodlouzeni
Podrobnostioakcíchadalšínovéaktivityjsou
průběžně doplňovány na webové stránky
www.ohkpv.cz
Helena Chalánková
ředitelka OHK v Prostějově

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

15090470851

BERANI - 20.3. až 18. 4. Neradujte se, dokud jste nepřeskočili! Pracovní úkol, kterým vás na začátku
týdne pověří váš nadřízený, se bude
zdát na první pohled jednoduchý.
Jenomže později zjistíte, že se s ním
natrápíte víc, než je zdrávo.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Jestli vám chutná, neváhejte a běžte si přidat. A to
neplatí pouze v jídle. Pokud se vám
bude zdát, že jste v zaměstnání nevytíženi, zajděte za šéfem pro další
úkoly. Peníze navíc totiž potřebujete
jako nikdy předtím. Takže, do toho!
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Doma
to nebudete mít lehké, partner vás
bude doslova zasypávat výčitkami.
Nemusíte je poslouchat a trápit se,
hledejte si zábavu mimo domov. Ve
společnosti možná najdete někoho,
s kým se věčně nebudete hádat.
RACI - 20.6. až 21.7. Až příliš často
se díváte na televizi. Jednak začnete
pociťovat problémy s očima, jednak
ze všech těch pesimistických zpráv
vás bude často bolet hlava. Najděte si večer jinou zábavu, například
partnera pozvěte do divadla.

Pondělí 7. září 2015
www.vecernikpv.cz

Zubry na zadek dostanou v sobotu 10. ąíjna
Foto: Jiąí Možný

53
23
96
3
83
30

5. června 1989
23. dubna 1990
12. října 1993
5. května 1997
31. října 1977
24. ledna 1986
21. února 1996
13. března 1991
8. července 1992
22. dubna 1995

Útoèníci:

8
4
To vše má na starosti vracející se Kamil 29
Jistota na støídaèce

Přecechtěl, jenž zatím nešetří úsměvy,
vtípky a dobrou náladou. Po ruce má
coby asistenta Jiřího Vykoukala a roli
vedoucího mužstva i nadále zaujímá Josef Ovečka, pozice kustodů pak obsadili
dvě hráčské legendy klubu Michal Černý
s Lukášem Dubou.
Prvním testem, jak na tom po sedmi výhrách, dvou remízách a dvou porážkách
Jestřábi skutečně jsou, bude souboj proti Benátkám nad Jizerou, jenž na půdě
Středočechů startuje ve středu o půl šesté
večer. Jen o čtyřiadvacet hodin později
pak vypukne předehrávaný duel druhého
kola na ledě českobudějovického Motoru, účastníka poslední extraligové baráže
a jednoho z adeptů na tuto místenku i letos.
Setkat se s hráči ovšem mohou fanoušci již dnes, tedy v pondělí 7. září. Od
18:00 hodin se totiž v prostorách obchodní galerie Arkáda uskuteční autogramiáda nového „A“-týmu Jestřábů.

Marek Drtina
Patrik Husák
Marek Kaluža
Patrik Liška
Pavel Mojžíš
Tomáš Protivný
Dominik Rudl
Petr Šenkeřík
Michal Špaček
Jiří Vokurka

19
43
5

16
22
59
85
24
51
97

Vojtěch Augustin
Jakub Čuřík
Michal Dragoun
Tomáš Gřeš
David Hrazdira
Jakub Illéš
René Kajaba
Lukáš Krejčík
Patrik Kuchta
Luděk Kuncek
Filip Kuťák
Lukáš Luňák
Robin Medek
Václav Meidl
Patrik Moskal
Martin Novák
Tomáš Rod
Jakub Šlahař
Matouš Venkrbec

o PĚT STŘELCŮ
nechávali až na poslední desetiminutovve se po zdařilé akci celé útočné trojice
avid Illéš (3:2), načež hned následovala
a bezprostředně po ní přesilovka. V ní
eřík neuspěl, když nechal vyniknout hosankáře, poté už ovšem uspěl Novák – 4:2.
ných 5:2 uzavřel skóre René Kajaba, nejc přípravy, jenž se stejně jako loni zastavil
ankách. Předcházelo tomu vyhrané buly
ou čarou, nahození za bránu, dojetý puk,
od levého mantinelu a zakončení nehlíočníka číhajícího u pravé tyčky.
se tak podařilo soupeři oplatit úterní
jeho ledu a platí, že doma zaváhali jen
ými Zubry, o body se s „Draky“ utkají
ním krajském derby poprvé ve středu
y je na pořadu jedenácté kolo první ligy.
(jim)

ÚSTY
RENÉRč
KAMIL PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
mi i přes výhru nehodnotí úplně dobjsem si, že jej ovládneme dřív. Šumperk
inak než v úterý a minimálně do poloviutí nám byl vyrovnaným soupeřem. Pak
ondičně přehráli, nebylo to však jednokání. Mužstvo si stále sedá. Doufám, že
mít svou tvář a budeme předvádět kvalitní
EK KUÈERA – Salith Šumperk:
i, že to bylo až moc vyhrocené, a doufejanění hráči se uzdraví a nastoupí do souotřeba se z tohoto zápasu oklepat, doléčit
rát zdárně v první lize. Zápas nám ukázal,
ořád pracovat a co zdokonalovat, nyní se
tva hodnotí strašně těžko. V zápasech se
hráči a platilo to nejen pro nás, ale i pro
Doufejme, že nepůjde o takový zásah, aby
tihlo bodově.“

nikpv.cz

10. ledna 1995
4. července 1985
12. dubna 1983
16. února 1996
5. listopadu 1994
15. prosince 1995
18. února 1992
15. října 1990
26. září 1993
24. února 1997
21. července 1996
3. května 1989
4. listopadu 1996
27. května 1986
11. ledna 1981
2. listopadu 1988
26. dubna 1988
26. dubna 1991
11. května 1989
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Příprava se výsledkově vydařila
PROSTĚJOV Celkem jedenáctkrát
poměřili Jestřábi své síly během předsezónního období a pouze dvakrát
padli v normální hrací době. Poprvé
se tak stalo doma v derby s Přerovem,
podruhé v uplynulém týdnu na ledě
Šumperku. Naopak hned sedmkrát z
toho bylo vítězství, mimo jiné i nad
slovenskou Skalicou či Třebíčí a Havířovem.
O první dva testy se obstaraly druholigové celky. Na lavičce Poruby se do Prostějova vrátil kouč Tomáš Sršeň, v dresu
Frýdku-Místku pak přicestovali Radek
Meidl, Juraj Šimboch či Martin Piecha.
To v domácí sestavě se postupně začaly
ukazovat nové tváře a výkonnostně ani
výsledkově nebylo co řešit.
Prvním prvoligovým soupeřem se
stala Třebíč a Jestřábi zvládli souboj
doma i venku, poprvé proti svému bývalému klubu nastoupil Jakub Čuřík
a na vítězstvích měl velký podíl. To už
v bráně začal excelovat Jakub Neužil,

jemuž zdatně sekundoval Lukáš Vydržel.
Doma proti Přerovu si premiéru v novém
působišti odbyl Luboš Horčička, vydařený
debut ovšem neprožil, během několika desítek sekund hned třikrát inkasoval, k tomu
navíc Zubři trestali z přesilovek a vysoko
vyhráli.
Následoval dvojzápas proti Havířovu.
Doma první čisté konto v podání Neužila,
venku úspěšné představení vítkovických
mladíků v prostějovském dresu, kteří se
dokázali ihned předvést.
V hanácké odvetě na přerovském ledě se
podařilo Jestřábům dohnat dvoubrankové
manko a padnout až po nájezdech, o dva
dny později proti Skalici se nuly dočkal
i Horčička.
A generálku obstaral Šumperk, u něj to
byl zápas plný obrat, jenž nakonec těsně
vyzněl pro soupeře, doma naopak divoká
první třetina, vyčkávací druhá část a drtivý
finiš, který kazí jen zranění Matouše Venkrbce ze samotného závěru utkání (jim)

p ípravné jest áb zápasy v eíslech...
Prostějov – Poruba 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
Branky: Augustin, Kajaba, Stejskal, 39. Kuchta, Malý – Seidler.
Prostějov – Frýdek-Místek 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Branky: Čuřík, Šlahař, Malý, Kajaba – Klimša.
Prostějov – Třebíč 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)
Branky: Šlahař, Luňák, Mojžíš – Zohorna 2.
Třebíč – Prostějov 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Branky: Baldwin – Venkrbec, Šlahař, Malý.
Prostějov – Přerov 2:6 (1:3, 1:2, 0:1)
Branky: Sobotka, Čuřík – Pšurný 2, Dostálek 2, Polák, Stoklasa.
Prostějov – Havířov 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Branky: Rod, Luňák, Kajaba.
Havířov – Prostějov 5:4 s.n.
Branky: Sztefek 2, Ostrčil, Maruna, nájezd Bednář – Illéš, Kaluža,
Gřeš, Luňák
Přerov – Prostějov 4:3 s.n. (2:1, 1:0, 0:2)
Branky: Šťastný, Popelka, Pšurný, nájezd Kratochvíl – Rod, Venkrbec,
Illéš.
Prostějov – Skalica 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Branky: Mojžíš, Kajaba, Krejčík.

Zmìny v kádru:
Příchody: Horčička, Šlahař (hostování ze Zlína), Neužil, Novák, Vokurka
(všichni hostování ze Sparty Praha), Dragoun (střídavé starty ze Sparty
Praha), Mojžíš (hostování z Komety Brno), Protivný (hostování z Mladé
Boleslavi), Rudl, Illéš (oba hostování z Vítkovic), Čuřík (hostování z Třebíče),
Moskal (přestup ze Šumperku), Rod (hostování z Ústí nad Labem), Illéš
(hostování z Vítkovic), Gřeš, Kuťák (oba střídavé starty z Vítkovic).
Odchody: Ondřej Kocián, David Skřivánek (oba konec hostování ze
Sparty Praha), Juraj Šimboch, Radek Meidl, Tomáš Franek (všichni konec
hostování z Třince, nyní Frýdek-Místek), David Roupec (konec hostování z Třince, nyní přestup do Pardubic), Robin Malý (konec hostování z
Berounu), Robert Jedlička (hostování v Hodoníně), Marek Indra (Skalica/
Slovensko), Viktor Coufal (Marseille/Francie), Vladimír Stejskal (hostování
ve 2. lize), Lubomír Kovařík (konec hostování ze Zlína, nyní Přerov), Jakub Řezáč (konec hostování ze Zlína), Jaroslav Moučka, Valerij Kňazev (oba konec hostování z Pardubic), Michal Černý,
Lukáš Duba, Tomáš Sršeň (všichni konec kariéry), Jan Látal (konec hostování z Kladna, nyní
Pardubice), Lukáš Kužel (konec hostování z Kladna).

RYCHLÝ VEÿERNÍK
Pøerov hlásí
kvarteto posil

Dibelka Wolfsburg,
Sedlák skonèil

Vas do Slavie,
Šumperk má posily

Přerov (jim) - Vedení prvoligového Přerova přivedlo krátce
před startem prvoligových bojů
hned několik posil s extraligovými
zkušenostmi. Na hostování míří
k Zubrům osmatřicetiletý chomutovský útočník Milan Procházka,
jenž má na kontě téměř sedm stovek
startů v nejvyšší domácí soutěži,
stejnou formou se k nováčkovi
soutěže připojil o sedmnáct let
mladší obránce Komety Brno Lukáš
Vágner a jihomoravský celek poslal
na Hanou formou střídavých startů
rovněž Tadeáše Krále s Rostislavem
Šnajnarem. Na zkoušce pak uspěl
Petr Přindiš a také tento vousáč se
může těšit na první ligu.

Wolfsburg (jim) – Celkem osmadvacet startů stihl v ročníku
2005/2006 Lubor Dibelka v jestřábím dresu. Nyní dvaatřicetiletý
útočník se po angažmá v Ytongu
Brno, Třinci, Kometě Brno, Zlíně,
Litvínovu, Havířovu, Sareze Ostrava,
již zmíněném Prostějovu a Technice
Brno vydal v létě 2008 do Německa.
Nejprve to byl třetiligový Peiting,
poté celkem tři sezony v druholigovém Riessersee, následně Mnichov.
A do DEL by se chtěl opět vrátit, usiluje o to v řadách Grizzlys Wolfsburg.
Hokejový útočník Zdeněk Sedlák se
rozhodl v jednačtyřiceti letech pověsit brusle na hřebík a nováčkovi první ligy z Přerova už nepomůže.

Praha (jim) - Také v následující
sezoně bude maďarský útočník
János Vas oblékat dres pražské Slavie. Jednatřicetiletý hokejista sice nejprve usiloval o místo v kádru chorvatského Záhřebu, do KHL se však
neprobil a rozhodl se pro návrat do
českého hlavního města.
Vedení šumperských „Draků“ podepsalo hned sexteto nových hráčů.
Smlouvy se dočkali gólman Čeněk
Novák, obránci Tomáš Prokop, Tomáš Drtil a útočníci Jan Milfait, Aleš
Půlpán a Tomáš Fořt, kteří přesvědčili trenéry o svých kvalitách. Novák
s Milfainem přicházejí z Havlíčkova
Brodu, Půlpán byl v Sokolově a Fořt
střídal zlínský s havířovským dresem.

Šumperk – Prostějov 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Branky: Plášek 2, Fořt, Milfait – Novák, Čuřík, Krejčík.
Prostějov – Šumperk 5:2 (2:2, 0:0, 3:0)
Branky: Venkrbec, Augustin, Illéš, Novák, Kajaba – Prokop, Brunec.

Tip Veéerníku

na umíst÷ní po základní éásti

1. České Budějovice
2. Kladno
3. Slavia Praha
aha
4. Jihlava
5. Třebíč
6. Litoměřicee
7. Prostějov
8. Kadaň
9. Benátky nad Jizerou
u
10. Přerov
11. Ústí nad Labem
12. Havířov
13. Most
14. Šumperk

40

navštivte stále více oblíbenější inter

lední hokej
Rozlosování první ligy,
roèníku 2015/2016:

1. kolo, stąeda 9. záąí 2015,
18.00 a 27. kolo, sobota
28. listopadu 2015, 17.00:

14. kolo, stąeda 14. ąíjna 2015,
17.30 a 40. kolo, stąeda
13. ledna 2016, 18.00:

HavíĜov - ýeské BudČjovice, LitomČĜice - Jihlava, Ústí nad Labem - Most, Šumperk TĜebíþ, PĜerov - KadaĖ, Kladno - Slavia Praha, Benátky nad Jizerou - ProstČjov
(17.30).

ýeské BudČjovice - HavíĜov, Jihlava LitomČĜice, Most - Ústí nad Labem, TĜebíþ Šumperk, KadaĖ - PĜerov (18.00), ProstČjov
- Benátky nad Jizerou (18.00), Slavia Praha
- Kladno (18.00).

2. kolo, sobota 12. záąí 2015,
17.30 a 28. kolo, pond÷lí
30. listopadu 2015, 17.00:

15. kolo, sobota 17. ąíjna 2015,
17.00 a 41. kolo, sobota
16. ledna 2016, 18.00:

ýeské BudČjovice - ProstČjov (þtvrtek
10.9., 17.30), Slavia Praha - Benátky nad
Jizerou, KadaĖ - Kladno (17.00), TĜebíþ PĜerov, Most - Šumperk, Jihlava - Ústí nad
Labem, HavíĜov - LitomČĜice (17.00).

Kladno - KadaĖ (16.00), Benátky nad Jizerou
- Slavia Praha, LitomČĜice - HavíĜov, PĜerov
- TĜebíþ, ProstČjov - ýeské BudČjovice,
Šumperk - Most, Ústí nad Labem - Jihlava.

3. kolo, pond÷lí 14. záąí 2015,
18.00 a 29. kolo, stąeda
2. prosince 2015, 17.00:

16. kolo, stąeda 21. ąíjna 2015,
17.30 a 42. kolo, stąeda
20. ledna 2016, 17.00:

LitomČĜice - ýeské BudČjovice, Ústí nad
Labem - HavíĜov, Šumperk - Jihlava, PĜerov
- Most, Kladno - TĜebíþ, Benátky nad Jizerou
- KadaĖ (17.30), ProstČjov - Slavia Praha.

ýeské BudČjovice - LitomČĜice, Jihlava Šumperk, Most - PĜerov, TĜebíþ - Kladno,
HavíĜov - Ústí nad Labem (18.00), KadaĖ Benátky nad Jizerou (18.00), Slavia Praha
- ProstČjov (18.00).

4. kolo, stąeda 16. záąí 2015,
17.30 a 30. kolo, sobota
5. prosince 2015, 17.00:

17. kolo, sobota 24. ąíjna 2015,
17.00 a 43. kolo, sobota
23. ledna 2016, 17.00:

ýeské BudČjovice - Slavia Praha, KadaĖ
- ProstČjov (18.00), TĜebíþ - Benátky nad
Jizerou, Most - Kladno, Jihlava - PĜerov,
HavíĜov - Šumperk (18.00), LitomČĜice - Ústí
nad Labem (18.00).

Kladno - Most (16.00), Benátky nad Jizerou - TĜebíþ, PĜerov - Jihlava, ProstČjov KadaĖ, Šumperk - HavíĜov, Ústí nad Labem
- LitomČĜice, Slavia Praha - ýeské BudČjovice
(17.30).

5. kolo, sobota 19. záąí 2015,
17.00 a 31. kolo, pond÷lí
7. prosince 2015, 17.00:

18. kolo, stąeda 28. ąíjna 2015,
17.30 a 44. kolo, pond÷lí
25. ledna 2016, 17.00:

Ústí nad Labem - ýeské BudČjovice, Šumperk
- LitomČĜice, PĜerov - HavíĜov, Kladno - Jihlava
(16.00), Benátky nad Jizerou - Most, ProstČjov
- TĜebíþ, Slavia Praha - KadaĖ (17.30).

ýeské BudČjovice - Ústí nad Labem, Jihlava
- Kladno, Most - Benátky nad Jizerou, TĜebíþ
- ProstČjov, HavíĜov - PĜerov (18.00), KadaĖ
- Slavia Praha (18.00), LitomČĜice - Šumperk
(18.00).

6. kolo, stąeda 23. záąí 2015,
17.30 a 32. kolo, stąeda
9. prosince 2015, 17.00:

19. kolo, sobota 31. ąíjna 2015,
17.00 a 45. kolo, stąeda
27. ledna 2016, 17.00:

ýeské BudČjovice - KadaĖ, TĜebíþ - Slavia
Praha, Most - ProstČjov, Jihlava - Benátky
nad Jizerou, HavíĜov - Kladno (18.00),
LitomČĜice - PĜerov (18.00), Šumperk - Ústí
nad Labem (þtvrtek 24.9., 17.30).

Benátky nad Jizerou - Jihlava, KadaĖ ýeské BudČjovice, Kladno - HavíĜov, PĜerov
- LitomČĜice, ProstČjov - Most, Slavia Praha
- TĜebíþ, Šumperk - Ústí nad Labem.

7. kolo, sobota 26. záąí 2015,
17.00 a 33. kolo, sobota
12. prosince 2015, 17.00:

20. kolo, pond÷lí 9. listopadu 2015,
17.00 a 46. kolo, sobota
30. ledna 2016, 17.00:

PĜerov - Ústí nad Labem (pátek 25. záĜí,
18.00), Kladno - LitomČĜice (16.00), Šumperk
- ýeské BudČjovice, Benátky nad Jizerou HavíĜov, ProstČjov - Jihlava, KadaĖ - TĜebíþ,
Slavia Praha - Most.

ýeské BudČjovice - Šumperk, HavíĜov Benátky nad Jizerou, Jihlava - ProstČjov,
LitomČĜice - Kladno, Most - Slavia Praha,
TĜebíþ - KadaĖ, Ústí nad Labem - PĜerov.

8. kolo, pond÷lí 28. záąí 2015,
17.30 a 34. kolo, úterý
22. prosince 2015, 17.00:
PĜerov - Šumperk (17.00), ýeské BudČjovice
- TĜebíþ, Jihlava - Slavia Praha, Most - KadaĖ,
HavíĜov - ProstČjov (18.00), LitomČĜice Benátky nad Jizerou (18.00), Ústí nad Labem
- Kladno (18.00).

9. kolo, stąeda 30. záąí 2015,
18.00 a 35. kolo, pond÷lí
28. prosince 2015, 17.00:
Benátky nad Jizerou - Ústí nad Labem
(17.30), TĜebíþ - Most (17.30), KadaĖ - Jihlava, Kladno - Šumperk, PĜerov - ýeské
BudČjovice, ProstČjov - LitomČĜice, Slavia
Praha - HavíĜov.

10. kolo, sobota 3. ąíjna 2015,
17.00 a 36. kolo, stąeda
30. prosince 2015, 17.00:
ýeské BudČjovice - Most, HavíĜov - KadaĖ,
LitomČĜice - Slavia Praha, PĜerov - Kladno,
Šumperk - Benátky nad Jizerou, Ústí nad
Labem - ProstČjov, Jihlava - TĜebíþ (17.30).

11. kolo, stąeda 7. ąíjna 2015,
18.00 a 37. kolo, pond÷lí
4. ledna 2016, 17.00:
Benátky nad Jizerou - PĜerov (17.30),
Most - Jihlava (17.30), TĜebíþ - HavíĜov
(17.30), KadaĖ - LitomČĜice, Kladno - ýeské
BudČjovice, ProstČjov - Šumperk, Slavia
Praha - Ústí nad Labem.

12. kolo, sobota 10. ąíjna 2015,
17.00 a 38. kolo, stąeda
6. ledna 2016, 18.00:
Kladno - Benátky nad Jizerou (16.00), ýeské
BudČjovice - Jihlava, HavíĜov - Most, LitomČĜice
- TĜebíþ, PĜerov - ProstČjov, Šumperk - Slavia
Praha, Ústí nad Labem - KadaĖ.

13. kolo, pond÷lí 12. ąíjna 2015,
17.30 a 39. kolo, sobota
9. ledna 2016, 18.00:
Benátky nad Jizerou - ýeské BudČjovice,
Jihlava - HavíĜov, Most - LitomČĜice, TĜebíþ Ústí nad Labem, KadaĖ - Šumperk (18.00),
ProstČjov - Kladno (18.00), Slavia Praha PĜerov (18.00).

21. kolo, stąeda 11. listopadu 2015,
17.00 a 47. kolo, stąeda
3. února 2016, 17.00:
Benátky nad Jizerou - LitomČĜice, KadaĖ
- Most, Kladno - Ústí nad Labem, PĜerov Šumperk, ProstČjov - HavíĜov, Slavia Praha
- Jihlava, TĜebíþ - ýeské BudČjovice.

22. kolo, sobota 14. listopadu 2015,
17.00 a 48. kolo, sobota
6. února 2016, 17.00:
ýeské BudČjovice - PĜerov, HavíĜov - Slavia Praha, Jihlava - KadaĖ, LitomČĜice ProstČjov, Most - TĜebíþ, Šumperk - Kladno,
Ústí nad Labem - Benátky nad Jizerou.

23. kolo, pond÷lí 16. listopadu 2015,
17.00 a 49. kolo, pond÷lí
8. února 2016, 17.00:
Benátky nad Jizerou - Šumperk, KadaĖ
- HavíĜov, Kladno - PĜerov, Most - ýeské
BudČjovice, ProstČjov - Ústí nad Labem,
Slavia Praha - LitomČĜice, TĜebíþ - Jihlava.

24. kolo, stąeda 18. listopadu 2015,
17.00 a 50. kolo, stąeda
10. února 2016, 17.00:
ýeské BudČjovice - Kladno, HavíĜov - TĜebíþ,
Jihlava - Most, LitomČĜice - KadaĖ, PĜerov Benátky nad Jizerou, Šumperk - ProstČjov,
Ústí nad Labem - Slavia Praha.

25. kolo, sobota 21. listopadu 2015,
17.00 a 51. kolo, sobota
13. února 2016, 17.00:
Benátky nad Jizerou - Kladno, Jihlava ýeské BudČjovice, KadaĖ - Ústí nad Labem,
Most - HavíĜov, ProstČjov - PĜerov, Slavia
Praha - Šumperk, TĜebíþ - LitomČĜice.

26. kolo, stąeda 25. listopadu 2015,
17.00 a 52. kolo, stąeda
17. února 2016, 17.00:
ýeské BudČjovice - Benátky nad Jizerou, HavíĜov - Jihlava, Kladno - ProstČjov,
LitomČĜice - Most, PĜerov - Slavia Praha,
Šumperk - KadaĖ, Ústí nad Labem - TĜebíþ.

Pondělí 7. září 2015
www.vecernikpv.cz

LÉTO PŘINESLO VELKÉ ZMĚNY V KÁDRU I REALIZA
PROSTĚJOV S novým hlavním trenérem, dvojicí kustodů a ve výrazně proměněném hráčském složení vstoupí prostějovští hokejisté uprostřed tohoto pracovního týdne do nové prvoligové sezony.
V úvodu čeká Jestřáby dvojice venkovních zápasů na ledě Benátek
nad Jizerou a Českých Budějovic, na domácí premiéru si musejí fanoušci počkat až do příštího pondělí 14. září. To ovšem přijde na řadu
bonbónek v podobě souboje s pražskou Slavií, jež do Prostějova zavítá po více než dvaceti letech...
problém. Šestatřicetiletý držitel mnoha
desítek extraligových startů se zpočátku hledal, což ale u starších hráčů není
nic neobvyklého, a jeho výkonnost šla
postupně nahoru, byť čísla nijak závratná zatím nejsou.

Jiří
MOŽNÝ
Před rokem byli Jestřábi v pozici nováčka
soutěže, a jak tehdejší střetnutí ukázala,
bylo to období nabírání zkušeností a zvykání si na něco rapidně odlišného, než co
bylo běžné ve druhé lize. Hlavní úkolem
pro mezisezónní období tak bylo navázat na tu hrstku pozitivního a poučit se
z nepříjemných zážitků. Projevilo se to
i při skládání stávajícího mužstva.

V brance mládí
i zkušenosti
Na brankářském postu zůstal z loňského stabilního tria pouze Lukáš Vydržel,
jenž bojoval o pozici brankářské dvojky
s Jakubem Neužilem. Mladičký gólman
přicházející z pražské Sparty prokázal
v přípravných zápasech, že je velice
talentovaný a má v sobě potenciál, při
podávání stabilně kvalitních výkonů se
tak brzy může stát mužem číslo jedna
v brankovišti.
Tato pozice měla původně patřit Juraji Šimbochovi, ovšem Třinec nenabídl dostatečné záruky, že se na něm
v Prostějově skutečně bude moci stavět,
a vedení tak logicky sáhlo po záložní variantě. Tou se stalo angažování
zkušeného Luboše Horčičky, mimo
jiné vítěze extraligy se Zlínem, s jehož
uvolněním na Hanou neměli „Berani“

VELKOU CENU PŘEKÁŽEK

PŘIJEDE REPREZENTANT

V obranì nezùstal
kámen na kameni
V obraně zůstal ze stabilního složení
pouze Patrik Husák, na zkoušce neuspěli David Skřivánek, Robin Malý, Ján
Niko ani Robert Jedlička. Zpět z Valašského Meziříčí se vrátil Marek Kaluža
a přípravné zápasy mu řečí čísel vyšly
nejlépe ze všech zadáků, když posbíral pět kanadských bodů a za branku
a čtyři asistence, a k tomu přidal i tolik
ceněné tři plusové body za účast na
ledě při vstřelených a obdržených brankách. Roste tu tak kvalitní odchovanec
pro první ligu, byť ho zatím limituje
pouhých pětasedmdesát kilogramů.
Fyzickými parametry všechny převyšoval Daniel Sobotka, tento vytáhlý
obránce se po dvou letech za mořem
objevil v Česku, jeho příchod se ale nepodařilo doladit. Původně měl třiadvacetiletý rodák z Prahy namířeno zpět
do Prahy, minulý čtvrtek se ovšem objevil při generálce Benátek nad Jizerou
v jejich sestavě. Je tak možné, že proti
Jestřábům nastoupí i ve středu večer.
Nejzvučnějším jménem defenzivy
a jedním z nositelů kapitánského „céčka“ během léta je Pavel Mojžíš, sedmatřicetiletý bek se na Moravu vrací po
působení v Polsku. Společně s ním mají

V pąíprav÷ se Jestąábi utkali s nedalekým Pąerovem hned dvakrát, další možnost posadit Z
na soupeąov÷ led÷.

extraligové zkušenosti rovněž Tomáš
Protivný s Petrem Šenkeříkem a Markem Drtinou. Po čtyřech letech v zámoří to na evropských kluzištích zkouší
Michal Špaček a na šanci budou čekat
i úplní mladíčci Jiří Vokurka, Dominik
Rudl a Patrik Liška.
Naopak do Pardubic zamířil loni
nejproduktivnější hráč týmu David
Roupec, mezi Východočechy se vydal
i Jan Látal a hostování skončilo Jakubu
Matyášovi.

Ofenziva budí respekt
Útočná vozba v současnosti čítá prakticky dvojnásobný počet jmen než defenziva. A to se s odchodem musel smířit Radek Meidl, jiným směrem vedly
kroky rovněž Valerije Kňazeva, Marka
Indry, Lubomíra Kovaříka či Jaroslava
Moučky. Z loňského kádru naopak
pokračují Matouš Venkrbec, jenž to naposledy dotáhl až k dresu extraligových
Pardubic, Lukáš Luňák a před rokem
jediný úspěšný střelec mužstva René

Kajaba, místo na soupisce si zajistili
i Václav Meidl s Lukášem Krejčíkem,
kteří přišli až během rozehraného ročníku. V případě velké marodky se pak
na šanci může těšit i Vladimír Stejskal,
jehož místo ovšem bude primárně ve
druhé lize.
Výčet letních posil je hodně dlouhý.
Podle zatím získaných bodů si největší
pozornost zaslouží Jakub Čuřík, oblíbenec zdejšího publika se s jedenácti
zápisy stal vůbec nejproduktivnějším
Jestřábem přípravy, když za sebou
o bod nechal Venkrbce a další dva ztrácel Kajaba.
Ze spolupráce s šikovným forvardem
těžila i havířovská akvizice Jakub Šlahař,
trenéři si hodně slibují i od tria Martin
Novák, Patrik Moskal, Tomáš Rod.
O šanci si ale řekli rovněž mladíci.
Z domácích řad je to teprve osmnáctiletý Luděk Kuncek, vědět o sobě dávali
i Vojtěch Augustin s Robinem Medkem. Zkvalitnění v závěru zkoušení pak
přinesli Jakub Illéš, Filip Kuťák i Tomáš
Gřeš.

ROUPEC S KŇAZEVEM SE DOČKALI VÝHRY NAD JESTŘÁBY Vítěznou generálku obstaralo
S ŠUM
LHK PV

4:3

ŠUMPERK, PROSTĚJOV Premiérové
vystoupení Patrika Moskala v prostějovském dresu proti svému bývalému klubu
vítězstvím neskončilo. K předposlednímu
střetnutí letní přípravy zajížděli prostějovští
hokejisté na led Šumperka a právě Severomoravané se postarali o jejich teprve druhou porážku v přípravě. A přispěli k tomu
i obránce David Roupec s útočníkem Viktorem Kňazevem, kteří se nečekaně objevili
v domácí sestavě!
Po téměř čtyřech týdnech mohl prostějovský
kouč Kamil Přecechtěl využít služeb Martina
Nováka a právě jedna z předsezónních posil se
postarala o úvodní branku. To se psala třináctá
minuta a z trestu Tomáše Protivného se ukrajovaly poslední sekundy, když Tomáš Rod vysunul již
vzpomínaného útočníka a někdejší litoměřický
kapitán se prosadil střelou mezi betony - 0:1.
V úterý večer se ovšem jednalo o zápas plný obratů a ten první začali domácí naplňovat již po necelých dvou minutách. To pohlednou kombinaci
„Draků“ zahájil a také zakončil ten nejzkušenější,
již jednačtyřicetiletý Karel Plášek - 1:1. Nechybělo moc a domácí ještě před pauzou otočili, když
na počátku poslední minuty trefil Půlpán tyč.
Podruhé se tak podařilo dostat puk za Jakuba Neužila až jiné posile Tomáši Fořtovi, jenž zamířil
nad lapačku - 2:1. Šumperská radost ovšem měla
ještě kratšího trvání než ta prostějovská, taktéž
v pětadvacáté minutě a jen o devětadvacet sekund
hry později se totiž ujala Čuříkova dorážka Krejčíkovy střely - 2:2. A ještě před polovinou zápasu
přímo Lukáš Krejčík vrátil Prostějovu vedení,
to byl Zelenka krátký na zakončení do horního
růžku - 2:3. Ale hostitelé ani tentokrát nestrádali
příliš dlouho, jen dvě a půl minuty nato uspěl po
Půlpánově přihrávce někdejší Rebel Jan Milfait.
Proti jeho akci byl Neužil bezmocný a v polovině
dvaatřicáté minuty tak platil stav 3:3.
Tento výsledek přečkal zbytek druhé části,
ovšem hned na počátku závěrečné dvacetimi-
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nutovky se opět měnil. A stejně jako v prvním
případě se o to postaral Karel Plášek, jen sedmadvacet sekund po úvodním buly totiž zpoza
brány posílal puk na své spoluhráče a jeho přihrávku si do sítě srazil jestřábí gólman.
Hosté měli ještě dost času na vyrovnání, ale
žádný z jejich útoku se s pochopením nesetkal.
A básnickou terminologií se následně o rámcovou kompozici postaral i Patrik Moskal, právě
on usedl jako první i jako poslední na trestnou
lavici. A jeho vyloučení přesně dvě minuty před
koncem utlumilo prostějovské snahy, nic platná
nebyla závěrečná power play ani oddechový čas.
Po závěrečném hvizdu ještě přišly na řadu samostatné nájezdy, v nich vůbec poprvé v tomto
období Jestřábi uspěli. Hned v první sérii se sice
vytasil s „forsbergovskou“ kličkou Hroch, okamžitě ovšem střelou k tyči srovnal Novák. Tak
tomu bylo i po třetí sérii. Ve čtvrté uspěli Půlpán
i Krejčík, v páté naopak nikdo a rozšifrování
nastalo až v šestém pokračování. Bývalý Jestřáb
Tomáš Sedlák se neradoval, naopak Michal Špaček našel správný recept v podobě blafáku do
bekhendu.
(jim)

ÚSTY
TRENÉRč
LIBOR PIVKO
- asistent trenéra Salith Šumperk:
„V zápase jsme opět udělali mraky chyb. Jako
trenéři můžeme být rádi za vítězství, ale co se
týče herního projevu, máme na čem pracovat.
Budeme dále dělat vše pro to, abychom chyby
odstranili, i když času do startu soutěže už není
mnoho. Hlavně bych chtěl vyzdvihnout bojovnost týmu na konci utkání, kluci ukázali, že
si umí jít za výhrou. Pořád ale jde jen o přípravu
a více napoví až ostrá sezóna.“
KAMIL PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Kvůli opravám na prostějovském zimáku
jsme nebyli čtyři dny na ledě, takže jsme se
dnes dvě třetiny trochu trápili a až ta třetí byla
lepší, jenže paradoxně jsme ji 1:0 prohráli. Celkově utkání hodnotím jako nepříliš povedené.“

LHK PV
S ŠUM

5:2

PROSTĚJOV Matouš Venkrbec, Vojtěch Augustin, David Illéš, Martin Novák a René Kajaba
se svými brankami postarali o to, že prostějovští
hokejisté zvládli vítězně závěrečnou bitvu přípravného období a do sezony půjdou s bilancí
sedmi výher, dvou remíz a dvou porážek. Příjemné pocity ovšem kalí Venkrbcovo zranění
půldruhé minuty před koncem, kdy si bez cizího zavinění přisedl kotník...
Pro Jestřáby začalo čtvrteční utkání dobře, již ve
druhé minutě se dostali do protiútoku a Luňákovu
střelu dorazil do poloodkryté brány Venkrbec - 1:0.
Pak si ovšem vybral dvě slabší chvilky zadák Protivný a rázem to bylo 1:2. Nejprve si odpykával dvouminutový trest za faul na Kňazeva a Drtilovu střelu
od modré tečoval před Horčičkou Prokop, poté
jedné z prostějovských posil unikl Brunec a svůj nájezd proměnil v obrat. O srovnání se mohl postarat
Kuťák, talentovaný útočník zapůjčený z Vítkovic
obdržel zpoza brány přihrávku od Venkrbce, leč na
Nováka v brance Draků si nepřišel. Podařilo se to až
Augustinovi po spolupráci s Kajabou a pro čtvrtou
formaci složenou z tria mladíků to zdaleka nebylo
jediné povedené střídání - 2:2.
První třetina celkově připomínala den otevřených
dveří, kdy oba tým nechávaly soupeře nahlédnout
hluboko do tajů svých obran. Skóre tak mohlo
ještě více nabobtnat, stav 2:2 ale trochu překvapivě platil od třinácté až do jednapadesáté minuty.
Velice blízko změně stavu byla zlínská posila Severomoravanů Tomáš Fořt, třiadvacetiletý útočník
hned dvakrát orazítkoval konstrukci Horčičkovy
brány. Nejprve v závěru první třetiny, poté na přelomu první a druhé poloviny zápasu při hře čtyři na čtyři. Závěr prostřední části odehráli hosté
v početní výhodě a na počátku třetího dějství si
dokonce vyzkoušeli i přesilovku pěti proti třem,
leč ani tento moment jim pro další obrat nestačil.
Prosazovali se tak už jen domácí, byť rozlousknutí

hádanky si
ku. Nejprv
prosadil D
další šance
ještě Šenke
tujícího bra
Na konečn
lepší střelec
na pěti bra
před modr
přihrávka o
daného úto
Jestřábům
porážku z
s přerovský
v atraktivn
7. října, kdy

Ú
TR

Jistota na støídaèce

www.vecern

PETR SVOBODA!

PROSTĚJOV Rekord mítinku je v ohrožení, také devětašedesátý ročník Velké ceny města Prostějova v běhu na 110 metrů překážek mužů totiž přilákal na
Hanou hvězdnou domácí sestavu. Už tuto středu odpoledne se na školním stadionu Reálného gymnázia představí celkem pět finalistů červnového mistrovství republiky včetně šampiona a nedávného semifinalisty světového šampionátu v čínském Pekingu Petra Svobody. Vyjde-li počasí, lze tak i v netradičním
termínu očekávat časy hluboko pod čtrnáct sekund. Aktuálně nejhodnotnějším výkonem je čas Petra Svobody 13,61 sekundy z roku 2010, ve finále domácího mistrovství ale v Plzni běžel za 13,54 sekundy a jeho osobní rekord je ještě o téměř tři desetiny lepší.
Podrobnější informace k velkolepé události najdete na straně 47

Velodrom by mohl hostit
MISTROVSTVÍ EVROPY!
PROSTĚJOV Bezchybně zvládnutý Memoriál Otmara Malečka
může na Hanou přivést i další velice prestižní akci, a sice uspořádání
mistrovství Evropy juniorů a jezdců do třiadvaceti let v roce 2016.
Při své návštěvě Prostějova to naznačil sekretář Evropské cyklistické unie (UEC) Enrico Della Casa,
jasno bude do několika týdnů.
„Požádali jsme o pořádání již na jaře
a šance vidím tak padesát na padesát.
Byla by to pro nás obrovská pocta, byť
by to obnášelo nutnost provést dílčí
úpravy, dráha totiž zcela stoprocentně
nevyhovuje. Velkou výhodou by pro
nás bylo zastřešení areálu, doufám
ale, že federace i tak trochu přimhouří
oči,“ upozornil Večerník Petr Šrámek,

předseda SKC TUFO Prostějov na
komplikovanou situaci z hlediska
počasí.
V dnešní době již není tak obvyklé pořádat akce na třísetmetrovém
a navíc betonovém oválu, i tak ovšem
Šrámek věří, že po mistrovství republiky, závodech první kategorie
UCI a červnového klání mládeže
UCI 3 by se v Prostějově mohlo
bojovat o kontinentální medaile.
„Zatím jsme s evropskou federací
nejednali, ale všichni nám říkají, že
to vidí dobře. Myslím si, že bychom
si to zasloužili, osvědčilo se nám
modernizované osvětlení a společně
s městem bychom ve zvelebování areálu chtěli pokračovat i nadále,“ sdělil
Petr Šrámek.
(jim)

K Jestřábům se připojí Dragoun
PROSTĚJOV Po ztrátě Matouše
Venkrbce, jenž si v závěru generálky před startem první ligy se Šumperkem nešťastně poranil kotník
a podle aktuálních odhadů bude
mimo hru tři týdny, přichází také
pozitivní zpráva pro fanoušky i celý
tým. V nejbližších dnech se totiž
k prostějovskému výběru připojí
Michal Dragoun, jenž se nevešel do
kádru extraligové Sparty.
„Po sobotním utkání hokejové Ligy
mistrů pražského klubu došlo mezi

námi a Spartou k dohodě,“ potvrdil
pro webové stránky Jestřábů generální manažer klubu Jaroslav Luňák.
Znamená to tak, že dvojnásobný
český mistr, jenž má z Prahy vyřízené
střídavé starty, by mohl naskočit již do
úvodních utkání proti Benátkám nad
Jizerou a Českým Budějovicím.
Dvaatřicetiletý útočník má na svém
kontě téměř 370 extraligových startů
a jen o sto méně prvoligových, poslední čtyři sezony strávil na Kladně. Mimo
to pomohl Ústí nad Labem k prvoligo-

Vše podstatné ze závěru přípravy, soupisku LHK Jestřábi a los
druhé nejvyšší soutěže najdete na stranách 40-41 dnešního
vydání. Více informací pak Večerník plánuje do příštího čísla,
které vyjde v den domácí premiéry Jestřábů, kdy přijede pražská Slavia.

PROSTĚJOV Vzhledem k rozlosování soutěže čeká fotbalisty 1. SK
Prostějov druhou sobotu po sobě
domácí utkání, tentokrát přivítají
MSK Břeclav. Dá se tedy předpokládat, že půjde o podobné utkání jako
naposledy proti Třebíči. Jen kdyby
se to tentokrát obešlo bez zbytečných nervů...
Soupeř z jižní Moravy změnil po konci
uplynulé sezóny trenéry, Karla Bečku
nahradil Ivan Dvořák ml., asistenta mu
dělá Michal Škrabko. Změny nastaly
také v kádru, asi největší na postech
stoperů, protože Zezula odešel do
Znojma a Hloch je dlouhodobě zraněný. Břeclav tedy angažovala dvace-

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

tiletého Martina Sedla ze Zbrojovky
Brno.
Asi největší posilou je zkušený čtyřiatřicetiletý útočník Zdeněk Šenkeřík,
který z mateřského Zlína prošel Bohemku, Slavii, Jablonec a Baník, zkoušel to i v Turecku a Norsku. V roce
2013 ukončil profesionální kariéru a
hrál krajskou soutěž v českých Třeboradicích.
Sezóna pro Břeclav nezačala dobře,
když v prvním kole poháru překvapivě
prohrála s divizními Tasovicemi. Následovala úvodní domácí porážka od
nováčka z Vítkovic, po remíze v Hulíně přišlo první vítězství proti Hlučínu
a debakl na Slovácku. A právě Šenkeřík

srovnal na konečných 1:1 proti Otrokovicím, kdy domácí nastoupili v
sestavě Prokop – Košut, Sedlo, Klusák
(75. Stange Da Silveira) – De Carvalho
Serra, Simandl, Paděra, Levai, Lapin
(46. Sycha) – Fojtík, Šenkeřík.
„Břeclav je o málo fotbalovější mančaft
než Třebíč. Má v kádru kvalitnější hráče z ligy, pozor si bude třeba dávat na
Šenkeříka a další rychlostně vybavené
hráče. Rozhodně to bude nebezpečný
soupeř a bude to jen na nás, jak se s tím
dokážeme vypořádat,“ předvídá asistent trenéra Roman Popelka. (tok)
Reportáž z utkání proti Třebíči (3:1)
a podrobné zpravodajství najdete na
straně 34

Nohejbaloví dorostenci zvládli vítězně i poslední kolo základní části,
když vyhráli na půdě svého hlavního rivala z Modřic 6:1, a již tuto
neděli půjdou z prvního místa do
semifinále nejvyšší domácí soutěže.
DEBAKL

Foto: Internet

vému titulu a se Spartou zdvihl dvakrát
nad hlavu nejcennější domácí pohár.
(jim)

zájemce chytlavým sloganem
PROSTĚJOV „Chceš-li umět víc
než báčko, přijď hrát fotbal na eskáčko,“ stojí na internetových stránkách
fotbalového klubu 1.SK Prostějov,
který s počátkem školního roku rozbíhá nábor nových fotbalistů.
Od pátku 4. 9. 2015 od 16 hod. začíná
běžet Měsíc náborů 1. SK Prostějov.
Malé talenty klub přijímá do všech kategorií přípravek. Každý pátek v průběhu měsíce září jsou nejmladší zájemce
o nejpopulárnější sport a jejich rodiče
očekáváni v areálu za Olympijskou ulicí.
Prostějovský klub letos obhájil v prvním
kole statut Sportovního centra mládeže

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK

Obejde se sobotní duel 1.SK s Břeclaví bez nervů? 1.SK Prostějov zve nové

–
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Jiří MOŽNÝ

i Sportovního střediska mládeže, což
svědčí o kvalitní práci s mládeží napříč
kategoriemi. Dobré výsledky v nejvyšších mládežnických soutěžích jsou
vizitkou kvalitní práce zdejších trenérů.
Klub také v posledních letech investoval
do zlepšení zázemí pro hráče, které je na
úrovni špičkových moravských klubů.
To vše dohromady tvoří potřebnou
záruku herního růstu malých fotbalistů.
Dokladem toho jsou prostějovští reprezentanti Marek Hausknecht, Michal
Škrabal a David Píchal, kteří jsou pravidelně zváni do reprezentačních výběrů
U15 a U16.
(tok)

FOTBAL NA ÚSTUPU

Z VENKU POD STŘECHY

ZNOVU O KORUPCI

Už vyústění minulé sezóny naznačilo, že s fotbalem
v našem regionu to z globálního hlediska jde z kopce.
Na konci mimookresních soutěží mužů 2014/2015
víc týmů sestoupilo, než postoupilo, v málokteré tabulce se zástupci Prostějovska pohybovali nahoře, to
spíš uprostřed nebo dole. A rozjetý ročník 2015/2016
tenhle neradostný trend až na výjimky potvrzuje.
Kdo se z úpadku nejvíc pozitivně vymyká, to je 1. SK
Prostějov. V MSFL dlouhodobě patří mezi absolutní
elitu a kdyby chtěl, mohl již klidně hrát druhou ligu.
Na což třeba ještě dojde v nejbližších letech. Jenže co
dál? Od krajského přeboru dolů je to ze strany našich
reprezentantů míče kopaného většinou slabota. Ve
zmíněném KP zatím vypadají Určice i Kralice tak, že
budou rádi za vyhnutí se záchranářským starostem.
V I. A třídě se totéž dá říct o Klenovicích, Mostkovicích,
Plumlově i Čechovicích, přičemž posledně jmenovaní
dosud platí za jasného adepta pádu níž. Jen Konici
s Lipovou snad lze brát jako spolufavority. V I. B třídě
pak sice momentální stav vypadá o něco slibněji,
ovšem žádné juchání se ani zde patrně nedá očekávat.
Nejvhodnější by bylo, kdyby celky našeho regionu
vzaly tuto kritiku coby motivaci a pořádně zabraly.
Zlepšete se!

Léto má z mnoha důvodů neopakovatelné kouzlo.
Pokud vezmeme v potaz sport, skýtá období od května
do září moře prostoru k pořádání závodů, soutěží,
akcí a podniků venku pod širým nebem, které za
tepla i příznivého počasí nabízejí specifickou neopakovatelnou atraktivitu. Letos se tahle nabídka opravdu
povedla. Stačí, když jen z poslední doby zmíníme
dva cyklistické skvosty - dráhový Memoriál Otmara
Malečka a silniční Czech Cycling Tour. Nebo čerstvě
uskutečněná klání dračích lodí na plumlovské přehradě
a běžeckých nadšenců přímo uprostřed Prostějova,
nemluvě o tradičních tenisových turnajích UniCredit
Czech Open i MS družstev do 14 let a spoustě dalších
akcí, na něž se pro jejich lákavou zajímavost nedá jen tak
zapomenout. Bohužel letní magie s nastupujícím podzimem vyprchává, což znamená jediné: nucený přesun
z venkovního prostředí pod střechy hal a tělocvičen.
Ještě si užijme středeční Velkou cenu v atletice, což je
v prostějovském regionu každoročně taková neoficiální
nekrytá derniéra, alespoň většinou. A poté už vzhůru
dovnitř, samozřejmě s výjimkou fotbalu coby vytrvalce
nejdéle čelícího rozmarům podnebí. Naštěstí i v azylu
krytých budov je od podzimu do jara spousta skvěle sledovatelných nabídek: hokej, volejbal, basketbal a spol.

Již několikrát za poslední měsíce jsem se nejen na
tomto místě zamýšlel nad ožehavým tématem, které
je v současné lidské společnosti včetně sportu bohužel
hojně rozšířené. Ano, jde o korupci. Ať se to někomu
líbí nebo ne, žijeme s ní a často i v ní, byť se leckdo
může snažit tohle smutné tvrzení vyvrátit. Že je realita skutečně spíš neradostná, dokládá poslední dění
v českém fotbalu okolo odvážné zpovědi dobrovolně
skončivšího rozhodčího Kovaříka, většinou odmítavé
reakce generality FAČR a váhavého vyčkávání téměř
všech ostatních, kteří s obavami sledují, co přijde dál.
A je to dění svým průběhem naprosto výstižné nejen
pro kopanou, ale i obecně. V čem? V tom, že každý
normálně a soudně uvažující člověk prostě ví, že korupce existuje. Jenže málokdy s ní někdo něco udělá.
Buď patří k těm, kdo ji běžně nebo občas používají,
a tito hříšníci sami proti sobě logicky nepůjdou. Druhá,
ještě početnější skupina lidí je pak těch, kteří mají strach.
Z toho, že se třeba někdy sami do něčeho namočili,
případně nenajdou odvahu čelit systému, který může
bílým ovcím včetně jejich rodin ublížit. Mám ohromnou radost, že ve fotbale se teď někteří odvážní objevili.
A jsem sakra zvědavý, co se bude dál dít. Může to totiž
mít větší dopad, než se na první pohled zdá...

Poslední přátelák před vstupem do
nového ročníku první ligy přinesl
prostějovskému celku velkou nepříjemnost, když se zranil Matouš Venkrbec. Jeho léčení si vyžádá tři týdny.
ČÍSLO VEČERNÍKU

11

Nejproduktivnějším Jestřábem
za celé přípravné období se stal
navrátilec do kádru Jakub Čuřík,
jenž nastoupil do deseti utkání
a díky třem brankám a osmi asistencím si připsal ještě o kanadský
bod více.
VÝROK VEČERNÍKU

„SEM BY VŮBEC
NEMĚLY CHODIT
DĚTI!“
Trenér fotbalistů Jesence Josef
Konečný po derby v Otinovsi, které
bylo hodně vyhrocené...
KOMETA VEČERNÍKU

PETRA
CETKOVSKÁ

Prostějovská tenistka již sice na US
Open dohrála, předtím se však postarala o prvotřídní senzaci, když ve
druhém kole závěrečného grandslamu sezony vyřadila loňskou finalistku Carolinu Wozniackou.
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fotbal

HRÁČ

1.SK PROSTĚJOV VEDE TABULKU MSFL!

PODLE

VEČERNÍKU
LUKÁŠ ZELENKA
Po zdravotním
zdrav
výpadku to rozhodně neměl jednoduché a rozehrávat se musel až s počátkem sezóny.
Přesto ne vždy odehrál plných devadesát
Přestože
minu dostává se do dřívější formy a zase vymýšlí
minut,
průn
průnikové
přihrávky na volné spoluhráče. Navazu také na minulou „střeleckou“ sezónu. Gól
azuje
p o Třebíči byl opravdu povedený a tomu
pr
proti
od
odpovídala
spontánní radost při jeho oslavě.
Je při něm jasně vidět, jakou má stále z fotb radost. Takový výbuch emocí působí
balu
n atmosféru v týmu někdy pozitivněji než
na
j
jakékoliv
přednášky v kabině...

aneb

pohledem Karla Kroupy
„Před zápasem jsme si samozřejmě byli vědomi toho, co s námi Třebíč
minule provedla. Je to velmi důležité vítězství už jenom tím, že jsme zápas
zvládli. Průběh zápasu by ale měl být jiný, tohle se nám pořád opakuje. Jsou
pasáže, kdy přestaneme hrát a úplně vypadneme z rytmu. S kvalitou soupeře
roste i naše kvalita, naopak přijede-li o něco slabší soupeř, my se dostaneme
na jeho úroveň. Na kvalitního soupeře se dokážeme připravit a být ještě lepší. Tohle nás zatím trochu brzdí. Naši stopeři si dnes se soupeřovými brejkovými hráči dobře poradili, ale stejně bychom tyhle zápasy měli odehrávat
s větším klidem, byť pro diváky byl zápas asi atraktivní. Pro mě z toho vyplývá, že žádný zápas pro nás nebude lehký.“
Karel Kroupa
útočník 1.SK Prostějov

Krejèíøùv kotník
v ortéze
Prostějov (tok) - Pavel Krejčíř
tentokrát nebyl na hřišti ani mezi
náhradníky. Na zápas se přišel podívat s berlemi a ortézou, která mu
fixovala ze středečního tréninku poraněný kotník. „Důležitý je klid, nic
poškozeného není, takže počítám, že
bych měl příští týden zase naskočit
do tréninku,“ doufal krajní obránce
„eskáčka“.

Devatenáctka se
koneènì chytla
Prostějov (tok) – Starší dorostenci
se po neslavném vstupu do Moravskoslezské dorostenecké ligy konečně chytli a na domácí půdě to odnesl
Hodonín, který si odvezl porážku
1:5. Za domácí skórovali Gottwald,
Hýbl, Matocha a Závodný, soupeř si
přidal vlastní gól. Podle slov kapitána
Karla Makowskiho to byl zlomový
zápas, kdy byl markantní rozdíl v nasazení a aktivní hře.

Rodina „eskáèka“
se rozrùstá
Prostějov (tok) – Další z hráčů
se dočkal přírůstku do rodiny. Po
Zdeňku Kofroňovi, kterému se narodila dcera na konci minulé sezóny, se
také dcerka nedávno narodila Martinu Hirschovi. Byla to příležitost
ke krátkému posezení a malé oslavě
bezprostředně po vítězném zápase
s Třebíčí...

exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

OKÉNKO
KAPITÁNA

RYCHLÝ
VEČERNÍK

PROSTĚJOV Máme za sebou zhruba třetinu podzimní části
soutěže a prostějovští fotbalisté se zaslouženě vyhoupli do
čela Moravskoslezské ligy. Dlužno ale poznamenat, že sobotní vítězství nad Třebíčí se nerodilo úplně lehce a jedině
přísloví o tom, že dvakrát do téže řeky nevstoupíš, dávalo
mezi 55. a 80. minutou naději na tři body... V každém případě zisk tří bodů se podařil a „eskáčko“ si připsalo už čtvrtou
výhru, načež se třinácti body i solidním skóre 10:4 vede tabulku třetí ligy! Tuto sobotu čeká prostějovský tým zápas
téměř jako přes kopírák proti Břeclavi, jehož výkop je tentokrát už od 16:00 hodin.

Jelikož se u horáckého kormidla
udržel Libor Zelníček, slíbil to, co
avizoval už na jaře, že vsadí spíše
na domácí hráče a značně omezí
africký kontingent. Kromě Lamina
Falla, který to zkoušel i v prvoligové Zbrojovce a od té doby putuje
různými moravskými kluby nižších
soutěží, se v sestavě hostí objevil jen
Brazilec Melles Dogui. Ten je sice v
Třebíči teprve krátce, zato zle zatápěl

v minulém kole Líšni a nyní i prostějovské obraně. Prostějovský kouč
František Jura dal v záloze tentokrát
od začátku důvěru Sečkářovi, který
si podle zákulisních informací měl
o tuto nominaci říci na středečním
tréninku, ovšem po předchozí Zelenkově a trenérově motivaci... Kraje
zálohy, kde tentokrát chyběl Koudelka, vyloženě nezklamaly, především
Petržela nezůstal nic dlužen své aktivitě směrem dopředu. Třebíč prokazovala dobrou schopnost při rychlém
přechodu do útoku, což v některých
případech dělalo domácí defenzivě
těžkou hlavu. Ta ale fakticky udržela
stoprocentní úspěšnost, protože jediný gól padl po utěšené střele ze značné vzdálenosti.

Takhle urputně dobývá kapitán „eskáčka“ Karel Kroupa soupeřovu branku. Zabránit se mu v tom snaží P. Chalupa, Havránek (č. 16) se už může jen dívat.
Foto: Tomáš Kaláb

Nechybělo ovšem mnoho a Třebíč
zápas srovnala, protože za stavu 2:1
pro domácí k tomu měla dvě vynikající příležitosti. Zatímco v prvém případě lehce zaváhal brankář Kofroň,
když dalekonosnou střelu neztlumil
v rukavicích a dorážka šla vysoko nad
branku, poté se naopak vyznamenal,
protože míč vychýlil právě o tolik, aby
skončil na břevně jeho branky.
Vypadá to kolikrát, jakoby si prostějovští fotbalisté potřebovali užít
trochu adrenalinu. Nejsou totiž pod
tlakem, začátek zápasů jim obvykle
vychází, což by mělo navozovat potřebnou pohodu a klid do dalších
zakončení. Opak je ale pravdou a hráči si toho jsou vědomi. Jestli toto vědomí vytlačí neblahé podvědomí, že

soupeř se už „dorazí“ sám, už zavání
filozofickou úvahou a do sportu příliš
nepatří.
„Start do každé sezóny je nesmírně
důležitý a ten současný je vůbec nejlepší v historii. Máme zatím odehráno
pět kol, jsme stále na počátku soutěže,
takže první místo v tabulce nemůžeme přeceňovat. Víme o rezervách ve
vlastní hře, takže pozici lídra soutěže
musíme brát spíše jako závazek do
další práce,“ okomentoval pro Večerník výsledky týmu František Jura.
Každopádně si Jurovi svěřenci za
start do tohoto ročníku MSFL zaslouží velkou pochvalu a průběžné první místo je odrazem kvality
týmu, který aktuálně hájí barvy
našeho města. Jen tak dál, borci!

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

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

Kroupa se Zelenkou stříleli, rozhodující gól zařídil Koudelka
1.SK Pv
HFK Tr

3:1

PROSTĚJOV Jak už to tak v této
sezóně bývá, šel Prostějov brzy
do vedení, které ještě do poločasu
pojistil. Takže vše na dobré cestě.
Jenže po přestávce se do hladkého
soukolí dostal písek v podobě kontaktního gólu a mohlo být ještě hůř.
Vše rozhodl zákrok na střídajícího
Koudelku a s obvyklou jistotou proměněná Kroupova penalta.

Tomáš Kaláb
Utkání začali domácí hezky aktivně
a chvíli po úvodním hvizdu poslal na
Matiáškovu branku zdravici Fládr, byť
netrefil prostor ohraničený třemi tyčemi. V závěru první desetiminutovky
potáhl balón Petržela, přes Nekudu
putoval k volnému Kroupovi na zadní tyči a ten zkušeně umístil balón do
branky - 1:0. Po čtvrthodince se osmě-

lili i hosté, vítr v domácí obraně způsobil dvakrát po sobě rychlík Dogui,
jeho nabídky před brankou ale nikoho
nenacházely. S Chlupovou střelou si
poradil Kofroň, který si na přetížení
rozhodně stěžovat nemohl. Po půlhodince hry Zelenka při tanečcích na
hranici velkého vápna nemohl realizovat žádnou geniální přihrávku, tak se
do míče opřel sám a ten zapadl přesně
k tyči - 2:0! „Ještěže jsem tu tyč nelízl
z druhé strany, byla to náhoda,“ culil se
příliš skromně po utkání, přestože jeho
radost z téhle trefy byla vpravdě nelíčená. Vzápětí si balón k exekuci přímého
kopu postavil Fládr, mířil ale nad branku. Těsně před odchodem do šaten
rozehrával Dogui přímý kop na hranici
„šestnáctky“, jeho střelu Kofroň vyrazil
zpět do pole.
Po změně stran hlavičkoval po Zelenkově rohu Kroupa těsně vedle tyče.
V 54. minutě zcela nečekaně napřáhl
z velké dálky Fall a jeho bomba skončila přesně u tyče domácí svatyně - 2:1!
„Bylo to perfektně umístěné, chytnout

Pozápasové hodnocení trenérù
Roman POPELKA
asistent trenéra 1.SK PV:
„Nervy ke konci utkání byly zbytečné,
ale my to prostě tak děláme, asi kvůli
divákům, jinak si to nedovedu vysvětlit... Vycházejí nám vstupy do zápasů,
ale nedokážeme toho využít, dát dřív
druhý gól, dohrát poločas a kontrolovat zbytek utkání. Začali jsme lehkomyslně hrát dozadu, soupeř mohl vyrovnat a
v době, kdy jsme neměli takový tlak, jsme dali druhý gól. To
mělo dát klid do druhé půle, ale po deseti minutách jsme si
nechali dát laciný gól, což mohlo vyvolat vzpomínky na jarní
zápas. Další pasáž byla proto hodně nervózní, naštěstí jsme
tentokrát čtvrtý gól v pořadí dali my. Bylo to ale zbytečné trápení a rozhodnutí mělo přijít mnohem dřív.“

Miloslav LOUCKÝ
asistent trenéra HFK Tøebíè:
„Dá se říci, že jsme domácím darovali
body, protože zápas rozhodly naše
individuální chyby a neproměňování
vlastních šancí. Z mého pohledu jsme
tady prohrát neměli. Penalta byla v
podstatě zbytečná, faul nic neřešil. Předtím jsme nějaké
šance měli, byť jsme si nevytvořili souvislejší tlak, a okamžik deset minut před koncem vše zhatil. Byla to naše
velká chyba. Na rozdíl od afrických hráčů v minulé sezóně je Fall v České republice už delší dobu, má to už tady
okoukané. Dal gól a nemusel být jediný. Dogui je tady
teprve dva týdny, u něj sázíme na rychlost, i když se tentokrát neprosadil.“

to nešlo,“ potvrdil po zápase „Kofi“.
Leckomu v tu chvíli zatrnulo a mělo
být hůř. O deset minut později vyslal
další dalekonosnou navštívenku Ošmera, Kofroň míč jen vyrazil před sebe
a dobíhající Dočekal se naštěstí rozhodl zjistit, jak vysoká je síť za domácí
brankou. Dvacet minut před koncem

sklepl Pančochářův centr Nekuda pro
Kroupu, ten našel jen Matiáškovy rukavice. Dalším varováním byl závar po
rohovém kopu, kdy to zkoušeli Komínek i Dočekal, přičemž jeho střelu
vytlačil Kofroň na břevno.
Rozhodnutí padlo necelých deset
minut před koncem. Koudelka zleva

„Trochu jsem si na to vzpomněl, ale důležité bylo po inkasované brance přežít
nějakých patnáct minut. Je pravda, že při
tom nastřeleném břevně jsme přežili naši
smrt, jakmile jsme vstřelili třetí branku
z penalty, definitivně jsme se uklidnili.“
•• Nyní s Břeclaví to může být jako
přes kopírák?
„Bude to hodně podobné, nikdo se sám
neporazí a každý soupeř cítí, že za počátečního stavu 0:0 má šanci. Když nedostanou gól, odvezou si bod. Směrem dopředu bude nebezpečný Šenkeřík, který
je bezpochyby kvalitní hráč. Takže budeme bušit do jejich obrany a bude potřeba
se více vracet, abychom zachytávali jejich
brejky. Pokud bychom dali brzy gól jako
dnes, bude jen dobře.“

Čím to, že po dobrém úvodu si situaci sami komplikujeme?
„Začátky máme dobré možná i díky
rozcvičkám, do kterých teď dáváme
maximum. Na úvod zápasu se pokaždé hodně soustředíme, protože se nám
v minulosti stávalo, že jsme jej nezachytili
a pak se zápas těžko otáčí. Lidské podvědomí je ovšem nevyzpytatelné a zřejmě
zahlodá v tom smyslu, že se nám po dobrém úvodu už nic nemůže stát. Nejlepší
obranou je dát víc branek a rozhodnout
co nejdříve.“
•• Vstup do sezóny je ale přes všechny rezervy báječný...
„Takový začátek sezóny jsem ještě nezažil, je to fajn pocit. Musíme ale zůstat
nohama na zemi a jít zápas od zápasu. Je

právě centroval před branku, když
ho sestřelil Pavel Chalupa a nařízenou penaltu proměnil Kroupa v tříbodovou jistotu - 3:1. Trefit se mohl
i střídající Langer, z otočky mířil těsně
vedle bližšího vinglu horácké branky.
Historie s Třebíčí se tedy neopakovala. Naštěstí.
(tok)

„PŘI BŘEVNU JSME PŘEŽILI VLASTNÍ SMRT,“
UVĚDOMOVAL SI PO ZÁPASE
ALEŠ RUS
••
PROSTĚJOV Přestože Třebíč
nepatří k favoritům a tentopro Večerník
krát v Prostějově prohrála, byTomáš KALÁB
la v ofenzivě nebezpečnější
než v jarní části uplynulého ročníku MSFL, kdy si odvezla bod.
Nejen hráči tmavé pleti „eskáčku“ docela zatápěli pod kotlem
a s rychlými kontry se musela popasovat především stoperská
dvojice. Jak zápas viděl ze svého pohledu Aleš Rus?
exkluzivní rozhovor
ovor

•• Přes veškerou ofenzivní snahu
bylo potřeba myslet na zadní vrátka,
ne vždy se to dařilo...
„V prvním poločase jsme to vzadu nechávali hodně jedna na jedna, což soupeři
docela vyhovovalo. Disponuje rychlými
hráči, především Dogui v několika případech utekl, Fall zase při své výšce vyhrával
hlavičkové souboje. Hodně jsme se hnali

dopředu jako lepší a domácí tým, hra
dozadu trochu zaostávala. Z každé naší
ofenzivní akce, kterou jsme nezakončili
optimálně, nám vyjeli, přechodovou fázi
měli na dobré úrovni. Z toho rezultovaly
jejich šance, což pro diváky znamenalo
zajímavý zápas, méně už pro nás.“
•• Po kontaktním gólu asi vytanul
obraz posledního měření sil s Třebíčí?

Foto: archív Večerníku
to takové klišé, ale každý zápas je jiný a je
třeba se právě na něj plně soustředit.“
•• Vrátil jste se na post stopera a hrajete v základní sestavě, takže se asi cítíte dobře i osobně?
„Cítím se nejlépe za tři roky, co se pohybuji v mužském fotbale. Hraji na svém
původním postu, s Martinem Susem
jsme se dobře sehráli, on si mě diriguje,
jsme schopni se doplňovat. Takže jsem
maximálně spokojený...“

Pondělí 7. září 2015
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ZHLEDNA

Otinovsi Lukáš Piňos:
OTINOVES ZASTAVILA ROZJETÝ JESENEC, PLÁLY EMOCE! Gólman
„Bylo to zbytečně hektické…“
Hostující soubor odjížděl bez bodů a s těžkou frustrací...

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
PORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
OTINOVES Nebyl to pěkný
zážitek! Třaskavý souboj dvou
regionálních rivalů neproběhl
uplynulou sobotu v pohodové atmosféře. Jesenečtí, kteří se
v předchozích kolech vyšvihli na
vítěznou vlnu, doplatili na vlastní
střeleckou nemohoucnost a také
nervozitu. Přestože Otinoves ve
všech statistických ukazatelích za
svým sokem zaostávala, v té nejdůležitější - vstřelených brankách
brala vrch! Jediným přesným
střelcem vypjatého duelu byl
Tomáš Pavlinský, jenž zužitkoval
Dosedělův centr. Na druhé straně
se pak při podobných příležitostech hostující plejeři jen nevěřícně chytali za hlavu. Samostatnou
kapitolou pak byly věčné diskuze
Jeseneckých na adresu rozhodčích, které papírového favorita zcela vyhodily z konceptu
a v závěru byly oceněny i červenou kartou...Večerník byl u toho!
Stav před výkopem
V mnohem lepším rozpoložení se
nacházela hostující jedenáctka, která
v dosavadních čtyřech kolech skupiny „B“ I.B třídy Olomouckého KFS
ztratila pouze jedinou remízou. Navíc
Jesenečtí dorazili do Otinovsi v plné
síle a se všemi oporami, chyběl pouze dovolenkující se trenér Petr Tichý.
Domácí tým však pro letošní ročník
poskládal také kvalitní sestavu. Šestibodový počin a solidní hra, to jsou
průvodní znaky souboru Tomáše Hrdloviče. Výše zmíněné poznatky tak
slibovaly oboustranně zajímavou podívanou, což se také potvrdilo.

FOTO & VIDE
GALERIE

Vývoj zápasu

OTINOVES Hlavním „viníkem“ jesenecké porážky byl
bezesporu famózní výkon
domácího brankáře Lukáše
Piňose (na snímku). Ten svými
zákroky bral hostujícím plejerům vítr z plachet a prakticky
veškeré sebevědomí. V součtu zlikvidoval dobrých pět
stoprocentních šancí, což bylo hlavní příčinou jeseneckého pádu. Pro Večerník – MUŽ
ZÁPASU!

O

klikni na

pv.cz
www.vecernik

Jesenec zahájil utkání s velkým sebevědomím a během úvodní půlhodiny si
vytvořil několik vyložených šancí. První byla tečovaná střela Petra Tichého,
kterou s notnou dávkou štěstí vytlačil
brankář Piňos nad horní tyč. Z výborné
pozice pak pálil mimo Jirka Tichý. Další
„loženku“ Buriana zlikvidoval výtečný
Piňos, jenž jako zázrakem vytěsnil na roh
i následnou dorážku Petra Tichého! Svůj
hattrick spálených tutovek završil Petr
Tichý, jehož obstřel z hloubi šestnáctky
skončil milimetry vedle pravé tyče... Potvrdilo se tak přísloví „nedáš-dostaneš“
a Otinoves šla zásluhou Pavlinského do
vedení, když domácí útočník dorazil centr Doseděla z pravé strany - 1:0. Hostující
tým se nevzdával a v závěru poločasu
mohl srovnat. Po volném kopu Ullmanna hlavičkoval osamocený Burian pouze
do náručí Piňose. Sólový únik Navrátila z
pravé strany pak vyrazil domácí fantom v
rukavicích a střela z otočky Jirky Tichého
měla stejný osud!
Po fotbalově nadstandardní první
půli se však ve druhé postupně hra
rozkouskovala, místo hry se hosté
soustředili spíše na výroky směrem
k rozhodčímu a to byla voda na mlýn
Otinovsi. V další „ložence“ selhal Jirka
Tichý, do sítě nezapadly ani dva pokusy Pepy Konečného. V závěru pak vystihl Pavlinský rozehrávku Ullmanna,
následný sólový nájezd Zapletala pak
zlikvidoval Kýr a po fotbalové stránce
se mohla za utkáním udělat tečka.

Zásadní okamžiky

Sopka bouchla! Doutnající plamínek averze vůči arbitrům se ze strany Jeseneckých rozhořel naplno deset minut před koncem.
Foto: Zdeněk Vysloužil

středu pole se naplno rozhořely po
neodpískaném jasném faulu na Davida Čížka. Hostující lavička pak
nenechávala po zbytek zápasu na
dvojici rozhodčích (hlavní a AR1)
nit suchou a za nespočet sprostých
nadávek byla v závěru odměněna
červenou kartou pro druhého gólmana Karla Laštůvku! Ke škodě Jesence se však vzrůstající nervozita podepsala i na jeho výkonu, který měl
strmě klesající tendenci. Hustá atmosféra vyvrcholila deset minut před
koncem, kdy mnoho nechybělo
a mohlo dojít k hromadné bitce
obou znesvářených táborů...

Osobnost utkání
Hlavní postavou třaskavého představení se ukázal jesenecký stoper Petr Ullmann. Známý bouřlivák, jenž pro silné
slovo nejde nikdy daleko, byl překvapivě tím, kdo rozhořívající se požár uhasil.
Po celých devadesát minut své spoluhráče i lavičku uklidňoval a kladl důraz
na soustředěnost na hru. Výraznou roli
pak sehrál i při finální potyčce u střídaček, kdy se nebál vletět do pošťuchujícího se hloučku a vše zklidnit. Nebýt Ulliho, nemuselo se utkání ani dohrát...!

Faktory vedoucí k premiérové sezónní
porážce Jesence byly dva. V první řadě
to bylo trestuhodné nakládání s šancemi, kterých si hosté vytvořili dostatečné množství. Druhým pak byla mírně
nakloněná rovina... Že se hraje v OtiZajímavost duelu
novsi do kopce, není třeba těm znalým
připomínat, ale Jesenečtí se s tím nedokázali srovnat. Doutnající emoce po Nedostatek míčů! Možná to byl
několika sporných zákrocích ve úmysl nebo nemají v Otinovsi pe-

níze... Každopádně spádu zápasu
nepřidal fakt, že byly k dispozici
maximálně tři míče, které se navíc
pozoruhodně dlouho vracely do hry.
Taktika domácích při hájení náskoku
„odkopni co nejdál“ se ale rozhodně
vyplatila.

Atmosféra střetnutí
Školačky by se červenaly! Navzdory
minimální návštěvě cca padesáti diváků to v hledišti dost vřelo. Hloučky
hostujících a domácích příznivců si
nic nedarovaly a repertoár urážek byl
opravdu bohatý. Malé děti, které byly
osobně u toho, tak stoprocentně obohatily svůj slovník, těžko ale říci, jestli
k potěše svým maminek...

●● Tentokrát jste si pořádně zachytal, jak jste si utkání užil?
„Zdálo se mi, že to bylo zbytečně
hektické. My jsme se snažili hrát
v klidu, ale Jesenec podle mě místo
soustředění na hru víc mluvil...“
●● Nepřispěl jste k určité frustraci soupeře svými zákroky i vy?
(úsměv) „Tak od toho do té brány
jdu, abych něco chytil a pomohl
týmu k vítězství! Štěstí přeje připraveným, co víc k tomu říct?“
●● Zachytal jste si v letošní sezóně
v nějakém zápase tolik jako dnes?
„Ve Velké Bystřici to bylo něco podobného, stejně tak jako v domácím
zápase se Zvolem. Na vytíženost si
v zápasech opravdu nestěžuji. Nenudím se.“

●● Bavilo vás v bráně sledovat, co
se na hřišti i mimo něj děje?
„Já jsem takový splachovací typ, nějak se tím nezaobírám. Soustředím
se sám na sebe, abych byl stoprocentně připravený.“
●● Vnímáte v Otinovsi určitou
nevraživost k vašemu týmu ze
strany soupeřů?
„Jako že jsme nějaký plastik klub…?
Nevím, co bych k tomu řekl. Není
tu mládež, jsou tu jen muži. Tím
pádem se mužstvo musí poskládat
z kluků, kteří mají zájem hrát a momentálně nikde nehrají.“
●● Posiluje vás jako tým, že na vás
fanoušci soupeřů pořvávají a nadávají do žoldáků?
(úsměv) „Určitě nám to něco dává...
Každá kritika je přece dobrá, když je
člověk chytrý a ví jak toho využít...“

Pozápasové hodnocení trenérů
Tomáš HRDLOVIČ – TJ Otinoves:
„Myslím si, že zápas byl remízový, ale my jsme dali gól a vyhráli
jedna nula. Takový je fotbal, před týdnem v Protivanově jsme
měli vyhrát my a nepodařilo se. Jesenec se ukázal jako důrazné
a nepříjemné mužstvo. Trošku si to asi pokazili tím, že byli více
impulzívní. To je ovšem věc hlavního rozhodčího a delegáta,
jak vše ukočírují... Jesenec měl v první půli čtyři tutovky, gól
jsme však dali my, byť jsme neměli tolik šancí jako soupeř.
Koncovka zapříčinila jejich porážku. Zápas rozhodla první
půle, kdy nás podržel gólman. Nechávali jsme jim obrovský
prostor a to se proti takovému soupeři nesmí. Po změně stran
jsme to zavřeli a jejich tlak otupili. Za tři body jsem rád.“

1 :0

TJ Otinoves

Zdeněk Vysloužil

Foto: Zdeněk Vysloužil

Josef KONEČNÝ – SK Jesenec-Dzbel:
„Jsem v emocích, omlouvám se... Kluci odevzdali na
hřišti všechno, co mohli. Jsem rád, že vše skončilo jen
jednou červenou. Vůbec nevím, za co ji Karel dostal,
nebyl jsem u toho. Je mi líto, co se tady v Otinovsi děje!
Mělo by sem chodit co nejméně dětí. Takové představení by neměly vidět. Zápas byl o šancích, my je nedali,
oni jednu ano. Pořád by to ale měl zůstat fotbal, ne aby
to sklouzlo takhle... Ty šance jsme ale proměnit měli, to
je pravda!“
www.vecernikpv.cz

SK Jesenec-Dzbel

5. kolo FGP studio 1.B.třída skupina B
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Branka: 28. Pavlinský
Střely na branku:
Rohové kopy:
Žluté karty: 43. Pavlinský

OTINOVES

3
2

Střely mimo branku:

5

1 :0 JESENEC-DZBEL
( 1 :0)

Střely na branku:
Rozhodčí: Milek – Slota, Kopecký
Střídání: 52. Zavadil za Maka

Diváků: 50

Rohové kopy:

7
5

Žluté karty: 30. Konečný, 65. D. Čížek, 72. P. Tichý
Střídání: 58. Žouželka za Motla, 80. Zajíček za Konečného

Střely mimo branku:

7

Červená karta: 75. Laštůvka
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MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
6. kolo: 1.SK Prostějov - Břeclav
(sobota 12.9., 16.00, rozhodčí:
Priesol - Bureš, Lakomý).
SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
6. kolo: Kralice na Hané - Ústí (sobota 12.9., 16.00), Určice - Šternberk (neděle 13.9., 16.00).
ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „A“:
6. kolo, neděle 13. září, 16.00: Konice - Rapotín.
KRÁL SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
6. kolo, neděle 13. září, 16.00: Slatinice - Plumlov, Čechovice - Klenovice na Hané, Lipová - Všechovice,
Brodek u Přerova - Mostkovice.
CLEAN4YOU 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
6. kolo, neděle 13. září, 16.00: Ústí
„B“ - Kostelec na Hané (10.00), Vrchoslavice - Pivín, Troubky - Nezamyslice.
FGP STUDIO 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
6. kolo, sobota 12. září, 16.00: Jesenec - Hvozd, Babice u Šternberka
- Otinoves, Protivanov - Doloplazy
(neděle 13.9.,16.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:
6. kolo: 1.SK Prostějov - Olomouc
(sobota 12.9., 10.15, Běhal - Ol KFS,
Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U17:
Předehrávané 17. kolo: Kroměříž
- 1.SK Prostějov (středa 9.9., 16.30,
Bernatík - Jm KFS, Jm KFS).
6. kolo: 1.SK Prostějov - 1.HFK
Olomouc (neděle 13.9., 10.00, Mikula - Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U16:
Předehrávané 17. kolo: Kroměříž
- 1.SK Prostějov (středa 9.9., 14.30,
Jm KFS - Bernatík, Jm KFS).
6. kolo: 1.SK Prostějov - 1.HFK Olomouc (neděle 13.9., 12.00, Ol KFS Mikula, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - starší:
6. kolo: Zubr Přerov - Čechovice
(sobota 12.9., 10.15, Kneisl - Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - mladší:
6. kolo: Zubr Přerov - Čechovice (sobota 12.9., 12.30, Ol KFS - Kneisl, Ol KFS).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
6. kolo: Kostelec na Hané - Konice
(sobota 12.9., 11.00), Velké Losiny Určice (neděle 13.9., 10.00).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ - dorost:
6. kolo: Litovel - Smržice (sobota
12.9., 10.00), Náměšť na Hané - Protivanov (sobota 12.9., 13.45).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
- SPORTIKA II. TØÍDA:
6. kolo, neděle 13. září, 16.00: Skalka
- Haná Prostějov (hřiště Klenovice na
Hané, sobota 12.9., 16.00), Držovice
- Smržice (sobota 12.9., 16.00), Čechovice „B“ - Olšany (sobota 12.9., 16.00),
Přemyslovice - Otaslavice, Brodek u
Prostějova - Vrahovice, Horní Štěpánov
- Němčice, Zdětín - Určice „B“.
III. TØÍDA:
6. kolo, neděle 13. září, 16.00: Bedihošť - Čechy pod Kosířem (sobota
12.9., 10.00), Tištín - Vícov, Protivanov „B“ - Nezamyslice „B“ (sobota
12.9., 16.00), Ptení - Kostelec na
Hané „B“, Kladky - Brodek u Konice, Dobromilice - Výšovice.

Pondělí 7. září 2015
www.vecernikpv.cz

Trajer se probudil a Určice koncertovaly Čechovice se dočkaly, Lipová je na čele
4
1

URČ
CHV

URČICE, PROSTĚJOV První vložené
středeční kolo tohoto podzimu se Určicím vydařilo. V polovině uplynulého
týdne přivítal nováček soutěže na svém
trávníku celek Chválkovic a proti týmu,
jenž se až v posledním kole na úkor
Konice zachránil, nezaváhal. Podruhé

v sezoně tak bodoval tým Evžena Kučery naplno, o všechny jeho branky se pak
postaral jediný střelec – Michal Trajer.
„Každá vstřelená branka nám pomáhá,
kluci si víc dovolí a fotbal je z jejich strany
poklidnější. Hra snad půjde i nadále nahoru, navzdory skóre by to na Velké Losiny zatím nestačilo,“ nenechal se Kučera
unášet na vítězném obláčku.
Útočník Určic číslo jedna Michal Trajer
soupeře načal již ve čtvrté minutě, když
do sítě dorazil míč po předchozím rohu,

na počátku druhé čtvrthodiny již zvyšoval na 2:0. Brzy po přestávce přidal třetí
branku, kterou zařídil svým úspěšným
napadáním hostujícího stopera a následně proměněným sólem, po snížení
ze strany Chválkovic pak v samotném
závěru zakončil akci, kterou průnikem
a centrem z levé strany na zadní tyč nastartoval Hochman, poté míč zasekl a vybídl ke skórování střídajícího Surala.
„Je potřeba si uvědomit, že Chválkovice
a předtím Kojetín byly zatím nejslabšími

mužstvy, s nimiž jsme se utkali, a nikdo
slabší už tu asi nebude,“ upozornil Kučera
na důležitost těchto bodů.
Předvedený výkon se tak zdráhal označit
za nejlepší podzimní, hlavní rozdíl oproti předešlým zápasům spatřoval v produktivitě. „Velice dobře jsme odehráli
první poločas s Hněvotínem, i s Mohelnicí to bylo povedené. Proti Kojetínu to
bylo do sedmdesáté minuty dobré, pak
se nám rozpadla hra. V útočné fázi jsme
nebezpeční a vždy se do šancí dostane-

me, v obraně je to zatím horší,“ porovnal.
A jaký tedy vedl recept ke zdolání zatím
posledního celku krajského přeboru?
„Jakmile hrajeme s někým slabším, tak
se vysuneme, napadáme a dorážíme,
snažíme se být u míče a donutit soupeře
k nakopávání, abychom pak míče pohodlně sbírali. Je to ale náročnější styl, celá
obranná linie musí být kompaktní, jinak
hrozí brejky. I Chválkovice šly v první
půli za stavu 2:0 samy na brankáře, ale
nedaly,“ podotkl.
(jim)

V Zábřehu ukopaly Kralice cennou remízu
0
0

ZÁB
KRH

ZÁBŘEH, PROSTĚJOV Druhé
čisté konto v řadě a fotbalistům
Kralic se po Dolanech podařilo
bodovat i na půdě Zábřehu. Na jaře
ještě třetiligový tým se zatím sžívá
s krajským přeborem a tradiční
účastník této soutěže toho dokázal
využít, v útulném sportovním

areálu vsadil na pečlivou defenzivu
a odměnou mu byla vydřená remíza
0:0. Po nerozhodném výsledku
z Kojetína se tak jedná o druhý
podzimní bod ze soupeřovy půdy.
„Byl to z naší strany povedený zápas,
remíze odpovídal i stav na hřišti. Ani
oni, ani my jsme si žádnou vyloženou
šanci nevytvořili a odvážíme si bod, pro
který jsme si přijeli,“ těšilo po zápase
hostujícího kouče Ivo Gottwalda.
Nadchlo ho tamější fotbalové prostředí
i více než dvě stovky diváků, které na

tento středeční zápas dorazily, i proto
si výsledku a předvedeného výkonu
hodně cení. „Všichni si plnili, co měli.
Kluci do toho dali bojovnost a soupeře
do ničeho nepustili, z naší strany to
ovšem dopředu také nebyla žádná sláva.
Pro domácí to asi po předešlé porážce
s Velkými Losinami bylo zklamání,
ale právě Losiny jsou lídrem, zatímco
ostatní si jsou celkem rovnocenní,“
odpozoroval kralický lodivod.
Při skládání sestavy mohl opět
využít Lukáše Tronečka, naopak

k
absentujícímu
Petrželovi
s Nečasem se přidal ještě krajní
záložník či útočník Petr Dostál.
I s těmito ztrátami si ale Kraličtí
poradili „Opět nám výborně zachytal
brankář, od něj to začínalo. Dále
trojice vzadu je již velice sehraná,
navíc to jsou zkušení kluci. I v záloze
kluci pochopili, jak chci, aby hráli.
Léto bylo hektické a sehráli jsme jen
tři přáteláky, potřebovali jsme prvních
pět utkání, aby si mužstvo vyhovělo a
sedlo,“ potěšilo Gottwalda, že nyní již

může svou pozornost více zaměřit na
plnění ofenzivních úkolů.
Před sobotním venkovním zápasem na
půdě Jeseníku si ale uvědomoval, že to
stále ještě není bezezbytku dokonalé.
„Jeseník bude ještě nebezpečnější než
Zábřeh, je to ambiciózní celek, který
vyhrál nižší soutěž a veze se už déle než
rok na vítězné vlně. Je tam specifické
prostředí a my můžeme vzhledem
k látání základní sestavy jen překvapit,“
přemítal uprostřed minulého týdne.
(jim)

I.A třída skupina B

Lipová
Plumlov
Mostkovice

PROSTĚJOVSKO Zatímco v lese to až na
Čechovice
Klenovice několik výjimek na pořádný houbařský
Klenovice
úlovek nevypadá, na trávníku to o víkendu byla pořádná nadílka. V jižní skupině
I. A třídy Olomouckého KFS dokázala regionální pětice získat hned deset bodů, přičemž nevyhrály
jen Plumlov a Mostkovice. Prvně jmenovanému se nepodařilo zcela navázat na výhru z Opatovic a remizoval doma
s Beňovem, druhý tým z okolí přehrady padl v derby s Lipovou.
A to znamená, že vítězové se již dostali na druhé místo, jen
o skóre za Lutín, na nějž jako jediní dokázali vyzrát. Uspěly rovněž Klenovice proti Náměšti a vůbec první výhry v sezoně se
dočkali hráči Čechovic. Jejich procitnutí odnesly Všechovice.
TJ Sokol Mostkovice
SK Lipová
0:2 (0:0)

Branky: 47. Petržela, 68. Liška. Rozhodčí: Januš – Zelík, Šteier. Sestava
Mostkovic: Lukáš – Hanák, Milar,
Chmelař (75. Kuchař), Dadák – Šlambor, M. Vojtíšek (72. Musil), Hatle,
Křišťan (78. Všetička) – Šlézar (85.
Kapounek), Kamenov ml. Trenér: Jiří
Kamenov st. Sestava Lipové: R. Vybíhal – Barák, Macourek, Žilka, Répal –
M. Vybíhal, Jamrich (82. P. Koudelka),
s přístupem soupeře srovnat. Jezdil Takáč, Novák – Petržela (58. Dostál),
jsem tam ještě jako hráč Agrostroje Liška (80. Z. Koudelka). Hrající trea mám pocit, že voda, co tam pijí, je nér: Pavel Růžička.
stále stejná a nic se nezměnilo,“ poznamenal lodivod s úsměvem.
Kralicím tak aktuálně patří až dvanáctá pozice, v tabulce pravdy má ale jen
-1 bod. „Hráli jsme doma pouze dvakrát, takže nyní musíme bodovat naplno. Nebude to ale nic jednoduchého,
protože doma máme Ústí, které zvládlo bez ztráty bodu I. A třídu a pokračuKostelec na Hané
je v dobrých výsledcích i nyní,“ podotPROSTĚJOVSKO Až gól pět minut před
kl Ivo Gottwald.
(jim)
koncem vysvobodil fotbalisty Pivína a do-

Kraličtí v Jeseníku padli a přejí soupeři postup...
4
1

JES
KRH

JESENÍK, PROSTĚJOV Potřetí
v řadě už fotbalisté Kralic čisté konto neudrželi a jejich série bez obdržené branky se zastavila na dvou
stech třiceti minutách. Stejně tak se
nepodařilo prodloužit ani bodovou
sérii, proti oběma statistikám byli
hráči Jeseníku, jimž se v sobotu
odpoledne podařilo dosáhnout již

čtvrté výhry v ročníku a i nadále
udržet neporazitelnost.
„Jeseník si zaslouží pochvalu, má dravé mužstvo produkující dobrý fotbal,
velice mladé, pohyblivé a ambiciózní,“
vysekl soupeři poklonu kralický kouč
Ivo Gottwald.
Jedním dechem ovšem dodal, že po
ztrátě míče se tento obrázek zcela mění.
„Poté se snaží jakýmkoliv způsobem zastavit hráče s míčem, diváci komentují
jakékoli zapískání proti domácímu celku
a vbíhají do hřiště, pořadatelé je místo
uklidnění ještě popuzují a o přestávce tu

bylo vyhrožování rozhodčímu. Vše diriguje trenér, který jde osobně příkladem
všem, vbíhá mimo zónu a do hřiště,“
upozornil kralický kouč. I proto změnil
svůj pohled na soupeře a s trochou nadsázky se z něj stal kovaný Jeseničák. „Stal
jsem se jejich fanouškem a přeju jim,
aby soutěž vyhráli a my tam už nemuseli
jezdit. Apeluji na zdravotnický personál,
aby zvýšil pohotovost a připravil si hodně sádry na derby s Velkými Losinami,“
podotkl v lehké nadsázce.
Jeho tým se přesto ujal vedení, o které se už v patnácté minutě postaral

Kováč. „Domácím se podařilo ještě
do přestávky vyrovnat, což odpovídalo dění na hřišti. Pak šli z penalty
do vedení, po standardce přidali třetí
branku a bylo po zápase. Vše uzavřel
náhodný čtvrtý gól a v pohodě a klidu
se mohli všichni rozejít,“ přiblížil vývoj
střetnutí.
Vinou zranění při rozcvičce chyběl
Gottwaldovi vedle Nečase s Petrželou a Dostálem i gólman Krejčí, podle
hostujícího trenéra ovšem rozhodla
spíše osobní statečnost. „Tu bohužel
všichni nemají a nedokázali jsme se

podařilo vyrovnat na 2:2, teprve
závěrečných dvacet minut rozhodlo o tom, že veškeré body zůstanou
v lázeňském městě pod Jeseníky.
„Klukům musím vyseknout pochvalu,
podali nejlepší výkon a byli víc než vyrovnaným soupeřem domácím. Výsledek 4:2 sice vypadá jednoznačně, ale
zdaleka tomu tak nebylo. Jsem hrdý
na to, jaký podali výkon, soupeři nic
nedovolili a Losiny si body musely
vydřít,“ hodnotil duel hlavní trenér

Určic Evžen Kučera přes nepříznivý
výsledek pozitivně.
Tentokrát vsadil na rozestavení
4-5-1 a zahuštěný střed na soupeře až
neuvěřitelně platil. „Donutili jsme domácí
k nakopávání balonu od beků, což bylo
pro nás ideální, protože jsme vyhrávali
hlavičky, sbírali míče a soupeř se z toho
nemohl dostat. Výborný zápas odehráli
Halouzka, Surala a Bokůvka uprostřed
i Plajner a Hochman na krajích,“ těšilo
Kučeru plnění zadaných pokynů.

Losinští byli po úvodní brance zaskočeni
a chvíli jim trvalo, než se dokázali
oklepat, poté z protiútoku vyrovnali.
„Měli jsme ještě za stavu 1:0 další dvě
gólovky a pak před pauzou ještě dvě,
kdy Trajer hlavičkoval brankáři do rukavic a Halouzka běžel sám na brankáře.
Poté jsme zaspali úvod druhé půle, kdy
si stopeři vybrali jediný slabší moment,
nedomluvili se a pustili balon, ještě se
nám ale z penalty podařilo vyrovnat,“
popisoval určický kormidelník.

Pivín

Koničtí doma opět stoprocentní NEJLÉPE ZAČALY DŘEVNOVICE
I.A třída skupina A

KONICE, PROSTĚJOV Výměna pořadatelství se projevila pozitivně a také ve druhém
domácím utkání v řadě se podařilo fotbalistům Konice zvítězit. Tentokrát to odnesl
aktuálně stále poslední Maletín, loňský
nováček soutěže prohrával již po pěti minutách o dvě branky
a na startu druhé čtvrthodiny již 0:3 a hostitelé tento náskok
neztratili. Celkově se tak Koničtí dočkali třetí výhry v sezoně, což
znamená posun na třetí místo za Haňovice a Rapotín. A právě
s Rapotínem se Pod Kučerákem utkají v dalším duelu, ten přijde
na řadu v neděli od čtyř odpoledne.
Sokol Konice
TJ Maletín
4:1 (3:1)

T. Sedláček, Kořenovský, Vogl – Antl
(86. Burget), Blaha (19. P. Sedláček,
58. Gottwald). Trenér: Radek Řehák.

Branky: 3. a 5. Blaha, 17. Řehák,
68. F. Drešr – 22. Beran. Rozhodčí: Hodnocení hrajícího trenéra Konice
Radka Řeháka:
Grečmal – Pospíšil, Kouřílek. Sestava
Konice: Machač – L. Bílý, Rus, Ře- „Poslední dva zápasy byly takové,
hák, F. Drešr – F. Bílý (84. Lastůvka), jaké jsme po letní přípravě očekávali,

PROSTĚJOV Okresní soutěže
v malé kopané ČUS Prostějovska
2015/2016 odstartovaly prvními dvěma turnaji 2. ligy mužů
v Hluchově a v Kobeřicích. Vstup do
regionálních klání v rámci akce „Spor-

tuj s námi“ vyšel na jedničku týmu
SK Dřevnovice, který dvěma výhrami slibně vykročil za návratem mezi
prvoligovou elitu. Naopak ani bod
při zápasové premiéře nové sezóny
nezískal celek FC Zavadilka Prostějov.

Výsledky 2. ligy mužù 2015/16
První turnaj podzim (sobota 5. září) – hřiště Hluchov: TTC Graphic Prostějov
– FC Zavadilka Prostějov 3:1, Zavadilka PV – FC Juniors Semos Hluchov 0:1,
Graphic PV – SK Dřevnovice 1:2, Dřevnovice – J. Hluchov 4:0.
Hřiště Kobeřice: KMK Katastrofa Prostějov – SK Kobra Kobeřice 1:1, FC Medvědi
Prostějov – Kobeřice 0:3, FC Béci Sokol II Prostějov – Katastrofa PV 1:4, Medvědi PV
– Béci PV 1:1.
1. Dřevnovice
2
2. Katastrofa PV
1
3. Kobeřice
1
4. Graphic PV
1
5. J. Hluchov
1
6. Béci PV
0
7. Medvědi PV
0
8. Zavadilka PV
0
Město Prostějov finančně podporuje

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Dušana Václavíčka:
„Bylo to oboustranně nervózní utkání,
nikdo nechtěl udělat chybu. My jsme
při šancích byli ukvapení, ale oni také,
zrodila se tak zasloužená remíza. Jednalo se o klasické derby, kluci byli svázaní,
Hodnocení trenéra Nezamyslic
někteří mě ale hodně překvapili. Po
Vlastimila Michlíčka:
dvou méně úspěšných zápasech jsme
„Remíza je asi nakonec zasloužená. Hos- opět nabrali sebevědomí a snad v tom
té se sice také dostávali do příležitostí, ale budeme pokračovat i dál. Atmosféra
my jsme měli o dvě tři vyloženější šance před zápasem ale byla dobrá, starší ty

Branky: 56. J. Svozil, 86. R. Švéda – 39. Tomek. Rozhodčí: Piták – Petr, Dömisch.
Sestava Pivína: V. Svozil (46. V. Krč) –
R. Švéda, M. Sedlák, Vláčilík (74. Žondra),
Spálovský – Barnet, Vrba, T. Krč (50. Šišma) – J. Svozil ml., Valtr – Filka. Trenér:
Jaroslav Svozil st.

přál jim podruhé v sezoně okusit vítězství

dům se „Turci“ odrazili ode dna a pomohl
jim k tomu i veterán Vladimír Krč, jenž odchytal celý druhý poločas. To Kostelec po divoké přestřelce padl
v Čekyni a nejlepším z regionální čtveřice jsou Nezamyslice, ty
po remíze s Vrchoslavicemi drží bod náskoku na tohoto soupeře, přičemž oba celky patří do horní poloviny.

MALÁ KOPANÁ

Konice

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:
„Máme tři body, to je důležité a může panovat spokojenost. V první půli jsme byli
určitě lepším týmem a soupeře jsme zatlačili, kluci hráli aktivně, dobře hráče pokrývali a dostávali jsme se do šancí, kde nešlo
nedat. Kdybychom po půli vedli 3:0, nemohl by se nikdo divit. Proměnili jsme ale
jen jednu šanci, to beru jako velice negativní věc. V šatně jsme si řekli, že budeme hrát
stále stejně, abychom dosáhli dalších branek, ale opak byl pravdou, hrozila Náměšť
a Kuba Polák někdy doslova čaroval. Hosté
byli lepší a zavřeli nás na naší polovině, díky
jejich otevřené obraně jsme se ale také do-

mladší hecovali a dneska se nám dařilo směrem dopředu i dozadu. Museli
jsme sice trochu improvizovat, když
nám chyběl levý záložník Chvojka, do
druhé půle ho ale nahradil zkušený Pavel Horák starší a vnesl klid. A v útoku
dokázal podržet míč a rozdávat přihrávky Šimek. V obraně jsme se vyvarovali
větších chyb a po úvodním rozkoukávání nového mužstva bychom se tak
mohli začít zlepšovat. Teď by bylo příjemné zabodovat doma proti Pivínu.“

Nezamyslice
Vrchoslavice v„A“ skupině I. B třídy. Díky těmto třem bo-

zprávy od zeleného stolu...

a předvedli jsme výkon na vyšší soutěž. Byli jsme rychlejší, dařily se nám
kombinace, vyhrávali jsme osobní
souboje. To rozhodlo. Podařil se nám
začátek a během pěti minut jsme
dali dva góly a nevyužili ještě další
dvě šance, třeba branka na 2:0 padla
po krásné kombinační akci na jeden
dotek, do níž se zapojilo pět hráčů.
Celkově byla první půlhodina velmi
povedená, soupeře jsme nepouštěli
za polovinu a měli jsme jednu šanci
za druhou. Už do zápasu ale nastupoval Laďa Blaha lehce zraněný a musel
brzy střídat. Trochu jsme přeskupili
řady, ale nesedlo to a soupeř dokázal
z trestňáku snížit. V kabině jsme si ale
něco řekli a týmovým výkonem jsme
to dovedli k vítězství, navíc se nám
ještě podařilo přidat čtvrtou branku. Máme na co navazovat, i potřetí
v řadě hrajeme doma a chtěli bychom
kvalitní výkon udržet ještě po delší
čas, byť nelze dominovat celý zápas.“
(jim)

Branky: 28. R. Cetkovský, 84. Prášil. Rozhodčí: Štětka – Koláček, Vrána. Sestava
Klenovic: Polák – Frys, Liška, T. Cetkovský, Losman – Vitásek (74. Prášil), Rozehnal, Frýbort (71. César), R. Cetkovský –
Borovský (87. Dvořák), Smékal. Trenér:
Vladimír Horák.

nebylo dostatečné nasazení, pak jsme se
ale semkli, bojovali jsme a byli jsme nebezpeční. Dokonce jsme mohli i vyhrát, ale to
už bychom chtěli moc.“
TJ Tatran Všechovice
TJ Sokol Èechovice
1:3 (0:3)

Branky: 52. Kubica z penalty – 10., 21. a
37. Jahl. Rozhodčí: Vojtek – Sedláček,
TJ Sokol Plumlov
Dorušák. Sestava Čechovic: D. Klimeš
FC Beòov
– Vlach, Jano, Vinklárek, Ján – A- Pospíšil,
1:1 (0:1)
Kolečkář, M. Klimeš, Drmola – R. Klimeš
Branky: 80. Klváček – 27. Machač. (86. Jančík) – Jahl (75. Šmíd). Trenér: JaRozhodčí: Vrba – Januš, Majer. Sestava roslav Klimeš.
Plumlova: Simandl – Vysloužil, GryHodnocení trenéra Čechovic
glák (68. Urbánek), Kocourek, Klváček
Jaroslava Klimeše:
– Varga, Hladký, Ostratický, Křupka (55.
J. Kiška) – Dvořák, Kolařík (46. Kutný). „Úleva nastala velká, už bylo načase. Chtěli
jsme rozdávat krásu, bylo ale důležité vrátit
Trenér: Petr Kiška.
se k poctivé práci, chodit do soubojů a hrát
Hodnocení trenéra Plumlova
jednoduchý fotbal. Kluci to odbojovali,
Petra Kišky:
chtěli se poprat o výsledek. V první půli
„Po průběhu utkání jsme rádi za bod. jsme soupeře k ničemu nepustili, dostávali
Do prvního gólu to bylo vyrovnané, pak jsme se do šancí a hned tři jsme proměnili,
jsme byli horší a oni nebezpečnější. Chy- mohlo to být ale ještě lepší. Ve druhé půli
běli nám oba střední záložníci a museli se domácí dostali do hry pokutovým kojsme otevřít hru, hosté měli šikovné hráče pem, který viděl asi jen pan rozhodčí. Dosměrem dopředu, kteří uměli řešit situace stali se pak do tlaku, ale dopadlo to dobře
jeden na jednoho a dostávali se do po- a ubojovali jsme to. Stále nemáme vyhráno,
otevřené obrany. Měli tři čtyři stoprocent- musíme pracovat i dál a záleží na klucích,
ní šance, ale z nájezdů netrefovali bránu. doufám ale, že jsme se vydali správným
A doplatili na to, deset minut před koncem směrem. Je to první vlaštovka a doufám, že
jsme vyrovnali. Minulý týden jsme vyhrá- na ni navážeme, byť nás v domácím utkání
li a věděli jsme, že je psychicky náročné čeká další derby, tentokrát s Klenovicemi.“
potvrdit to doma, po šedesát minut tam
(jim, tok)

více. Defenziva pracovala až na jednu
výjimku podle představ, branku jsme
dostali po standardní situaci, kdy naše
obrana trochu zaspala. Nám se podařilo
srovnat až v závěru z vytvořeného tlaku, stejně jako před týdnem nám vyšlo
střídání. Mám radost, že se přišlo podívat hodně diváků, přece jen šlo o derby
a přálo tomu i počasí. Hra moc povedená nebyla, umíme zahrát i lépe, ale ovlivnilo to i derby, bylo to trochu nervózní
a hodně kouskované. Celkově je pro nás
jeden bod ztrátou, doma bychom měli
vyhrávat. Zejména pak proti celkům,
které jsou vyrovnané.“

II.B třída skupina A

S přibývajícím časem ale začali být
domácí nebezpečnější a vyústilo to
v již definitivní zisk vedení. „Rozhodlo
štěstí, které nebylo na naší straně, jinak
by to bylo 1:3 po první půli. Vítězný
VELKÉ LOSINY, PROSTĚJOV
gól dal soupeř po centru a dorážce
Velké Losiny zůstávají i po šesti
střely, kterou brankář vyrazil, pojistka
TJ Haná Nezamyslice
odehraných kolech krajského
přišla z pokutového kopu. Hráčům
TJ Sokol Vrchoslavice
přeboru bez porážky, proti
jsem ale poděkoval, podali výborný
1:1 (0:0)
fotbalistům Určic ale měli namále.
výkon a doufám, že takto budou
Hosté se poměrně brzy ujali vepokračovat i dál,“ nešetřil optimis- Branky: 84. Dostálík – 55. Šimek.
dení a po změně stran se jim ještě
mem Evžen Kučera.
(jim) Rozhodčí: Lizna – Hubený, J. Horák.
Sestava Nezamyslic: Soldát – Hájek,
Moler, Král, Machálek – M. Přikryl (66.
Fiala), Mariánek (74. Frgál), P. Horák
Disciplinární komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 3. záøí 2015 rozhodla:
III, Máj – Mir. Lakomý, Kratochvíl (60.
1. Nepodmíněně:
2. Různé:
Dostálík). Trenér: Vlastimil Michlíček.
Ondřej Tomek (FK Němčice nad Hanou) – 1 SU od 31.8.2015, DŘ čl. 46.
Na příští zasedání 10. září 2015 zve komise hlavního pořadatele utkání Přemyslovice - Němčice Jo- Sestava Vrchoslavic: Jurčík – TrávMichal Tomek (FK Němčice nad Hanou) – 3 SU od 31.8.2015, DŘ čl. 45/1.
sefa Kučeru,vedoucí družstva domácích Vladimíra Trundu a rozhodčího utkání Dušana Vachutku.
Tomáš Křeček (TJ Sokol Kladky) – 1 SU od 31.8.2015, DŘ čl. 43.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS,
Alexandr Hangurbadžo (TJ Haná Prostějov - dorost) – 1 SU od 31.8.2015, DŘ čl. 43.
souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

4
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TJ Sokol Klenovice na Hané
SK Námìšť na Hané
2:0 (1:0)

stali do několika příležitostí. Deset minut
před koncem se nám podařilo jednu proměnit a uklidnilo se to. Líbil se mi přístup
a výkon zejména v podání Poláka, Radka
Cetkovského, Tomáše Cetkovského, Prášila a Smékala, každý zápas nad všemi ční
Rozehnal. Chtěli bychom to potvrdit v Čechovicích, snad se nechytnou proti nám
a nechají si to až na ten další zápas.“

´
´
zapasove
´ˇ
menicko

IV. TØÍDA:
6. kolo, neděle 13. září, 16.00:
Pavlovice u Kojetína - Přemyslovice
„B“, Biskupice - Pivín „B“ (sobota
12.9., 16.00), Želeč - Mostkovice
„B“, Plumlov „B“ - Tvorovice, Brodek u Prostějova „B“ volno.
PØEBOR OFS
PROSTÌJOV DOROSTU:
6. kolo, neděle 13. září, 10.00:
Kralice na Hané - Brodek u Prostějova, Otaslavice - Haná Prostějov,
Brodek u Konice - Plumlov (11.00),
Pivín - Nezamyslice (13.30).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DIVIZE ŽEN, SKUPINA „B“:
6. kolo: Šardice - Kostelec na
Hané (sobota 12.9., 16.00), Medlánky - Mostkovice (neděle 13.9.,
16.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu!
(jim)

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz

Pivín se doma natrápil, nikdo jiný nevyhrál

Určice se držely, na Velké Losiny to ale nestačilo
VEL
URČ

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„První poločas byl nejen výsledkově,
ale i herně vyrovnaný, šance byly na
obou stranách. Utkání bylo nervózní
a po přestávce bylo jasné, že zápas rozhodne vstřelená branka. Po prohraném
souboji se už po pěti minutách druhé
půle míč odrazil k hráči Lipové, který
z hranice velkého vápna prostřelil vše
před sebou. Takto brzký gól nás zlomil
a při snaze o vyrovnání chyběly finální
přihrávky. Zkusili jsme více otevřít hru,
ale z jednoho protiútoku hostí skončila
lehce tečovaná střela u tyče a bylo rozhodnuto.“

Hodnocení hrajícího trenéra Lipové
Pavla Růžičky:
„S utkáním jsem jednoznačně spokojen,
nejen kvůli cenným třem bodům z hřiště
soupeře, ale také vzhledem k faktu, že jsme
domácí nepustili do vážnější šance. Utkání
se nám podařilo rozhodnout během dvaceti minut po začátku druhého poločasu.“
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kopanou ČUS Prostějovska.
(kopa,son)

níček, Kankovský, Spiller, Martinec (56.
Olšanský) – Holub, Hradil, Jiříček (46.
P. Horák st.), P. Horák ml. – Konupka,
Šimek (80. Menšík). Trenér: Dušan
Václavíček.

TJ Sokol v Pivínì
1.FC Viktorie Pøerov „B“
2:1 (0:1)

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Hosté přijeli dirigováni zkušeným koučem Ditrichem a v první půli byli fotba-

lovější. Hráli jednoduchý a hezký fotbal
na dva doteky a náběhy, po naší chybě
se také dostali do vedení. Nám naopak
chyběla bojovnost, chuť hrát, fotbalovost, prostě všechno. O přestávce tak nastala bouřka v kabině a nastal zlom, vrátil
se úplně jiný Pivín, takový, jaký si přeju.
Musel jsem sáhnout i k jednomu střídání a do brány šel Laďa Krč, brzy poté
musel pro zranění ze hry jeho syn. Ze
standardky jsme srovnali a pak jsme je
dál mačkali, mrzí mě ale, že jsme vyhráli
zrovna po takovém gólu, který bych asi
já neuznal. Situaci jsem úplně neviděl,
ale po souboji zůstal ve vápně ležet gólman soupeře, rozhodčí nechal ve hře
pokračovat a my jsme docílili branky.
Mrzí mě, že se stále na internetu uvádí,
že podplácíme rozhodčí, nic takového
není pravda. Za výborně odehraný zápas
si zaslouží pochvalu Radek Švéda a trenérův štrůdlík byl za jedenáct. (smích)“

21. Preisler, 86. Vyhlídal. Rozhodčí: Gábor – Žvátora, Janáček. Sestava Kostelce na Hané: J. Menšík – Chocholáč, Baláš, Chytil, Zatloukal – Vařeka, T. Menšík,
Grepl (65. Muzikant, 71. Božek), Grepl,
Vyhlídal – Preisler, Lužný. Trenér: Ivo
Vykopal.

Hodnocení trenéra Kostelce na Hané
Ivo Vykopala:
„Dá se říci, že jsme dali sedm gólů. Tři
do sítě Čekyně a další čtyři jsme jí připravili nedůrazem v obraně a přihrávkami, kdy se trefovali z bezprostřední
blízkosti. Byl to nejslabší soupeř, přesto
s nimi máme bilanci tří porážek. Spokojili jsme se s jejich velmi špatnou
obranou, byli zralí na mnohem větší
příděl branek. Bohužel hráči druhé
vlny nechávali naše útočníky samotné
před brankářem, i tak jsme si vytvořili
fůru šanci. V závěru se nám podařilo
alespoň snížit, vyrovnat už ne. Sami
TJ Sokol Èekynì
jsme ale dali možnost soupeři, aby se
TJ FC Kostelec na Hané
s námi vypořádal, některým hráčům se
4:3 (2:2)
navíc tolik nedařilo. I tak ale stačilo vyBranky Kostelce na Hané: 12. Půčala, užít jen polovinu šancí a už po poločase
41. Tvrdoň, 49. a 60. Navrátil – 7. Lužný, by nebylo co řešit.“
(jim)

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

Derby chudá na góly, Hvozd plichtil s Protivanovem
Hvozd
Jesenec

I.B třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Los geograficky prostřední ze tří skupin I. B třídy si s regionálním
Otinoves
kvartetem trochu zalaškoval. V pátém kole
této soutěže se totiž konala jen dvě derby,
hned v sobotu se Jesenec představil na půdě Otinovsi a v hodně diskutovaném utkání
padl 0:1. O den později pak Hvozd přivítal na svém trávníku hráče
Protivanova a toto utkání nabídlo o branku více, přičemž ani jeden
gólman neudržel čisté konto. Zrodila se tak remíza 1:1, která prodloužila čekání domácích na výhru i hostující neporazitelnost.
Protivanov

FC Hvozd
TJ Sokol Protivanov
1:1 (0:1)

Branky: 65. P. Grulich – 26. T. Pospíšil. Rozhodčí: Molík – Sládek, Grygar.
Sestava Hvozdu: Koutný – Antl (46.
Szekulics), Z. Poles, Mlýnský, J. Bílý – P.
Grulich (63. P. Muzikant), Vánský, O.
Procházka, Fiala (81. Spurný), Krása
(56. V. Bílý) – Křeček (86. D. Grulich).
Trenér: Rudolf Švehla. Sestava Protivanova: M. Piták – M. Bílek, Dvořák
(52. D. Nejedlý), Vybíhal, M. Sedlák
– D. Sedlák (59. Sekanina), M. Pospíšil, Kropáč, T. Pospíšil (83. Milar)– F.

Pospíšil (81. Šindelka), Grmela (63. R. spravedlivá a s bodem musíme být spoko- trefil i Tomáš Pospíšil. Poté jsme polevili
jeni, i když už jsme chtěli konečně zvítězit.“ a upustili od trendu, a domácí byli blízko
Sedlák). Trenér: Josef Pospíšil.
srovnání. To když tečovaný pokus brankář
Hodnocení trenéra Hvozdu
Hodnocení trenéra Protivanova
vyrazil a poté jsme měli dvakrát namále při
Rudolfa Švehly:
Josefa Pospíšila:
tyčkách. Ve druhé půli měli domácí až moc
„Bylo to bojovné a vyrovnané utkání. Hos- „Je to pro nás takové malé zadostiučinění, četné standardní situace a po jednom faulu
té vedli, ale my jsme také měli šance, v prv- že jsme konečně dokázali na pouť bodovat. jsme neuhlídali jejich hráče na zadní tyči,
ní půli jsme dvakrát trefili tyčku a jednou A byl to celkově úspěšný víkend, dorosten- trefil se do šibenice. Regionální soupeře
břevno. Hrálo se od šestnáctky k šestnáctce ci a žáci vyhráli, muži dvakrát remizovali. tak máme za sebou s bilancí jedné výhry
a hru hodně ovlivňoval vítr, brankové pří- Vzhledem k povětrnostním podmínkám a dvou remíz.“
ležitosti se vyskytovaly na obou stranách. a malému hřišti se až moc nakopávalo.
TJ Otinoves
Inkasovali jsme po našem autu, kdy nám Jakmile se nám podařilo získat míč pod
SK Jesenec-Dzbel
soupeř vzal míč a jako už několikrát doká- kontrolu a hrát po zemi, měli jsme mírnou
1:0 (1:0)
zal využít brejk. Vyrovnat se nám podařilo převahu. To jsme potvrdili několika šance(jim)
ze standardní situace. Remíza je celkově asi mi a z další přímočaré akce se pak konečně Více na straně 35
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fotbal

LAŤKA SE ZVEDÁ, FOTBALISTKY MÍŘÍ DO DIVIZE
Kostelec se vrací po několika letech v okresu, pro Mostkovice to bude premiéra
Texty připravili: Jiří Možný a Zdeněk Vysloužil

PROSTĚJOVSKO Částečně do neznáma vstoupily 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 grupy a s blížícím se obdobím burčáku
a posléze úrody klasického vína je tak čekají příjemné cesty na Břeclavsko a Hodonínsko.
SOUPISKA TJ FC KOSTELEC NA HANÉ - SEZÓNA 2015/2016
Brankářka: Eliška DRÁPALOVÁ
Obránkyně: Pavlína HRAZDILOVÁ, Věra SMIČKOVÁ (prodlouženo
hostování Nové Sady), Kateřina ŠIMKOVÁ, Veronika ZAPLETALOVÁ,
Tereza TICHÁ (hostování Zbrojovka Brno).
Záložnice: Klára KNÁPKOVÁ, Martina PITÁKOVÁ, Barbora ADAMOVÁ, Nikola URBANOVÁ, Nikola ZAHARDNÍČKOVÁ, Veronika PALIČKOVÁ, Tereza STROUHALOVÁ (hostování Lažany).
Útočnice: Kateřina MARKOVÁ (prodlouženo hostování Nové Sady),
Kristýna VYKOPALOVÁ, Pavlína LÁTALOVÁ, Nicole GRYGAROVÁ,
Petra VÁCLAVKOVÁ, Gabriela Řezníčková.
TRENÉR: Marek JELÍNEK VEDOUCÍ DRUŽSTVA: Petr URBAN
TJ SOKOL MOSTKOVICE
SEZÓNA 2014/2015

TJ FC KOSTELEC NA HANÉ
SEZÓNA 2014-2015

Brankáři:
Eliška DRÁPALOVÁ
14 0
Martina KŘUPKOVÁ
3
1
Obránci:
Věra SMIČKOVÁ
15 9
Pavlína HRAZDILOVÁ
16 4
Kateřina ŠIMKOVÁ
16 3
Veronika ZAPLETALOVÁ
16 1
Záložníci:
Martina PITÁKOVÁ
14 18
Lucie HÁJKOVÁ
16 15
Nikola URBANOVÁ
15 10
Nikola ZAHARDANÍČKOVÁ
15 5
Klára KNÁPKOVÁ
14 5
Barbora ADAMOVÁ
14 4
Veronika PALIČKOVÁ
8
2
Eliška PÍCHALOVÁ
4
0
Lucie TOMEŠOVÁ
1
3
Útočníci:
Kateřina MARKOVÁ
16 23
Kristýna VYKOPALOVÁ
12 11
Nicole GRYGAROVÁ
7
3
Pavlína LÁTALOVÁ
6
8
Gabriela ŘEZNÍČKOVÁ
4
3
Petra VÁCLAVKOVÁ
11 1
Poznámka: v prvním sloupci počet odehraných
utkání, ve druhém počet vstřelených branek

www.
vecernikpv.cz

Brankáři:
Monika MIKEŠOVÁ
15 0
Obránci:
Nela HASOVÁ
10 0
Karolína KOUDELKOVÁ
13 0
Terezie KOZLOVSKÁ
9
0
Nela KRAVÁKOVÁ
16 0
Petra KUBÁTOVÁ
3
0
Tereza ŠTĚFKOVÁ
15 0
Natálie VAVERKOVÁ
10 0
Záložníci:
Dagmar GOROŠOVÁ
6
0
Denisa HALUZOVÁ
13 1
Klára HEJCMANOVÁ
10 0
Petra HOLUBOVÁ
14 1
Eliška CHYTILOVÁ
8
0
Kateřina JANČÍKOVÁ
15 0
Barbora KARAFIÁTOVÁ
12 0
Mariana MLČOCHOVÁ
6
1
Hana PTAČNÍKOVÁ
12 2
Solange SOARES
4
2
Karolína VINKLEROVÁ
6
0
Útočníci:
Karolína BOROVCOVÁ
2
0
Marie DOMESOVÁ
16 9
Michaela KAMENOVOVÁ
4
0
Lenka KARAFIÁTOVÁ
15 1
Tereza KARAFIÁTOVÁ
2
0
Nikola OŠŤÁDALOVÁ
11 3
Poznámka: Za jménem následuje počet zápasů
a branek.

SOUPISKA TJ SOKOL MOSTKOVICE - SEZÓNA 2015/2016
Brankářka: Monika MIKEŠOVÁ
Obránkyně: Nela HASOVÁ, Karolína KOUDELKOVÁ, Tereza KOZLOVSKÁ, Nela KRAVÁKOVÁ, Tereza ŠTEFKOVÁ, Natálie VAVERKOVÁ
Záložníce: Dagmar GOROŠOVÁ, Denisa HALUZOVÁ, Klára HEJCMANOVÁ, Petra HOLUBOVÁ, Eliška CHYTILOVÁ, Kateřina JANČÍKOVÁ, Barbora KARAFIÁTOVÁ, Mariana MLČOCHOVÁ, Hana
PTAČNÍKOVÁ, Solange SOARES, Karolína VINKLEROVÁ
Útočníce: Karolína BOROVCOVÁ, Marie DOMESOVÁ, Michaela KAMENOVOVÁ, Lenka KARAFIÁTOVÁ, Tereza KARAFIÁTOVÁ, Nikola
OŠŤÁDALOVÁ
Trenér: Jaroslav KARAFIÁT
Asistent: Robert KARAFIÁT
KONEÈNÁ TABULKA OBLASTNÍHO PØEBORU ŽEN:

1.
2.
3.
4.
5.

TJ FC Kostelec na Hané
TJ Tatran Kohoutovice
TJ Sokol Mostkovice
SK Olympia Ráječko
TJ Sokol Drnovice

16
16
16
16
16

TABULKA DOMA:

1. Kostelec
2. Kohoutovice
3. Mostkovice
4. Ráječko
5. Drnovice

8
8
8
8
8

8
5
4
2
0

0
0
2
1
0

0
3
2
5
8

8
8
8
8
8

8
4
3
3
0

0
2
1
1
0

0
2
4
4
8

0
3
2
1
0

0
5
6
11
15

128:3
51:31
23:27
15:68
14:102

48
27
26
13
3

(24)
(3)
(2)
(-11)
(-21)

TABULKA VENKU:

81:2 24
32:12 15
8:7 14
8: 26 7
6: 49 0

TABULKA PODZIM:

1. Kostelec
2. Kohoutovice
3. Mostkovice
4. Ráječko
5. Drnovice

16
8
8
4
1

64:3
24:13
4:16
10:25
4:49

1. Kostelec
2. Kohoutovice
3. Mostkovice
4. Ráječko
5. Drnovice

8
8
8
8
8

8
3
4
2
1

0
3
0
0
0

0
2
4
6
7

47:1 24
19:19 12
15:20 12
7:42 6
8:53 3

TABULKA JARO:

24
14
10
10
0

1. Kostelec
2. Mostkovice
3. Kohoutovice
4. Ráječko
5. Drnovice

8
8
8
8
8

8
5
4
1
1

0
1
1
0
0

0
2
3
7
7

64:0 24
19:11 16
27:18 13
5:43 3
10:53 3

CELKOVÉ STATISTIKY SOUTÌŽE

Nejlepší střelkyně: 23 – Kateřina Marková, 18 – Martina Pitáková, 15 –
Lucie Hájková, 11 – Kristýna Vykopalová (všechny Kostelec na Hané),
Michaela Pokorná (Kohoutovice), 10 – Nikola Urbanová, 9 – Věra Smičková (obě Kostelec na Hané), Kateřina Zoubková (Ráječko), 8 – Marie
Domesová (Mostkovice), Pavlína Látalová (Kostelec na Hané), Nikoleta Mernyová (Kohoutovice).
Žluté karty: 2 – Lucie Brodecká (Drnovice), 1 – Věra Smičková, Lucie
Hájková (obě Kostelec na Hané), Renata Chloupková (Drnovice), Lucie
Honsnejmanová (Ráječko).
Zdroje: www.fotbal.cz

Mostkovičanky nechtějí být poslední
Fotbalistky Sokola Mostkovice mají
za sebou premiérovou soutěžní sezonu, v níž si vedly až nad očekávání úspěšně. Družstvo tvořené jen
několika hráčkami se zkušenostmi
z ostrých zápasů se nejprve rok poctivě připravovalo, poté naskočilo do oblastního přeboru Blanenska. V konkurenci dalších čtyř účastníků dvou
sousedících okresů se velice rychle
rozkoukaly a výsledkem bylo atakování těch úplně nejvyšších příček.
A pro letošní rok je tu další velká výzva
- popasovat se v třetí nejvyšší domácí
soutěži - Moravskoslezské divizi.
„Šestadvacet bodů je skvělý počin, jen
bod nás dělil od druhého místa. Na jaře
jsme prohráli jen dva zápasy s Kostelcem a jednou remizovali s Kohoutovicemi, což nás stálo druhé místo. Panuje
tak velká spokojenost,“ nezastíral po výborně zvládnutém ročníku 2014/2015
hlavní trenér Jaroslav Karafiát.
Na podzim stačila Mostkovičankám
k bodům pravidelně i jedna vstřelená
branka, výsledkem 1:0 se družstvu podařilo vyzrát na Drnovice i Ráječko, bez
branek tehdy skončil zápas s Kohoutovicemi. V jarní části pak výrazně zesílila i
ofenzivní hrozba a výsledkem bylo hned
devatenáct vstřelených branek, což přispělo k pěti výhrám a jedné remízy. Ved-

lo to k atakování druhé pozice, což se jen
těsně nepodařilo Píle, touha zlepšovat se
a současně dobrá parta pokračuje v týmu
i nadále, i proto panuje na prahu nového
ročníku optimismus, byť kouč uznává
úroveň soutěže. „Doufám, že se budeme snažit hrát fotbal. Naším cílem je
stejně jako když jsme začínali hrát okres
neskončit poslední. Jdeme do něčeho
neznámého, takže musíme být pokorní,
protože naši soupeři hrají na nějaké úrovni již několik let. I pro mě to bude trochu
neznámá,“ sdělil Večerníku Karafiát.
Osobně by tak uvítal strávit ještě jednu
sezonu v oblastním přeboru, nebylo
však na výběr. „Měli jsme jen dvě možnosti. Buď to zrušit, nebo přihlásit divizi.
Kdybychom to zrušili, tak dva roky práce by vyšuměly, proto jsme se i na základě výsledků v okrese rozhodli do divize
jít,“ upozornil.
V letním přípravném období uhrály
Mostkovičanky remízu s Líšní, následně se zúčastnily mezinárodního turnaje
ve Vlkoši a v generálce si poradili s Kotvrdovicemi. Právě Líšeň i Vlkoš budou
jedněmi z nových soupeřů, klasikou
bude i derby s Kostelcem na Hané.
A zcela nové budou souboje proti Velkým Pavlovicím, Podivínu, Šardicím,
Mutěnicím a Medlánkám. Domácí
zápasy se budou hrát v Mostkovicích

Ve všech dosavadních zápasech měly navrch Kostelečanky (v bílém), fotbalistky Mostkovic však věří, že nyní už přišl i jejich čas. Foto: archiv Večerníku
i nadále v neděli od desáté hodiny
ranní. „Já se těším na každý zápas, ale
je pravda, že s Kostelcem se holky znají
a je to trochu vyhecovanější. Prostě takové derby, jak má být. Předpokládám,
že nahoře bude hrát Vlkoš, počítám
i s Kostelcem a Medlánkami,“ odhaduje
Karafiát sílu svých soupeřů.
Nepříjemným zjištěním pro kouče jsou
naopak vynucené zásahy do základní
sestavy. Vinou vážných zranění, budou
dlouhodobě mimo hru Štefková, Lenka Karafiátová, Kozlovská a Holubová.
Komplikací je také konec hokejového
střídání, nyní už bude moci dojít pouze k
pěti zásahům do sestavy. „Chtěli bychom
střídat hokejově i dál, mělo to své výhody. Hráli jsme první sezonu, holkám je
potřeba říkat mnohem víc věcí, než když
budou hrát třeba pět let. Ten prostor tam
byl i během zápasu, teď už to bude trochu

horší, věřím ale, že si na to zvyknou,“ poznamenal k tomu trenér.
Osobně věří, že si družstvo poradí
i s možným příchodem horších výsledků a neprojeví se to nijak negativně. „Za
měsíc budeme moudřejší. Věřím ale, že
díky partě to nějak zvládneme, i když
výsledky třeba nebudou takové jako
v okrese. I z proher si něco musíme vzít.
Nyní to byla opravdu kolektivní práce všech, na výsledcích se podílel celý
tým,“ nechtěl vyzdvihovat individuality.
A poděkování Jaroslava Karafiáta mířilo i směrem k celému fotbalovému
oddílu, TJ Sokol, obci i dalším sponzorům a příznivcům. „Fanoušci nám při
domácích zápasech vytvořili suprovou
atmosféru, bylo to neskutečné a holky si
to užívaly. No a nyní budeme jezdit ven
mikrobusem,“ zmínil závěrem velkou
novinku.

Kostelečanky nadělovaly, Mostky začaly porážkou
ková, 15. Zahradníčková, 23. Pitáková,
36. Tichá, 41. a 62. Vykopalová. Rozhodčí: Nejezchleb – Němec, Procházka.
Sestava Kostelce na Hané: Drápalová
– Hrazdilová, Tichá, Urbanová, Šimková
– Knápková (80. Marková), Strouhalová,
Pitáková, Paličková (56.Václavková)–Zahradníčková (63. Látalová), Vykopalová
(75. Grygarová). Trenér: Marek Jelínek.
Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Marka Jelínka:
„Panuje spokojenost, vysoko jsme
vyhráli a holky hrály dobře. Pomohlo
nám, že jsme mohli vidět Líšeň v poháru proti Mostkovicím, dopoledne
jsem se takto byl podívat i na Mutěnice,
protože jinak je to velká neznámá. První
poločas to bylo velice dobré, podařilo
se nám navázat na výkon proti Horním
Heršpicím, bylo to technické a rychlé,
TJ FC Kostelec na Hané
z toho pramenily góly. Ještě do sedmdeSK Líšeò
8:0 (6:0)
sáté minuty to bylo dobré, pak už začaly
Branky: 10. a 53. Strouhalová, 12. Knáp- hráčkám docházet síly, dohrávalo se bez
PROSTĚJOVSKO S poloviční
úspěšností skončilo první divizní
kolo pro regionální fotbalistky. Kostelecký výběr navázal na suverénní
jízdu uplynulou sezonou a vítězně
vstoupil i do ročníku 2015/2016,
proti Líšni neměl vážnější potíže a již
v první půli nasázel hostujícím hráčkám šest branek. Comeback zpět do
třetí nejvyšší soutěže tak byl vítězný
a navíc s nulou, získat tímto stylem
tři body se jim podařilo již podesáté
za sebou. To Mostkovičanky si odbyly úplnou premiéru takto vysoko.
Bodů se sice nedočkaly, hned na
úvod ale ukončily čekání na první
vstřelenou branku, po hodině hry se
o to postarala kanonýrka Marie Domesová.

větších šancí a stala se z toho taková plácaná. Apelovali jsme na to, aby se i v této
soutěži mohlo střídat hokejově, bohužel
se tak nestalo. Holky si na to musí zvyknout, pozitivní ale je, že můžeme střídat
až sedmkrát. Když budeme kompletní,
tak budu mít na každý post dvě hráčky,
tentokrát mi chybělo hned pět hráček.“
TJ Sokol Mostkovice
TJ Sokol Mutìnice
1:3 (0:0)

Branky: 63. Domesová – 55. Chromečková, 70. Špérová, 78. Pavková.
Rozhodčí: Hlubinka – Kopecký, Dokoupil. Sestava Mostkovic: Hasová
– Hejcmanová, Koudelková, Kraváková, Vaverková – Jančíková, Haluzová,
Holubová, Mlčochová (62. Gorošová) – Ošťádalová (75. Ptačníková),
Domesová. Trenér: Jaroslav Karafiát.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jaroslava Karafiáta:

„Bohužel premiéra byla s prohrou,
holky ale nezklamaly a podaly bojovný a týmový výkon. Soupeř byl
lepší a výhru si zasloužil, věřím ale, že
když budeme kompletní, tak budeme rovnocenným soupeřem. Kromě
dlouhodobě zraněných nám chyběly
i Mikešová, Soli, Chytilová, Barča Karafiátová a lehce zraněná je Ptačníková, sestava se nám tak hodně rozpadla
a těžko jsme ji tvořili, v základu nastoupily i dvě čtrnáctileté hráčky. Soupeř
byl fotbalovější, my to nahrazovali bojovností a obětavostí, holky hrály to, na
co měly. Nevěděli jsme, co od soupeře
čekat, projevilo se ale, že hrají už několik let. Byl silný na míči a měl šikovný
střed zálohy.“
Ostatní výsledky 1. kola Moravskoslezské divize žen, skupiny
„B“: Velké Pavlovice – Podivín 2:1,
Vlkoš – Šardice 7:1, Medlánky volný
los.

„MOHLI BYCHOM SE POHYBOVAT NAHOŘE,“ VĚŘÍ SVÝM SVĚŘENKÁM MAREK JELÍNEK
Svou třetí sezónu v pozici hlavního trenéra načne
na lavičce kosteleckých děvčat Marek Jelínek,
jenž převzal žezlo po Petru Mertovi. Původně mělo jít jen o nucený záskok, ale vzhledem
k okolnostem se stal Marek Jelínek koučem na
plný úvazek. „Nejsou lidi! Sháníme k holkám někoho prakticky od začátku mého působení. Nikdo
se do toho však nehrne,“ poznamenal lodivod,
jenž s děvčaty loni suverénně ovládl okresní přebor a chystá se na divizi. Vyšší soutěž je pro trenéra
i děvčata velkou výzvou.
●● Jak proběhla příprava na novou sezónu?
„Pracujeme ve skromných podmínkách. Připravovali
jsme se výhradně v domácím prostředí, žádné soustředění jsme si dovolit nemohli. Navíc byla spousta hráček na dovolených, tak jsme ani nemohli navýšit počet
tréninků. Využívali jsme i sobotní termíny, abychom
vyhověli většině děvčat. S účastí jsem spokojený, v rámci
možností chodilo holek dost.“
●● Na co jste zaměřili?
„Hlavní důraz jsme kladli na kondici. Rozdíl mezi oběma soutěžemi bude znatelný a fyzička bude potřeba.
V okresu nás nikdo moc neprověřil, většinou to byly zápasy na jednu branku. Trochu jsme po téhle stránce polevili, takže jsme museli přepnout na náročnější režim.“
●● Kolik jste absolvovali přípravných zápasů?
„Sehráli jsme jen dva. Holky byly na brigádách, užívaly
si prázdnin. Na více utkání bychom nedali dohromady adekvátní sestavu. V obou případech jsme zvítězili,
s Kotvrdovicemi 3:1 a Horními Heršpicemi 6:0.“

●● Jakých doznal změn loňský kádr?
„Minimálních. Na půlroční hostování do 1.FC Olomouc odešla Lucka Hájková. Snažíme se doladit hostování dvou hráček z Brna. Jedna hrávala za Zbrojovku,
druhá za Lažany. Jedná se o Terezu Strouhalovou a Terku Tichou. Jinak by měl zůstat kádr stejný jako v minulém ročníku.“
●● Lucka Hájková patří k zakládajícím členkám
kosteleckého týmu, byla jednou z klíčových opor.
Její odchod je překvapivý...
„Nevím z jakého důvodu, ale Lucka začala být problémovou hráčkou a trošku blbnout. Její výkony už nebyly takové, jaké bychom od ní očekávali. Možná u ní
zafungovala nějaká ponorka... Doufám, že se v novém
působišti vzpamatuje, hlavně co se týká disciplíny.
U nás byla jednou z nejlepších hráček, ale nedávala
tomu tolik, kolik by bylo potřeba.“
●● Jak se jeví dvě nové posily?
„Za prvé se přiznám, že je moc neznám. Obě delší dobu nehrály, jedna neměla dokonce registraci
u FAČR... Poprvé jsem je tedy viděl naostro až v přáteláku s Heršpicemi a musím uznat, že se projevily velmi dobře! Předpokládám, že náhrada za Lucku bude
adekvátní. Doufám, že se nám jejich hostování podaří
dotáhnout do konce.“
●● S jakým cílem vstupujete do sezóny?
„Vůbec nevím, co mám od divize čekat! Pokud bychom
ale hráli tak jako poslední přípravu s Heršpicemi, věřím,
že bychom se mohli v tabulce pohybovat nahoře.“
●● Nemáte strach z toho, jak dopadne na holky

Kostelecký trenér Marek Jelínek cítí výzvu.
Foto: Zdeněk Vysloužil
případná porážka? Téměř dva roky v mistráku neprohrály...
(smích) „To je pravda. Čekal jsem, že nás Heršpice prověří více a dají nám třeba na zadek. Holky však zahrály
velmi dobře, na druhou stranu je škoda, že nedostaly
pořádně do těla.“
●● Koho považujete za největšího favorita soutěže?
„Rozhodně asi Medlánky, které loni divizi vyhrály. Kvalitní jsou i Velké Pavlovice. Vůbec však netuším, jak jsou
na tom další týmy. Je to krok do neznáma.“
●● Cítíte z děvčat očekávání, nažhavení?
„Každopádně! Po loňsku, kdy vyhrály všechny zápasy,
navíc vysokým rozdílem, už jsem na nich viděl, určitou
ztrátu motivace. Cítím, že se těší, je to vidět i na přístupu
k tréninku. Makají naplno!“
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BYL TO NEJLEPŠÍ ROČNÍK, JAKÝ SE PODAŘILO USPOŘÁDAT!
Texty: Jiří Možný. Foto: Jiří Možný, Zdeněk Vysloužil

„SPORTOVNĚ UŽ TO VÝŠ ANI NEJDE,“ JÁSAL

NADŠENÝ ŠÉF POŘADATELŮ Z SKC PETR ŠRÁMEK

PROSTĚJOV Jen v superlativech
hodnotil v pořadí šestnáctý ročník
Grand Prix Prostějov v dráhové cyklistice předseda pořádajícího SKC TUFO
Prostějov Petr Šrámek (na snímku).
Šéfa nadchla úroveň závodů, organizační zvládnutí akce i ohlasy z řad
návštěvníků i samotných jezdců.

BYLI JSME
U TOHO

„Pocity jsou fantastické, jde vlastně o vyvrcholené výročí sto třiceti let od založení klubu.
Byl to nejlepší ročník, jaký se nám podařilo
uspořádat! Stojí za tím usilovná práce našeho
oddílu a také Ricardo Racing Teamu. Na naše
poměry šlo o velice nákladnou akci, ale díky
všem sponzorům v čele se Statutárním městem Prostějov a Olomouckým krajem se nám
vše podařilo velice dobře zvládnout,“ hovořil
nadšeně Petr Šrámek, první muž prostějovské
cyklistiky.
Letos se na Hanou sjel rekordní počet medailistů z mistrovství Evropy, světa či olympijských her a počet i poloha zúčastněných států „Sešla se tu neskutečná sportovní konkurennapovídá, že akce získává pozitivní zvuk po ce a výš už to snad ani nejde posunout, byť
celém světě.
třeba Njisane Phillip sem chce jezdit každým

rokem, stejně tak třeba Aaron Gate. I zahraniční trenéři žasli, že třeba takovou vylučovačku ještě neviděli. Jelo se v úžasném tempu
a nasazení bylo enormní, pro mě to byl největší sportovní zážitek,“ rozplýval se šéf SKC
TUFO.
A pozitivně viděl i vystoupení prostějovských
závodníků, kteří na sebe dokázali i v silné konkurenci upozornit. „Vojta vyhrál bodovačku
v omniu a příjemně překvapil Luďa Lichnovský, hlavně v hromadných disciplínách se
neztratil. V madisonu se pak velice rozumně
soustředili na prémie, na celkové pořadí už

neměli síly,“ povšiml si Petr Šrámek. I proto by pro příští rok rád sestavil duo čistě pro
závěrečnou bodovačku dvojic. „Přáním je to
ještě trochu posílit a zvýšit výkonnost, letos
nás potkala nepříjemnost, když týden před
závodem utrpěl pád Petr Lechner,“ zmínil
parťáka Jana Dostála. Ti nakonec bonbónek
pátečního večera nedokončili.
Slova chvály šéfa zdejšího úspěšného klubu
mířila rovněž směrem k dvojici komentátorů Svatopluku Buchtovi a Lukáši Thunovi
i všem, kteří do prostoru velodromu v Kostelecké ulici zamířili. „Diváci byli výborní a pa-

Obchodní a mediální partneři SKC TUFO
O Prostějov
ostějov

hlavní mediální
partner

Richard Šmída: „JE TO ZLATÝ HŘEB SEZONY“

PROSTĚJOV Od samého počátku
stojí u tradice pořádání Memoriálu
Otmara Malečka Ricardo Racing
Team. Nejprve se tato cyklistická
stáj vedená Richardem Šmídou (na
snímku) staral o organizaci společně
s Duklou Praha, v posledních letech se
jedná o akci s SKC TUFO Prostějov.
„Pepa Kratina byl s Otou Malečkem
dobrý kamarád, proto jsme klání
nejprve dělali společně, Praha je ale
poměrně daleko a chtěli jsme, aby do
toho byl více zapojen Prostějov. Podílí se na tom víc lidí, všichni se dobře
známe a každým rokem se nám daří
posouvat laťku výš a výš. Je to zlatý
hřeb sezony,“ těší Šmídu.
Letošní ročník nebyl v tomto ohledu
výjimkou a šéf oddílu je stále plný

dojmů z toho, jak vše probíhalo a jak
se vše podařilo. „Mohu hovořit jen
v tom nejlepším, moc se mi podnik
líbil. Tak osmdesát procent úspěchu tvoří počasí a letos nám vyšlo
na jedničku, stejně tak seděl časový
harmonogram a vše na sebe plynule
navazovalo. Sportovně i pořadatelsky
se tedy memoriál vydařilo,“ zářil spokojeností.
Osobně si užíval, že do Prostějova
přijela špička v elitní kategorii i mezi
mládeží, dosahované časy byly velice
kvalitní. „Vše skutečně vyšlo, jak mělo.
Snažili jsme se to pořadatelsky co nejlépe vymyslet a sponzoři nám vyšli
vstříc, takže jsme mohli pozvat elitní Pro další roky už má vymyšlenou
závodníky. Za to jim patří velké podě- jednu novou atrakci pro doprovodkování,“ neopomněl Šmída zdůraznit. ný program, vše ale závisí na zajištění

dostatečného množství finančních
prostředků. „Mým velkým snem je
přivést sem znovu závody za motorovými vodiči. Je to velice atraktivní,
jezdci dosahují rychlosti sedmdesáti
kilometrů v hodině a nechybí ani typický zvuk. V Česku se to již vůbec
nejezdí, věnují se tomu jen dvě skupiny na světě. Proto jde o poměrně náročný plán a vše by vyšlo na tři sta tisíc
korun. Ale rádi bychom tuto myšlenku zrealizovali,“ věří Richard Šmída
s tím, že se jednou skutečně dočká...
Vedle pořádání tohoto závodu se
jím vedená stáj zaměřuje zejména
na horská kola a touhou je zaměřit
se ještě více na mládež a úžeji spolupracovat třeba právě s SKC TUFO
Prostějov.

FOTO
VEÈERNÍKU

Při vstupu na velodrom vítaly všechny návštěvníky sličné dívky,
u nichž mohli příchozí do kasičky odevzdat dobrovolné vstupné.

Fotoreportáž
jakký byl mem
moriáál....

tří jim poděkování, že jich tolik přišlo. Mohli
vidět zblízka tvrdé souboje v obrovské rychlosti,“ sdělil Šrámek.
A sotva jeden ročník skončil, už začnou přípravy toho dalšího, aby se i Memoriál Otmara Malečka 2016 vydařil na jedničku. „Nyní
tu máme ještě plno papírování, ale opět od
října začneme. Organizačně to ještě chceme
posunout dál, chtěli bychom oddělit odpolední a večerní program zajímavou přestávkou pro dospělé i děti,“ nastínil plány a představy do budoucna předseda SKC TUFO
Prostějov.

„Chceme tu vítězit jako dříve Kadlec s Kaňkovským,“

přejí si novopečení vítězové Rugovac a Sisr
Njisane Phillip dělal i na vypůjčeném kole, co mohl, hvězda z Karibiku
se však ve sprintu ani keirinu přes čtvrtfinále nedostala.

Polský jezdec Kamil Kuczynski si na konci keirinu ošklivě natloukl, po
úvodním ošetření však nakonec za potlesku diváků odešel po svých.

Loňský vládce prostějovských závodů Alex Buttazzoni, si tentokrát
výstupu na nejvyšší stupínek neužil. Nejlepším výsledkem italského
sympaťáka bylo druhé místo ve scratchi.

Po bok závodníků, jimž se alespoň
jednou podařilo zvítězit v titulární
disciplíně celé Grand Prix Prostějov-Memoriálu Otmara Malečka,
a sice bodovačce dvojic, se nově
zařadila dvojice mladíků pražské
Dukly František Sisr - Denis Rugovac. Prvně jmenovaný tak po juniorském světovém titulu poprvé
zažil velké vítězství v závodě párů,
jeho kolega dokázal navázat na svá
předešlá úspěšná vystoupení na
Hané a taktéž premiérově vystoupat až na nejvyšší stupínek.
„Je to velmi dobrý pocit. Tady jsem
vyhrál poprvé a jde o něco nového,
vyhrát dvojice před domácím publikem je skvělé, navíc radost mohu sdílet s kolegou,“ rozplýval se v cíli Sisr.
„Je to krásné! Před dvěma lety jsem
byl s Honzou Krausem třetí, takže
určitě posun. Jde o prestižní český
závod, chtěl jsem si zde udělat dobrý
výsledek a vyjet nějaké body do světového žebříčku,“ navázal na něj od
ucha k uchu se usmívající Rugovac.
Toto duo narozené v roce 1993 spolu
jelo teprve podruhé a po předešlém
nevydařeném evropském šampionátu do třiadvaceti let si výrazně spravilo chuť. „Překvapilo mě, že italský
tým nebyl tak dominantní, papírově

to byla velice silná dvojice. Stejně tak
třeba Ukrajinci a ostatní nebyli až tak
agresivní a podvolili se naší taktice
a nechali to v naší režii,“ zmínil rozhodující moment Rugovac. „Bylo to
velice těžké klání, Italové byli dobří
a ohrožovali nás. Ujížděli jsme ale
a byli jsme hodně aktivní při bodování, v němž jsme posbírali hodně
bodů, a povedlo se nám vyhrát,“ doplnil ho jeho parťák.
Mladíkům Dukly se tak podařilo
zdolat ostřílené matadory a vnitrooddílový souboj rozhodnout ve svůj
prospěch. Oproti minulosti tak neměly navrch zkušenosti, ale dravost.
„Jakmile jsme získali dvě kola náskoku, tak jsme se již nebáli. S Bláhou to
byl ale velice agresivní souboj a jsem
rád, že jsme to ustáli. V závěru jsme
si to hlídali a nenechali jsme si je ujet,
nakonec jsme to uhlídali. Rivalita tu
nějaká je, ale vyhrála Dukla a jsme jeden tým. Dříve jsme na to jako mladí
neměli, navíc tu vyhrávala fenomenální dvojice Alois Kaňkovský - Milan Kadlec. Ti neměli konkurenci,“
těšilo Sisra, pro nějž nyní opět nastává
přechod z dráhy na silnici.
„Za čtrnáct dní pojedu silniční závod
Hradec-Wroclaw a pak bych se měl
ukázat na mistrovství světa na silni-

Bodovačce dvojic vládlo duo z pražské Dukly (v zeleném na čele pelotonu),
odměnou jim byl i aplaus prostějovského publika.

ci, to je můj vrchol letošní sezony.
Jsem spíše sprinter, takže příprava je
vesměs stejná na dráhu i silnici. Když
mám formu, tak se cítím dobře všude,“ usmíval se dvaadvacetiletý pokračovatel cyklistického jména.
To jeho kolega zůstane i nadále převážně na oválu, pouze si odskočí na dva
etapové závody. Před sebou má mistrovství Evropy a pak možná i světový
šampionát právě na dráze. „Nepatrná
rivalita v týmu vždycky je, ale nic ve

zlém. Když už jsme věděli, že budeme
první a druzí, tak jsme si to na férovku
rozdali ve spurtu. Tady v Prostějově
se mi vždy závodí dobře, na české poměry si tu vždy zajíždím velice dobré
výsledky i časy. Dříve tu byla dominance Dukly větší a ostatní týmy neměly
moc šanci. Letos tu byla mnohem větší konkurence z ciziny, chceme se tu ale
vracet a s Františkem tady vítězit jako
dříve Kadlec s Kaňkovským,“ vyřkl své
přání Denis Rugovac.
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rozhovor Večerníku

NINA HERELOVÁ: „MOC MĚ LÁKÁ CHAMPIONS LEAGUE!“
Mladá Slovenka se nehodlá jen tak spokojit s postavením třetí blokařky...

SONNEVEND

PROSTĚJOV Mezi minulou a aktuální sezónou získal VK AGEL
Prostějov do svých řad stále mladou, ale přitom již velmi kvalitní
blokařku Ninu Herelovou (na
snímku M. Sonnevenda). Dvaadvacetiletá Slovenka strávila poslední
dva roky v nejlepším rakouském
celku SVS Post Schwechat, ze
kterého přestoupila do nejlepšího
českého klubu s vidinou dalšího
osobního zlepšování a také
premiérového startu v prestižní
Lize mistryň. Tu byy si čerstvá
vé v životě
bakalářka ráda poprvé
ma své pozice
zahrála, byť si je vědoma
aném postu.
až třetí plejerky na daném
hle škatulce
Odevzdaně zůstat v téhle
čna nechce,
však cílevědomá slečna
což jasně vyplynulo i z exkluzro Večerník
ivního rozhovoru pro
vrtého týdne
pořízeného během čtvrtého
společné přípravy Agelek na
2016.
soutěžní ročník 2015-2016.
●● Jak se vlastně zrodill váš příchod
z Vídně na Hanou?
„Letos v květnu jsem byla poprvé povonské reprezenlána na soustředění slovenské
tace, kde je asistentem trenéra Lubo
Petráš dělající kouče i tadyy v Prostějově.
olejbalově zauV Púchově jsem ho asi volejbalově
dnu trénování
jala, protože mě po týdnu
tli bych měla
s nároďákem oslovil, jestli
EL. Mě tahle
zájem jít do VK AGEL.
onec jsem se
nabídka potěšila a nakonec
lavem Čadou
s hlavním koučem Miroslavem
a.“
i s vedením klubu dohodla.
u jste po
●● Ve Schwechatu
předchozím působení na Slovenezinárodního
sku nakoukla do mezinárodního
ro vás bylo?
volejbalu. Jaké to tam pro
odní volejbal
„Řekla bych, že mezinárodní
dchodem do
jsem okusila už před odchodem
Rakouska, když jsme se Slávií UK
ředoevropské
Bratislava působili ve Středoevropské
ize i poháru
lize MEVZA. Ten hraje i Schwechat,
se prý na hřiště
se kterým jsme navíc bojovali též
dostanu tak, abych
v CEV Cupu a Challengee Cupu. Bylo
se cítila vytížená.
super jezdit na zápasy do různých
m, například
Věřím, že to tak skutečně
zemí před jiné publikum,
bude a hlavně že dokážu
v Řecku přišlo hodněě diváků
odvádět co nejlepší výkony.“
a bylo to tam dost bouřlivé.
a, kde
●● Zmínila jste působení
Na rozdíl od Rakouska,
v národním týmu. Kolik
volejbal není mezi lidmi moc
ádně
zkušeností doposud máte ze
populární.
Každopádně
pouslovenské reprezentace?
jsem ve Vídni získala spouností
„Z ženské zatím ne příliš mnoho.
stu cenných zkušeností
Už v minulých letech jsem se
a především působení na evsice dostala do širší nominace, ale
ropské scéně si užila.“

na žádný sraz mě dlouho nepovolali.
Poprvé to přišlo až letos na jaře, kdy jsem
absolvovala výše zmíněné soustředění v
Púchově a následné zápasy poslední
fáze kvalifikace o postup na Mistrovství
Evropy 2015 proti Ázerbájdžánu. Dříve
v mládežnických výběrech Slovenska
jsem však reprezentovala pravidelně.“
●● A také jste dosáhla velmi zajímavých výsledků na vrcholných
mládežnických turnajích. Můžete je
shrnout?
„Premiérovou takovou akcí pro mě
bylo mistrovství Evropy kadetek

Slovensku i dalších dvou v Rakousku,
stejně jako všech výše zmíněných
úspěchů s mládežnickými reprezentacemi. Asi nejvíc emotivní pak
pro mě byl ten zážitek, když jsme
jako juniorky Slovenska bojovaly
s Tureckem v baráži o postup na
Mistrovství světa a bylo to 2:2 na
sety a 13:13 v tiebreaku. Za tohoto
hraničního stavu jsme daly poslední
dva body, tím dokázaly favorita
vyřadit a zahrály si potom na světě.
Právě zážitky z šampionátů v Thajsku
i v Peru byly nádherné a nedají se
ničím nahradit.“

volejbalu. Jak vaše intermezzo dopadlo?
„Nijak dobře, moc se mi šampionát
nepovedl. Projevilo se, že tři týdny
předtím jsem vůbec nehrála na písku.
Takže jsme neuhrály žádný velký výsledek. Ale třeba loni jsem se zúčastnila
turnaje Kontinentálního poháru
v Anglii, což byla vlastně předkvalifikace
na Olympijské hry 2016 v Rio de Janeiro. Beach je takové moje letní hobby a
doplněk šestkového volejbalu.“
●● Je známo, že v Bratislavě studujete vysokou školu. Kterou a jak jste
na tom?

„Vůbec popr vé v kariéře zaží
vám,
že nám kouč vždy den dopřed
u
řekne, co budeme na tréninku
dělat.
Tohle jsem nikde dřív neměl
a...“
2009, kam se ná
náš ročník
1992/93 dostal jak
jako první
mládežnický výběr
výb Slovenska po ddlouhých
letech bez úča
účasti na tak
vrcholném turnaji.
Navíc se ná
nám hned
povedlo probojovat
pr
do semifinále
semifinál a v něm
jsme vedly 2:1 nad
favorizovaný
favorizovaným Srbskem, čímž jsme
j
byly
kousek od sen
senzačního
postup
postupu do
finá
finále.
Jen
Jenže se
nep
nepodařilo
záp
zápas dotáhn
táhnout do
vvítězného
konce, následně
násle jsme
prohrály i utkání o bronz
s Itálií a skončily čtvrté,
čt
což
byl ale pořád krásný úspěch.
Kvalifikovaly jsme se jím i
na mistrovství světa
svě kadetek a další hezké výsledky
přišly o dva roky později,
když jsme už coby juniorky
obsadily šesté místo
míst na evropském a sedmo
sedmou pozici
na světovém šam
šampionátu.
Celkově se dá říc
říct, že mi
tyhle časté mezináro
mezinárodní konfrontace v mládeži hodně
pomohly a umožnily m
mi se dostat na správnou vole
volejbalovou
cestu.“
●● Kterého ú
úspěchu
v kariéře si nejvíc ceníte?
„Pochopitelně dvou
mistrovských titulů na

●● Znala jste před příchodem do
Prostějova někoho z VK AGEL?
„TrochuvícjenzmíněnéhoLubaPetráše
z letošního společného působení
v národním týmu, jinak nikoho.
A vlastně hlavního trenéra Miroslava
Čadu jsem si trochu pamatovala z jednoho dávnějšího soustředění juniorek Slovenska, kdy se zapojil do naší
přípravy v Bojnicích.“
●● Jaké byly pocity před nástupem
do nového oddílu?
„Vždycky panuje aspoň trochu napětí
a nejistoty, když jdete do neznámého
prostředí a nevíte přesně, co vás
čeká. Nějakou větší trému jsem ale
nepociťovala, přece jen už mám něco za
sebou. Každopádně to zpočátku bylo
takové klasické oťukávání i poznávání
a postupně jsem se do toho bez
problémů dostala.“
●● A co říkáte na dosavadní
přípravu?
„Je specifická v tom, že kvůli absenci
řady reprezentantek od začátku trénujeme jen ve čtyřech nebo pěti ženách
a doplňují nás juniorky. Tím pádem
asi není ten pravidelný režim nastavený tak, jak bude během sezóny
v kompletním složení družstva. Ale
můžu říct, že i tak se zatím v Prostějově
cítím dobře a z odvedené práce
v přípravě mám příznivý pocit. Poprvé
v kariéře zažívám, že nám kouč vždy
den dopředu řekne, co budeme na
tréninku dělat: třeba v pondělí obranu,
v úterý útok, ve středu bloky, k tomu
denně kondici a tak dále. Tohle jsem
nikde dřív neměla.“
●● Jeden týden přípravy VK AGEL
jste vynechala, když vás klub uvolnil
na Mistrovství Slovenska v beach-

„Vysokouškoluekonomickouanárodohospodárskou v Bratislavě a právě jsem
dělala opravné státnice. Ty první byly
v červnu, jenže na ně jsem se kvůli
reprezentaci nestihla pořádně připravit
a neudělala je. Naštěstí oprava vyšla
dobře a je tak ze mě bakalářka
v oboru ekonomické žurnalistiky. Teď
bych ráda dál pokračovala ve studiu,
na čemž jsme se s panem
Čadou předběžně
dohodli, že bych
tomu mohla

věnovat jeden den v týdnu. Záleží však
i na rozvrhu hodin ve škole a na tom,
jestli mi tamní profesoři opět vyjdou
vstříc. Uvidím v září, jak vše dopadne.“
●● Je složité kloubit kariéru vrcholové volejbalistky se studováním
vysoké školy?
„Dá se to zvládnout. Mně se podařilo
na bratislavské ekonomce pokračovat
i během dvouletého působení ve
Vídni, kdy jsem pravidelně pendlovala mezi hlavními městy Rakouska a Slovenska. Zpočátku jsem
takhle cestovala skoro denně,
naštěstí od nového semestru se mi
povedlo všechny hodiny ve škole
vměstnat do dvou dnů v týdnu, díky
čemuž se to pak zvládalo o dost lépe.
A doufám, že i teď půjde podobného
modelu znova dosáhnout.“
●● Jakou máte vůbec představu
o svém prostějovském působení?
Jdete do něj s nějakým cílem?
„Přišla jsem hlavně kvůli tomu, abych
si zahrála lepší volejbal na vysoké evropské, potažmo světové úrovni. Jdu
postupnou cestou, když ze Slovenska jsem zamířila do nejlepšího rakouského klubu a teď následuje česká
oddílová jednička působící v Lize
mistryň, což je velká výzva. Dostat
se právě v této vrcholné a prestižní
soutěži alespoň chvílemi na hřiště
bych moc ráda. Zahrát si Champions
League je asi pro každou volejbalistku v Evropě takový klubový vrchol.
A celkově chci svým dílem přispět
k tomu, aby Prostějov předváděl
kvalitní výkony, dosáhl dalších
úspěchů a tím dělal radost svým
fanouškům.“

vizitka
NINA HERELOVÁ
✓ narodila se 30. července 1993 v Prievidzi a je svobodná
✓ studuje Vysokou školu ekonomickou a národohospodárskou v Bratislavě, kde právě získala titul bakalářky
✓ volejbalově prošla oddíly VK Prievidza (2000-2008), COP Nitra
(2008-2010), Slávia UK Bratislava (2010-2013) a SVS Post Schwechat
(2013-2015), nyní začala působit ve VK AGEL Prostějov (2015 - ?)
✓ získala dva mistrovské tituly na Slovensku (2010/11, 2012/13)
i v Rakousku (2013/14, 2014ú15)
✓ uspěla také v mládežnických reprezentacích (kadetky - 4. na ME
2009, juniorky - 6. na ME 2011 a 7. na MS 2011), letos poprvé nakoukla rovněž do národního výběru žen Slovenské republiky
✓ vedle šestkového volejbalu se věnuje také plážovému
zajímavost: v 18 letech vyhrála soutěž krásy Královna stužkové SR
2011, za což získala odměnu v podobě dvoutýdenního jazykového pobytu na věhlasné univerzitě v Oxfordu

Prodej písků, štěrků
a okrasných oblázků
+autodoprava
Jana Maštalířová

Kojetínská 4221/15,
Prostějov

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

15090370839

(bývalé stavebniny
STAVOMAT)

15080610748

Marek

●● Prostějov je v oddílové hierarchii ještě výš než SVS Post. Jak zdejší
angažmá berete?
„Určitě je to pro mě výzva kvalitativně
se posunout na ještě vyšší úroveň.
Dopředu jsem věděla, že sem jdu
jako třetí blokařka a tohle své postavení tedy vnímám i respektuji. Přesto
věřím, že tréninkem se špičkovými
spoluhráčkami a zápasovou konfrontací s herně silnými protihráčkami se
také já sama dostanu po volejbalové
stránce ještě víc nahoru.“
●● Není pro vás jasně daná pozice
třetí blokařky demotivující?
„Může to tak být, pokud člověk vezme
takové postavení ze špatné strany. Já tuhle výchozí pozici naopak beru jako velkou motivaci na sobě pracovat, abych
se zlepšovala a herně dokázala šlapat na
paty dvěma prvním blokařkám v týmu.
Když budu opravdu dobrá, nemusí být
mépostavení
třeba mé
postavení té třetí vzadu trvalé.“
(úsměv)
●● Kouč Čada se navíc
nechal slyšet, že příležitostí
hlavně v utkáních českých
soutěží dostanete hodně.
Víte o tom?
„Ano, na tohle téma jsme
se samozřejmě bavili při
domlouvání mého prostějovského angažmá.
V mém věku bych
totiž nerada pořád
jen seděla na lavičce,
určitě by mi to
neprospělo ani nepomohlo. Na dané
téma mi pan Čada
řekl, že v Champions League
pravděpodobně
moc prostoru
nedostanu, ale
v české extral-

15090370840

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Pondělí 7. září 2015
p
www.vecernikpv.cz
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MĚSTSKÉMU BĚHU VLÁDL PROSTĚJOVAN BROŇA KHÝR!

Reportáž a fotografie: Zdeněk Vysloužil

PADL ÚČASTNICKÝ REKORD, ALE ORGANIZÁTOŘI ČEKALI VÍCE BĚŽCŮ
PROSTĚJOV Prvenství zůstalo doma. Nedělní popoledne bylo na prostějovském náměstí T.G. Masaryka zabráno pro vytrvalce. Konal se zde totiž druhý ročník Prostějovského městského
běhu. Nad akcí převzal záštitu primátor Miroslav Pišťák, jenž
také celý běh odstartoval. „Je to pro mě příjemná, nechci říkat
povinnost. Zaplať Pánbůh za to, že se Prostějovanům chce
takhle pohybovat,“ s úsměvem glosoval svou aktivní účast
první muž města. Večerník byl, jakořto exkluzivní mediální
partner, od první do poslední minuty přitom.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS - 2. ROÈNÍK
PROSTÌJOVSKÝ MÌSTSKÝ BÌH
HLAVNÍ KATEGORIE - MUŽI

1. Bronislav KHÝR (MK Prostějov),
2. Jan LACHNIT (TJ Liga 100 Olomouc),
3. Zdeněk DOKULIL (Olomouc),
HLAVNÍ KATEGORIE - ŽENY

1. Martina VÉVODOVÁ (AK Perná),
2. Jana MATĚJÍKOVÁ (TJ Liga 100 Olomouc),
3. Luba KONEČNÁ (Ludvíkov),

minut, škoda, že mi utekla o jedno
místo bedna v mé kategorii!“

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Zajímavým předkrmem hlavního
chodu v podobě hlavní desetikilometrové porce byly závody nejmenších
dětí. Úplní prckové si to rozdali na
stometrové distanci a stupně vítězů
ovládly stoprocentně holky. Ve starší
kategorii na pětistovku pak všem
utekla dlouhonohá Adéla a na kluky
zbylo pouze druhé a třetí místo.
Ve startovním poli dalších kategorií se nacházela různorodá
společnost. Od registrovaných
„skoroprofesionálů“ až po nadšené
hobíky. Každý nastupoval do závodu s jiným cílem. „Loni jsem měl
čas těsně nad čtyřicet, letos bych se
rád dostal pod něj. Za ten rok jsem
toho naběhal celkem dost, tak by to
mohlo klapnout,“ pronesl před závodem Lukáš Švestka a po závodě byl
spokojený: „Stlačil jsem čas o šest

ceny soutěžícím
věnovali také:
MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

S velkými ambicemi vstupovala
do závodu i Karolína Vinklerová
z Držovic. Bohužel se stala prvním
běžcem, jenž musela vzdát. „Včera
jsem si na jiném závodě podvrtla
kotník. Dnes jsem to chtěla rozhýbat, bohužel to nešlo. Hrozně moc
to bolelo,“ smutně líčila sympatická
blondýna, která dodala: „Mrzí mě to
strašně moc. Je to závod v Prostějově,
tedy doma. Chtěla jsem si zlepšit
loňský čas, snad to vyjde příští rok.“
Stylem start, cíl profrčel celou trať
domácí vytrvalec Broňa Khýr,
kterého podél trati mohutně povzbuzoval početný fanklub. „Běželo
se mi moc dobře. Ochlazení po těch
vedrech přišlo v pravý čas,“ smál se
v cíli jednoznačný vítěz.
Obdobně jako v mužské kategorii,
měly ženy svou dominátorku. Stala
se jí drobounká Martina Vévodová
z Perné. „Běželo se mi naprosto
fantasticky, možná nejlíp za celou

00:33:39.46
00:33:44.21
00:34:26.96

KATEGORIE B - MUŽI (1966-1975)

1. Bronislav KHÝR (MK Prostějov),
2. Marek ŠTĚPÁN (TJ Sokol Týn n./B.),
3. Radomír SOUKUP (Zlín),

00:32:04.68
00:34:38.74
00:35:09.30

KATEGORIE C - MUŽI (1956-1965)

1. Pavel JÍNA (TJ Liga 100 Olomouc),
2. Jaroslav JURČA (Brno),
3. Václav FILIP (KVS Olomouc),

00:36:06.46
00:37:31.92
00:38:33.34

KATEGORIE D - MUŽI (1946-1955)
Král a královna. Vítězové obou nejprestižnějších kategorií - Martina Vévodová a Bronislav Khýr.
Foto: Zdeněk Vysloužil

sezónu! S výkonem jsem napro- uvítal vyšší počet. Snad se to podaří
sto spokojená,“ smála se v cíli jasná v příštím roce,“ uzavřel Luděk Couvítězka ženské kategorie.
fal, šéforganizátor celého závodu.
Stopadesátka nepadla

Startovní listina hlavního závodu
obsahovala 136 jmen, což bylo o
ři loňské premiéře.
deset více než při
mu, kolik akcí se
„Vzhledem k tomu,
současně koná v okolí, to není
uhou stranu bych
špatné. Na druhou

Charita pomáhá

Příjemným zpestřením a uvolněním
předstartovního napětí byla i charita. Zástupce prostějovského Kiwanis clubu předal zástupci dětského
domova v Prostějově dárkový šek na
nákup sportovního vybavení.

1. Vlastimil RACLAVSKÝ (TJ Liga 100 Olomouc),
2. Jiří MORÁVEK (Plumlov),
3. Jan SEDLÁČEK (TJ Liga 100 Olomouc),

íval do šaten, které
jsem se tak podíval
jsem naposledy opustil v šesté třídě
jší žák sportovní třítehdy jako někdejší
dy zaměřené na fotbal, ze které jsem
přešel rovnou naa šestiletou reálku.
um skutečně přišlo
Tehdy mně studium
port. Dnes to viužitečnější než sport.
k...
dím právě naopak...
ekvapilo, že
Na startu mě překvapilo,
letošní účast bylaa na první
nější než ta
pohled ještě hojnější
ak ani letos
loňská. Co se však
m opět instinktivně
nezměnilo, že jsem
hledal nějaké to ženské pozadí, za
hem závodu mohl
které bych se během
ásledně se ho držel
„zaháknout“ a následně
mpión svého vodiče.
jako keňský šampión
Při běhu obecně není dobré rozptym okolí, ale naopak
lovat se sledováním
upnout svůj zrak na jediný bod. Proč
by tedy tento bod nemohl být i pěkně
zakulacený?
zřejmě hned na starPřestože to samozřejmě
dhadnout, i letos se
tu nejde přesně odhadnout,
lo. Na začátku jsem
mi to opět podařilo.
o, které mi zcela vysice nastolil tempo,
chal se čímkoliv rozhovovalo, a nenechal
ptylovat. Jenže užž v druhém kole mě
předběhla krásnáá mladá blondýnka
čku. Ač bylo tričko
v oranžovém tričku.
é, mé oči směřovaly
opravdu křiklavé,
jinam...
ky té správné motivaA pomohlo to. Díky
rčité letargie, výrazně
ci jsem vypadl z určité
edbíhat i závodníky,
zrychlil a začal předbíhat
o nichž jsem si už myslel, že je uvidím
až v cíli. Nicméně tempo oranžové kratupňovalo a na konsavice se neustále stupňovalo
m zjistil, že abych na
ci třetího kola jsem

ni dohlédl, musím ostřit
dosti do daleka. Takže jsem raději

sklopil oči a
koukal zase
na chodník.
V tu dobu se mě
naopak chytla
čiperná žena
v mém věku, kterou jsem si pracovně překřtil na
„dva copy“. Společně jsem pak
i doběhli do cíle.
Tam jsem jí pogratuloval a šel
poděkovat
své
pohledné vodičce. Měl jsem za co.
Můj výsledný čas
byl i díky ní o více jak
minutu lepší než ten
loňský. Při rozhovoru jsem samozřejmě
vychválil její sportovní přednosti (vždyť mi
zdrhla!) a zlehka se (slovně) dotkl i těch zadností.
Někdo mi říkal, že na některých závodech vyhlašují i kategorii „Turtle“

00:42:40.52
00:52:28.97
00:55:00.52

KATEGORIE F - ŽENY (od 1981)

1. Martina VÉVODOVÁ (AK Perná),
2. Jana MATĚJÍKOVÁ (TJ Liga 100 Olomouc),
3. Markéta SKLENÁŘOVÁ (?),

00:36:02.93
00:40:55.37
00:41:39.43

KATEGORIE G - ŽENY (1971-1980)

1. Ivana NOVÁKOVÁ (Prostějov),
2. Renata KAŇKOVÁ (?),
3. Lucie ŠILHÁNKOVÁ (?),

00:44:25.54
00:45.36.85
00:47:24.25

KATEGORIE H - ŽENY (do 19
1970)

1. Lˇuba KONEČNÁ (Ludvíkov),
2. Eva DVOŘÁKOVÁ (Biatlon Prostějov),
j
3. Monika MRVOVÁ (Prostějov),

NA VLASTNÍ PLÍCE
„Musím si vyčistit hlavu! Musím
zhubnout! Musím získat kondičku!
Musím... Když tak člověk poslouchá lidi kolem sebe, tak rychle získá
dojem, že snad každý z nás prostě
musí běhat. Jenže ne každý tak činí.
Chtěl(a) bych jít běhat, ale… To je
věta, která téměř bezprostředně následuje po vyslovení těch předchozích.
Jisté je, že dosadit za poslední tři tečky
si lze pouze výmluvy. Protože i ten sebevíc zaneprázdněný člověk si během
týdne může najít půl hodinky na to,
aby se šel někam vyklusat. Pokud tak
učiní opakovaně, pak mu dříve či později začne vrtat v hlavě, že by si mohl
nechat změřit čas na nějakém tom
amatérském závodě. Ideální příležitostí pro něco takového byl nedělní
Prostějovský městský běh na deset
kilometrů.
Přiznám se, že na pár podobných
běžeckých akcích jsem už byl. K aktivnímu sportování jsem se po zhruba
dvanáctileté pauze vrátil kolem třicítky, ale nyní si bez pohybu svůj život už
prostě nedovedu představit. A právě
vyběhnout se dá kdykoliv a prakticky
kdekoliv, což mi vzhledem k tomu, že
často nejsem pánem svého času, dost
vyhovuje. Ne že bych z běhu samotného měl bůhvíjakou radost, ale je to
pro mě druh sebeobrany proti všemu,
co zaplavuje moji hlavu a co nutně
potřebuji odplavit ven, abych mohl jít
(běžet) dál.
Registrace městského běhu letos neprobíhala v místě startu a cíle, ale
v prostorách ZŠ Palackého. Po letech

00:36:02.93
00:40:55.37
00:41:03.30

KATEGORIE A - MUŽI (od 1976)

1. Jan LACHNIT (TJ Liga 100 Olomouc),
2. Zdeněk DOKULIL (Olomouc),
3. Milan ADAMEC (MKS Ostrava),

Smolaøka Kája

Zdeněk
VYSLOUŽIL

00:32:04.68
00:33:39.46
00:33:44.21

00:41:03.30
00:45:31.72
00:47:13.90

PO
POHLEDEM
ORGANIZAČNÍHO
ORGA
ŠÉFA

tedy želva, pro sportovce nad 100
kg. Do ní sice zatím nepatřím, ale na
druhou stranu bych mohl být
zařazen do kategorie
„Coffee and Cigarettes“. Ač se snažím stále něco
dělat, tak v
současnosti

kouřím
téměř krabičku cigaret
denně. A právě
kategorii „Coffee and
Cigarettes“ bych na
Prostějovském městském běhu nepochybně vyhrál (protože bych v ní byl
zřejmě osamocený).
Takže úspěch!
Ale určitě jsem nebyl
jediný. Vždyť každý
z nás díky své jedinečnosti má v životě
i v běhu vlastně svoji
vlastní specifickou kategorii, ve které je pouze
on sám. Pokud běží
jakýkoliv závod, bojuje vždy hlavně sám se
sebou. A doběhne-li do
cíle, může si i proto klidně říct: zvítězil jsem...

„Vzhledem k tomu, kolik akcí se
všude po okolí
ok koná, jsem s účastí
spokojený. SSto třicet šest závodníků není úplně
úpln nejméně. Má reálná
představa by
byla ale okolo sto padesáti, tajná pak
pa úplně jinde. (úsměv)
Suverénní vítězství
v
Broni Khýra
mě nepřekv
nepřekvapilo. S organizačním
týmem zajiš
zajišťujeme několik dalších
závodů a právě
prá Broňa má v poslední době hod
hodně naběháno, opravdu
jsme s jeho triumfem trochu počítali. Myslím si, že celková připravenost běžců
běžc rok od roku stoupá.
Hlavně je to poznat na ´hobících´,
kteří byli v m
minulosti rádi, že vůbec
dobíhali, a teď
t jsou schopní dávat
desítku oko
okolo čtyřiceti minut. A to
jsou opravdu
opravd rekreační běžci! Celkově mám z akce dobrý pocit a věřím, že za rok
ro se tu sejdeme znovu
a opět s Večerníkem!“
Več
Lu
Luděk COUFAL, hlavní
organizátor městského běhu

Obchodní a mediální partneři Prostějovského městského běhu 2015
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AGELKY příkladně makají, na závěr pátého týdne
RYCHLÝ
přípravy dostaly za odměnu TŘI VOLNÉ DNY v kuse VEČERNÍK
původní
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
PROSTĚJOV Další týden přípravy prostějovských volejbalistek VK AGEL na novou
sezónu 2015/2016 se nesl ve
znamení pokračující dřiny rozdělené mezi nabírání fyzické
kondice a pilování herních prvků. Na sklonku uplynulého tréninkového období se přitom
svěřenkyně trenérské dvojice
Čada- Petráš dočkaly i jedné zasloužené odměny...

Jak tedy Agelky během pátého týdne
společné práce makaly? Od pondělí
31. srpna do čtvrtka 3. září se každé
dopoledne věnovaly kondičním cvičením, a to pouze v pětici dospělých členek kádru: Veronika Tinklová, Sonja
Borovinšek, Nina Herelová, Barbora
Gambová a Solange Soares. Odpoledne po návratu ze školy se k tomuto
kvintetu pokaždé připojily oddílové
mládežnice z výběru juniorek vékáčka
a následoval herní trénink, ovšem s výjimkou čtvrtka. V něm už po obědě
dostaly hráčky nečekané volno, aby
si premiérově během letošní přípravy
užily delší než dvoudenní odpočinek.
„Holky zatím makají výborně, proto
si tři dny oddechu v kuse zasloužily,“
konstatoval hlavní kouč Čada stručně,
ale výstižně.

Ten se však stále nedočkal šesté
ovečky ze svého hráčského ansámblu, neboť univerzálka Liannes Simon pořád nedostala víza nezbytná
k pobytu v České republice. „Jak už
jsem několikrát říkal, jde o hodně
složitou záležitost. Intenzivně ji
řešíme každý den a neustále podnikáme další kroky, abychom Simon
víza pomohli zajistit. Zatím čeká
doma na Kubě, a jakmile bude
celá věc úspěšně vyřízena, okamžitě přicestuje do Prostějova, aby se
k nám tréninkově připojila,“ ujistil
Čada.
O víkendu 19. a 20. září pak volejbalistky VK AGEL čeká absolvování
prvního přípravného turnaje v Ostravě. Podrobnosti k tomuto klání
přineseme v příštím Večerníku.

KP mužù bez úèasti
týmù z Prostìjovska

Chvíle odpočinku. Agelky se občerstvují během jednoho z tréninků náročné přípravy na novou sezónu.
Foto: Marek Sonnevend.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov
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Klára Dvořáčková v repre kadetek ČR
PROSTĚJOV Maďarský Kecskemét hostil v předchozím týdnu
přípravný volejbalový turnaj
olympijských nadějí ročníků
narození 2000 a 2001, a to v obou
pohlavích. Mezinárodního klání
kadetek se za výběr České republiky zúčastnila i jedna hráčka VK
AGEL Prostějov, která přispěla ke
konečné druhé příčce.
Nahrávačka Klára Dvořáčková nastoupila do jednoho utkání základní
části, v němž mladé Češky přemohly
Slovensko 3:2, a nadějná Hanačka
absolvovala celý duel. Po předchozí

hladké porážce 0:3 od Polska se
tím svěřenky trenéra Erika Nezhody nastartovaly, neboť vzápětí
jasně přejely domácí Maďarsko 3:0
a poté si v semifinále - znovu s Klárou
v základní sestavě – stejně hladce poradily také se Slovenkami. Ve finále
však tým ČR nestačil na papírově
nejsilnější Polky a tím získal stříbrné
medaile za celkovou druhou pozici.
Nyní pokračuje příprava českých kadetek od 3. do 6. září soustředěním
v Brandýse nad Labem a prostějovská
zástupkyně Dvořáčková bude opět
u toho.
(son)

výsledky kadetek ÈR na turnaji
olympijských nadìjí v Maïarsku
Základní část: Česko – Polsko 0:3 (-21, -19, -22): Klára Dvořáčková nenastoupila.
Česko – Slovensko 3:2 (20, 15, -21, -24, 6): Klára Dvořáčková odehrála celý zápas.
Česko – Maďarsko 3:0 (19, 21, 22): Klára Dvořáčková nenastoupila.
Semifinále: Česko – Slovensko 3:0 (17, 20, 18): Klára Dvořáčková odehrála
celý zápas.
Finále: Česko – Polsko 0:3 (-20, -18, -23): Klára Dvořáčková střídala.
Konečné pořadí: 1. Polsko, 2. Česko, 3. Maďarsko, 4. Slovensko.

MČR ŽEN V BEACHVOLEJBALU:
ADAMČÍKOVÁ S KOMÁRKOVOU PÁTÉ
PRAHA, PROSTĚJOV Minulý
beachvolejbalový víkend patřil
v Česku Mistrovství republiky
mužů i žen 2015. VK AGEL
Prostějov zastupovala v Praze teprve
sedmnáctiletá Kristýna Adamčíková,
která společně s Annou Komárkovou
obsadila v elitním turnaji něžného
pohlaví celé naší země výbornou
pátou příčku.
Mládežnická dvojice vstoupila do
národního šampionátu vydřeným
vítězstvím nad Bláhovou s Výbornou,
když otočila nepříznivý průběh
zápasu na 2:1. Totéž se holkám už
nepovedlo proti spolufavoritkám
akce Bonnerové a Řeháčkové, jimž
po boji podlehly 1:2.
Opravy otevřely Týna + Anna
jednoznačným triumfem 2:0 nad
párem Vaňková - Lišková, načež
se mnohem víc nadřely s duem
Kurtinová - Šulcová po těsném
výsledku 2:1. O postup do semifinále
měla následně děvčata svést bitvu
s další favorizovanou dvojicí Gálová
- Nakládalová, ale utkání musela
skrečovat kvůli Anniným zdravotním
problémům (bolest zad).
„Byla to závěrečná příprava před
Mistrovstvím Evropy do dvaceti
let v Larnace, a tak jsme se na kruté
středomořské podmínky chystaly
opalováním během republiky. Což

Prostějov (son) - V posledních několika letech bylo příjemnou tradicí, že náš okres měl své volejbalové
zastoupení
p i v oficiální mužské soutěži přesahující hranice regionu. Šlo
o krajský přebor, který pravidelně
hrávala hned dvě družstva z Prostějovska. Od nové sezóny 2015-2016
však tohle obvyklé zastoupení bohužel již vůbec neplatí.
TJ Sokol Otaslavice působil v krajské
soutěži opravdu dlouhé roky, jenže
v uplynulých ročnících dával stále
složitěji dohromady hráčský kádr
a občas se stávalo, že kvůli nedostatku
plejerů musel skrečovat jeden či více
zápasů. Tyto problémy kulminovaly
v minulé sezóně, načež se otaslavická
soupiska rozpadla úplně a oddíl tak
soutěž nemohl přihlásit.
Podobně dopadl Sportovní klub
K2 Prostějov, byť jeho výběru se
kontumační porážky v posledních
letech až na jednu výjimku vyhýbaly. Dokonce se každým dalším
ročníkem zdárně posouval tabulkou
z úplného dna blíž klidnějšímu středu, leč nyní v létě ani kádvojka nenašla dostatek volejbalistů pro svůj kádr
a krajský přebor musela opustit... Dodvojnásobná
dat lze jediné:
j
j
škoda!
Účastníci KP mužů Olomouckého
kraje
j 2015/2016: TJ Hodolany,
y
SK Přerov, TJ Štěpánov,
p
TJ Sokol
Troubky, TJ Sokol Šternberk, TJ
Tatran Litovel, TJ Sokol Mohelnice,
TJ Samotišky, SK UP Olomouc, TJ
Šumperk.

Drsná túra žen
UP Olomouc

Zářivé úsměvy. Páté místo na MČR žen bylo pro Kristýnu Adamčíkovou (vpravo)
s Annou Komárkovou důvodem k radosti.
Foto: facebook.

nás fakt bavilo, přes několik tiebreaků
jsme se takhle proopalovaly až
k hezkému pátému místu,“ zhodnotily
Adamčíková s Komárkovou na svém

facebookovém profilu tradičně
humorným způsobem výsledek,
který se v jejich dosavadní volejbalové
kariéře na písku vyjímá velice pěkně.

Výsledky dvojice Adamèíková,
Komárková na MÈR žen 2015 v Praze
1. kolo: Bláhová, Výborná 2:1 (-15, 14, 9). 2. kolo: Bonnerová, Řeháčková
1:2 (-12, 16, -11). Opravy - 2. kolo: Vaňková, Lišková 2:0 (17, 13). Opravy
- 3. kolo: Kurtinová, Šulcová 2:1 (12, -18, 11). Opravy - 4. kolo: Gálová,
Nakládalová 0:2 skreč.
Koneèné poøadí MÈR žen 2015 v Praze
1. Skalníková - Kolocová, 2. Haragová - Formánková, 3. Gálová - Nakládalová, 4. Žolnerčíková - Jakubšová, 5. Adamčíková - Komárková a Bonnerová
- Řeháčková, 7. Kurtinová, - Šulcová a Háječková, Nováková

Prostějov (son) - Zajímavé zpestření své přípravy na novou sezónu
2015/2016 si „užily“ volejbalistky VK
UP Olomouc. V rámci tréninkového procesu vyrazily do Jeseníků, aby
v tamním horském terénu absolvovaly
dost náročný turistický výšlap ve stopách trati Jesenického maratonu.
Drsná túra vedla z Dolní stanice
Ramzová přes
p Keprník,
p
Červenohorské sedlo, Švýcárnu a Ovčárnu
až do Karlova. Celkem měřila přes
třiatřicet kilometrů včetně téměř
1500 metrů stoupání i klesání, takže
pořádný záhul. A mezi hráčkami, jež
tuhle rasovinu prodělaly, nechyběla
prostějovská nahrávačka Michaela
Zatloukalová, která je v „úpéčku“ na
ročním hostování z VK AGEL.
Ještě předtím strávily olomoucké
ženy dva dny v tréninkovém středisku Univerzity Palackého u východočeské přehrady Pastviny.
Nejprve zde sehrály exhibiční
zápas Modrých proti Oranžovým,
načež vedly coby kapitánky oddílové mládežnice do oblíbeného
ppřípravného
p
turnaje
j nazvaného
Čunča. Rovněž tuto akci si premiérově vyzkoušela i volejbalová odchovankyně
chovanky
yně Prostějova.
Prostějjova.

VOLEJBAL URČICE CUP 2015 VYHRÁLI RUMÍCI

URČICE Tradice volejbalového
turnaje smíšených družstev
Volejbal Určice Cup letos dospěla
už k VIII. ročníku. Ten proběhl
jako obvykle poslední srpnovou
sobotu na třech hřištích pod
širým nebem v areálu ZŠ Určice,
kde celkové vítězství vybojovali
favorizovaní Rumíci.
Oblíbeného klání nesoucího letopočet
2015 se zúčastnilo dvanáct týmů, jež

pořadatelé rozdělili do tří základních
skupin po čtyřech kolektivech. Tam
se jednotlivé celky utkaly každý
s každým na dva hrané sety, načež dle
pořadí v grupách a získaných bodů
postoupily do závěrečného play off
(semifinále, o 5. až 8. místo, o 9. až 12.
příčku), ve kterém se již bojovalo na
dvě vítězné sady.
„Nejlepší čtveřice družstev byla
tentokrát hodně vyrovnaná a dra-

matické zápasy o medailové pozice
rozhodoval každý bod,“ přiblížil
hlavní organizátor Volejbal Určice
Cupu 2015 Luděk Svoboda. Ve finále
si nakonec zlatí Rumíci poradili se
stříbrnou Premiérou a bronz získal
výběr Bez pecek, když v duelu o třetí
post zdolal Sexmeraldu.
„Mohu říct, že letošní osmý ročník
patřil v historii našeho turnaje
k nejvydařenějším. Skvěle vyšlo

počasí, hra měla většinou dost
vysokou úroveň a organizace
šlapala na jedničku včetně dodržení
časového plánu zápasů,“ potěšilo
Svobodu. „Poděkování patří všem
účastníkům, kterých se do Určic
sjelo okolo osmdesáti, že vydrželi
celý den hrát pod vysokou sítí
i ostrým sluníčkem. Velké díky
pak samozřejmě patří také všem
sponzorům a partnerům i členům
organizačního týmu. Společně se už
teď těšíme na další takto povedené
ročníky našeho turnaje,“ uzavřel
spokojený Luděk Svoboda. (son)
Koneèné poøadí Volejbal
Urèice Cupu 2015
1. Rumíci, 2. Premiéra, 3. Bez pecek,
4. Sexmeralda, 5. Reálka, 6. Čučkyni,
7. Sharks, 8. Fénix, 9. Debakl team,
10. Jäger team, 11. Haluzáři, 12. Laxní přístup.

Vydřené vítězství. Rumíci se turnaje Volejbal Určice Cup zúčastňují pravidelně
a letos se dočkali sice těsného, ale zaslouženého triumfu. Foto: Luděk Svoboda.

Pondělí 7. září 2015
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„Stal se mi zázrak, Pardubice mě koupily,“ KVITOVÁ S BERDYCHEM NA CESTĚ
rozplýval se bývalý Jestřáb David Roupec DO DRUHÉHO TÝDNE ZTRATILI JEDINÝ SET
NEW YORK, PROSTĚJOV Ve
skvělé formě se na US Open představila Petra Kvitová. Nejlepší česká tenistka přitom v létě prodělala mononukleózu a musela omezit trénink.
Přesto v New Yorku v prvních třech
kolech ztratila dvanáct gamů a velice
snadno postoupila do osmifinále.
„Přitom od sebe na tomto turnaji nic
neočekávám. Sama jsem nevěděla,
jak se mi bude dařit. Zatím všechno
vychází a z toho mám pochopitelně
radost,“ říká Kvitová, která postupem

PROSTĚJOV Poprvé v dresu soupeře od svého letního odchodu z Prostějova zavítal na Hanou David Roupec (na snímku).
e zaujal extraligové Pardubice natolik,
Třiadvacetiletý obránce
že se rozhodly získat v poslední sezoně nejproduktivnějšího
tup. A vzhledem k tomu, že nemůže hrát
Jestřába z Třince na přestup.
aly rozehrát se na svou farmu do prvoLigu mistrů, tak ho poslaly
ligového Šumperku. Je tak možné, že ofenzivně laděný bek se
hem řádné sezony. Po čtvrtečním utkání
v Prostějově objeví i během
zivní rozhovor.
poskytl Večerníku exkluzivní

Jiří MOŽNÝ
Ý
●● Jaký to pro vás byl návrat
ávrat do
známého prostředí?
„Docela příjemný. Podle mě jsem se
sem četl
tady nerozešel ve zlém, byť jsem
reakce některých fanoušků, protože
k Prostějovu mám blízko a sleduju
jeho stránky. Tam se vůči mně vyvim špatný
nula úplná nenávist, že jsem
člověk, je to také zvláštní. Ale vše i
dneska proběhlo v pohodě a v přátelském duchu.“
●● Těšil jste se zpátky na Hanou?
„Když jsem se dozvěděl, že se půjdu
rozehrávat do Šumperka, tak jsem si
říkal, že určitě zrovna ‚chytnu‘ Prostějov, a doufal jsem, že po mně nebudou
bučet diváci. Myslím si, že minulá sezona už je dávno zapomenuta a všichni se poučili. Už se nebude takový výsledkový propadák opakovat a bude to
v Prostějově jen lepší a na moji kauzičku se brzy zapomene.“ (úsměv)
●● Jak se ale místo vděku vstřebávají takové reakce, když jste podle
čísel byl lídrem a bez vás by to dopadlo mnohem hůř?
„Bohužel to je česká nátura... Mrzelo
mě to, makal jsem za Prostějov. Ano,
působil jsem sebevědoměji, ale to
prostě patří ke mně a mojí hře. Abych
podával co nejlepší výkony, tak si musím věřit. Možná to lidi nemají rádi.
V Pardubicích jsem teď v jiné pozici,
tak si nemohu dovolit tvářit se jako
mistr světa a s pokorou tam ‚rejžákem
drhnu schodiště‘, ale reakce lidí mě
mrzely. Poučil jsem se a už vím, že je
lepší spadnout do obecnějších frází,
než někoho popudit proti sobě.“
●● V létě jste zamířil na zkoušku
do Pardubic, jak to s vámi aktuálně
vypadá?

“

Minulá sezona už
je dávno zapomenuta
a všichni se poučili.
Už se nebude takový
výsledkový propadák
opakovat a bude to v
Prostějově jen lepší.

„Včera (ve středu – pozn. autora) jsem
podepsal víceletou smlouvu, klub mě
koupil z Třince, takže jsem nadšený, že
mohu být součástí takového klubu, jakým je Dynamo. Transfer se táhl, byly
to nervy. Jak jste zaregistrovali kauzu
Juraje Šimbocha, tak Třinec je schopný
své hráče poslat úplně kamkoliv. Nehledí na peníze, je jim to úplně jedno
a jsem ještě víc než neskutečně rád, že
vše takto dopadlo. Stal se mi zázrak, že
mě Pardubice koupily v dnešní době,
kdy nikdo nemá peníze na rozhazování. Jediným pořádně bohatým klubem
v Česku je Třinec a moje tabulková
hodnota je více než milion korun. Jsem
za to strašně rád a budu makat, abych se
nemusel za sebe stydět.“
●● A zatím můžete být spokojen
s tím, jak se na východě Čech prezentujete?
„Moje hra a přístup se asi panu Říhovi
líbí, stál za mnou a v komunikaci nebyl
nikdy problém. Trenéři si mě vybrali
a chtěli mě tam, vedení mi přestup
dopřál. A s výkony jsem víceméně
taky spokojen, za celou přípravu jsem
nedostal gól, takže co se týká práce
dozadu, tak to bylo ideální. I se svým
vytížením jsem byl spokojen, odehrál
jsem šest zápasů a turnaj ve Švýcarsku (zápasy proti Davosu, Lausanne
a Ajole - pozn. red.). Fakt jsem hleděl,
kde se pohybuje světová kvalita.“

začne prezentace mladšího žactva,
tedy šesté a sedmé třídy základní školy,
a o půl deváté samotná soutěž mladších žáků a žákyň. Od devíti do půl
desáté se mohou hlásit starší žáci a žákyně, kteří půjdou na řadu při odbití
desáté hodiny, a o půl jedenácté přijde
čas pro dorostence a dorostenky. Tedy
studenty středních škol a učilišť ročníků 1996 až 1999. Také v jejich případě
se bude nejprve jednat o půlhodino-

no. První set ztratil až ve 3. kole, v němž
byl jeho soupeřem García-López ze
Španělska. „První zápasy byly snadné, ten třetí už mě stál více sil. Tělo
dostalo zabrat, ale to není na škodu.
S prvním týdnem můžu být spokojený, všechno klape, jak má,“ hodnotil
své výkony Berdych, kterého čeká
Francouz Gasquet. „Bude to těžký
zápas. Máme vyrovnanou bilanci
a Gasquet má letos dobré výsledky. Pořádně se nachystám a půjdu do toho,“
plánuje Berdych.
(lv)

Nejvíce šokolovala Cetkovská

●● Jaké dojmy to ve vás zanechalo?
„Vím, že musím přidat. První liga je
o dost pozadu, stále je na čem pracovat. Věřím, že mi trenéři dají příležitost
i do ligy, trochu mě limituje, že jsem
nestihl Ligu mistrů, protože se táhl
můj přestup. Ale věřím tomu, že když
mě koupili, tak nějakou šanci určitě
dostanu a dobře to dopadne.“
●● A v Šumperku budete mít třeba
střídavé starty?
„Vůbec nevím. Šel jsem si tady z iniciativy trenéra Říhy zahrát, abych se
rozehrál. Šumperk je farmou Pardubic, tak jsem s tím neměl jediný
problém. Zahrál jsem si, dostal se do
nějakého tempa a nyní jste možná
zaslechl reakci tady prostějovského
majitele, asi chtěl: říct děkuji, Davide, že jsi nám pomohl to loni zachránit. Aspoň něco takového jsem
slyšel já. (smích)“
●● S čím tedy vy osobně půjdete
do nové sezony?
„S přáním odehrát co nejvíce zápasů
v základu Pardubic a postupně si udělat jméno i respekt v extralize, abych
se stal extraligovým hráčem. To je
můj sen a můj cíl, budu na tom pracovat, aby se mi to splnilo.“

Blíží se osmý ročník Prostějovské výšky
PROSTĚJOV Ve středu 16. září se
na školním hřišti ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici uskuteční
již osmý ročník mládežnických závodů Prostějovská výška 2015. Zájemci se mohou hlásit až do pondělí
14. září, do přihlášky je nutné uvést
celé jméno, datum narození a školu,
soutěžit se bude v celkem třech věkových kategoriích chlapců a dívek.
Časový program je následující: v osm

přes třetí kolo v New Yorku vyrovnala své dosavadní maximum. „Na US
Open jsem ještě nikdy nepostoupila
do čtvrtfinále. Nebylo by špatné, kdyby se tato bilance letos vylepšila,“ přeje
si tenistka, kterou v zápase o postup
mezi osm nejlepších čeká úspěšná
britská kvalifikantka Kontaová. „Nikdy jsme spolu nehrály. Ale kouč David Kotyza na ni něco vymyslí. Chci
uspět,“ těší se Kvitová.
Tomáš Beredych rovněž postoupil
mezi nejlepších šestnáct celkem snad-

vou prezentaci, načež v 11.15 započne
samotná soutěž.
Akci pořádá Komise pro mládež a tělovýchovu při radě města Prostějova
a Atletický klub Prostějov. Nejlepší trojice skokanů v každé kategorii obdrží
diplom a medaili, první tři družstva škol
obdrží diplom a pohár. Týmy mohou
v každé kategorii tvořit až tři jednotlivci, přičemž se počítá výsledek nejlepší
dvojice.
(jim)

NEW YORK, PROSTĚJOV Hned
osm hráčů TK Agrofert zasáhlo do
grandslamového US Open. Na kurtech v New Yorku většinou nezklamali. Úvodní kolo přesto přineslo hned
dvě velká překvapení na účet prostějovských tenistek. Nasazená šestka
Lucie Šafářová i díky drobnému zranění nestačila na Ukrajinku Curenkovou a turnajová osmička Karolína
Plíšková dostala nečekaný debakl od
Američanky Tatishviliové. „Vůbec
nevím, co se stalo. Soupeřka ale hrála
výborně,“ konstatovala česká tenista.
Žádné problémy naopak neměli ani
nejlepší hráči Prostějova Petra Kvitová
a Tomáš Berdych a své soupeře porazili také čtyři zástupci TK Agrofert.

Okolopozdějinasebevýrazněupozornila Petra Cetkovská. Na centrálním dvorci
v utkání proti loňské finalistce Caroline
Wozniacké dokázala odvrátit čtyři mečboly a senzačně zvítězila. „Bylo to úžasné.
Diváci mě ke konci povzbuzovali víc než
soupeřku. Je to jedno z největších vítězství v kariéře,“ radovala se prostějovská
rodačka.
Zajímavý úspěch si na své konto připsal
také Jiří Veselý, který vyřadil nasazeného
Chorvata Karloviče v pěti setech. „Měl
jsem solidní servis a ve výměnách jsem
byl lepší,“ těšilo prostějovského tenistu.
Nedařilo se naopak Tereze Smitkové,
jejíž cestu turnajem ukončila domácí
Keysová. S Němcem Kohlschreiberem
vypadl Lukáš Rosol.

V soubojích o postup do osmifinále měl
prostějovský tenis poloviční úspěšnost.
Veselý musel své utkání s Američanem
Isnerem vzdát po druhém setu. „Nemohl jsem pořádně hýbat hlavou. Snažil
jsem se to na kurtu vydržet, ale bylo to
čím dál horší. Strašně mě to mrzí,“ litoval
český tenista.
Cetkovská nestačila na Italku Pennettaovou, i když jednoznačně vyhrála první
sadu. „Porážka bolí, ale musím uznat, že
mi trošku chyběla energie. Ve třetím kole
už nikdo není stoprocentní,“ hodnotila
zápas Petzra Cetkovská.
Do druhého týdne se naopak posunul
Berdych, když přehrál Garcíu-Lopéze
ze Španělska a Kvitová po vítězství nad
Slovenkou Schmiedlovou.
(lv)

„O Turnaj mistryň zabojuji,“ plánuje Šafářová
NEW YORK, PROSTĚJOV Se
zdravotními komplikacemi přicestovala do New Yorku Lucie
Šafářová. Díky problémům s břišním svalem nemohla předvést
nejlepší výkon a prohrála hned
v prvním kole. Nasazená šestka
se rozloučila s posledním grandslamovým turnajem předčasně.
A vzdát musela i čtyřhru, ve které
se jí letos tak daří. „Zranit se před
grandslamem je smůla. Nedá se

nic dělat. Ale před New Yorkem
jsem si zahrála finále v New Havenu a to není špatné,“ komentovala
poslední týdny Šafářová.

Ladislav VALNÝ
●● Jak moc vás zranění omezovalo
při hře?
„Bolelo to při každém odehraném
míči. Nemělo smysl se trápit a riskovat
větší problém. Raději jsem se odhlásila
i ze čtyřhry.

●● Čeká vás větší herní pauza?
„Snad ne. Doufám, že se dám rychle dohromady. Potřebuji být zdravá,
abych mohla objet celý asijský okruh.
Ve hře je do konce sezony ještě hodně
bodů a já bych se chtěla ještě výrazněji
prosadit.“
●● Myslíte na Turnaj mistryň?
„Chci o postup bojovat. Čeká mě ještě
pět velkých turnajů. Když budu zdravá
a stoprocentně připravená, můžu o postup usilovat a to je můj cíl.“
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ÚČASTNÍK NEDÁVNÉHO MISTROVSTVÍ SVĚTA

VYZVE OBHÁJCE VÍTĚZSTVÍ PETRA PEŇÁZE
PROSTĚJOV Tuto středu opět
dostane prostor atletika. V rámci
tradičního podniku se každoročně
vydá na Hanou hned několik českých reprezentantů, aby místním
fajnšmekrům předvedli nad překážky či v hodu oštěpem parádní
podívanou.
„To nejlepší si necháváme až na příští
rok, kdy se bude konat jubilejní sedmdesátý ročník, ale i letos přicestuje
velice kvalitní sestava. Nejen Petr Svoboda, ale i první muž loňska a celkově
již dvojnásobný vítěz Petr Peňáz, přicestují i závodníci z Brna či Olomouce,“ těší se na kvalitní podívanou ředitel
závodu a předseda pořádajícího AC
Prostějov Milan Čečman.
A bude se na co dívat i v doprovodných závodech. Memoriálu Dr. Eduarda Rozbořila se sice pravděpodobně

nezúčastní loňský vítěz a hodem dlou- dorazí i hodně závodníků z okolních
hým 81,55 metru rovněž rekordman klubů,“ zve Milan Čečman na tradiční
mítinku Vítězslav Veselý, na startu by místo posledních let.
(jim)
ale měl druhý muž posledního ročníku
Harmonogram Velké ceny
a také letošního domácího mistrovství
mìsta Prostìjova:
Jan Jílek, jenž na západě Čech atakoval 15.30: 60 metrů překážek mladší
hranici 78 metrů a letos dokázal již ně- žákyně, dálka ženy, výška muži,
kolikrát tuto vzdálenost překonat.
oštěp ženy, 15.40: Malá cena
Vedle „stodesítky“ a oštěpu mužů se mladších žáků na 60 metrů překápak diváci i závodníci ještě mohou žek, 15.50: 100 metrů překážek
těšit na malé ceny dorostenců na 110 starší žákyně, 16.00: 100 metmetrů překážek, starších žáků na 100 rů překážek dorostenky, 16.10:
metrů překážek a mladších žáků na 60 Malá cena starších žáků na 100
metrů překážek, stejně tak se ke startu metrů překážek, dálka muži, výšpřipraví oštěpařky, dálkaři a dálkařky, ka ženy, oštěp muži, 16.20: 100
metrů ženy, 16.25: 100 metrů
výškaři a výškařky.
muži, 16.35: 100 metrů překážek
„Osm drah máme nachystáno a nej- ženy a juniorky, 16.45: Malá cena
větší domácí nadějí by měl být Jiří dorostenců na 110 metrů překáOdvářka, čtvrtý muž juniorského mis- žek, 16.52: 110 metrů překážek
trovství republiky. Pravděpodobně tak junioři, 17.00: Velká cena města
letos zařadíme i tuto kategorii, v Jab- Prostějova na 110 metrů překálonci se mu nedávno podařilo vyhrát. žek mužů, 17.05: Vyhlášení Velké
A na startu budou i naše medailistky ceny města Prostějova a Memoriáz olympiády dětí a mládeže. Věřím, že lu Dr. Eduarda Rozbořila.
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

FOTBALOVÝ NÁROĎÁK SPOLÉHÁ I NA PROSTĚJOVANY
Mládežníci z regionu úspěšně zápolí mezi chlapci i dívkami
PROSTĚJOV Rodák z Rozstání Tomáš Hořava a někdejší hráčka Kostelce na Hané Gabriela Matoušková, jež v současnosti hájí barvy pražské
Sparty, nejsou zdaleka jedinými fotbalovými vyslanci regionu v národních týmech. V letošním roce si zápasový debut odbyla další pětice
hráčů. Hned v lednu nastoupil v„patnáctce“ David Píchal, v březnu naskočila za ženskou„devatenáctku“ Klára Waltrová a o prázdninách je
následovali Mojmír Chytil s Robertem Sivoněm v U17 a Viktorie Suchánková v dívčí „patnáctce“. Znamená to tak, že vedle „A“-týmů mužů
i žen náleží místní odchovanci i do dalších čtyř reprezentačních družstev. A to je určitě velký příslib pro budoucnost nejen prostějovského
fotbalu. Právě proto jsme dnešní téma Večerníku věnovali kvintetu talentů, jak už jsme ostatně avizovali v předminulém vydání...

původní zpravodajství pro Večerník
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Prostějovský talent Píchal

zařídil remízy s Kyprem!

Ze Smržic až do Bavorska:

VIKI SUCHÁNKOVÁ V REPRE!
sestavě. „Jednou jsem hrála levou zálohu,
podruhé pravého beka.“

EXKLUZIVNĚ
Mladík z 1.SK Prostějov dokázal již třikrát skórovat.

PROSTĚJOV Hned tři branky za
necelých sto padesát minut hry stihl v dvojutkání proti Kypru mladý
útočník 1.SK Prostějov David Píchal. Člen reprezentační šestnáctky
nejprve odehrál celé úvodní střetnutí a dvěma brankami se postaral
o remízu 2:2, stejný výsledek se zrodil
i v následné přípravné odvetě, při níž
úspěšně kopnutou penaltou otevřel
skóre.
„Nakonec jsme nehráli na Kypru, jak
bylo původně plánováno, ale dvojzápas
se uskutečnil na krásných stadionech ve
Lhotě a ve Slaném. Nejvíce času jsme
strávili na hřišti a na regeneraci, protože
jsme měli dva zápasy a tři tréninky za
čtyři dny, takže nás všechny bolely nohy,“
popisoval s úsměvem gólový hráč, jenž si
vstřelených branek náležitě užíval. „Jsem
hodně šťastný, je to něco fakt neuvěřitelného, když dáte gól s tímhle znakem.
Myslím, že jsem se Česko dobře prezentoval,“ dodal spokojeně.
V prvním duelu začali lépe hosté a dostali se do vedení, díky Píchalovi se ještě
do přestávky podařilo domácímu výběru otočit, leč vedení neudržel. „Zápas
se vyvíjel spíše pro Kypr, my jsme hráli
s nervozitou a nedokázali jsme si přihrát, také nás to stálo inkasované góly. Já
osobně jsem těžil z krásných nahrávek

Foto: archív Večerníku

od Vasila Kušeje, v druhém poločase
jsme jen drželi míč a nepouštěli k němu
soupeře. Pak ale opět následovala chyba
vrozehrávceaKypřanédokázalivyrovnat.
V posledních pěti minutách jsme vyvinuli obrovský nátlak na soupeře, ale nic
nám to nepřineslo,“ vracel se k úvodnímu
zápasu.
Ten druhý duel již byl o něčem jiném,
ale ani tentokrát to vítězství nepřineslo.
„Hráli jsme s větším klidem a přehledem,
zápas se vyvíjel pro nás, kontrolovali
jsme balon a nepouštěli ho hostům. Před
přestávkou na pití jsme šli do přečíslení
a já dostal míč od půlky, udělal krásný
dribling až do šestnáctky soupeře a tam
byl faulován. Penaltu jsem kopl s přehledem, ale hosté stihli ještě do přestávky
srovnat. Druhý poločas jen bránili a hráli
na brejky, což se jim vyplatilo a zápas obrátili na 2:1 ve svůj prospěch. Pak soupeř
zaparkoval autobus a jen bránil, my jsme
alespoň vyrovnali,“ přibližoval průběh
odvety David Píchal.
Na podzim má před sebou reprezentační výběr do šestnácti let celkem šest střetnutí, konkrétně se jedná o tři přípravné
dvojzápasy. V polovině září se český tým
utká s Rakouskem, o tři týdny později se
Slovenskem a na konci listopadu s Německem. Diamant prostějovské kopané
David Píchal bude u toho...

WALTROVÁ PŘISPĚLA
K VÝHŘE NAD BAVORSKEM
PROSTĚJOV První zkušenost
s německým fotbalem si o druhém
srpnovém víkendu prožila Klára
Waltrová. Sedmnáctiletá kmenová
hráčka 1.FC Slovácko, do jehož řad
před rokem přestoupila z Krumsína,
nechyběla ve výběru reprezentační
devatenáctky a nastoupila v základní
sestavě obou přátelských duelů proti
Bavorsku. Po Belgii, Nizozemsku,
Dánsku a Slovinsku tak poznala dalšího soupeře.
„Němky jsou všeobecně dobré, velké
a fyzicky silné, s míčem to také umí. Soupeř byl lepší, ale my jsme se teprve sehrávaly, protože přišly holky ze sedmnáctky
a máme před sebou první kvalifikaci na
Euro. Takže to bylo takové na sehrání
a chvílemi naše hra skřípala, občas to ale
vypadalo, že to půjde,“ usmívala se po
odehrání obou střetnutí jarní česká mistryně v dorostenecké kategorii.
V prvním duelu na přeštickém hřišti
dokázal český výběr zdolat své sokyně v poměru 2:1 a někdejší hráčka
Krumsína, Otinovsi, Plumlova či
Kostelce na Hané strávila na trávníku
první část poločasu, v odvetě na půdě

Domažlic musela střídat hned v pětatřicáté minutě.
Nyní je již před Klárou a jejími kolegyněmi první fáze kvalifikace na Euro
2016, které uspořádá Slovensko. Kvalifikační turnaj se v polovině září uskuteční na Balkáně a český tým se nejprve
v úterý 15. září utká s Faerskými ostrovy, o dva dny později s domácí Bosnou
a Hercegovinou a klání ukončí v neděli
20. září proti Francii.

ČELECHOVICE NA HANÉ Talentovaná fotbalistka se dočkala!
O nesporném sportovním nadání
teprve třináctileté Viki Suchánkové
se v odborných fotbalových a atletických kruzích dobře ví. Její poctivost
se v průběhu letošního léta přetavila
ve velkou odměnu v podobě premiérové nominace do reprezentačního
ženského výběru České republiky
v kategorii „U15“! „Trochu mě to
překvapilo, bylo nás tam ale devět ze
Sparty, tak se s tím dalo i trochu počítat,“ prozradila exkluzivně Večerníku.
Hrála v základu

Čtyřnásobná žákovská mistryně republiky se Spartou Praha, která v současnosti hájí barvy 1.SK Prostějov v kategorii U15, se tak zúčastnila srpnového
soustředění dívčího národního týmu
vBavorsku.„Jednaloseotřídennípřípravný kemp. Sehrály jsme tam dva zápasy
a absolvovaly i nějaké tréninky,“ popisuje novopečená reprezentantka, která
nastoupila v obou duelech v základní

Jiný pocit

V prvním utkání nastoupily Češky
proti výběru Bavorska a podlehly vysoko 0:4. „Soupeřky byly o rok starší,
my navíc spolu hrály úplně poprvé.
Následoval trénink a taktická příprava
a druhý zápas jsme už remizovaly 0:0,“
dodala ke svým dvěma startům Viki
a dodala: „Nastupovat za reprezentaci je
úplně jiný pocit než například za Spartu.
Foto: Zdeněk Vysloužil
Jsem ráda, že jsem si mohla nároďák zku- Viki se v soubojích s kluky rozhodně neztratí.
třeba na začátku přípravy,“ potvrdila Viki
sit, ráda bych si to zopakovala.“
Cílem Evropa
se smutkem v hlase přechod výhradně
Louèení s kluky
Nejbližší metou, na kterou Suchándo ženské kategorie.
Mladičká fotbalistka z Čelechovic na
ková upíná svůj zrak, je udržení se
Atletika nebaví
Hané je stále kmenovou hráčkou Smrv reprezentačním výběru. Obrovžic, kde v pěti letech s fotbalem začínala. Vedle slibně rozjeté fotbalové kariéry se skou motivací totiž je blížící se doNásledně strávila nějaké sezóny v Če- však o dlouhonohé slečně dobře ví i mezi mácí evropský šampionát kategorie
chovicích a poté se přesunula mezi kluky atlety. V olomouckém AK se totiž věnuje U17. „Další sraz je naplánovaný na
do prostějovského 1.SK. „Hraji převážně dálce a překážkám. V obou disciplínách konec října v Uherském Hradišti.
s nimi. Více mě to baví, hra je rychlejší, pak patří mezi elitní trio republikových Měly bychom tam sehrát dva zápatvrdší, agresívnější. Na Spartu jezdím tabulek ve své věkové kategorii. „Na sy se Slovenskem. Chtěla bych být
jen na některé zápasy a soustředění,“ překážkách jsem byla první, v dálce pak u toho,“ přeje si Viki a přidává: „Výhleprozradila dále Suchánková, která však třetí,“ poznamenala Suchánková. Podle dově se totiž v Praze koná mistrovství
po letošní sezóně chlapecké spoluhráče vlastních slov však bude a je jedničkou Evropy a tam bych se chtěla nominonuceně opustí. „Bude to změna, s kluky fotbal. „Fotbal mě baví víc. Atletika mi vat. Ženské ani dívčí reprezentace se
hraju od pěti let. Nevím co od toho čekat. připadá taková jednotvárná, pořád se jen na šampionáty prakticky nedostávají,
Hrát už s nimi moct nebudu, ale pokud běhá a skáče. Ve fotbale se dá vymýšlet, takže tohle je asi největší šance se pobude možnost, ráda si s nimi zatrénuju, reagovat, je tam i větší legrace.“
dobného podniku zúčastnit!“

Chytil se Sivoněm slavili na turnaji v Maďarsku
PROSTĚJOV Hned duo prostějovských rodáků, kteří nyní svorně hájí barvy Sigmy Olomouc, se aktuálně sešlo v národním týmu do 17
let. Premiéru v této věkové kategorii si Mojmír
Chytil s Robertem Sivoněm odbyli na turnaji
v maďarském Telki a v konkurenci domácího
výběru, Chorvatska a Srbska z toho bylo celkové
prvenství.
„Beru to jako velký úspěch. Na oslavy nebylo moc
času, ale samozřejmě nějaké proběhly. Do základní
sestavy jsem se sice vešel jen v zápase proti Maďarům, se svými výkony jsem ale spokojen a je to pro
mě cenná zkušenost,“ usmíval se po návratu domů
šestnáctiletý Mojmír Chytil.
Hned na úvod přišla vysoká výhra 4:0 nad Chorvaty,
při níž oba mladíci přišli na plac ve druhém poločase. Následovala přesvědčivá výhra 3:0 nad domácím
celkem, když výsledek již ve dvacáté minutě uzavřel
právě Chytil. Na závěr tak stačilo svěřencům trenérů
Aleše Čvančary a Martina Svědíka uhrát bezbrankovou remízu se Srbskem „Nejtěžším soupeřem byli
asi Srbové, hráli tvrdě až zákeřně. Možná i proto jsme
remizovali 0:0, ale to nám na vítězství stačilo. Nejlíp
se mi hrálo proti Maďarům, ti hráli na domácí půdě

V konkurenci Chorvatska, Srbska a domácího Maďarska kralovali čeští fotbalisté, v jejichž sestavě nechybělo
ani prostějovské duo Mojmír Chytil s Robertem Sivoněm.
Foto: archív M. Chytila

a přišlo hodně diváků, to mě velice potěšilo,“ doplnil
s tím, že nyní už se bude opět soustředit na nejvyšší
domácí soutěž mladšího dorostu.
O tři a půl měsíce mladší Sivoň naskočil v úvodním
duelu do druhé půle a byl na hřišti při brance na
4:0, jíž Antonín Růsek zkompletoval hattrick, ve
zbývajících dvou střetnutích odehrál plnou porci

osmdesáti minut. A sice uprostřed obrany, takže
i jeho zásluhou český výběr za celé klání ani jednou
neinkasoval.
Mateřským oddílem obou mládežnických reprezentantů byl 1.SK Prostějov, odkud oba v roce 2010
odešli hostovat do krajského města. Tam Chytil
přestoupil před třemi lety, Sivoň jej následoval loni.

Mladí Prostìjované v reprezentaci:

Mojmír Chytil
narozen 29. dubna 1999
celkem 3
79
U17
3
79
Zdroj: nv.fotbal.cz

David Píchal
1
1

narozen 5. října 2000
celkem 6
235
U16
2
145
U15
4
90

Robert Sivoò
4
3
1

narozen 13. srpna 1999
celkem 3
200
U17
3
200

Viktorie Suchánková
0
0

narozena 7. října 2001
celkem 2
180
U15
2
180

0
0

Klára Waltrová
narozena 2. července 1998
celkem 5
257
0
U19
5
257
0

Poznámka: Sloupce s čísly znázorňují počet zápasů, odehraných minut a branek.

