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PROSTĚJOV Nervozita nejvyššího kalibru zavládla v řadách radniční koalice! Miroslav Pišťák ohlásil během víkendových hodů svoji rezignaci na funkci primátora Statutárního města Prostějova!
Večerníku exkluzivně sdělil, že jde o definitivní rozhodnutí.
Proč tak náhle odstoupil? A kdo převezme jeho post, Alois Mačák, Alena Rašková nebo Jiří Pospíšil?
Aktuální informace si přečtete na straně 16!

15081910770

Končím, zmrazil nejenom své koaliční kolegy dnes už ex-prostějovský primátor Miroslav Pišťák.

15090810861

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

15011910006

3ĆLYøWxËFKREMHPHFK
M
SLEVA
EV
EVA
VA

15082610815

2

2

Pondělí 14. září 2015
www.vecernikpv.cz

rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Už jen desítky hodin
Prostějov (mik) - Průběh poslední části výstavby rondelu
na Přikrylově náměstí sledují
i nervózní řidiči. „Proběhlo už
pokládání asfaltového koberce na
silniční komunikaci, nyní přichází
pětidenní technologická přestávka,
po níž bude následovat nátěr vodorovného dopravního značení. Jsem
přesvědčena, že od otevření nové
kruhové křižovatky v Prostějově
nás dělí už jen desítky hodiny,“
sdělila Večerníku o víkendu Alena
Rašková, první náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.
A je opravdu nejvyšší čas, doprava
na vnitřním okruhu města začíná
pořádně houstnout...

Vzpomínka na Masaryka
Prostějov (red) - Vedení města uctí
památku 78. výročí úmrtí prvního
prezidenta Československé republiky
Tomáše Garrigue Masaryka. Kytice
u jeho sochy položí nejvyšší
představitelé radnice dnes, tj. v pondělí
14. září v 15:00 hodin. Nová socha, kde
se pietní akt odehraje, stojí před budovou radnice od roku 1998. Památník
byl vyroben podle třetinového modelu
původního pomníku.

FOTO
Michal Kadlec

PROSTĚJOV Řidiči jsou různí, většina z nich
úzkostlivě dodržuje předpisy a nechce se
dostat do konfliktu s dopravní policií. Ovšem
co si dovolil přespolní šofér v Martinákově
ulici, to opravdu nemá obdoby! Možná
chtěl někomu vjet až do domu, možná si to
na poslední chvíli rozmyslel a zaparkoval to
„jen“ na chodníku, v každém případě jeho
drzost přesáhla hranici, když si otevřel boční
okénko, zapálil si cigáro a v klidu pozoroval
provoz okolo sebe. Zda mu „vajgla“ netípli
společně s mastnou pokutou policisté, to už
známo není...

CO NÁS UDIVILO…
Předčasná svoboda. Davida Braunera, který se v březnu 2012 podílel společně s Romanem Mičkou na vraždě
seniora v Okružní ulici, propustili
z vězení na svobodu. Odkroutil si tak
pouze polovinu šestiletého trestu.
Těžko říct, zda jeho dobré chování
v base může překrýt tak ohavný čin.
Foto: všímavý čtenář Večerníku

Agentura Seriál Muž na radnici 2 se natočí v Prostějově!
Město Prostějov a jeho stoletá
radnice se brzy stanou dějištěm
natáčení volného pokračování dnes už legendárního seriálu
Muž na radnici. Jak Agentura
Hóser jako jediná - ostatně jako
vždycky - zjistila, za tímto projektem stojí jeden z nejlepších
filmových režisérů dnešní doby
Zdeněk Trošička.
„Byl jsem osloven movitými
producenty, kteří v tomto seriálu chtějí pokračovat. Vzal jsem
to, protože zrovinka nemám co

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

•• Pondělí ••

na práci. Další díl Slunce, seno
a uprchlíci má totiž zatím neúplný scénář,“ řekl Agentuře Hóser
Zdeněk Trošička. Pochopitelně
jsme se ho zeptali, proč si zrovna
vybral Prostějov, kde by měly nové
díly Muže na radnici vzniknout.
„Měl jsem za úkol najít město,
kde se daří, ale kde naopak i padají facky a všichni se ptají, zda
se už poprali. No, a když jsem se
podíval na pár záznamů z jednání prostějovského zastupitelstva,
řekl jsem si, že právě tady je ten
nejlepší blbákov. Ještě lepší než
v Hošticích,“ zazubil se Trošička.
První díly volného pokračování seriálu se začnou natáčet už
v prosinci letošního roku. „Jsem

CO NÁS POTĚŠILO…
Sběratelská mánie. Když jsme v sobotu ráno jeli natankovat benzín do
služebního vozidla Večerníku, netušili jsme, že z čerpací stanice OMV
v Plumlovské ulici odjedeme naplněni nejen pohonnou hmotou. Kolektiv „benzínky“ nám na cestu navíc
přibalil pytlík víček do sbírky pro
nemocného Davídka Vítka z Ptení.
Děkujeme!

VEÈERNÍKU

Sochy jdou na draèku
Prostějov (mik) - Ještě před letními prázdninami vyhlásilo vedení
magistrátu záměr prodeje celkem
devětadvaceti soch, které různí
umělci vytvořili při sochařských
sympoziích v Prostějově. Zdevastovaná dřevěná díla už roky leží
v městském depozitáři. O třináct
z nich nyní projevili zájem konkrétní kupci. Až na malé výjimky jim
prodej soch v pondělí 7. září schválili zastupitelé. „Nedoporučili jsme
pouze prodej dvou soch s názvy
Nakloněná a Manželé, které stojí
na veřejných místech v Prostějově,“
řekl Večerníku náměstek primátora
Jiří Pospíšil.

VRCHOL AROGANCE!

rubriky
Večerníku

neskonale potěšen, že si pan Trošička vybral naše město, bude to
po tenisu, volejbalu a Jezdeckých
kasárnách další zviditelnění
Prostějova. Jenom mě mrzí, že si
najal jiné herce, než jsem si představoval. Přitom titulní roli bych
klidně zvládl sám a tajemnici by
mohla hrát kolegyně Hemeráková. Ta se na to třásla jak kapr
v drozdovickém rybníku,“ zareagoval na náš dotaz primátor Prostějova Miroslav Nakaseseděl.
Agentura Hóser měla jedinečnou
možnost nahlédnout do scénáře prvního dílu nového seriálu.
Ten bude mít skutečně hororový
průběh. „Začneme katastrofou.
Zatímco první muž radnice na-

škudlí desítky milionů korun,
opozice je vybere z účtu a prohraje v automatech. Další díly se budou odvíjet tak, že primátor bude
dělat všechno pro to, aby radnici
nezabavili exekutoři,“ prozradil
režisér Zdeněk Trošička.
„To bude beztak nějaká bejkárna! Připravujeme další žaloby
včetně trestního oznámení na režiséra Trošičku. On totiž až moc
předbíhá dobu, městské peníze
rozfofrujeme až po dalších volbách,“ zareagoval rozzuřený opoziční politik Alias Mafiášek.
Za Agenturu Hóser Majkl

ZACHYTILI JSME…

224

O tom, že silnice Prostějovska
brázdí často neskuteční „piráti“,
informuje Večerník neustále. Na začátku minulého týdne si ale policisté
z Dálničního oddělení v Ivanovicích
na Hané „pošmákli“ na motorkáři,
který jim po rychlostní komunikaci
ujížděl rychlostí přes dvě stě dvacet
kilometrů v hodině. V Prostějově to
pak vzdal...
ZAUJALO NÁS…

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

Foto: archív Večerníku

MARIE PACHTOVÁ

SCÉNA VEČERNÍKU
Babimaki & mik

Pyžamová párty na radnici? „Pokud patříš mezi slečny, kterým chybí zábava
a drbací dýchanky s kamarádkami? Uspořádej i ty pyžamovou párty,“ radí server
kamoska.cz. Tímto nápadem by se mohli inspirovat i prostějovští zastupitelé, jejichž
schůzky pravidelně končí nejdříve po půlnoci. Budou-li tyto noční „dýchanky“
i nadále pokračovat, mohlo by se pyžamo zařadit mezi zastupitelský „dress code“...

•• Úterý ••

To by nebyly Hanácké slavnosti,
kdyby do Prostějova nedorazila
jejich letitá ikona! Slavnou tetičku
Pachtovou přivítal o včerejším poledni na radnici opět primátor Miroslav Pišťák, který si s touto čipeřicí
dal i jeden krátký taneček, který demonstroval tradiční hodové veselí.
ZASLECHLI JSME…

Špatně pochodil. Ptá se motorkář svého kolegy. „Tak, jak jsi pochodil s tím
novým motocyklem?“ „No, pochodil jsem hodně, ale najezdil málo.“ Špatně
pochodil i motocyklista, kterému v prostějovské Okružní ulici nedal přednost
sedmašedesátiletý řidič Felicie. V nemocnici skončil se zlomenou nohou.

„OZNAMUJEME,
ŽE JSME VŠICHNI
PRACOVNÌ MIMO
PRACOVIŠTÌ!“

•• Středa ••
Fanoušci si žádali Svobodu. Necelých šestadvacet let od listopadových událostí v roce 1989 Prostějované opět vzývali Svobodu. Nejednalo se však o požadavek možnosti volit a rozhodovat se dle své vůle, ale o oslavy skvělého běžce
na 110 metrů překážek Petra Svobody. Ten se jako největší hvězda zúčastnil
Velké ceny města Prostějova v atletice.

Mluvčí krajské policie
Irena Urbánková dávala
v pátek na vědomí novinářům,
že informace nebudou k mání...

•• Čtvrtek ••
Bezdomovci předstihli hypermarkety. S časnými přípravami na Vánoce
letos všechny obchodní řetězce trumfla dvojice bezdomovců, která se vypravila k drozdovickému rybníku na lov kaprů. Z vody se jim podařilo vytáhnout
hned dva. Na jejich štědrovečerní tabuli však šupináči nakonec neskončí, neboť
jim je v nedalekém baru zabavili strážníci a hodili je zpět do rybníka.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 26/22 °C

Radka

•• Pátek ••
Úterý

Při derby vzduchem lítal pouze míč. Zatímco hokejové zápasy mezi prostějovskými Jestřáby a sousedním Přerovem bývají často vyhrocené a někteří „fanoušci” při nich po sobě házejí kelímky od piva či dokonce kusy sedaček, během pátečního utkání Českého poháru v házené mezi Přerovem a Kostelcem na Hané
k žádným výtržnostem nedošlo. Inu, nejsou fanoušci jako „fanoušci“...

•• Sobota ••
Na bicyklech Němčickem. Říká se, že vášnivého cyklistu poznáte podle mozolů na koulích a veselého cyklistu podle mušek mezi zuby. Možná i takoví se zúčastnili devátého ročníku akce „Na bicyklech Němčickem“, jejíž cíl byl tentokrát
v areálu Zámlyní ve Vrchoslavicích.

•• Neděle ••
Život je kolotoč. Pokud někdo přišel dnes do práce celý pomlácený a tvrdil, že
ho nejprve přejelo auto, pak na něj spadlo letadlo a nakonec jej přešli sloni, pak byl
předchozí den nepochybně na prostějovských hodech. Vysvětlení je dvojí: buď
měl halucinace po požití nadměrného množství burčáku, nebo spadl z kolotoče...

MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

23/15 °C

Jolana

Støeda 25/20 °C
Ludmila

Miroslav Pišťák k překvapení všech rezignoval v neděli 13. září na funkci primátora
Prostějova. Tato zpráva zapůsobila jako tsunami, i jeho straničtí kolegové z ČSSD byli
v šoku. Kdo ale teď bude prvním mužem či dámou radnice? To bude sakra těžký výběr!

Ètvrtek 27/20 °C

Naděžda

Pátek

24/15 °C
Kryštof

Sobota 22/12 °C

Zita

Nedìle 23/10 °C
Oleg
Zdroj: meteocentrum.cz
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zpravodajství

Strážníci vytáhli z kolejiště sebevraha

MLADÉMU MUŽI SE NECHTĚLO,
SKONČIL TAK NA PSYCHIATRII

EX

PROSTĚJOV Až po týdnu zveřejnila prostějovská městská policie informace o případu, který mohl skončit obrovskou tragédií.
Holý život muži, který se kvůli osobním
problémům chtěl nechat přejet vlakem, zachránil v první řadě strojvedoucí, následně
pak rychle jednající strážníci. Ti muže s psychickými problémy i přes jeho odpor vytáhli z kolejiště těsně předtím, než tudy projel
další vlak!
Ve čtvrtek 3. září před polednem zasahovali příslušníci Městské policie u případu
pokusu sebevraždy, kdy si mladý muž lehl
do kolejiště u mostu v Kostelecké ulici.
Strojvedoucí vlaku, který jel z Prostějova
do Kostelce na Hané, naštěstí osobu pohybující se přímo v kolejišti spatřil. „Ke srážce nedošlo, neboť se mu vlak podařilo včas
zastavit. V tuto chvíli sebevrah ještě kolejiště opustil a vlaková souprava pokračovala
v jízdě. Strojvedoucí ale velmi správně na
tohoto muže upozornil přes linku 156.
Hlídka ihned vyrazila do zmíněné oblas-

Bandu násilníků z Hluchova

POTRESTAL SOUD
zjistili jsme

EXKLUZIVNĚ
ti,“ uvedla Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
Jakmile strážníci dorazili na místo, sebevrah seděl znovu v kolejišti. „Urputně
odmítal z místa odejít. Byl ve velkém nebezpečí, protože se znovu blížil další houkající vlak. Strážníci ani na chvilku nezaváhali
a nešťastníka z kolejí i přes jeho pasivní odpor vyvedli. Psychicky zničený muž přiznal
svůj úmysl ukončit svůj život z rodinných
důvodů. Následně byl předán do rukou lékaře, který rozhodl o převozu do zdravotnického zařízení v Olomouci,“ přidala Jana
Adámková.
„Velké poděkování patří strojvůdci vlaku,
který nás na podivné chování muže upozornil. Na mladém muži sedícímu v kolejišti
bylo zřetelně vidět, že trpí velkými depresemi a s největší pravděpodobností to myslel vážně, že si vezme život. Doufejme, že
jej nyní dají lékaři psychicky do pořádku,“
řekl exkluzivně Večerníku Jan Nagy, velitel
Městské policie Prostějov.
(mik)
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HLUCHOV, PROSTĚJOV Před
více než rokem Večerník exkluzivně informoval o brutálním napadení
štamgasta hluchovské restaurace Na
sépce. Jednačtyřicetiletého muže zde
pětice rabiátů kvůli žárlivosti jednoho
z nich zmlátila až do krve. Oběť utrpěla těžká zranění, ze kterých se léčila několik měsíců a podle informací
si ponese trvalé zdravotní následky.
Přestože policisté tehdy dlouhé týdny

po incidentu celý případ tutlali a odmítli
k němu podávat jakékoliv informace, nyní
se už chlubí zásadním úspěchem. „Mohu
potvrdit, že pachatelé byli policisty dopadeni a obviněni pro zvlášť závažný zločin
ublížení na zdraví a přečin výtržnictví.
V únoru tohoto roku byl podán návrh na
podání obžaloby,“ sdělil Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Večerník se rozjel do Hluchova a kontaktoval napadeného muže. „V polovině
června tohoto roku už proběhl první soud,
ale byl odročen. Dva z pachatelů se k soudu
nedostavili,“ prozradil napadený muž pou-

ze s tím, že dále se k celé záležitosti nebude
vyjadřovat. „Obraťte se na mého právníka,“
dodal stroze.
Tak jsme učinili a dozvěděl se, že dva
z násilníků již vyfasovali od soudu tresty.
„Zatím je tento rozsudek nepravomocný,
takže bych vám v tuto chvíli ještě nechtěl
nic prozrazovat. Snad jen to, že dva muži
z násilnického komanda byli skutečně
odsouzeni. Jakmile obdržím písemné vyhotovení rozsudku, budu určitě sdílnější,“
řekl Večerníku advokát Petr Skalka. Jak
dodal, ve hře je ještě výrazná suma peněz
jako odškodnění za trvalé zdravotní následky jeho klienta.
(mik)

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

www.vecernikpv.cz

TAKOVÉ SALÁTY rozdávají ve škole dětem!
PROSTĚJOV Bolek Polívka by se zeptal, kurňa, co totok je?
Jenomže ono zase o takovou srandu nejde! I v jedenadvacátém
století rozdávají na prostějovských základních školách dětem
učebnice, které už od pohledu vzbuzují odpor. Roztrhané, umaštěné a mnohdy i plesnivé cáry papíru v učebnicích matematiky,
zeměpisu a dalších předmětů vyvolaly právem obrovský hněv rodičů žáků Základní školy v Melantrichově ulici. S jedním takovým
přispěchal do redakce Večerníku rozezlený čtenář...

Michal KADLEC
„Můj syn dostal ve škole učebnice, které byly mírně řečeno ve velmi špatném
stavu. Když kluk upozornil pedagoga,
že jsou celé poničené, bylo mu řečeno,
že si může pořídit nové - ovšem za své...,“
svěřila se nám tatínek jednoho ze žáků
ZŠ Melantrichova. Zároveň poskytla
i snímky roztrhaných a špinavých učebnic, které Večerník ihned přeposlal náměstkyni primátora pro školství Ivaně
Hemerková. Naše otázka zněla krát-

Takový hnus položili učitelé před žáky Melantrichovy školy na lavici hned první školní den. Tyto učebnice měly být už dávno v popelnici!

zákonem. Státní rozpočet prostřednictvím přímých výdajů do školství na to
pamatuje a školám poskytuje k tomuto
účelu takzvané ostatní neinvestiční výdaje, které primárně slouží právě k nákupu pomůcek. Je plně v kompetenci
ředitele školy, jakou část z těchto finančních prostředků investuje do obnovy
učebnic. Školy mají právní subjektivitu,
a pokud finanční prostředky ze státního rozpočtu nejsou na obnovu fondu
učebnic dostatečné, je možné využít
například kladného výsledku hospodaření v doplňkové činnosti,“ popsal

BYLI JSME
U TOHO

možnosti ředitele školy Petr Ivánek. Při
pohledu na zmíněné snímky rovněž jen
nevěřícně kroutil hlavou. „Stav těchto
konkrétních učebnic je na vyřazení, což
měla škola bezpochyby učinit. Nicméně jsem přesvědčen, že pokud by se
zákonný zástupce na ředitele školy obrátil, situace by byla neprodleně řešena,“
dodal Ivánek.
Samozřejmě jsme oslovili také ředitele Základní školy v Melantrichově
ulici. Roman Pazdera se za žádné
výmluvy neschovával. „Učebnice pro
žáky základní školy jsou skutečně fi-

nancovány státem. Až na poslední dva
roky, kdy se situace změnila k lepšímu,
byla však tato položka neustále krácena,
tudíž se nedostávalo takové množství
finančních prostředků na obnovu knižního fondu, jakých by bylo třeba. I přes
tuto skutečnost však nevidím důvod,
aby žákům byly zapůjčovány učebnice
v takovém stavu. Na průběžnou a částečnou obnovu finanční prostředky
jsou,“ přiznal velkou chybu školy Roman Pazdera. „V rámci kontroly při
předávání učebnic měly být tyto výtisky
vyřazeny a nahrazeny novými. Pokud

3x foto: čtenářka Večerníku

by škola byla žákem či zákonnými zástupci informována o stavu učebnic,
byly by žákovi okamžitě poskytnuty
učebnice nové,“ ujistil. Zároveň ale přidal ještě jednu podstatnou myšlenku,
která je taktéž hodně pravdivá. „Díky
tomu, že žáci dostávají učebnice zdarma a škola nesmí vybírat finance za
jejich poškození v průběhu používání,
tak si bohužel mnozí z nich poskytnutých učebnic neváží. O kvalitě samotných učebnic z hlediska poškození už
raději nemluvím..,“ uzavřel toto téma
ředitel ZŠ v Melantrichově ulici.

až
V Prostějově bele Přenos
do Ameriky

HODE

2x foto Tomáš Kaláb
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na váš námět

ce, ale výstižně. Co to má znamenat?
„Učebnice pro žáky základní školy jsou
hrazeny ze státního rozpočtu. Za jejich
obnovu plně odpovídá ředitel školy.
Takto poškozené knihy měly být podle
mého názoru vyřazeny. Rodiče se měli
ihned obrátit na ředitele školy, který
by celou záležitost vyřešil,“ zareagovala
obratem Ivana Hemerková. Jak sama
přiznala, fotografie jí samotnou rozčílily
doběla!
K problému se Večerníku vyjádřil také
vedoucí odboru školství prostějovského magistrátu.
„Za obnovu fondu učebnic je skutečně
odpovědný ředitel školy. Bezplatné poskytnutí po dobu školního roku je dáno

PROSTĚJOV Uplynulá sobota a neděle byly v Prostějově
vyhrazeny zábavě, tanci, radovánkám, kolotočům a dalším
požitkům. A tak se v centru města tančilo, popíjelo a především lidé se setkávali. Ostatně to je primární úkol hodů, které byly letos obzvláště vydařené. Také se vám líbily? (pk)

Reportáže z víkendových hanáckých
slavností najdete na straně 15

➢

PROSTĚJOV Po každém jednání
zastupitelstva města Večerník pochopitelně zajímá, jaká byla sledovanost on-line přenosu vysílaného prostřednictvím městských
internetových stránek. Jak to dopadlo tentokrát? Opět nic moc,
řekli by mnozí. Na druhé straně
v pondělí 7. září sledovali handrkování komunálních politiků i ve
Spojených státech a Španělsku!
„On-line přenos byl v pondělí sedmého září spuštěn diváky celkem
v 1 951 případech, a to ze 178 unikátních IP adres. Průměrně se
lidé dívali tři hodiny a jednatřicet
minut. V aktuální chvíli sledovalo přenos přesně sto jedna diváků,
z toho ve dvaceti případech na mobilním telefonu či tabletu,“ poskytla
Večerníku základní informace Jana
Gáborová, tiskový mluvčí prostějovského magistrátu. Vzápětí potvrdila,
že přenos z jednání prostějovského
zastupitelstva sledovali i v USA, Španělsku či Belgii.
(mik)
Grafické vyjádření sledovanosti
najdete na www.vecernikpv.cz
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
PŘÍPADU

ROZŠÍŘENÍ LÁZNÍ NEDOČKAJÍ
není letos v plánu

ZASTÁVKY na jižní spojce se busů hned tak

PROSTĚJOV Loni přinesl Večerník jako první vizualizaci plánovaného rozšíření městských lázní v Blahoslavově
ulici. Ve zveřejněné studii se počítalo s využitím sousední
zahrady a výstavbou nové budovy, jejíž součástí by byl
i dvacetimetrový bazén pro rodiče s malými dětmi! Události se v této věci za uplynulý rok příliš kupředu nepohnuly, ba naopak se zdá, že veškeré plány budou přehodnoceny. Co však bude s Městskými lázněmi v Prostějově,
je v tuto chvíli otázkou...
Jejich rozšíření je jednou z možností řešení situace s koupáním. Nový plánovaný bazén by měl mít délku dvaceti a šířku osmi a půl metru. Jeho hloubka by měla být maximálně
1,1 metru. Počítalo se, že bude doplněn o masážní vzduchová
lehátka, dnové perličky, masážní sedadla, vodní dělo i masážní
trysku. Voda v něm by měla být teplejší než v plaveckém bazénu a vhodná tedy jak pro děti, tak pro relaxaci dospělých návštěvníků. A to vše po celý rok! Slibný návrh, jehož realizace by
přišla na přibližně čtyřicet milionů korun, zatím ovšem uvázl
na mrtvém bodě.
„Navrhované rozšíření městských lázní letos určitě nebude.
V budoucnu jej ovšem nevylučuji,“ zareagoval v průběhu
uplynulého týdne pro Večerník Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějova. „Diskuse v této věci se týká také
možné rekonstrukce bazénu ve Vrahovicích, stavby nového

Slibná vizualizace rozšíření městských lázní zatím zůstává pouze na papíře.
Foto: archiv Večerníku

koupaliště v Kostelecké ulici či případného rozšíření aquaparku v Krasické ulici,“ upřesnil šéf Domovní správy Prostějov
Vladimír Průša. Podle informací Večerníku by právě tam mohl
vzniknout plavecký bazén o délce padesáti metrů. V takovém
případě by k rekonstrukci Městských lázní už nejspíš nedošlo.
Žádné rozhodnutí o konkrétním postupu doposud ale rada
nevynesla.
(mls)

PROSTĚJOV Čtyři roky po
zprovoznění jižního kvadrantu
v Prostějově na něm stále stojí
autobusové zastávky připomínající sirotky, které nikdo nechce.
Hygienici totiž hned zpočátku vydali zákaz vjezdu na jižní obchvat
nákladním vozidlům včetně busů.
A situace se dosud nezměnila. Proč?
V souvislosti se zprovozněním jižní
spojky pro vozidla nad 3,5 tuny se loni
mluvilo o nutnosti dostavět dva rondely spojující tuto komunikaci s Anglickou ulicí, čímž měl být definitivně
dokončen vnitřní obchvat města, který
začíná v Kostelecké ulici a přes severní
obslužnou komunikaci, Plumlovskou,
zmíněnou Anglickou a jižní kvadrant
se napojuje na ulici Brněnskou. Oba
rondely jsou už několik týdnů v provozu, přesto značka zakazující vjezd nákladním automobilům na začátku jižní
spojky stojí dál.
„Důvodem je nutnost provedení hlukového měření v okolí nového rondelu
mezi jižním kvadrantem a Krasickou
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ulicí. Obytné domy v těchto místech
stojí relativně blízko silnice, takže by
tu mohl vzniknout problém. K měření dojde na podzim,“ vysvětlila Alena
Rašková, náměstkyně prostějovského
primátora, která je zodpovědná za dopravu ve městě.
Přímo na jižní spojce už přitom podobné měření v minulosti proběhlo.
A dopadlo velmi dobře. „Zprovoznění
jižního kvadrantu jako takového by
fakticky nic nebránilo, pouze u jednoho rodinného domu je třeba vyměnit
okna. Ovšem bez splnění hygienických
norem u rondelu by se nákladní auta na
silnici neměla jak dostat,“ upozornila
Rašková.
Pokud by se podařilo všem požadavkům hygieniků vyhovět, nebude nic
bránit v tom, aby po jižní spojce začala
konečně jezdit i nákladní auta. Ani poté
se však nedá předpokládat, že by zdejší

Autobusová zastávka stojí u jižní
spojky jako sám voják v poli.
Foto: archiv Večerníku

autobusové zastávky začaly sloužit svému účelu. Důvod je prostý: v tuto chvíli
by se nenašel prakticky nikdo, kdo by
je využíval. „Nechali jsme je vystavět
s ohledem na vzdálenější budoucnost.
Počítáme totiž, že na okolních polích
se v dohledné době začne stavět. Pak
bude o tyto zastávky MHD mezi lidmi
zájem, zatím tomu tak ovšem není,“
uzavřela první náměstkyně Statutárního města Prostějova.
(mls)

ulici jde k zemi!
Napsáno Prostějovský „dům hrůzy“ v Palečkově
AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
ˇ
pred
05

život“ v domě i mimo něj si často stěžovali občané nejenom z Palečkovy ulice.
To je dnes ale už minulostí, za pár dní
bude tento barák z druhé poloviny devatenáctého století zbourán. „Stav domu
v Palečkově ulici se rok od roku zhoršoval. Když sem před třemi lety město
nechalo nastěhovat matku se šestnácti
dětmi z kolonek U svaté Anny, počet zde
bydlících nájemníků neúměrně vzrostl.
K třiceti nahlášeným obyvatelům přibyli
i další, kteří romskou rodinu navštěvovali a samozřejmě zde i přespávali. To
samé se týkalo bezdomovců a loňská

tragédie byla jen vyústěním tohoto
stavu. Ten člověk tam nemusel uhořet,
protože v tomto domě neměl vůbec co
pohledávat,“ řekl Večerníku Petr Klos,
jehož manželka vlastní tuto nemovitost
a rozhodla se pro demolici. Oběma
manželům pak dalo nejvíce práce sehnat
všem nájemníkům náhradní bydlení.
„Ve starém domě v Palečkově ulici bylo
celkem deset bytů, z čehož devět bylo
obydlených. Vše jsme řešili na vlastní
náklady a nakonec to dopadlo zdárně.
V některých případech se naše představy rozcházely. Například rodina, která

Nezdá se vám tato událost ze září roku 2005 podobná té, kterou nyní řeší prostějovské zastupitelstvo? Naprosto ve stejné situaci jsou dnes Jezdecká kasárna.
Jejich hlavní budova je rovněž za hranicí životnosti, je obývána bezdomovci,
z nichž dva už zde také našli smrt. A její rekonstrukce? Nesmyslná a příliš drahá.
Jenomže obyvatelé Palečkovy ulice a okolí měli štěstí, barák hrůzy zde vlastnil
soukromý subjekt, který se rozhodl zříceninu plnou neřesti zbourat. V případě
hlavní budovy Jezdeckých kasáren by to bylo rovněž logické, nebýt pár tvrdohlavých lidí, kteří si říkají komunální politici pracující pro blaho města...
(mik)

bydlela v jedna plus jedna s odpojenou
elektřinou kvůli neplacení, po nás chtěla
byt tři plus jedna první kategorie,“ pokrčil
rameny Klos.

15090910868

19. 9. 20

Tak konečně. Jeden z nejstarší
obytných objektů v Prostějově, zároveň však místo s nejhorší pověstí,
se bourá. Vyhlášený „dům hrůzy“
v Palečkově ulici je vyklizen a již
v závěru minulého týdne se do něj
pustila demoliční četa. Tuto nemovitost obývali ještě před časem
sociálně nejslabší obyvatelé a před
třemi roky sem město dokonce nastěhovalo rozvětvenou romskou
rodinu z kolonek U svaté Anny.
V roce 2004 tu dokonce uhořel při
požáru jeden bezdomovec. Na „rušný

jak šel čas Prostějovem ...

15090910869

Rejskova ulice I

Rejskova ulice leží nedaleko historického centra. Vznikala na přelomu
devatenáctého a dvacátého století a říkalo se jí „nejaristokratičtější ulice“
(nejhezčí ulice obývaná vzdělanými lidmi). Současný název nese ulice od
31. ledna 1893, za německé okupace byla zvána Rejsek-Strasse. Pojmenována byla podle českého gotického stavitele Matěje Rejska (1445-1506).
Na severní straně ústí ulice k místnímu železničnímu nádraží bývalé Moravské
západní dráhy.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

15090910867

15090910866

Příště: Rejskova ulice II

Pondělí 14. září 2015
www.vecernikpv.cz

krimi

5

hodin

MOTORKÁŘ TO VZDAL V PROSTĚJOVĚ ...
168 ŠÍLENÝ
Dálniční policisté mu naměřili 224 kilometrů v hodině!

s městskou policií

Čáp na jedné noze

Foto: Michal Kadlec
K velmi úsměvné události došlo
ve středu 9. září před polednem.
Přestože u brodivého ptáka není
tohle chování neobvyklé, vyslovila
obavu o jeho zdraví žena volající
na linku 156. Uvedla, že u říčky
Hloučela spatřila čápa stojícího
na jedné noze a pojala podezření,
že je zraněn. Hlídka v uvedené lokalitě pod mostem v Olomoucké
ulici však zvíře nenalezla. Od pracovníků z blízké firmy ovšem bylo
zjištěno, že před chvílí odletěl a byl
zcela v pořádku... Výjezd strážníků
s odchytovými pomůckami tak byl
zbytečný.

Sám nahrál zloději
Předminulý čtvrtek 3. září v odpoledních hodinách nahlásil svědek
události muže, který na parkovišti
před obchodním domem rozbil
u vozidla přední okénko spolujezdce a poté utíkal směrem
k odstavenému osobnímu vozu,
do nějž nastoupil k osádce a odjel.
Majitel poškozeného vozidla zjistil
při následné kontrole odcizení tašky odložené na sedadle. Vzhledem
k okolnostem byl předán celý případ na místě státním policistům.

Míč spadl do kanálu

Michal Kadlec
Radar v policejní Škodě Superb mu
za Vyškovem naměřil nejprve 161
kilometrů v hodině v místě, kde je povolena pouhá „stodesítka“. O chvíli později
už uháněl rychlostí přes 220 kilometrů
za hodinu. Když si motorkář všiml

modrých majáčků za sebou, předstíral,
že bude pokorně hlídku následovat
k výjezdu ze silnice. Jakmile policisté
sjeli na exitu, muž na silném stroji vzal
za plyn a pokusil se ujet. Strážci zákona
s něčím takovým ale počítali
a motorkáři nepomohlo ani to, že se
hnal opravdu šílenou rychlostí.

Zběsilý motorkář ujížděl policistům několik kilometrů.

Foto: Policie ČR

MLÁTIL dvě ženy,

Z BEZDOMOVCŮ PYTLÁCI! musel z domu ven

PROSTĚJOV Chodit na ryby do cizího?
zího?
chránili
a
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to
To by jim takový Krakonoš dal! Takto
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se dva bezdomovci střetli pouze se Str
y...
strážníky poté, co pytlačili ve vodách
dva kapr
drozdovického rybníku. Muži zákonaa
vali
jim nedopřáli rybí polévku, kapři putovali
zpět do nádrže!
„Ve čtvrtek desátého září v dopoledních hodinách řešili
strážníci s bezdomovci lovení ryb na drozdovickém rybníku. Pánové chytili celkem dva kapry, které uložili do igelitové tašky a následně odkráčeli do blízkého baru,“ popsala
Foto: koláž Večerníku
nevšední událost Jana Adámková, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
a měly se čile k světu,“ konstatovala šťastný konec příběhu
Zda bezdomovci lovili kapry z hladu, nebo je chtěli prodat a za Adámková s tím, že oba výtečníky teď čekají problémy. „Muži
utržené peníze si koupit alkohol, se nepodařilo zjistit. „Hlídce jsou svým jednáním podezřelí ze spáchání přestupku podle
se oba nejprve přiznat nemínili, ale jakmile strážníci objevili zákona o rybářství tím, že neoprávněně chytali ryby. Celá věc
tašku s kapry, kterou se snažili před nimi skrýt, přestali mlžit bude postoupena správnímu orgánu k dořešení,“ potvrdila
a k rybaření se doznali. Ryby byly vypuštěny zpět do rybníka tisková mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)

žijící s ním ve společné domácnosti,“ informoval Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak dále uvedl, přímo na místě policisté vůbec neváhali sáhnout k takovému opatření. „K institutu vykázání policisté přistoupili, protože se
jednalo o opakovaný čin a aby tím
zabránili dalším útokům. Ve věci
napadení žen bude podezření muže
z přestupku proti občanskému soužití předáno příslušnému správnímu orgánu k dořešení.“
(mik)

PROSTĚJOVSKO Další násilný
čin v domácnosti řešili policisté
hned v úvodu minulého týdne.
Mladý muž v malé obci na Prostějovsku napadl dvě ženy. Nejednalo se o první případ, kdy
mladík proti nim použil fyzického násilí.
„Na zákonem stanovenou dobu deseti dnů vykázali z domova policisté obvodního oddělení Prostějov 2
dvacetiletého muže. Ten měl v pondělí sedmého září v obci na Prostějovsku fyzicky napadnout dvě ženy

www.
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ČERNÁ
Trafiku na náměstí VYLOUPILI

PROSTĚJOV Nemilé překvapení
čekalo majitelku trafiky z náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově. Když
ve čtvrtek ráno přišla do práce,
čekaly ji vyprázdněné regály. Zloděj zřejmě během noci ukradl, co
mohl, především cigarety.
„Od středeční páté hodiny od-

polední do čtvrtku 10. září do
sedmé hodiny ranní se dosud neznámý pachatel vloupal do trafiky
v centru Prostějova. Po překonání ochranné mříže a prodejního
okénka vnikl do objektu, který
prohledal a odcizil z něho mimo jiného čtyřista dvacet krabiček ciga-

ret různých značek, padesát kusů
skleněnek na kouření a sto osmdesát sáčků s tabákem,“ vypočítal
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Trafikantka tak přišla ke škodě
za více než padesát tisíc korun.

KRONIKA

„Pachatel svým jednáním majitelce provozovny způsobil škodu
v předběžně stanovené výši téměř
dvaapadesát tisíc korun,“ upřesnil
Kořínek s tím, že v případě dopadení a odsouzení hrozí pachateli
trest odnětí svobody na jeden rok
až pět let.
(mik)

Poškodil lis na papír
Trestného činu krádeže se dopustil neznámý pachatel, který
v době od čtvrtku 10. do 11. září
v ulici Okružní odstřihl elektrický kabel od přívodu a elektrický
kabel od ovládání lisu na papír,
který je umístěn u nákladní rampy za obchodním domem Kaufland. Svým jednáním způsobil
na zařízení škodu kolem třiceti
tisíc korun.

15090910862

Nepříjemnost postihla ve čtvrtek 3. září skupinku mladých lidí,
která si krátila čas kopanou. Při
hře jim totiž spadl míč do kanálu,
který podle svědectví nebyl řádně
zajištěn. Dva mladíci nelenili, víko
odsunuli a vlezli dovnitř. Tohoto
dění si povšimla oznamovatelka. Jednání chlapců se jí nezdálo,
a proto prostřednictvím linky 156
toto nahlásila městské policii. Vyslaná hlídka v dané lokalitě zastihla
skupinu pěti osob. Zmíněná dvojice své chování vysvětlila. Balón vytáhla a poklop řádně zavřela, protiprávní jednání nebylo nezjištěno.

„Muž nakonec uznal marnost svého
snažení a na exitu v Prostějově zastavil.
Policisté zjistili, že má platný soudní
zákaz řízení do konce roku 2017, navíc
řidičské oprávnění měl jen na malé
motorky. Ke svému stroji neměl žádné
doklady a značku měl přidělanou z jiné
motorky. Je obviněn z přečinu maření
úředního rozhodnutí,“ nechal se slyšet
Pavel Šváb, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Jihomoravského
kraje v Brně.
Hříšného motorkáře kromě soudu navíc čeká pokuta za ujíždění
policistům a překročení rychlosti.

PROSTĚJOV Dopravní policisté z Dálničního oddělení
v Ivanovicích na Hané ve čtvrtek zveřejnili videozáznam, na kterém
autohlídka pronásleduje velmi rychle jedoucího motocyklistu
uhánějícího po rychlostní komunikaci z Vyškova na Prostějov.
A právě až v našem městě, po sjezdu u Mechaniky, ho policisté
zadrželi. Šílený motorkář se dopustil hned několika prohřešků.

Úředníci úřadu práce v nebezpečí, strážníci ve střehu

„AŤ MÁŠ RAKOVINU V HUBĚ,“ slyší často zaměstnanci

PROSTĚJOV Stovky verbálních útoků ročně registrují zaměstnanci Úřadu práce ČR po celé republice. Agresivita klientů roste a s ní i počet fyzických napadení. Jen za první pololetí tohoto roku došlo k více jak stovce
takových útoků. Několikrát už letos vyjížděli zchladit horkou krev klientů
úřadu práce i strážníci městské policie. A to jak na pracoviště v Plumlovské, tak i v Lutinovově ulici. „Výsledkem těchto napadení je pak mnohdy
zbytečný odchod kvalifikovaných zaměstnanců našeho úřadu, kteří už nechtějí, a ani nemohou, snášet trvalé napětí a stres na pracovišti,“ konstatuje
smutně Kateřina Beránková, tisková mluvčí Generálního ředitelství Úřadu práce ČR v Praze.
například maminky s malými dětmi,
původní zpravodajství
pak má strach na úřad vůbec přijít.
pro Večerník
„V poslední době bohužel roste počet
případů fyzického napadení našich zaMichal
městnanců. V této souvislosti bych chtěl
KADLEC
zdůratnit, že úřady práce musí při posuzování žádostí o přiznání dávek postupovat
Bouchání do stolu, kopání do židlí, sha- podle zákona a agresivní chování něktezování počítačů a prásknutí dveřmi jsou rých klientů to nezmění. Navíc lidé, kteří
téměř na denním pořádku na všech úředníka napadnou, by si měli uvědomit,
kontaktních pracovištích Úřadu práce že jim může hrozit i vězení,“ upozorňuje
ČR. Nervozita klientů stoupá i v sou- ředitel Referátu bezpečnosti Generálního
vislosti s jejich špatnou ekonomickou ředitelství ÚP ČR Zdeněk März.
situací. Spolupráce s nimi pak není nijak Mezi hlavní důvody, které vedou k najednoduchá. Jejich agresivita negativně padání zaměstnanců Úřadu práce,
působí na ostatní a dopad jejich jedná- patří nespokojenost s výplatním terní na pracovní podmínky a prostředí je mínem, rychlostí zpracování žádosti
opravdu značný. Řada jiných klientů, a následné výplaty dávek, s jejich výší

či jejich nevyplacením v hotovosti,
nepřiznáním dávky či podpory v nezaměstnanosti, vyřazením z evidence
uchazečů o zaměstnání nebo neochota doložit podklady nutné pro správní
řízení. Čím dál více se na zhoršující situaci podepisují také alkohol a drogy.
„Zaměstnanci kontaktního pracoviště
Úřadu práce ČR v Prostějově se, stejně
jako jinde v republice, setkávají s agresivním chováním ze strany některých
klientů. Většina z incidentů má charakter slovního napadání za použití těch
nejhrubších vulgarismů. Výjimkou ale
není ani házení předmětů, bouchání
dveřmi, kopání do stolů či dveří. Někteří klienti během jednání stupňují svoji
agresivitu tak, že dochází až k vyhrůžkám fyzického napadení. Už několikrát
musela v takových případech zasahovat
policie.,“ potvrdila Kateřina Beránková,
mluvčí Generálního ředitelství Úřadu
práce ČR v Praze. „Jedním z takových
případů byl i ten, kdy klient v Prostějově použil při jednání proti zaměstnanci úřadu pepřový sprej. Zasahovali
strážníci městské policie, kterou jeho
kolegové přivolali. Posléze celou věc

řešila přestupková komise,“ uvedla Kateřina Beránková jeden z konkrétních
případů z Prostějova. „Faktem je, že už
v loňském roce jsme zaznamenali rapidně zvýšený počet případů napadání
úředníků. Co k tomu říct? Je to obrazem
dnešní doby, mnoho lidí pokládá za
viníky svých vlastních problémů úředníky, kteří se jim naopak snaží pomoci.
V letošním roce jsme řešili verbální i fyzické útoky na pracovníky Úřadu práce
v Prostějově zejména na pobočce v Lutinovově ulici, kde se vyplácejí sociální
dávky. Ředitelka úřadu se velmi dobře
rozhodla pro působení bezpečnostní
agentury v této budově, což výrazně
napomáhá k udržení klidu a pořádku.
Pokud přece jen dojde k vážnějším incidentům, zasahujeme my, od toho jsme
tady,“ řekl Večerníku Jan Nagy, velitel
Městské policie Prostějov.
Přestože většinu útoků na zaměstnance úřadu práce tvoří slovní napadení, nezřídka jim takové chování
způsobuje těžkou psychickou újmu,
stres a pocit ponížení, nemluvě
o opodstatněných obavách z napadení mimo úřad. Výrazy typu „Rakovi-

nu,aťmášvhubě!“,„Počkámsinatebe
a rozkopu ti tvoji držku!“, „Tak nežer a
něco dělej!“ patří mezi těch pár, které
je možné publikovat. Situace bývá
často tak vyhrocená, že právě jen profesionalita pracovníků a včasný zásah
policie předejdou tomu nejhoršímu...
Večerník se také zajímal, zda zaměstnanci Úřadu práce v Prostějově procházejí nějakým školením, jak se v podobných situacích chovat. „K zajištění
bezpečnosti zaměstnanců používáme
v současné době v rámci svých možností řadu různých opatření podle konkrétních místních podmínek. Patří mezi ně
i pravidelné návštěvy městské a státní
policie. Naši zaměstnanci také procházejí školeními, aby věděli, jak jednat
s klienty v takové situaci, nebo se účastní kurzů poskytování první pomoci,“
odpověděla nám Kateřina Beránková.
Na zvyšující se agresivitu klientů si
Večerníku postěžovala také ředitelka
prostějovské pobočky Úřadu práce
Věra Crhanová. „Naši zaměstnanci jsou
napadáni jednak slovně, kdy je klient
označuje těmi nejhrubšími vulgárními
výrazy, jednak způsobem chování na

našich pracovištích jako je například
házení předmětů, bouchání dveřmi,
kopání do stolů či dveří. Někteří klienti
během jednání stupňují svoji agresivitu
tak, že dochází až k vyhrůžkám fyzického napadení. V těchto případech
byla již několikrát přizvána policie. Stal
se i případ, kdy klient při jednání použil proti zaměstnanci pepřový sprej
a vše bylo řešeno za přítomnosti přivolané hlídky městské policie a posléze
u přestupkové komise,“ uvedla Věra
Crhanová. Vzápětí potvrdila také slova
velitele městské policie Jana Nagyho
o působení bezpečnostní agentury. „Na
základě agresivního chování některých
našich klientů jsme zavedli službu bezpečnostní agentury, a to na pracovišti
v ulici Lutinovova 1, kde se nachází
agenda nepojistných sociálních dávek.
Po zavedení tohoto opatření se situace výrazně uklidnila. Čas od času však
i přesto musíme kontaktovat městskou
či státní polici, jejímž zástupcům se daří
profesionálně zvládnout zejména velmi
nebezpečné útoky na naše pracovníky.
A za to jim velmi děkuji,“ uzavřela toto
téma Věra Crhanová.

Pondělí 14. září 2015
www.vecernikpv.cz

krimi
hodin
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s městskou policií

V centru hořel koš
Na základě telefonického sdělení
vyjížděla ve čtvrtek 3. září hlídka
k doutnajícímu plastovému odpadkovému koši v blízkosti centra
města. Po příjezdu bylo zjištěno,
že muž uhasil nádobu ze sousední
zahrady kbelíkem vody ještě před
příjezdem hasičů. Jakým způsobem zahoření vzniklo, a kdo ho má
na svědomí, je v šetření Policie ČR.

Bankéři došla
trpělivost
Zprvu byl shovívavý, poté mu ale
došla trpělivost. Pracovník peněžního ústavu se obrátil s žádostí na
linku 156 o řešení vozidla, které
je již čtvrtý den zaparkované na
vyhrazeném parkovišti pro klienty banky. Podle státní poznávací
značky byl zjištěn majitel vozu
s bydlištěm mimo město. Na vůz
byl nasazen technický prostředek
k zabránění odjezdu vozidla, takzvaná botička. Přestupek s řidičem
byl vyřešen na místě blokovou pokutou.

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

Z UBYTOVNY NA STRAŽISKU půjde opět DO VĚZENÍ
Devětadvacetiletý David Jurka byl odsouzen ji potřinácté...
PROSTĚJOV, STRAŽISKO Spolu s „kamarádem“ vykradl pár
chat, přišel si na několik set korun, ale záhy jej dopadli a nyní za to
půjde sedět na šestadvacet měsíců. Zbytečně tvrdý trest? V případě Davida Jurky určitě ne. Zásadní problém totiž vězí v tom, že se
u něj nejedná o ojedinělý výstřelek, ale přímo o životní styl. Úterní
jednání u prostějovského soudu, jemuž byl Večerník přítomen,
to jen potvrdilo...
exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
David Jurka už ve velmi mladém
věku podlehl lákadlu zvanému pervitin. Pod jeho vlivem se opakovaně
dopouštěl krádeží, kde to jen bylo
možné. Pokud se dostal do těch největších problémů, zastání vždy našel
u těch, které svým jednáním nejvíce zklamal. „Chci doložit, že jsem
všechnu spáchanou škodu uhradil,“
řekl v úterý u Okresního soudu
v Prostějově David Jurka. Jak se uká-

zalo, peníze na účet poškozených
skutečně dorazily, neposlal je tam
však on sám, ale jeho maminka...
U samotného soudu se pak devětadvacetiletý muž hájil zejména
tím, že jej do vykrádání chat zavlekl
„kamarád“ z ubytovny na Stražisku.
„Všechno to byl nápad Romana Hejče, který v okolí vykrádal nejen chaty, ale i hospody. Policii jsem i ukázal,
kde má Hejč nakradené věci,“ hájil se
David Jurka, který se k loupeži čtyř
chat společně se zmíněným Hejčem
u soudu nakonec přece jen doznal.
Jeho „parťák“ byl sice v tomto procesu předvolaný jako svědek, k soudu
však opět nedorazil. Podle informací Večerníku byl však již krádeže
sám odsouzen a soudkyně nakonec

ČERNÁ
KRONIKA
Přišel o „volné“ kolo
Trestného činu krádeže se dopustil neznámý pachatel, který
předminulou neděli 6. září na
ulici Lidické v Prostějově odcizil neuzamčené jízdní horské kolo, které bylo odstavené
u budovy domova důchodců.
Tímto jednáním způsobil škodu osmačtyřicetiletému muži
z Prostějova ve výši kolem pětatřiceti tisíc korun.

Přes svůj nevysoký věk a neustálé sliby o tom, že se už bude sekat latinu, je David
Jurka jednoduše nenapravitelným recidivistou.
Foto: Martin Zaoral.

usoudila, že vzhledem k přiznání
obžalovaného je již jeho výpověď
nadbytečná.
No, a Davida Jurku poslala na 26
měsíců do vězení. „Polehčující okolnosti spatřuji v doznání, byť bylo poněkud kostrbaté a také v nahrazení
způsobené škody, ač ji za obžalovaného zaplatila jeho matka. Naopak

zásadní přitěžující okolnosti je fakt,
že obžalovaný byl v minulosti již
dvanáctkrát soudně trestán, aniž by
si ze svého jednání vzal ponaučení,“ odůvodnila rozsudek soudkyně
Hana Greplová.
Rozhodnutí dosud není pravomocné, obě procesní strany si ponechaly
lhůtu pro možnost odvolání.

15091120880
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HASIČSKÉ ZÁSAHY POD DROBNOHLEDEM

Požáry kvůli suchu se Prostějovsku vyhnuly
PROSTĚJOV Podle Jozefa Nováka (nasnímku), ředitele Územního
odboru Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje
v Prostějově, neměli zdejší hasiči v uplynulém měsíci kupodivu
tolik práce, jako jejich kolegové v jiných krajích České republiky.
Dokonce ani v pověstném období sucha nebyl na Prostějovsku
zaznamenán žádný ničivý požár. Co se týká ohně, tak to naši záchranáři naopak řešili několik kuriózních situací...

Naši hasiči zajišťovali doplňování pohonných hmot zasahujícím jednotkám.
O čtyři dny později jsme vyjížděli do
Hnojic na Olomoucku, kde utržený
návěs nákladního automobilu poškodil rodinný dům. Právě naše stanice
Prostějov je v rámci kraje předurčena
k zásahům vyžadujícím stabilizaci budokonce
likvidovali
vosí
hnízda
a
dvě
dov a výkopů. Hasiči provedli zajištění
Rarita: požár v akváriu!
lampy byly poškozeny při dopravních poškozeného domu pomocí dřevěných
„V tomto období hasiči řešili několik nehodách,“ popsal Jozef Novák, šéf pro- trámů. Díky tomu mohl statik konstaméně obvyklých, řekl bych až kurióz- stějovských profesionálních hasičů.
tovat, že dům je bezpečný a majitelé
ních požárů. V Krasicích se z kouře vyv něm mohou zůstat,“ uvedl Novák.
cházejícího z terasy rodinného domu
Dva „pøespolní“ zásahy
vyklubal požár osvětlení akvária, který
Záchrana srny a had
se podařilo uhasit majiteli domu před Prostějovští hasiči v polovině srpna
pod postelí
příjezdem naší jednotky. V Prostějově zasahovali dvakrát mimo svůj hasební
pak hasiče zaměstnávaly i nadále udá- obvod. „Dne čtrnáctého srpna jsme se V uplynulém období se hasiči opět setkalosti spojené s veřejným osvětlením. zúčastnili likvidace rozsáhlého lesního li se zvířaty. „Koncem srpna zachraňovali
Dvě lampy hořely, ve dvou z nich hasiči požáru ve Vojenském újezdu Libavá. příslušníci z požární stanice v Konici srnu

z výpustě Čertova rybníka. Začátkem
září zase hasiči zachraňovali majitele
bytu před čtyřicet centimetrů dlouhým
červeným hadem pod postelí. Kde se ve
čtvrtém patře panelového domu vzal, to
zatím nikdo nezjistil,“ usmál se první muž
prostějovské jednotky.
Ze shrnutí vyplynulo, že za uplynulý
měsíc hasiči na Prostějovsku zasahovali celkem u 122 událostí. Požárů
v tomto období řešili osmnáct, asistovali u jednadvaceti dopravních nehod

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

a vyjížděli k třiašedesáti případům technických pomocí. „I přes stále vysoké
teploty nedošlo během srpna na Prostějovsku k rozsáhlejším požárům lesů
a polí. Sezónní práce si vyžádaly zásah
hasičů na poli u Drahan. Hasiči dále zachraňovali muže, kterému vtáhl ruku lis
na slámu. Vzhledem k ročnímu období
hasiči často zasahovali u případů obtížného hmyzu. Likvidovali vosí a sršní
hnízda ve veřejných budovách a tam,
kde ohrožovali majitele domů,“ přidal
Jozef Novák.
(mik)

Kde se vzal had ve čtvrtém
patře paneláku, to ještě
nikdo nezjistil...

www.vecernikpv.cz

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.

Foto: archív Večerníku

PAVEL SOKOLÍK

IZABELA LAKATOŠOVÁ

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 narodila 16. července 1989 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 9. září
2015. Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 26 do 30 let a měří mezi 160 až 165
centimetry. Bližší údaje k hledané osobě nejsou známy.

MARTINA BOLDIOVÁ

TOMÁŠ MORÁVEK

se narodila 2. května 1991 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 9. září 2015.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 23
do 24 let a měří mezi 160 až 170 centimetry. Bližší údaje k hledané osobě
nejsou známy.

se narodil 18. září 1985 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 29. července
2015. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
35 do 40 let, měří mezi 170 až 178 centimetry, má hubenou postavu, modrozelené oči a hnědé vlasy. Nosí plnovous.

Motorová nafta je mezi zloději stále v kurzu. Není tedy divu,
že policisté poměrně často zaznamenávají případy krádeží
této pohonné hmoty. Naposledy se tak stalo v noci z úterý
na středu ve firemním areálu
v Olšanech u Prostějova...

1 500
Policisté bohužel prozatím nepřišli na to, kdo z pěti zaparkovaných zemědělských strojů
vysál celkem patnáct set litrů
nafty. Známo je pouze, že majitel vyčíslil škodu na pětačtyřicet
tisíc korun. Až vám tedy nějaký
podezřelý výlupek bude někde
nabízet k prodeji naftu za deset
korun za litr, upozorněte na to
okamžitě policisty! Může to být
právě zloděj z Olšan...

Pondělí 14. září 2015
www.vecernikpv.cz

publicistika

Proč nás z hodů tak bolí hlava?

FEJETON PETRY HEŽOVÉ

KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
MARTIN ZAORAL
Na každého z nás někde čeká jeho
kříž. A pokud v jakékoliv podobě
dopadne na naše záda, budeme s
ním mít stejnou fušku jako kdysi
Ježíš Kristus, který si ho musel vynést
až na horu Golgotu. V této souvislosti je dobré připomenout, že právě
skončené Hanácké slavnosti zrovna
letos oslavily své „Kristovy roky“.
Nevím jak na samotné hody, ale na
řadu jejich návštěvníků začátkem
tohoto týdne nějaký ten kříž(ek)
nepochybně dopadne. Proč?
Odpověď je jasná. Za neobyčejnou
oblibou zářijových Hanáckých
slavností totiž kromě folkloru, lidových řemesel, cukrové vaty,
kolotočů a uzených klobás totiž
neodmyslitelně stojí burčák. Říká
se, že zatímco ve víně je pravda, tak

v burčáku zdraví. Dá-li se usuzovat
z množství prodaného zkvašeného
vinného moštu během našich hodů,
tak Prostějované o své zdraví pečují
opravdu důkladně.
Už samotný burčák může být zrádný, nejhorší je však jeho kombinace
s některými dalšími záležitostmi
typickými pro prostějovské hody.
Nejbezpečněji se v tomto směru jeví
spojení burčáku a folkloru. Nicméně
už kombinace zkvašeného vína a libě
vonící uzeniny může návštěvníky
Hanáckých slavností vehnat nejen
do úzkých, ale i širokých městských
ulic či parků.
Ovšem vůbec nejnebezpečnější je
spojit honbu za zdravím ukrytým v
burčáku s návštěvou kolotočářských
atrakcí. Rozprašování kvasinek po

parkovišti za Zlatou bránou ke zvelebení této dlouhodobě zanedbané
plochy určitě nepřispěje.
I v případě, že jste si všechen jednou
vypitý burčák nechali pouze pro sebe,
není vyloučeno, že vás tento jinak
velice lahodný mok trápí ještě dnes,
tedy den po hodech. Setřepat opici
sedící za krkem v pracovní den nebývá
snadné. Odborníci se totiž shodují, že
v případě těžké kocoviny vám pomůže
pouze klid na lůžku. Na druhou stranu
jiní „odborníci“ pak soudí, že to, co
vám včera ublížilo, to vás dneska spraví.
Každý se zkrátka se svým kříž(kem)
musí vyrovnat po svém.
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VŠEMOCNÁ TECHNIKA
Jak si tak jedu brzkým ranním vlakem,
namísto svítáním spoře osvětlené krajiny za oknem mě zaujaly matně ozářené
obličeje mých spolucestujících. Taky jste
si v poslední době všimli, že jen co lidé
nastoupí do vlaku, autobusu, sednou si
v čekárně u lékaře nebo na zastávce, už
už vytahují mobil, tablet nebo jiné elektronické udělátko a okolní svět pro ně
v tu chvíli přestává existovat?
Zvykli jsme si, že se tak dá celkem slušně
zabít čas při čekání, nebo když váš spolucestující nepřestává mluvit ve chvíli,
kdy si chcete v průběhu cesty drobátko
zdřímnout. Není nic jednoduššího, jak
ho zahlušit, než si zapnout MP3 pře-

hrávač, nasadit si sluchátka a hotovo
- problém vyřešen. Říkám si, co by se
stalo, kdyby všechny tyhle elektronické
vymoženosti rázem přestaly fungovat?
Třeba jen na pár dní...
Spousta z vás jistě mávne rukou s tím,
že by si bez problémů poradili jako já,
když nám onehdy vypadla elektřina.
No co, tak si dám něco dobrého a mrknu na telku, říkám si. V pohodě jsem
byla jen ten zlomek vteřiny, než jsem si
uvědomila, že sporák, lednička, varná
konvice i mikrovlnka pochopitelně fungují na elektřinu, stejně jako televize,
notebook i DVD přehrávač. Ještěže si
zvládnu zapálit svíčku a otevřít kníž-

ku, ale co generace, která se bez tabletu
nebo chytrého telefonu neobejde ani ve
škole, na záchodě, na letním táboře či
u babičky na prázdninách? Generace,
která namísto hrkáčku nebo plyšového
medvídka dostává jako první hračku
chytrý telefon nebo tablet. Zuby si bez
elektrického kartáčku nevyčistí, s přáteli
ani rodinou se nedomluví - maily, Skype
ani mobily, počítače a tablety nefungují.
Nenajdou si bez připojení k internetu
potřebné informace, nezapnou rádio se
zprávami. Ani selfíčko s kamarádkou
na Facebook by se nedalo poslat. Prostě
peklo.
Takže, díky bohu za techniku?

HVĚZDY ZÁŘÍ
HLAS LIDU V ZÁŘÍ
B
HLAS BOŽÍ

Dvì koupalištì staèí
Velmi často sleduji na stránkách Večerníku polemiky o tom, zda rozšířit
stávající aquapark, zrekonstruovat
koupaliště ve Vrahovicích nebo obnovit koupaliště za Kosteleckou ulicí
v Prostějově. Já mám v tomto ohledu
jasno. Na tak malé město bych viděl
vhodná pouze dvě zařízení tohoto
druhu. Dobře, zachovejme aquapark,
ale ten je vzhledem k chybějícímu
plaveckému bazénu jen pro děti.
„Plavečák“ bych nechal vybudovat ve
Vrahovicích, i když vím, že náklady
na tuto investici by byly vysoké. Koupaliště za velodromem je podle mě
naprosto zbytečné. Jednak lidé okolo
této lokality volí v létě buď aquapark,
nebo plumlovskou přehradu, a za
druhé tři koupaliště v Prostějově, to je
hodně velký a hlavně zbytečný luxus.
Jindřich Procházka, Prostějov
Park pøece není psinec!
Nemám nic proti psům, pokud si je
ovšem jejich páníčci dokáží pohlídat.
Když ale procházím Smetanovými
sady, a to je mnohokrát denně, nestačím se divit. Psi tu běhají na volno,
a mnozí z nich kálejí, kde se jim zamane
bez toho, že by to po nich jejich majitelé uklidili. Copak to nikdo nehlídá?
Jana Zapletalová, Prostějov

Ještì pár tisícovek...
Když už městským hřbitovem proteklo sedmnáct milionů korun, měli
by prostějovští radní ještě oželet pár
tisícovek a věnovat se problému, na
který upozorňujeme už několik let.
Konečně by se měly vykácet všechny
sakury, jejichž květy ničí hroby a cesty. Místo nich by určitě bylo vhodné
vysadit lípy, břízy nebo javory. Je to
opravdu takový problém?
Jana Kohoutková, Prostějov
Proè se neptají nás?
Nemohu pochopit, jak někdo může
bojovat za zachování hlavní budovy Jezdeckých kasáren! Proč se zastupitelé nezeptají nás, co bydlíme
v jejich okolí a denně se musíme
dívat na tu zříceninu? Moc prosíme
všechny rozumné lidi, aby bývalá
kasárna okamžitě srovnali se zemí.
Je nám úplně jedno, jestli se na jejich místě postaví něco jiného, nebo
uvolněný plac zůstane prázdný. Pořád to bude lepší než chodit okolo
něčeho tak ohavného.
Antonín Doseděl, Prostějov

www.
vecernikpv.cz
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něco zářivých vzpomínek z kronik...
rodní správě majetku Němců, zrádců
a kolaborantů. V našem městě se toto
týkalo především oděvních podniků,
bohužel při jmenování takzvaných národních správců těchto podniků začalo
docházet k velkým politickým tlakům
ze strany levice.
ozitivem září 1950 bylo otevření
několika nových mateřských škol,
a to v Čechovicích i na Brněnské ulici,
v Plumlově zase otevřela svoji pobočku
Městská hudební škola Leoše Janáčka.
Také Prostějov zasáhl vcelku tradiční
sport, kterým v dějinách bývá přejmenovávání ulic, náměstí a dalších objektů.
Novému režimu se například nehodilo
do krámu jméno prvorepublikového
ministra financí Aloise Rašína a tak
z Rašínovy brány vznikla Dukelská
brána. V tomto měsíci také pod Prostějov „spadla“ obec Čechůvky a několik soukromých zemědělců z Vrahovic
bylo popotahováno, že neplní dodávky
do „společného“ - tehdy také tradiční
záležitost..
září roku 1955 došlo k dalšímu
rozvoji školství, bylo totiž otevřeno celkem šest ubytovacích kapacit pro
středoškolské studenty a učně.
pět let později pak přišla zásadní
reforma pro všechny žáky základních a středních škol v podobě zdarma
distribuovaných učebnic a školních

P

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
Prázdniny a s nimi nejspíše i horké léto jsou pryč, načež se a tak
již pomalu můžeme podzimně
zachumlat a přečíst si něco málo ze zářijových prostějovských
letopisů. Co se vlastně kdy stalo?

P

řed sedmdesáti lety probíhala
i v Prostějově stále poválečná obnova života. Vcelku radikálně do toho
zasáhl dekret o národní správě, což
byl zákon podepsaný 19. května 1945
tehdejším prezidentem Benešem o ná-

V

O

pomůcek. Tehdejší prostějovská tiskovina Stráž lidu uspořádala první ročník
„Běhu Stráže lidu“, a to v rámci Dne
tisku rozhlasu a televize, který se pravidelně slavil 21. září. Město také navštívil
poslanec parlamentu, ale spíše známý
válečný hrdina generál Ludvík Svoboda, jehož ještě čekala kariéra prezidenta,
a pak neslavný konec během normalizace.
elké oslavy zažilo město v září
1965, místní lidová škola umění
oslavila svých 75 let.
září roku 1980 byla otevřena
další mateřská škola tentokrát
pro jeden z největších podniků ve
městě n. p. Železárny, a to v ulici
J. Vrchlického.
vobodné září roku 1990 přineslo
opět několik věcí pro prostějovské
školství. Byla opravena a znovu zprovozněna budova základní umělecké
školy v Kravařově ulici . Do prvního
svobodného školního roku vstupuje ve
městě čtrnáct základních škol, devětadvacet mateřských a osm jeslí. Velkou
událostí bylo 8. září a XIX. letecký den
s časopisem Květy, kdy se mohli po letech prezentovat i letci z bývalých „nepřátelských“ států. Největší atrakcí se
ovšem tehdy stalo první veřejné představení sovětské stíhačky Mig-29 (dle
standardů NATO označení Fulcrum)

V
V
S

od 11. stíhacího pluku v Žatci, která se
dostala do výzbroje tehdejší Československé armády. Představil ji excelentní
vojenský pilot Václav Vašek. Dnes si
můžeme říct, že „Fulcrumy“ ještě stále
létají nad sousedním Slovenskem, zato
naše armáda je nepochopitelně „výhodně“ vyměnila za polské vrtulníky
Sokol a pronajala si, opět jako vždy výhodně, Grippeny. Mne osobně při vyslovení názvů Grippen, Pandur nebo
Casa jímá infarkt nad výhodnými nákupy našich armádních představitelů.
Máte-li nějaký jiný názor, pište, třeba mne někdo o výhodnosti těchto
nákupů konečně přesvědčí... Velkou
událostí se staly i tehdejší prostějovské
hody, neboť byla představena nejstarší
hanácká opera „Jora a Manda“ z roku
1748, jejímž autorem je Josef Mauritius Bulín. Pochopitelně pokračoval
i porevoluční politický kvas a tak naše
město zažilo I. zemský sjezd Československé strany socialistické. A protože
je třeba myslet i na zdraví občanstva,
byla otevřena nová poliklinika v areálu
za Plumlovskou ulicí, tedy na dnešní
adrese Mathonova.
etos jsme nadávali na horka, tak
uvidíme, co přinese září, neboť
před pěti lety v roce 2010 byla průměrná teplota ve městě 13,32 °C. No,
snad nás zchladí jen počasí...

L
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Děti, pejsci

PXQ½OQÉFKSROLWLNÕ

Vítejte na svìtì

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

www.vecernikpv.cz

Samuel KOVÁČIK
7. 9. 2015 51 cm 3,85 kg
Brodek u Prostějova

Sofie RŮŽIČKOVÁ
6. 9. 2015 50 cm 4,25 kg
Prostějov

Mikuláš Petr BROS
8. 9. 2015 53 cm 4,40 kg
Prostějov

Žofie SCHOTLIOVÁ
6. 9. 2015 52 cm 3,45 kg
Prostějov

Martin KALEJA
8. 9. 2015 52 cm 3,40 kg
Nezamyslice

Sofie HORÁKOVÁ
7. 9. 2015 51 cm 3,90 kg
Výšovice

Matyáš HRACHOVINA
7. 9. 2015 52 cm 3,85 kg
Otinoves

Samuel ŘÍHA
8. 9. 2015 48 cm 3,05 kg
Prostějov

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

V NEMOCNICI se bude parkovat Pejsci z útulku v Èechách
hodinu zdarma, pak za „DVACKU“ pod Kosíøem si pochutnali
PROSTĚJOV Výstavba parkoviště pro 149 automobilů v areálu nemocnice kvapí úspěšně
ke svému finiši. Pacienti se však
dlouhodobě zajímají o to, zda
bude parkování zpoplatněno,
a pokud ano, kolik je to bude stát.
První náměstek hejtmana Olomouckého kraje a prostějovský
radní Alois Mačák zveřejnil na
pondělním jednání zastupitelstva dohodu všech stran.
„Jako zástupci Olomouckého kraje
jsme se dohodli s vedením Středomoravské nemocniční a prostějovského magistrátu na zpoplatnění
parkování na nově budované ploše.
Doposud to v areálu nemocnice
fungovalo tak, že první půlhodina
parkování byla zdarma, za další započatou půlhodinu pacient zaplatil
deset korun. Nyní jsme po dohodě
přikročili k tomu, že první hodina
parkování bude zadarmo a za další započatou hodinu se bude platit
dvacet korun,“ seznámil zastupitele s

PROSTĚJOV Do útulku Voříšek
v Čechách pod Kosířem převáží
Městská policie Prostějov odchycené a opuštěné psy z Prostějova
i okolí. Ostatně Večerník na této
stránce v každém vydání informuje o možnosti jejich odběru k páníčkům, kteří jim budou ochotni
dát potřebnou péči. Do té doby
jsou ale závislí na pomoci všech,
kterým jejich osud není lhostejný.
Mezi ně patří také prostějovské ženy

z Klubu sociálně demokratických žen
a Klubu Onko Diana, které jezdí do
tohoto útulku pravidelně již léta. „Poslední srpnový týden jsme opět mezi
opuštěné mazlíky zavítaly a je samozřejmostí, že jsme nepřijely s prázdnou. Nasbíraly a dovezly několik pytlů
granulí, masových konzerv, piškotů
a přidaly i užitečné vybavení, například kyblíky na vodu, koberečky do
kotců i hračky pro zábavu,“ vyjmenovala Jana Halvadžievová, předsedkyně

Klubu SDŽ a členka prostějovského
zastupitelstva.
Ono totiž, pokud do útulku zavítáte
a projdete se mezi kotci, nemůžete
zůstat k prosebným očím patřícím
nejlepšímu příteli člověka lhostejní. „Několik našich členek si pejsky
z Voříšku v minulých letech osvojilo,
i proto máme k tomuto místu vřelý
vztah. Rády se sem vracíme,“ prozradila předsedkyně Klubu Onko Diana Ivana Pařízková.
(tok)

Parkoviště pro 149 vozidel bude určeno výhradně pro pacienty nemocnice. Za první hodinu parkování se přitom platit nebude.
Foto: Michal Kadlec
novinkou Alois Mačák. „Tuto vstřícnou dohodu se podařilo uzavřít
i díky tomu, že na výstavbě parkoviště se jednou třetinou podílelo také
město Prostějov,“ podotkl.
Nový systém placení parkovného
v areálu prostějovské nemocnice
vejde v platnost okamžitě, jakmile
parkoviště bude postaveno a zko-

netové stránky www.vecernikpv.cz

laudováno. „Do provozu by mělo
být uvedeno během října, nejpozději začátkem listopadu tohoto
roku. Chtěl bych ještě podotknout,
že takto skvělé podmínky s nízkým
poplatkem nemají v nemocničních
zařízeních v Olomouci, Šternberku
ani v Přerově,“ dodal Alois Mačák.
(mik)

PAVEL SMETANA,
radní (ČSSD)
„Mám smíšené pocity, ale respektuji rozhodnutí Miroslava Pišťáka.
Věřím, že tento krok nebude mít
žádný negativní vliv na další chod
radniční koalice.“
JAROSLAV ŠLAMBOR, uvolněný radní (KSČM)
„Dozvěděl jsem se to těsně po poledni, ale i do této chvíle mám o
rozhodnutí pana primátora jen velmi málo informací. Každopádně
je mi to velice líto a zároveň jsem
z toho více než překvapený.“
JAROSLAV FALTÝNEK,
zastupitel (ANO 2011)
„Osobně tohoto rozhodnutí Mirka
Pišťáka lituji. Znám ho už více než
pětadvacet let a nesmírně si ho vážím
za to, co pro celý Prostějov udělal.
Jde o nejúspěšnějšího primátora či
starostu v historii města, který zajistil
Prostějovu vysokou ekonomickou
prosperitu a bezdlužnost. Že takový
člověk končí, je obrovská škoda.“
TOMÁŠ BLUMENSTEIN,
zastupitel (ODS)
„V první řadě musím říct, že Miroslav Pišťák je významná osobnost a pro Prostějov
udělal hodně dobrého. Na druhou stranu,
jeho odchod může přinést změny v koalici. Pokud by pokračovala v práci bez komunistů, určitě by to uklidnilo rozjitřenou
atmosféru v celém zastupitelstvu. Jestliže
by se tak stalo, ODS je připravena jednat
o podpoře koalice. Znovu ale opakuji, bez
KSČM.“
ALEŠ MATYÁŠEK,
zastupitel (TOP09)
„Prosím? Rezignoval? Já o tom
vůbec nic nevím, ke mně tato informace ještě nedorazila. Proto ji
v tuto chvíli nemohu ani nijak komentovat.“
Večerník se snažil ještě v anketě
oslovit Hanu Naiclerovou (ANO
2011) a Jana Navrátila (Změna pro
Prostějov). Ani jeden z nich bohužel opakovaně nezvedali telefon.
Ptal se Michal Kadlec

Členky Klubu sociálně demokratických žen a Klubu Pejsci byli svým dobrodinkám opravdu vděční.
Onko Diana s dary pro útulek. Foto: archiv Klubu SDŽ
Foto: archiv Klubu SDŽ

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.

KOKINKA

BRIT

je kříženec středně velkého vzrůstu ve věku zhruba tří až
čtyř let. Je to velmi učenlivý klučík, který je neustále pozitivně
naladěn a má přátelskou povahu. Vzhledem k jeho temperamentu je vhodný například na různé psí sporty. S fenkou se
bez problému snese, na vodítku chodí pěkně.

„Navrhujeme schválit prodej části pozemku o výměře 206 metrů čtverečních za
cenu sto sedmdesáti korun za metr společnosti R&G ZESTA,“ předeslal Jiří Pospíšil
(PéVéčko), náměstek prostějovského primátora, který je zodpovědný za majetek
města. „Jestliže se jedná o pozemek vedle
základní školy, tak jsem jednoznačně proti
jeho prodeji. A určitě ne za takovou cenu.
Je tam průchodná cesta, kudy chodí děti i
spousta dospělých, včetně mě samotné-

ho,“ namítl rezolutně Jan Navrátil z hnutí
Změna pro Prostějov. „Máte určitě pravdu,
pokud prodáme tento pozemek i s vydlážděnou cestou, oplotí se. Myslím si, že to
ale ničemu nevadí. Snažíme se tento kus
půdy prodat, abychom vyhověli lidem,
kteří si koupili byty v této rekonstruované kotelně. Chtějí si nemovitost ochránit
tak, aby kolem domu nikdo nechodil
a třeba si zde zřídit i zahrádku. Myslím, že
nikomu z nás nebrání, aby udělal o pár kroků víc a prošel dvacet metrů navíc okolo
celé budovy,“ reagoval Jiří Pospíšil.
Další z opozičních zastupitelů však
poukázal na závažný fakt. „Pokud vím,
tak komise koncepce a rozvoje města nedoporučila prodej tohoto pozemku. A to
kvůli potřebě zachování veřejného prostoru a komunikačního propojení. Budu
tedy akceptovat rozhodnutí této komise
a hlasovat proti prodeji pozemku,“ ozval
se lidovecký zastupitel Petr Kousal. „Ani
já nesouhlasím s prodejem! Myslím si, že
zdůvodnění tohoto návrhu je velmi podivné. Například že obyvatelé domu si chtějí
pozemek oplotit a tím chránit třeba proti
sprejerům. To bychom pak ale mohli všem

občanům Prostějova prodat pásy pozemků před jejich domy, aby si je mohli oplotit. Navíc cena, za kterou chce rada města
přes dvě stě metrů čtverečních prodat, je
naprosto směšná,“ přidal se k vlně kritiky
lídr TOP09 a Nezávislí Prostějované Aleš
Matyášek.
Po další zhruba čtvrthodinové diskuzi
si radní vzali krátkou přestávkou, po níž
byl Večerník svědkem toho, že si kritické připomínky vzali k srdci. Jiří Pospíšil
sám navrhl, že se bude hlasovat pro odložení tohoto materiálu s tím, že město bude
se zájemcem o pozemky jednat o vyšší
ceně. Pro tento návrh zvedlo ruku všech
dvaatřicet přítomných zastupitelů. „My ale

budeme prosazovat, aby se pozemek vedle
kotelny za základní školou neprodával vůbec,“ nechali se ještě slyšet členové opozice.
O reakci jsme požádali i samotné majitele
nemovitosti.
„Že nám prodej tohoto pozemku zastupitelé neschválili, se poprvé dozvídám od
vás. Nedá se nic dělat, svět se nezboří. My
jsme měli pouze dobrý úmysl ochránit
nájemníky, kteří teď bydlí v námi zrekonstruované nemovitosti. Jestli si pamatujete
starou kotelnu, ta byla celá poškozena sprejery. A tomu jsme chtěli zabránit, pozemek
jsme chtěli oplotit,“ vyjádřila se Večerníku
Gabriela Zezulová, jednatelka společnosti
vlastnící nemovitost v Melantrichově ulici.

PROSTĚJOV Už na začátku volebního
období se zastupitelé napříč politickým spektrem dohodli na tom, že při
každém jednání budou bodem programu nové informace o přípravách
výstavby vnějšího severního obchvatu
Prostějova. První náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Alois Mačák, který je zodpovědný za dopravu v kraji,
v pondělí svůj úkol splnil. Zastupitelům
popsal další jednání okolo této strategické investice.

Jak známo, severní obchvat Prostějova se
připravuje už bezmála deset let. Nejvíce
tolik potřebné komunikaci, která by nejvýraznějším způsobem ulevila přetížené
dopravě v centru, brání majitelé pozemků.
Desítky z nich totiž odmítají půdu prodat.
„Už na červnovém zasedání dopravní
komise města jsem inicioval, že toto téma
bude stálým bodem i při všech jednáních
této komise. O severním obchvatu se jednalo také na radě Olomouckého kraje, a to
ve čtvrtek 3. září. Nejpodstatnější novin-

kou je, že tato nejvýznamnější dopravní
investice byla zařazena do takzvané strategické ITI aglomerace,“ uvedl Alois Mačák.
To by v zjednodušeném smyslu slova znamenalo, že s náklady v odhadované částce
až tří set milionů korun by neměl být takový problém, protože by se na projekt využily dotace z Evropské unie. Vícehejtman
Olomouckého kraje ovšem prostějovské
zastupitele seznámil i s možností, která by
měla zisk potřebných pozemků pro stavbu severního obchvatu rapidně urychlit.

„V rámci možností děláme všechno pro to,
aby tato investiční akce byla co nejdříve připravena k takzvanému vyvlastnění. Kromě
toho také intenzivně jednáme se současným ministrem dopravy i ministryní pro
místní rozvoj. Otevřeně bych chtěl říci, že
pokud se nezmění současná bezzubá legislativa, možnost získat potřebné pozemky
bude hodně složitá. Děláme ale všechno
pro to, aby alespoň proces vyvlastnění pozemků se urychlil,“ poznamenal na toto
téma Alois Mačák.
(mik)

PROSTĚJOV Sotva radniční koalice
přednesla na pondělním jednání zastupitelstva svůj návrh prodat přes dvě
stě metrů čtverečních pozemku vedle kotelny za areálem Základní školy
v Melantrichově ulici, členové opozice
okamžitě začali chrlit vařící lávu! Místo,
kudy si denně stovky obyvatel sídliště
Hloučela zkracuje cestu, hodlá koupit
vlastník rekonstruované kotelny, oplotit jej a zřídit si zde zahrádku! Po sérii
kritických připomínek z řad členů opozice však radní z tohoto plánu nakonec
vycouvali...

Michal Kadlec

VARGO

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

LIBUŠKA

je čtyř až pětiletá kříženkyně středního vzrůstu. Je veselá
a vyrovnaná, vděčná za každý kontakt s člověkem. Je
neustále pozitivně naladěná a bezesporu velký mazel.
Bez problému se snese s pejskem, na vodítku chodí ppěkně netahá.

z Vrahovic slíbili, že se celou záležitostí budeme zabývat v dopravní komisi.
Deset z jedenácti členů komise bylo
pro, aby se zastávky přemístily. Občané
Vrahovic nám mohou věřit, velmi zapeklitou věc jsme důkladně posoudili.
Nemůžeme však jednat proti posudku
Dopravního inspektorátu Policie ČR,“
uvedl Alois Mačák, radní Prostějova
a první náměstek hejtmana Olomouckého kraje. „Náš postup, kdy za bezmála
sedm set tisíc korun chceme tyto zastáv-
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››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

Do budoucna se tady otvírá prostor
pro vybudování cyklostezky, která
by vedla pod estakádou Haná podél
Hloučely a vyhnula se tak dnešnímu
úzkému podjezdu,“ popsal přesné
záměry města Jiří Pospíšil, náměstek
primátora Statutárního města Prostějova.
považuji za základní formu prezentace
„V závěru tohoto roku se pustíme exkluzivní rozhovor
zastupitele hlasování.“
do projektování úpravy komunikace pro Večerník
tak, aby průjezd nebyl tak probleƔƔ V minulém volebním období jste
matický,“ doplnila Alena Rašková, Michal
byl Večerníkem kritizován za slabou
první náměstkyně primátora, která KADLEC
účast při jednáních zastupitelstva. Vy
je zodpovědná za dopravu v Prostě- PROSTĚJOV Primář gyneko- jste byl ale jiného názoru...
jově.
(red)
logicko-porodnického oddělení „Těsně před volbami vyšel ve Večerníku
článek, kde bylo uvedeno, že v případě
prostějovské nemocnice je již
mé osoby si občané špatně vybrali, prodruhé volební období členem
tože jsem se zúčastnil pouze osmkrát
Zastupitelstva Statutárního města jednání zastupitelstva. Není to ale realita.
Prostějova za opoziční stranu Za čtyři roky uplynulého období proTOP09. Aleš Nevrla (na snímku), běhlo devětatřicet jednání, z nich jsem
přestože při jednáních zastupitel- se nezúčastnil pouze osmi. Jednalo se
stva působí tichým dojmem, má o mimořádná zasedání, o jejichž termína některé záležitosti vyhraněné nu jsem se dozvěděl s minimálním přednázory. Řekne je někdy veřejně stihem a nebyl jsem schopen již upravit
anahlas?Nejenotomvdalšímzdílů své pracovní povinnosti. Vždy jsem se
dlouhodobého seriáluVečerníku.
ale řádně omluvil...“
ƔƔ Jak byste zhodnotil průběh po- ƔƔ Jaký je váš názor na nynější horsledního jednání zastupitelstva?
ké téma, kterým je buď zachování
„Pondělní zasedání byla opět klasická hlavní budovy Jezdeckých kasáren,
ukázka jemné manipulace. Po změně již nebo její zbourání?
zažitého úterního termínu a přesunu na „Jezdecká kasárna jsou neoddělitelnou
pondělí z důvodu posílení řad koalice, součástí historie města Prostějova. Na
dochází i k posunu zahájení zastupitel- místní poměry monumentální budostva na pozdější hodinu. Nabízí se snaha va, která pouze ztratila něco na své kráo omezení prostoru pro diskuzi... Jinak se. Nejedná se o budovu historickou,
ky přemístit, schválil také vrahovický zastupitelstvo proběhlo korektně.“
k tomu ještě nedostala šanci, ale jistě kulosadní výbor. Z hlediska bezpečnosti ƔƔ Vy osobně jste se vůbec neú- turně zajímavou, jejíž zbourání by výrazjde o nejlepší řešení,“ dodal náměstek častnil diskuzí a ani jednou jste se ně ochudilo tvář města. Stavba je kvalitprimátora Zdeněk Fišer s tím, že u pře- nepřihlásil s příspěvkem k projed- ní, existují zájemci o koupi a smysluplné
místěných zastávek budou vybudovány návaným bodům. Proč?
využití budovy. Proč se město brání této
nové chodníky i osvětlení.
„Na všechna projednávaná témata variantě, která by daňové poplatníky nic
A jak to bude s rekonstrukcí dalších máme v klubu TOP09 zcela konzi- nestála, se musíte zeptat někoho jiného...
zastávek? „Pokud vím, tak ještě letos by stentní názor, který jsme prezento- Jen na okraj, dovedete si představit, jak
se měly opravovat dvě v Brněnské a jedna vali ústy pana Matyáška. Vzhledem by vypadala česká města, kdyby každá
v Žeranovského ulici. Zastávka v Určické k omezenému časovému prostoru starší budova bylo nemilosrdně zbouulici zatím není v plánu,“ zareagovala na není možné, a ani účelné, aby všichni raná? V Praze by pravděpodobně na
dotaz Večerníku Rašková.
(mls, mik) zastupitelé pořád diskutovali. Stále Hradčanech nyní stála sportovní hala!“

Å.ODVLFNiXNi]NDMHPQpPDQLSXODFH´
Aleš Nevrla (TOP09) vystupuje proti
změnám termínů jednání zastupitelstva

přemístění ve Vrahovicích schválili

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍČKY!

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

O pozemek vedle kotelny za „Melantriškou“
se strhla bitva, jeho prodej byl ODLOŽEN

DÍŘE“ NEBUDE TAK NEBEZPEČNÁ
pojení lidé často využívají při cestě
do Kauflandu, Teska a OBI bez
toho, aby museli jet po frekventované Olomoucké ulici. Lokalita je ale
dopravně nepřehledná a nebezpečná. Zastupitelé proto odsouhlasili
směnu pozemků.
„Už jsme vykoupili pozemky situované na západ od ´myší díry´. Odkup
si vyžádal více než tři sta tisíc korun.
Nyní zastupitelé odklepli i potřebnou
směnu, a tak můžeme provést úpravu
zatáčky spojenou s rozšířením stávající
úzké komunikace. Chceme vše zařadit
do plánu investic města na příští rok.

Pondělí 14. září 2015
www.vecernikpv.cz
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ƔƔ Město Prostějov se jednou třetinou podílí na nákladech při výstavbě
parkoviště u nemocnice. Je to dobře?
„S podílem města na výstavbě parkoviště u nemocnice plně souhlasím. Konečně investice do potřeb všech občanů.“
ƔƔ Váš stranický kolega Aleš Matyášek podal na radu města už jednu
žalobu a v kuloárech se mluví o druhé skrze Jezdecká kasárna. Myslíte,
že je zapotřebí kriminalizovat různá rozhodnutí radních?
„Snaha o kriminalizaci asi není přesné vystižení, spíše se jedná o snahu důrazně upozornit na nevhodné nakládání s majetkem
města, kdy interpelace na úrovni zastupitelstva se míjí účinkem. Město v roce 2004
převzalo od armády Jezdecká kasárna ve
velmi dobrém stavu, což dle mých informací dokládá předávací protokol. Od té
doby se stav nemovitosti výrazně zhoršil,
jsme svědky řízené devastace objektu! Jde
o sofistikovanou snahu dosáhnout takového stavu nemovitosti, aby asanace objektu
byla nezbytná. Objekt představoval a stále
ještě představuje významnou hodnotu,
okteroujenezbytnésestaratspéčířádného
hospodáře. K tomu prokazatelně nedošlo.“

PROSTĚJOV Při pondělním
jednání zastupitelstva opět výrazně přituhovalo, některé debaty přitom znovu přerůstaly i do
osobní roviny. Přesto Večerník
jako vždy zaznamenal i vtipné reakce zastupitelů, z nichž jsme pro
vás vybrali ty nejlepší perličky.
A vězte, že stojí za to!
* „Hospodaření města je excelentní, ale má mouchy...“
Zhodnotil aktuální přebytek v rozpočtu města ve výši 76 milionů korun Aleš
Matyášek (TOP09).
* „Ten obrázek je pěkný, ale neuspokojuje mě!“
Primátor Miroslav Pišťák (ČSSD) kritizoval malůvku na titulní straně výroční zprávy Národního domu.
* „Omlouvám se, byl jsem zrovna
na oné místnosti...“
Sekretář Rotary klubu vysvětloval své
zdržení ve chvíli, kdy zmeškal svůj výstup před zastupiteli.
* „Nepodpořím dotaci devíti set
tisíc korun pro Tenisový klub.
A vím, že za to na žádný raut pozván nebudu.“
Jan Navrátil (Změna pro Prostějov)
nemá tenisty zrovna v lásce...
* „Vidím, že ani moje ponížená
prosba nezabrala!“
Prostějovský primátor Pišťák si povzdychl nad tím, že ani v pondělí opoziční zastupitelé své požadavky nedodali předem v písemné podobě.
* „Jestli budeme chtít, aby tak
slavný klub měl v posilovně pouze činky, bude to určitě levnější.“
Václav Kolář (TOP09) k dotaci města
na pořízení posilovacího stroje Tenisovému klubu v Prostějově.
* „Tady vidíte, proč pan Zajíček je
pouze vedoucím odboru a pan Fišer pouhým náměstkem...“
První muž magistrátu potřetí, tentokrát si rýpl do svých kolegů kvůli nepřehlednostem v dokumentaci rekonstrukce hřbitova.
* „Nekrmte nás bludy a podejte
trestní oznámení!“
Náměstek primátora Zdeněk Fišer
(ČSSD) zpražil opoziční zastupitele,
kteří vyslovili obvinění, že stavební firma dostala zakázku města z protekce.
* „Tady to zapáchá...“
Tomáš Blumenstein (ODS) o jednom
z výběrových řízení na městskou zakázku.
* „To není příspěvek, já vám tady
dělám právní osvětu.“
Josef Augustin (KSČM) se cítil dotčen
tím, že mu jeho koaliční kolega a v tu
chvíli řídící schůze Jiří Pospíšil (PéVéčko) odebral slovo, protože se jednalo už
o třetí příspěvek.
* „Pane inženýre, vás přece nemůže pomýlit vůbec nic!“
Opět Josef Augustin, tentokrát na adresu opozičního zastupitele Tomáše
Blumensteina. Ten vytýkal Jiřímu
Pospíšilovi (PéVéčko), že doporučuje
zastupitelům, jak mají hlasovat a tím
může někoho pomýlit.
* „Počkejme, než si pan ředitel zapne uniformu a dojde.“
Miroslav Pišťák požádal zastupitele
o trochu trpělivosti, když se velitel městské policie Jan Nagy upravoval před
svým výstupem.
* „Jsem pouze jedna pětatřicetina
z tupých, která si to nepřečetla pořádně...“
Josef Augustin potřetí, když zkonstatoval skutečnost, že v jednom z materiálů
byl překlep.
* „Troufám si říct, že nejsem tak
blbá, abych návrh nepochopila
napoprvé, maximálně napodruhé. Ale vy, pane Filouši, už o stejné věci melete pošesté, a to mě
uráží!“
První náměstkyně primátora Alena
Rašková (ČSSD) měla o vystoupeních
opozičního zastupitele za ANO 2011
jasno.
Zaznamenal Michal Kadlec

navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství
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Prostějov (mik) - Už v polovině srpna
Večerník informoval, že prostějovští radní
budou během podzimu pokračovat v setkání s občany v různých lokalitách města.
Nyní vyšlo ve známost, že se začne diskutovat v Žešově. „Lidé si už mohou chystat
dotazy na problematiku oblasti, ve které
bydlí. První termín je už v říjnu,“ prozradil
Miroslav Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějova. Představitelé magistrátu budou odpovídat na všechny dotazy
v Žešově, Domamyslicích, či Vrahovicích.
„A setkáme se také s obyvateli Čechovic
a Krasic i lidmi z městských částí Prostějova,“ přidal Pišťák. Zcela první ze čtvrtečních setkání míří do Žešova, diskutovat
se bude 1. října v 17.00 hodin v hasičské
zbrojnici.

'YDREÄDQÅQHY\GUzHOL
Prostějov (mik) - V závěru pondělního
jednání zastupitelstva došlo k úsměvné
příhodě. Opoziční zastupitelé si vymínili,
aby rada města povolila výstupy dvěma
občanům Prostějova, kteří chtěli podpořit zachování hlavní budovy Jezdeckých
kasáren. Diskuze o této problematice
však kvůli destrukčnímu chování opozice
přišla na řadu až těsně před půlnocí. „Vyzývám oba občany, aby nám přišli říct,
co mají na srdci,“ zavelel do mikrofonu
prostějovský primátor Miroslav Pišťák.
Jenomže čekání bylo marné. Oba žadatelé
o slyšení totiž opustili jednání zastupitelstva už dávno předtím. Asi se na to už nemohli dívat a chtělo se jim spát...

3UDFK\GRVORXSX
Prostějov (mik) - Primátor Statutárního
města Prostějova Miroslav Pišťák informoval zastupitele, že rekonstrukce morového sloupu na náměstí T. G. Masaryka
stála městskou pokladnu už devět set tisíc
korun. „Vzhledem k tak velké finanční náročnosti je na čase diskutovat nad tím, zda
by nebylo vhodné pokácet stromy vedle
této sochy. Ty památce podle odborníků
škodí a jsou příčinou takto vysokých nákladů na její opravy,“ řekl Večerníku první
muž radnice.

35267ħ-29-(%(=35,0É725$
0,526/$93,ðôÉ.5(=,*129$/
„Zůstanu jen řadovým zastupitelem,“ šokoval všechny člen ČSSD

PROSTĚJOV Šok pro všechny, jak pro členy koalice, tak i opozice. Přestože ještě před čtrnácti dny Miroslav Pišťák v exkluzivním
otevřeném rozhovoru Večerníku řekl, že hodlá i přes permanentní tlak některých opozičních zastupitelů na svoji osobu a také
přes své chatrné zdraví vydržet v křesle primátora celé funkční
období, od neděle 13. září je všechno jinak. Miroslav Pišťák totiž
v nedělním poledni oznámil, že rezignuje na svůj post! Prostějov
je tak v tuto chvíli bez prvního muže radnice. Co bude dál?
Původní zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Už během hodové soboty bylo možné
zaslechnout, že Miroslav Pišťák uvažuje o konci své role prvního muže
radnice. V neděli ráno Večerníku
jako prvnímu periodiku své rozhodnutí potvrdil. „Vaše informace jsou
správné. Jde čistě o moje osobní rozhodnutí, kdy jsem toho názoru, že i v
zájmu svého zdraví odejdu z radnice a
v komunální politice budu pokračovat
pouze jako řadový člen zastupitelstva,“
potvrdil nám pár minut před dvanáctou hodinou Miroslav Pišťák. O pár
minut později rezignaci oznámil veřejně při přijetí zástupců Hanáckých

PROSTĚJOV V tuto chvíli je Statutární město Prostějov bez primátora. A už několik hodin je jméno
nástupce Miroslava Pišťáka opravdu horkým bramborem při koaličním vyjednávání. Jak se Večerník
během včerejšího dne, tj. neděle
13. Září, dozvěděl, v novodobé historii premiérovou dámou radnice
by se mohla stát dosavadní první
náměstkyně Alena Rašková. Ale
pozor, padají i další jména! V kuloárech se například hovoří o tom, že
žhavým kandidátem je i Alois Mačák, současný radní a první náměstek Olomouckého kraje.
„Teď je naprosto předčasné mluvit o nástupci Miroslava Pišťáka. Na pondělí 14.
září,tj. dnes, jsme svolali mimořádnou
schůzi Okresního výkonného výboru
ČSSD, na které budeme jednat o rezignaci primátora. Zda také oznámíme

Do cesty se mu připletl šofér škodovky...
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stějova. Motocyklista se pokusil střetu
zabránit, ale při manévru dostal smyk
a upadl na silnici. Při nehodě došlo ke
zranění motocyklisty, který utrpěl zlomeninu dolní končetiny a byl převezen
k ošetření do nemocnice v Prostějově,“
popsal havárii Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Dechová zkouška u obou řidičů byla
negativní. „Škoda na motocyklu činí
deset tisíc korun, okolnosti nehody
jsou i nadále předmětem šetření,“ dodal mluvčí krajské policie.
(mik)

jméno nového? Na to vám v tuto chvíli
nemohu odpovědět,“ řekl v neděli večer
exkluzivně Večerníku Pavel Smetana,
radní a místopředseda prostějovské
ČSSD. „Jde zatím o čistou spekulaci,
nicméně nový primátor bude navržen z okruhu sociálních
demokratů zastoupených v radě města,“
dodal.
„Nic není rozhodnuto, teprve musíme lidově řečeno strávit
rezignaci pana Pišťáka,“ přidal se
Alois Mačák, radní a první náměstek
hejtmana Olomouckého kraje. Právě
jeho jméno už několikrát bylo vysloveno v zákulisí koaličního vyjednávání v souvislosti s postem nového
primátora. Uvidíme, zda by ale v tom
případě byl ochoten vzdát se funkce
prvního náměstka hejtmana Olo-

PROSTĚJOV Večerník
během nedělního večera
vyzpovídal v záležitosti odstoupení Miroslava Pišťáka ze své funkce
i z rady města prostějovské zastupitele napříč politickým spektrem.

,CMOKNG/KTQUNCX2Kwċ¾MQ\P¾OKNQHKEK¾NP÷UXQLKTG\KIPCEKPCRQUVRTKO¾VQTCXQéÊEJP¾
O÷UVMC,KąÊJQ2QURÊwKNCCTCFPÊJQ#NQKUG/Cé¾MCD[NRCVTPÚ×FKX Foto: Michal Kadlec

naci Miroslava Pišťáka přijali i jeho
koaliční partneři se smíšenými pocity
a udivenými pohledy. Jejich oficiální prohlášení ale zněla trošku jinak.
„Respektuji rozhodnutí pana primátora. Koalice pokračuje ve své práci i
za podpory Miroslava Pišťáka,“ uvedl
Večerníku stroze Jiří Pospíšil, náměstek primátora a lídr hnutí PéVéčko.
„Je to pro mě obrovské překvapení,
zároveň je mi to velmi líto,“ nechal se
bezprostředně slyšet Jaroslav Šlambor,
uvolněný radní a vedoucí představitel
prostějovské KSČM.

mouckého kraje... První náměstkyně
primátora Alena Rašková, která je v
těchto dnech na dovolené ve Španělsku, se k novému obsazení primátorského křesla taktéž nechtěla vyjadřovat. „Počkejte, až se vrátím
z dovolené, v rámci
ČSSD o tom budeme
jednat,“
sdělila Večerníku
po telefonu s tím,
že do Prostějova
se vrátí až za týden. Ve
hře jsou ale i další kandidáti na
funkci primátora, například sociální
demokrat radní Bedřich Grulich.
Ovšem pozor, vyrojila se i spekulace, že
by se prvním mužem radnice mohl stát
náměstek Jiří Pospíšil. Avšak věc má jeden a to dost podstatný háček. „Sociální
demokracie je vítěz voleb a post primátora určitě nepustí žádnému koaličnímu

Spekuluje se
ale i o dalších
jménech...

O rozhodnutí Miroslava Pišťáka na
druhé straně ani v neděli večer ještě
nevěděli někteří opoziční zastupitelé.
„Prosím? Vůbec nikdo mi to nesdělil,
tato zpráva ke mně nedorazila. Jste
první, kdo mi to říkáte,“ divil se v telefonickém rozhovoru Aleš Matyášek,
lídr opoziční TOP09 a Nezávislí Prostějované.
O některých důvodech odstoupení
Miroslava Pišťáka budou kolovat určitě různé spekulace, ovšem nejpodstatnější je to, že od rána 13. září je Prostějov bez primátora. Na jak dlouho?

partnerovi,“ zareagoval na spekulativní
otázku Jaroslav Faltýnek z hnutí ANO
2011, zkušený komunální i parlamentní
politik.
Uvidíme, nechejme se překvapit. Jméno nového prostějovského primátora či
primátorky by mohlo vejít ve známost
už v nejbližších dnech. Zapotřebí bude
ovšem vyřešit ještě jeden problém. Miroslav Pišťák totiž rezignoval nejenom
na post primátora, ale i na místo v radě
města. Podle informací Večerníku by jej
mohla mezi jedenáctkou vyvolených
nahradit Milada Galářová. „Může a
nemusí, jsou i jiné možnosti,“ odpověděl na toto téma její stranický kolega z
ČSSD Pavel Smetana. A opomenout
nelze ani fakt, že v případě posunutí Aleny Raškové do primátorského křesla, by
zase zůstala volná pozice první náměstkyně zastávající důležitý resort dopravy
ve městě...
(mik, pk)

ALENA RAŠKOVÁ,
první náměstkyně (ČSSD)
„Mě tato překvapivá zpráva zastihla
na dovolené ve Španělsku. Nedozvěděla jsem se ji sice z úst pana
primátora, ale i tak jeho rozhodnutí
respektuji. Nejprve jsem jeho kroku nemohla uvěřit, bohužel je to
pravda.“
JIŘÍ POSPÍŠIL, náměstek
(PéVéčko)
„Respektuji rozhodnutí pana primátora. Koalice i přesto pokračuje
ve své práci, a to za podpory Miroslava Pišťáka.“
IVANA HEMERKOVÁ,
náměstkyně (PéVéčko)
„Opravdu neznám důvody, které
Miroslava Pišťáka vedly k takovému rozhodnutí, ale respektuji jej.
Přiznám se, že mě to hodně zaskočilo. Je to pro celý Prostějov velká
ztráta a teprve budoucnost ukáže,
jakou osobnost v něm na radnici
ztrácíme.“
ALOIS MAČÁK, radní (ČSSD)
„Respektuji jeho rozhodnutí, Miroslav Pišťák je úctyhodný člověk
a osobnost, před kterou já osobně hluboce smekám, a my všichni
zastupitelé se od něho máme co
učit!“

PROSTĚJOV Snaze prostějovských radních změnit nebezpečnou dopravní situaci u takzvané
„myší díry“, tedy podjezdu pod
rychlostní komunikací v Říční
ulici ve Vrahovicích, už nic nestojí
v cestě. Minulé pondělí dali zastupitelé zelenou směně pozemků a
nebezpečné i nepřehledné místo
tak konečně čeká rozsáhlá stavební úprava!
Podjezd pod rychlostní komunikací
mezi nákupní zónou a Vrahovicemi
projde zásadní změnou už v příštím
roce. Velmi praktické dopravní pro-

více jak dvěma roky, stejný podnět
jsem vznesl také loni na jaře na veřejném setkání s členy rady města. Přesto
se stále nic neděje,“ upozornil Večerník náš čtenář Arnošt Přikryl.
Vypravili jsme se tedy k oběma zastřešeným čekárnám a museli jsme mu
dát za pravdu. Při pohledu na objekty
to skutečně vypadá, jako bychom se
ocitli v zapadlé vsi na východní Ukrajině, kterou právě prošla ruská vojska.
Magistrát přitom každoročně opraví
dvě až tři autobusové zastávky. Právě
Trpínky ve Vrahovicích by měly přijít
na řadu už letos. Na jejich stavbu už
dostalo dotaci z Olomouckého kraje ve

výši 230 000 korun. Jenže problém vězí
v tom, že radnice chce na základě požadavkudopravníchinženýrůtamnízastávky přesunout o třicet metrů dál směrem
k hasičské zbrojnici (Večerník již v minulosti informoval - pozn.red.). S tímto
ovšem hlasitě nesouhlasí někteří místní
občané, kteří v této souvislosti sepsali
petici. „Podle vyjádření dopravního
inspektorátu jsou tyto zastávky na nebezpečném místě a musí se přesunout.
I když vnímáme odpor části usedlíků,
tak jinou možnost v tuto chvíli nemáme. Nikdo nám totiž nepovolí opravit
zastávky na stávajícím místě, pokud jejich umístění ohrožuje cestující i řidiče.
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Patnáct absolventů cambridgské zkoušky se svými certifikáty.

PROSTĚJOV Uplynulou středu
odpoledne se obřadní síň prostějovské radnice zaplnila dětmi různého věku a jejich rodiči či blízkými. Šlo o absolventy mezinárodně
uznávaných zkoušek University
of Cambridge, na jejichž úspěšné
složení je připravuje prostějovská
jazyková škola BIG BEN.
Zkoušky proběhly v květnu letošního roku. „Naše jazyková škola
děti poctivě připraví, vlastní examinátoři jsou certifikovaní přímo
z Cambridge a naši studenti absolvovali tyto zkoušky v certifikovaném centru v Olomouci,“ objasnila
Večerníku ředitelka školy Zuzana
Šutová.

V prostějovské „jazykovce“ se opravdu
majíčímchlubit.Vždyťodzaloženíškoly
udržují u těchto prestižních zkoušek stoprocentní úspěšnost, což je činí dlouhodobě nejúspěšnější školou v republice.
V uplynulém školním roce ze šesti dětí
přihlášených na nižší úroveň zkoušky
(KET) získaly tři vyznamenání, na
prostřední úrovni PET z devíti přihlášených dokonce sedm.
Předání certifikátů, které jsou
opravdu vydávány v anglickém
Cambridge a mají ochranné prvky
proti padělání, byl tedy slavnostní
okamžik. Absolventy přišla pozdravit a osobně každému pogratulovat
první náměstkyně primátora Statutárního města Alena Rašková.

SILNICE K „MYŠÍ

ZDEVASTOVANÉ zastávky čekají už roky na opravu. Zastupitelé

PROSTĚJOV Rozmlácené okenní tabulky, posprejované zdi, zcela
zničené lavičky a pomočená dlažba. Tak vypadají kryté autobusové zastávky na různých místech
Prostějova. Především ve Vrahovicích či na Určické ulici jde
o odstrašující pohled. Magistrát nyní
plánuje jejich opravu, kdy to však
bude, to v tuto chvíli není zcela jisté.
„Zajímalo by mě, co bude s autobusovou zastávkou Trpínky ve Vrahovicích
či v Určické ulici? Jen se na ně běžte
podívat, jak vypadají. Je to hrůza!
Přitom na jejich neutěšený stav jsem
město písemně upozorňoval už před

školství

CO ØÍKATE NA
REZIGNACI
PRIMÁTORA?

Kdo bude novým primátorem? RAŠKOVÁ nebo MAČÁK?
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PROSTĚJOV Minulé úterý 8. září
po jedenácté hodině došlo v Okružní ulici k dopravní nehodě mezi
osobním automobilem a motocyklem. V tomto případě však není
vina na straně motorkáře. Při otáčení mu totiž zablokoval cestu nepozorný řidič „škodovky“...
„Sedmašedesátiletý řidič vozidla Škoda
Felicia zastavil v prostoru autobusové
zastávky, kde vysadil spolujezdkyni. Následně se s vozidlem vrátil zpět na komunikaci, kdy nedal přednost motocyklu,
který řídil jednapadesátiletý muž z Pro-

slavností na radnici. „Nevím, jestli
se to u této příležitosti hodí, ale chci
vám všem sdělit jednu zásadní informaci. Jako s primátorem města Prostějova se nyní se mnou při hodech
setkáváte naposledy. Ještě v průběhu
dnešního odpoledne budu rezignovat
na funkci primátora! Pevně však věřím, že lidé, kteří zůstanou i nadále
ve vedení města, budou pokračovat
ve všem dobrém, co se v Prostějově
za ta dlouhá léta podařilo. Mockrát
všem děkuji za spolupráci. Na řízení
města se v podstatě nic měnit nebude.
Jsem pevně přesvědčen, že moji kolegové budou i nadále pracovat svědomitě, jako tak činili doposud,“ pronesl
s dojetím v hlase Miroslav Pišťák před
hosty Hanáckých slavností.
V tu chvíli by se atmosféra při jinak
slavnostní chvilce dala krájet. Rezig-
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Předávání certifikátů se účastnila náměstkyně primátora Alena Rašková.
Foto: Tomáš Kaláb

Foto: Tomáš Kaláb

„Docela vám závidím, že své znalosti
budete mít možnost uplatnit v praxi.
V našich dobách byly tyto možnosti
velmi omezené. Přestože umím rusky
a mám základy španělštiny, němčiny
a latiny, bez pravidelného používání
nemá znalost jazyků potřebný efekt,“
připomněla náměstkyně. Nejen ona,
ale také vedení školy poděkovalo rodičům za podporu svých dětí, kterým
umožnili finančně náročné studium
i samotné zkoušky absolvovat. „Investice do vzdělání se vždycky vrátí,
nejsou to promarněné peníze,“ ujistila
přítomné Rašková.
„Naše jazyková škola vyučuje angličtinu pro děti již v mateřských
školách. Spolupracujeme při tom
s více než dvěma desítkami školek
v Prostějově, Olomouci a Vyškově.
Děti zde mají možnost seznámit
se hravou formou s cizím jazykem
a pochytit základy angličtiny. Na
výuku ve školkách pak navazuje
výuka v kurzech, kde již děti systematicky připravujeme k mezinárodním zkouškám. Za poslední tři roky
u nás získalo mezinárodní certifikát
Cambridge přes šedesát dětí, z toho
většina s vyznamenáním. Jsme na
ně velmi pyšní,“ konstatoval spokojený Milan Šuta, jednatel BIG BEN
SCHOOL.
Nezbývá než dětem popřát, aby se
jim energie a čas vložené do studia
v dalším životě bohatě zúročily.

®

...tradice od roku 2002

„ANGLIČTINA

je teprve začátek,“
říká A. Netušilová

#WVQDWUQXÆ\CUV¾XM[7TéKEM¾ PCRTCXÆOUPÊOMW C6TRÊPM[XG8TCJQXKEÊEJFNQWJQ
FQD÷O÷UVWFQDTQWXK\KVMWPGF÷NCLÊ
ZHQVQ/CTVKP<CQTCN

O celé záležitosti opakovaně jednal osadní výbor, který nakonec souhlasil s jejich
přesunem blíž k centru města,“ objasnila
aktuální situaci Alena Rašková, první náměstkyně prostějovského primátora, která
má ve městě dopravu na starosti.
Zastupitelé nakonec v pondělí
7. září schválili přemístění autobusových zastávek ve Vrahovicích. Stalo
se tak na základě doporučení dopravní
komise rady města. „Ještě letos před
prázdninami jsme všem petantům

PROSTĚJOV Nejúspěšnější
ze studentů, kteří absolvovali letošní náročné zkoušky
z anglického jazyka, je patnáctiletá Anička Netušilová
(na snímku). Začátky neměla
úplně jednoduché, ale v určitém věku se to „zlomilo“.
I to je dobrý příklad pro další
následovníky: nic předčasně
nevzdávat. Večerník se v exkluzivním rozhovoru zajímal, jaké další plány má tato
úspěšná dívka...

Tomáš Kaláb
●● Jakou zkoušku máte úspěšně
za sebou?
„Jedná se o prostřední úroveň
cambridgských zkoušek označovanou zkratkou PET. Certifikát
o absolvování tohoto stupně by
mně umožnil třeba učit angličtinu
na základních školách. Zkouška

ní
sestávala z poslechu, čtení a psaní
a ústní části.“
●● Hovořila jste na nějaké téma,
a,
ka
nebo jak vůbec taková zkouška
probíhá?
r„Důležitá ústní část proběhla foromou rozhovoru, kdy jsem byla doa,
tazována na své plány do budoucna,
očemu se chci v životě věnovat a podobně.“
●● A jaké jsou tedy vaše další stuudijní plány?
„Zatím chodím na základní školuu
ma hodlám podat přihlášku na gyma,
názium do Olomouce-Hejčína,
m
které je jazykově zaměřené. Nejsem
ít
si úplně jistá, jestli se budu chtít
sjazykům profesně věnovat, tak získám obecné vzdělání a možnost se
rozhodovat později.“
●● Které jazyky ovládáte a kteréé
se chcete učit?
y,
„Kromě angličtiny se učím rusky,
lna hejčínském gymnáziu je na velož
mi dobré úrovni i japonština, čehož
bych chtěla využít.“

Foto:Tomáš Kaláb

15090910864
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Prostějov

Trendem letošního podzimu je návrat do „sedmdesátek“

Zvonáče, džínovina na všechny
způsoby, nohavice do zvonu, třásně,
galoše, dlouhé šaty, květinové vzory, semiš či pocvočkované punkerské modely. To vše se nosilo v sedmdesátých letech, aby se momentálně
opět vracelo do módy a pomalu
se stalo dominantním trendem
sezóny...
Ať už si totiž o této módě myslíte
cokoli, jedno se jí upřít nedá. Byla
zábavná a zároveň sofistikovanější
než předchozí hippie éra. V módě
sedmdesátých let najdete podobné prvky, ovšem v uhlazenější
a elegantnější formě. Sladit ji se
současným šatníkem tak zvládnete

snadno. Navíc vám nic nebrání v tom,
abyste namíchaly retro kusy s těmi
současnými.
O co tedy obohatit šatník? Určitě
vám nesmějí chybět modré džíny
do zvonu. Můžete je zkombinovat
s třásňovým topem a kloboukem.
Nosit je samozřejmě lze i se současnými
kousky, například se světlým tričkem a
moderním sáčkem. A pokud seženete
džíny či džínovou sukni s laclem, budete
zcela IN!
Pokud se budete chtít v chladných
podzimních dnech zahřát, vsaďte
na semiš. Broušená kůže se objevuje
v podzimních kolekcích snad všech
renomovaných světových návrhářů.

Foto: internet

Můžete zkusit teplou semišovou sukni
nebo bundu.
Nezapomeňte ke svému outfitu přidat
výrazné doplňky. Pro sedmdesátá léta
jsou typické květinové čelenky, kulaté brýle, klobouky a výrazné náušnice.
Když k tomu ještě přidáte boty na
platformě, výsledek bude dokonalý.

Inspirují vás v oblékání
populární osobnosti?

15091010872

Texty připravila: Pavla Vašková

PROBERTE STARÉ ŠATNÍKY!

NOVÁ KOLEKCE NA PRODEJNÁCH
Prostějov, Okružní 4200
15090910864

Tropické letní dny už jsou
nenávratně minulostí a nastává nám další roční období
s podtextem padajících listů.
Podzim může mít spoustu
tváří, od té příjemné, prosluněné až po zamračenou
a uplakanou. Proto je potřeba
se na něj důkladně připravit.
A to je právě ten čas na menší
či větší obnovu šatníku a pořízení nějakého toho „trendy“
kousku. Dnešní tématická
strana Večerníku vám proto
přináší rady a tipy, jak svůj šatník na podzim vybavit prakticky i v rámci nejnovějších
módních trendů.

& MÓDA

15091110875
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aneb jsme
s vámi
u toho...

Konicko ● Kostelecko ● Němčicko ● Plumlovsko ● Protivanovsko

RYCHLÝ
VÚředník
PŘEMYSLOVICÍCH
ZUŘÍ
ABSURDNÍ
PAPÍROVÁ
VÁLKA
VEČERNÍK
nechal sousedům postavit nesmyslnou zábranu před vjezd na jejich pozemek...
pro Večerník

Martin ZAORAL
PŘEMYSLOVICE Mezilidské spory se dnes řeší jinak než před
sto lety. Zatímco dříve si lidé své názory často vyříkali „ručněstručně“, v současnosti se v případech i těch nejmalichernějších konfliktů může rozpoutat naprosto absurdní papírová
válka, do které jsou zataženi policisté i nejrůznější úřady. Jako
příklad mohou posloužit konflikty šéfa stavebního úřadu ve
Štěpánově na Olomoucku, který se dle místních stal přímo
postrachem podstatné části Přemyslovic...
Šéf stavebního úřadu ve Štěpánově
na Olomoucku Jiří Čepl v Přemyslovicích trvale nežije. Podle slov
místních zde pouze vcelku nepravidelně tráví některé víkendy. Bydlí přitom v domě, který patří jeho
matce, jenž se v obci rovněž příliš
nezdržuje. Přesto některým občanům Přemyslovic je z řady příčin
trnem v oku.
„Už asi rok se nemůžeme dostat na
pozemek přímo u našeho domu.
Přitom jsme tento vjezd třicet let
bez problémů využívali. Naši sousedé tam ovšem bez jakéhokoliv
předchozího upozornění postavili
přímo doprostřed cesty železný

sloupek. V tu chvíli jsme ani nemohli vyjet autem ven. Museli jsme
zavolat Policii ČR a za její asistence
i přítomnosti starosty obce sloupek
odstranit. Pak jsme autem vyjeli,
ale sloupek brzy putoval zpět na
své místo. Od této chvíle se táhnou spory na všech možných stranách, které stále k ničemu nevedly.
K domu se ani po roce stále dostat
nemůžeme, přitom si myslíme, že
by se vše dalo v klidu vyřešit,“ popsala situaci exkluzivně pro Večerník Zdeňka Smékalová.
Z celé situace je nešťastné i vedení
obce, které na jaře letošního roku
nechalo zábranu zcela odstranit,

„Finanèák“
v Konici skonèí

nicméně po pár dnech ji tam majitel vrátil. „Stavební úřad v Kostelci
na Hané nechal uvedený pozemek
zaměřit a konstatoval, že stojí na
ploše patřící obci,“ zdůvodnil starosta Přemyslovic Lubomír Štaffa,
který míní, že jednání pana Čepla
dlouhodobě narušuje dobré sousedské vztahy v obci. „Takto by se
úředník státní správy, jehož prací
je jednání s lidmi, podle mě chovat
neměl,“ míní.

EXKLUZIVNĚ

Zábrana přes rok stojící před vjezdem na pozemek rodiny Smékalových v Přemyslovicích už na první pohled působí jako velká schválnost. Její umístění zřejmě
bude řešit soud.
Foto: Martin Zaoral

„Všechno vzniklo
kvùli pomluvám“

na našem pozemku. Dalším důvodem bylo podání písemné pomluvy
u mého zaměstnavatele z loňského
dubna,“ dodal muž, který zároveň
bojuje i proti stavebnímu úřadu
v Kostelci na Hané. Příčinou je
právě zaměření sloupku, z něhož
vyplývá, že se nachází na obecním
pozemku. „Toto zaměření nebylo
provedeno podle zákona. Navíc
o průběhu hranice může rozhodnout pouze soud. A nikdo dosud
žalobu v této věci nepodal,“ reaguje
Jiří Čepl, který následné rozhodnutí kosteleckého úřadu o odstranění
sloupku považuje za nezákonné

Umístění absurdní zábrany je
výsledkem dlouhodobých sousedských sporů. „Zábranu jsem
tam dal, protože moje matka, která
je vlastníkem pozemku, si již nadále nepřála, aby rodina Smékalů
používala tento pozemek pro sjezd
na silnici. Důvodem byly pomluvy
ze strany rodiny Smékalů po obci
proti naší rodině,“ hájí se Jiří Čepl,
který záhy uvedl další problémy
v sousedském soužití. „V červenci
roku 2013 mi Petr Smékal vyhrožoval rozbitím oken, pokud budu
řešit jejich plot, který je umístěn

a založené pouze na přátelských
vazbách mezi rodinou Smékalových
a bývalou vedoucí stavebního úřadu.
A co dál? Existuje šance, že by
„stavitel“ přece jen sám ustoupil
a nesmyslnou zábranu o své vůli odstranil? „Odstranění sloupku není
možné, jelikož se jedná o soukromý
pozemek Ludmily Čeplové,“ zareagoval na tuto otázku Jiří Čepl.
Zdá se tedy, že velká papírová válka
o stovkách a stovkách popsaných
lejster v Přemyslovicích pokračovat i nadále. A to vše kvůli jednomu
sloupku respektive kvůli lidské tvrdohlavosti až zabedněnosti...

Ve Zdětíně vzniká Konické gymnázium proniklo
nový chodník mezi deset nejlepších škol v ČR
hem října. Na první pohled se zdá,
že nyní dojde ke zúžení silnice, starosta však ubezpečuje, že tomu tak
nebude. „Máme na to vytvořený
projekt a proběhlo klasické stavební řízení. Zúžení je pouze optické
a obrubníky budou umístěny na
hraně asfaltu, takže ke změně rozměrů nedojde. Pravdou ale je, že
větší vozidla se někdy vyhýbala
vjezdem na trávu,“ podotkl Kříž.
Zdaleka se nejedná o jedinou investiční akci v obci. I díky zhruba
šedesátiprocentní dotaci ze Státního fondu životního prostředí se
podařilo v prvním pololetí uskutečnit zateplení obecního úřadu
a prodejny s hospodou, což si
dohromady vyžádalo přibližně tři
miliony korun. Dále přicházejí na
řadu opravy místních komunikací i rozšíření veřejného osvětlení
a cílem je rovněž nákup vozidla na
bioodpad.
(jim)

ano, pak nás to samozřejmě těší. Za
sebe mohu říct jen tolik, že jsem
rád, že naši studenti u státních maturit ve všech třech předmětech
dosáhli velmi dobrých výsledků
nejen v rámci všech středních škol,
ale i při srovnání s jinými osmiletými gymnázii,“ komentoval opatrně
úspěch konické školy její ředitel Ja-

KONICE Základní škole a gymnáziu města Konice se opět podařilo
dostat do elitní společnosti. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) v uplynulém
týdnu zveřejnilo výsledky maturitních zkoušek z jara letošního roku.
Vyplývá z nich, že konické gymnázium výrazně uspělo ve státní
zkoušce z češtiny, kde obsadilo desáté místo v rámci všech škol České
republiky!
Pro konickou školu to není první podobný úspěch při celostátním srovnávání výsledků státních maturit. Před
dvěma lety byli jeho studenti dokonce celorepublikově nejlepší při státní
zkoušce z matematiky. Pořadí mezi jednotlivými ústavy se přitom určuje dosti
složitě. Dá se stanovit jako percentil průměrného studenta. Toto číslo pak ukazuje, kolik procent ostatních účastníků
student dané školy předstihl.
„Nejsem si zcela jist, že je takto sestavený žebříček objektivní. Pokud

romír Schön, podle něhož je důležité zejména to, jak studenti uspějí při
dalším studiu na vysokých školách.
Sestavenému žebříčku i letos vévodí pražské soukromé gymnázium
PORG, které si však své studenty
vybírá z mnohem vyššího počtu
adeptů než například konická škola.
(mls)

Výsledky maturity z èeského jazyka
ŠKOLA
1. PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.
2. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5
3. Gymnázium Brno-Řečkovice
4. Arcibiskupské gymnázium
5. 1. Slovanské gymnázium
6. Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl
7. Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice
8. Gymnázium Žamberk
9. Gymnázium Jana Keplera, Praha 6
10. Základní škola a gymnázium města Konice
průměr pro všechna gymnázia

15091010870

ZDĚTÍN S cílem zvýšit bezpečnost chodců se i přes neúspěšnou
snahu o získání dotace pustili
zdětínští zastupitelé do stavby
chodníku vedoucího kolem hlavní silnice spojující Ptení s Lešany. Jedná se o zhruba tři sta metrů dlouhý úsek ve směru od Ptení
po pravé straně od začátku obce
až po autobusovou zastávku.
„Je to hodně frekventovaná trasa
a nechtěli jsme, aby někoho cestou
na autobus nebo z něj smetl třeba
kamion. Náklady činí bez daně 1,6
milionu korun, což znamená poměrně výraznou investici. Jelikož
jsme ale neuspěli na Olomouckém
kraji ani na Státním fondu dopravní infrastruktury, tak jsme se do
toho pustili sami ze svého,“ podotkl Robert Kříž, starosta obce
s přibližně třemi stovkami obyvatel.
Práce započaly již během letních
prázdnin a finišovat by měly bě-

PERCENTIL
87,3907
87,2418
86,7141
86,1845
86,17
85,8356
85,8331
85,3718
85,3527
85,347
71,9859
zdroj: CERMAT

Konice (mls) - Finanční úřad
v Konici počátkem roku 2016
skončí. Státní správa své rozhodnutí zrušit konickou pobočku
zdůvodňuje tím, že její provoz
se stejně jako u dalších dvaadvaceti územních pracovišť po celé
České republice nevyplatí. Už od
září přestala na pobočce finančního úřadu fungovat pokladna pro
výběr hotovostních plateb daní
a poplatků. Zaměstnanci konického úřadu by však zrušením pobočky neměli přijít o místo, přesunou
se pouze na jiné pracoviště.

V Èechách pod Kosíøem
vzniknou dvì parkovištì
Čechy pod Kosířem (mls) - Konec problémů s parkováním při
akcích jako je Josefkol by mělo
přinést vybudování dvou nových
parkovišť v Čechách pod Kosířem. Jejich celková kapacita má
přinést kolem dvou stovek míst.
Jedno parkoviště vznikne na poli
ve směru od Služína, druhé přímo
u zámku. Na jejich vybudování
přispěje šesti miliony korun Olomoucký kraj, zbytek financí půjde
z obecní kasy. Stavět se má začít
ještě letos.

Oøežte stromy
Prostějovsko (mls) - Do konce roku musí vlastníci odstranit
nebo ořezat dřeviny v okolí sloupů vedení elektrického proudu.
U vedení nízkého napětí je bezpečná vzdálenost jeden metr,
u vedení vysokého napětí dva metry a u velmi vysokého napětí tři
metry. Pokud tak vlastníci neučiní, pak tak učiní distribuční společnost na vlastní náklady. Vlastníkům nemovitostí však může
hrozit pokuta.

Škola bude mít
novou tabuli
Němčice nad Hanou (mls) Na novou keramickou tabuli se
mohou těšit žáci Základní školy
v Němčicích nad Hanou. Tabule
bude magnetická a umístěná na
pylonech, díky nimž se bude moci
posouvat nahoru a dolů. Místní zastupitelstvo na její nákup vyčlenilo
devětatřicet tisíc korun.

www.
vecernikpv.cz
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KRONIKA

Trestného činu krádeže vloupáním se v Otaslavicích dopustil neznámý pachatel, který v době od
čtvrtku 10. do pátku 11. září vnikl
po vypáčení plastového okna do
neobydlené novostavby. Z objektu odcizil lyžařskou tašku, lyžařské boty, lyžařské rukavice, čtyři
vodovodní baterie, sadu kuchyňských nožů a profesionální stroj
na strouhání sýra v hodnotě kolem dvanácti tisíc korun. Celkově
způsobil škodu kolem 31 300 Kč.

Naftový upír v Olšanech
V noci z úterý 8. na středu 9. září
vnikl dosud neznámý pachatel do
areálu firmy v obci Olšany u Prostějova. Po násilném překonání
oplocení areálu následně z pěti zaparkovaných zemědělských strojů
odcizil celkem 1 500 litrů motorové nafty. Celkem svým činem
majiteli strojů způsobil škodu ve
výši pětačtyřiceti tisíc korun odcizením motorové nafty a jednoho
tisíce korun poškozením oplocení areálu a víčka nádrže u traktoru
značky John Deere.

„Občerstvil“ se zadarmo
Neznámý pachatel se v době od
jedenadvacáté hodiny večerní
v úterý 8. září do patnácté hodiny následujícího dne vloupal do
provozovny letního občerstvení
v Mostkovicích. Po násilném
vniknutí objekt prohledal a odcizil z něho alkohol a cigarety
v předběžně odhadnuté ceně sedmi tisíc korun. Na zařízení provozovny škodu nezpůsobil.

Nezvaný host v domě
Minulý čtvrtek 10. září v dopoledních hodinách se dosud neznámý
pachatel vloupal do rodinného
domu v Kostelci na Hané. Nejprve překonal oplocení pozemku
a poté násilím i francouzské okno
do domu. Ten následně prohledal
a odcizil z něho věci v hodnotě
téměř pětapadesáti tisíc korun.
Škoda poškozením nebyla zatím
vyčíslena.

Musel dýchnout třikrát
Z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý
sedmatřicetiletý muž z Přemyslovic, který byl v pondělí 7. září před
třiadvacátou hodinou ve výše
uvedené obci kontrolován jako
řidič osobního vozidla. U muže
byla provedena dechová zkouška
s výsledkem měření 4,17 promile
alkoholu v dechu. Při druhé dechové zkoušce bylo podezřelému
řidiči naměřeno 2,35 promile.
Vzhledem k tomu, že mezi dechovými zkouškami byl rozdíl více
než deset procent, byla provedena třetí dechová zkouška, která
ukázala hodnotu 2,24 promile
alkoholu v dechu. Muž lékařské
vyšetření s odběrem krve odmítl,
následně mu byl zadržen řidičský
průkaz a zakázána další jízda.

Nalezl granáty i minu!
Předminulou neděli 6. září po
jedenácté hodině oznámil na
linku 158 sedmatřicetiletý muž
ze Žďáru nad Sázavou, že na kraji lesa vedle místního rybníka
u Protivanova nalezl předměty
připomínající munici. Přivolaný
pyrotechnik zjistil, že se jedná
o dva dělostřelecké granáty a jednu minu, kdy munice pochází
z období druhé světové války.
Veškerou munici na místě zajistil
a převezl k bezpečné likvidaci.

www.
vecernikpv.cz

Turistická akce spojující šestnáct obcí se těší stále větší oblibě
NĚMČICKO Uplynulou sobotu se konal devátý ročník báječně
vymyšlené akce „Na bicyklech Němčickem“, která opět spojila
lidi z šestnácti obcí regionu a také nedalekého Želče. Dorazili
však i lidé ze širokého okolí či například až ze Zlína. Pokud chtěli
navštívit všech sedmnáct obcí, museli během pěti hodin našlapat minimálně dvaašedesát kilometrů. Do cíle ve Vrchoslavicích
pak přijelo přesně 820 turistů. Večerník byl mezi nimi!

osmdesátiletý Jaroslav Punčochář
FOTO & VIDEO
GALERIE
z Němčic, který projel čtrnáct obcí.
klikni na
Naopak nejmladším byl čtyřměsíč- www.vecernikpv.cz
ní chlapeček. Zajímavostí je rovněž
účast manželů Novotných z Něm- kterou si založili bývalí členové před
čic, kterým dohromady bylo stotři- rokem rozpadlé kapely Náhoda.
apadesát let, přesto dokázali projet Kdo z milovníků kol, ať už z Němvšech sedmnáct obcí,“ usmála se čicka či z celého regionu, si nechal
Jaroslava Kvasničková z Vrchoslavic. toto zajímavé putování po jihu
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
Ve vrchoslavickém areálu Zámlyní Prostějovska ujít, ten by to měl
pro Večerník
si všichni mohli vyzkoušet jízdu na napravit už příští rok. To se totiž
„popleteném“ kole s volantem či bude konat jubilejní desátý ročvyrazit na opičí cyklistickou dráhu ník této bezesporu zajímavé akce.
plnou zhupů. O hudební doprovod Do Vrchoslavic směřoval uplynulou soBYLI JSME
Start byl v jednotlivých obcích na- nic v prostorách místní knihovny se postarala trojice hudebních ka- botu jeden cyklista za druhým...
U TOHO
Foto: Martin Zaoral
plánován kolem deváté hodiny. Na v Němčicích nad Hanou, která se pel v čele se skupinou „Tak určitě!“,
připravených stanovištích dostali o příchozí turisty starala. Mladá stusa
všichni účastníci náramek se jmé- dentka se během celého dne měla
nem i věkem, mapku, do které sbírali stále co ohánět a na jejím pomalu
razítka všech obcí, a také slosovatel- vysychajícím razítku to bylo jasně
3x foto: Martin Zaoral
ný test o znalostech obcí němčic- patrné. „Mám už teď poslední rakého mikroregionu. Pokud správně zítko, ale stihnout to všechno do
odpověděli na otázky, mohli za něj dvou hodin byla docela fuška,“ hlásil
v cíli, který byl ve Vrchoslavicích, v Němčicích kolem druhé hodiny
získat věci na kolo či šampaňské.
sedmdesátiletý Miroslav z Nezamy„Zájem je určitě velký, akce už má slic. Spěchat úplně nemusel, uzavřetradici, navíc nám letos skvěle vy- ní stanovišť, které bylo plánováno
šlo počasí. Jen od nás ráno vyrazilo na druhou hodinu, nakonec organisto dvacet pět cyklistů. Připravenu zátoři operativně prodloužili.
V areálu Zamlýní na turisty čekala slavobrána Vyzkoušet si zde mohli jízdu na „popleteném“ kole Po těch kilometrech strávených na bicyklu se
jsme přitom měli pouze stovku map, Do cíle ve Vrchoslavicích dorazili
s erby všech šestnácti obcí mikroregionu.
s volantem. Nebylo to nic snadného.
nedá ani divit, že to jeden „zalomí“...
takže jsme museli požádat o dotisk,“ cyklisté skutečně všech generaprozradila Večerníku jedna z brigád- cí. „Tím nejstarším se stal pěta-

Martin ZAORAL

Dětské odpoledne bylo rozlučkou
s areálem otaslavického koupaliště
OTASLAVICE Až nečekaně velká
návštěva zavítala poslední prázdninovou neděli do areálu bývalého
koupaliště v Otaslavicích. Motivace k první takovéto akci na sklonku
léta byla dvojí - jednak potěšit děti
před jejich návratem do školních
lavic a za druhé s lehkou mírou
nostalgie se rozloučit s původním
areálem před jeho rekonstrukcí.
A u toho Večerník nemohl chybět.

BYLI JSME
U TOHO

Tomáš KALÁB
„Zabezpečení programu pro děti
sice bylo trochu hektické, komunikace s Klauny z Balónkova nebyla
v týdnu před akcí úplně bezproblémová, ale nakonec jsme rádi, že se
děti opravdu baví,“ oddechla si na
začátku produkce Božena Bartošová, místostarostka Otaslavic. „Externí zabezpečení programu stojí
obecní pokladnu nějaké prostředky,
je ale na profesionální úrovni,“ doplnil Mojmír Sokol, první místostarosta obce.
O vybudování koupaliště se v této
obci začalo uvažovat už v padesátých letech, teprve na konci následujícího desetiletí došlo realizace.
ané své
Areál, který postavili občané
svéevřen již
pomocí, byl slavnostně otevřen
ně kov roce 1969, kdy se současně
olu
nal i sjezd rodáků. Po vrcholu
v osmdesátých letech slávaa
„koupáku“ v malebné zalesněné krajině upadala, až
nádrž zarostla býlím. „Re-konstruovali jsme sál, kde se
takřka každý týden konají nějaké
akce,“ připomněl Sokol. Většímu
využití ale brání nemožnost ubytování. „Proto v novém objektu na
místě stávajícího zázemí počítáme
kromě restaurace také s ubytovací
kapacitou, kterou mohou využít

Takto vypadalo koupaliště při slavnostním otevření v roce 1969...

pìt
o
e
d
j
o
Kdy d
ní?
á
p
u
o
k
na
i školy v přírodě, nejrůznější kurzy
a semináře i turisté,“ načrtl řešení
místostarosta.
Projekt na rekonstrukci, která při
úpravě vody nepočítá s žádnou chemií, je již zpracován. A kdy vedení

Foto: archiv obce

...a toto je poslední stav před kompletní
rekonstrukcí.
Foto: Tomáš Kaláb

obce plánuje vlastní realizaci? „Výhodou je, že základy pro bazén existují,
takže s částí pro koupání počítáme již
na příští letní sezónu,“ věří starosta
Otaslavic Marek Hýbl a dodal: „Stavbu nového objektu ovlivní více faktorů včetně průběhu zimy, takže reálný
termín je spíše až rok 2017.“
Je každopádně pozitivní, že výjimečný areál se konečně dočká rekonstrukce a využití, které svým
charakterem skýtá.

13

aneb jsme
s vámi u toho...

NĚMČICKEM SE PROHNAL REKORDNÍ POČET CYKLISTŮ

Fotoreportáž

Pondělí 14. září 2015
www.vecernikpv.cz
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V Jednově se děti loučily s prázdninami Je tráva kolem silnic
JEDNOV Školní rok již sice začal
před necelými dvěma týdny, ovšem
na jednovském hřišti letní prázdniny pravidelně končí až druhou zářijovou sobotu. A jinak tomu nebylo
ani letos, tamější dobrovolní hasiči
opět představili pestrý program
pro děti i dospělé.

FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

Jiří Možný
Nadšení napříč věkovým spektrem si
vysloužily ukázky rádiem řízených vrtulníků, trucků, bojové a stavební techniky v podání nadšenců z Blanska. Ty
největší modely disponovaly více než
metrovým rozpětím a získávaly velkou pozornost nejen dětí, ale i tatínků
a dědečků. Vyhledání zraněné osoby
i psí poslušnost předvedli členové záchranné kynologické brigády Jihomoravského kraje. V akci se ukázali celkem
tři pejsci a čtyřletá fenka leonbergera
nezapřela, že se mimo jiné věnuje i kanisterapii, tento sympatický mazlík si
velice hověl mezi dětmi.
Jedna ukázka plynule navazovala na
druhou, v podání červeného kříže to
bylo namaskování zranění a následná
ukázka první pomoci, protivanovští hasiči efektně předvedli, jak se má a nemá
hasit rozpálený olej. Po celou dobu tu
navíc byl stánek s chemickými pokusy
a populární bylo tvarování balonků,
tvorba bláznivých účesů i malování na
obličej, nechyběly ani skákací hrady.
„Je to úplně parádní. Vyšlo počasí a děti
si to užívají, nádhera. Ve vedlejší vesnici

BYLI JSME
U TOHO

Velkou pozornost nejen dětí si získaly chemické pokusy v podání olomoucké UP Crowd.
Foto: Jiří Možný
máme chatu, tak jsme přijeli, aby si děti
ještě užily pěkné odpoledne. Dceři se
jednoznačně nejvíc líbí pokusy, už chce
kupovat domů zkumavky, že budeme
spolu míchat. A hasiči byli také parádní,
jak si poradili s rozpáleným olejem,“ nadchlo jednu z návštěvnic Jitku Křížkovou. Na přilehlém poli se pak zájemci
mohli povozit na dvou krásných koních či poníkovi, nakrmit mohli několik koz, součástí zábavného odpoledne
byla za doprovodu sluníčka i tombola
o ceny. To vše pod vedením zkušeného
moderátora Ládi Sovjeta Ruse.
„S přípravami jsme začali již v únoru
a mohu s radostí říct, že se vše vydařilo. Je
ale zvláštní, že je tu víc cizích návštěvníků
než místních, to je bohužel takový folk-

lór... Velice mě potěšilo, kolik hasičských
sborů přijelo, mimo jiné i děti z Mostkovic. Také jsme mohli udělat radost našim
dětem, které byly nedávno na soutěži
v Laškově, tak jsme jim tu mohli oficiálně
předat medaile,“ sdělil Večerníku za pořádající jednovské hasiče Miroslav Hofman
společně s poděkováním všem vystupujícím, obci i jednotě Orel Suchdol.
Letos se jednalo o čtvrtý ročník akce, za
rok tak přijde na řadu malé jubileum.
„Ještě uvidíme, jestli ho uděláme samostatně, nebo ho spojíme s oslavami 111
let od založení sboru. Termín se nám ale
osvědčil, na konci prázdnin se v každé
obci něco koná, o týden později jsou pak
veterány na Ecce Homo a vrtulníky na
CIAF,“ podotkl závěrem.

špatně vysečená?

PROSTĚJOVSKO Omezení výhledu a rozvoj alergií. To jsou dle
čtenáře Ladislava Langera hlavní
negativa nedostatečně posekané
trávy v okolí silnic na Prostějovsku. Stav srovnává s ostatními kraji, kde je dle něj situace lepší. Silničáři se hájí tím, že zásadní je pro ně
zajistit bezpečnost a zbytek už je
otázkou jejich finančních možností často závislých na průběhu zimy.
Okolí silnic na Prostějovsku potažmo
v celém Olomouckém kraji není řádně vysečeno a na mnoha místech tu
bují tráva i dva metry vysoká. To je
dlouhodobý názor jednoho ze čtenářů Večerníku. „Tato situace působí
negativně na organismus alergiků,
navíc řidiči nemají dostatečný výhled a nejsou chráněni před zvěří, která může vyrazit z podrostu
a skončit pod koly aut,“ zdůraznil LadislavLanger,kterýsepředčasemnaredakci s tímto podnětem obrátil. „Například
v sousedním Pardubickém kraji je situace určitě lepší,“ dodal muž, který pracuje jako architekt a hodně cestuje. Se
svojí stížností se už obrátil i na silničáře.
„Řekli mi, že na důkladnější vysečení
nejsou finance. Tento argument nepřijímám, obzvláště pokud letošní zima
byla mírná, takže silničáři mohli ušetřit
peníze za zimní posypy,“ uzavřel Ladislav Langer.

Vedení Správy silnic Olomouckého
kraje (SSOK) vidí situaci poněkud
jinak. „Neberu nikomu právo na
stížnost. Nicméně skutečně můžeme udělat pouze tolik práce, na kolik
máme financí. Pro nás je nejdůležitější zajistit bezpečnost na silnicích, a to
nejen zimním posypem, ale i opravami výtluků či značek. V tomto směru probíhá i naše vnitřní kontrola či
kontrola ze strany Policie ČR,“ reagoval na dotazy Večerníku ředitel SSOK
Radomír Babnič, který upozornil, že
trávu silničáři sečou dvakrát ročně
a důraz kladou na okolí křižovatek.
Zástupce silničářů zároveň potvrdil,
že množství peněz na letní údržbu se
odvíjí právě od toho, jak probíhá zima.
„Musíme zajistit zimní posyp, a co
zůstane, jde právě na sečení trávy. Každoročně nám na to zůstává kolem patnáct až dvacet milionů korun. Samozřejmě, že by peněz klidně mohlo být
víc, ale musíme vyjít s tím, co máme,“
popsal Babnič, který ostře nesouhlasil s názorem čtenáře na průběh loňské zimy. „Pro nás nebyla mírná, ale
průměrná! O mírné zimě lze hovořit
v případě té předloňské,“ tvrdí Radomír Babnič, který se do srovnávání
s ostatními kraji nechtěl pouštět. „Jak
je to v jiném kraji. Vždy je to však o prioritách a tou je pro nás bezpečnost,“
uzavřel.
(mls)

KDE
TO BELA DOŽATÁ V PIVÍNĚ! VENČIT Starosta Hvozdu Josef Šmíd: „V obci není
žádná kriminalita, což je nemalá zásluha školy“
PSY?
V Němčicích
Slivovica, slanina, vdolečky a Poslední hodinka...

PIVÍN V Prostějově máme hody, v Pivíně zase
Dožatou! Tato tradiční, v pořadí již devatenáctá
skvělá akce se v Pivíně uskutečnila třetí srpnovou
sobotu. Perfektně sladěný program řídil nestor této
nádherné podívané Jiří Vrba, šéf pivínského divadelního spolku Větřák. Na Dožatou letos dorazil
i pozvaný prostějovský primátor Miroslav Pišťák.
Na návsi v Pivíně už od rána vyhrávala dechová hudba
Hulíňané, začátek Dožaté „odmával“ Jiří Vrba, když
přivítal všechny hosty, obecenstvo a účinkující. „Letos se nám představil již podruhé v historii Dožaté
Národopisný soubor Kořeňák z Kořence, byl to také
host nejvzdálenější,“ poznamenal Jiří Vrba.
Na úvod pivínské Dožaté zazpívala dvě hanácké
písničky místní dvanáctiletá Adélka Oulehlová.
O půl třetí odpoledne se odebrala skupina ženců
s hospodářem Tomášem Nedbalem, jeho ženou Ludmilou a přítomnými účastníky ke kapličce Panny Marie, kde proběhla krátká Děkovná pobožnost za úrodu.
Tuto pobožnost vedl místní farář Václav Horák. Několik
liturgických písní zazpíval mužský Hanácký sbor Rovina. Po pobožnosti vyzval všechny prezident Větřáku
k odchodu na pole. „Bylo opravdu krásné počasí, na
poli za hřbitovem proběhla ukázka sečení loňákem, což
je kosa na specielním kosisku, vázání snopů či jejich
skládání do třináctek. Po práci samozřejmě následovala pravá hanácká svačina, a to přímo na poli,“ prozradil Večerníku Jiří Vrba. Jak dodal, podával se chleba
se sádlem, máslem a tvarůžky, dále slanina, tvaroh
a vdolečky…
V rámci Dožaté samozřejmě proběhlo tradiční předání
dožínkového věnce hospodáři, návštěvníci viděli také
výmlat obilí mlátičkou Wichterle Kovářík z roku 1937.

redakční část

>>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

jasno nemají

Nejdříve se při Dožaté v Pivíně předal dožínkový věnec hospodáři,
pak se teprve úspěšná sklizeň zapila slivovicí! 2x foto: Jiří Vrba

Vrcholem bylo divadelní představení společnosti
Větřák, která uvedla hru s názvem Poslední hodinka.
Krásné odpoledne se v Pivíně protáhlo do pozdní
noci. Stalo se již tradicí, že po desáté hodině, jako léta
předešlá, došlo na mlácení prázdné slámy.
(mik)

redakce

se rozšířila
a výroba své
místo nemění adresa zůstává stejná
od července najdete
provoz a pobočku
obchodního oddělení
v nových prostorách

NĚMČICE NAD HANOU Důležité návrhy vyhlášek o zajištění čistoty veřejných prostranství, určení pravidel pro pohyb
psů a podmínky pro spalování
suchých rostlin projednávalo
nedávno zastupitelstvo Němčic
nad Hanou. Ke shodě však dosud nedospělo.
Diskuse se strhla zejména o vyhlášce, která se týkala psů. Padl
návrh, že by se všichni čtyřnozí
miláčci měli na veřejných prostranstvích pohybovat pouze s náhubkem nebo vodítkem. Ten však
nebyl přijat, město totiž chce na
svém katastru uchovat „venčiště“,
kde budou moci psi volně pobíhat.
„Zatím u nás máme pouze jedno,
to za ulicí Hliníky. Hledáme ovšem
další prostranství, která by sloužila
k venčení psů,“ zmínil se Jan Vrána,
místostarosta Němčic nad Hanou.
Podobně se bude muset upravit
i vyhláška o spalování suché trávy.
„Lidé mají hned několik možností, jak s takovým odpadem naložit.
Mohou jej dávat do kontejnerů na
bioodpad, či si zakoupit kompostér. Úplné zbytky pak mohou za
určitých podmínek přece jen spálit, ale musí dodržet jasná pravidla.
Jinak jim hrozí sankce,“ naznačil
znění nové vyhlášky Jan Vrána.
(mls)

pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ

HVOZD Již počtvrté v řadě
zvolilo nově ustanovené zastupitelstvo na konci uplynulého
roku starostou Hvozdu Josefa
Šmídu (na snímku). V jedné
z nejsevernějších obcí okresu
a jejích místních částech probíhal
a stále probíhá čilý stavební ruch,
v plánu jsou mimo jiné nové
byty, stavební parcely i hasičské
zbrojnice. Nejen o tom hovořil
starosta obce s více než šesti
stovkami obyvatel v dalším z dílů
dlouhodobého seriálu exkluzivních rozhovorů Večerníku.
Při minulém interview jste
zmínil úspěšné práce na zvelebení obce. Podařilo se v tomto
směru i něco dalšího v posledních
měsících?
„Ano. Přímo ve Hvozdu jsme vybudovali nové chodníky ke hřbitovu,
kolem hospody a k nové zástavbě,
dále jsme opravili budovu obecního úřadu a zateplili základní školu.
K tomu jsme zřídili dvacet urnových
míst na hřbitově a zasíťovali šest
parcel, na kterých se už staví nové
rodinné domy, Ve Vojtěchově jsme
postavili novou hasičskou zbrojnici,
opravili dva mosty a okolí kapličky,
na Otročkově jsme položili nový po-

vrch místní komunikace a v Klužínku
jsme zrekonstruovali kříž na návsi
i část veřejného osvětlení. Provádíme
také různé drobné úpravy veřejného
prostranství, výsadbu stromů a podobně.“
Co má obec v plánu pro letošní rok?
„Zateplujeme budovu bývalé pekárny, na což jsme dostali dotaci
pětasedmdesát procent z fondu soudržnosti a Státního fondu životního
prostředí, přes zimu zde hodláme
zřídit pět bytů, zdravotní středisko
a rozšířit obchod. Druhou velkou
akcí je výstavba hasičské zbrojnice ve
Hvozdě, kterou financujeme z vlastních zdrojů s příspěvkem z Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje
ve výši tří set tisíc korun. Dále jsme
na základě žádosti dostali dotaci na
svoz bioodpadu v obci a opravu kříže
před Klužínkem. Výhledově hodláme na hřbitově ve Hvozdě přebudovat obřadní síň na kapli, dále vypracovat nový územní plán, zadat studii
výstavby kanalizace, zasíťovat další
pozemky pro rodinné domy.“
Na co dalšího se mohou těšit obyvatelé přidružených
částí?
„Pro mládež z Vojtěchova to bude
nové nohejbalové hřiště na stávajícím
hřišti v areálu Pod lipami, v Otročkově zrekultivujeme potok pod sadem,
který je velmi zanesen, a v Klužínku
by se mělo ještě letos vyměnit elektrické vedení i vybudovat nové veřejné osvětlení v ulici ke hřišti.“
Jak jste spokojen se současným životem v obci?

„Na spokojenost se musíte zeptat
(úsměv)
především našich občanů...(úsměv)
m, jestli
Vše je dáno především tím,
mají lidé práci, jsou zdraví, mají si
s kým popovídat, pohodu v rodině a tak dále. Radost mi dělá,,
že máme naši školu a především výuku v ní na velmi
dobré úrovni, což dokládá
kvalita a počet dětí z obce
na gymnáziu v Konici.
Dále mě těší, že v obci není
žádná kriminalita a lidé se
k sobě chovají slušně, což
y.
je též nemalá zásluha školy.
aA co bych si dokázal předstaali
vit jinak? Aby se občané starali
ed
o své okolí, o prostranství před
zali
svými domy a kolikrát vzali
kosu, koště nebo motyku do
ruky. To je pak práce hotová dřív

“

Foto: archiv J. Šmída

Kdyby lidé kolikrát vzali kosu, koště
nebo motyku do ruky, tak je práce hotová
dřív než dojdou na úřad problém řešit

než dojdou na obecní úřad problém
řešit. Podotýkám, že se to ale netýká
většiny občanů.“
Co můžete nabídnout zájemcům o bydlení a turistům?
„Nyní se tu staví sedm rodinných
domů. V příštím roce chceme zasíťovat dalších deset parcel v lokalitě Na
Snášelových lukách a zřídit pět bytů.
Chalupaření je rozšířeno především
v přidružených obcích a nyní poptávka po chalupách klesá, což je dáno tím,

že mladí lidé jsou v práci více vytíženi
a o víkendech se jedou raději někam
podívat. Blízko od nás je Zkamenělý
zámek, Javoříčské jeskyně, v dosahu
též hrad Bouzov. Směrem na Otročkov je k vidění překrásný vodní mlýn,
který však není přístupný, a kousek od
něj vápencový kopec Průchodnice.
Směrem k Hačkám je krásná procházka k prameni řeky Pilávky, na opačnou
stranu tu máme také široké stráně
s pasoucím se dobytkem.“
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„V hospodářské krizi JE LEPŠÍ MÍT ZDROJ OBŽIVY A SPOLÉHAT
sám na sebe,“ vysvětluje rozhodnutí podnikat v důchodu Josef Kejzlar
v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
erník
se ptal

Tomáš

KALÁB
B
KOSTELEC NA HANÉ Přestože
je Josef Kejzlar už třiadvacet let v
důchodu, nebylo úplně jednoduché si s ním domluvit schůzku. „Na
konci měsíce mám napilno, stavte
se až příští týden,“ slyšel jsem do
telefonu koncem srpna. Naštěstí
se tak už stalo. Když jsem přijel
k úhlednému domku zdobícímu
ulici pojmenovanou po slavném
kosteleckém rezidentovi Petru Bezručovi, uvědomil jsem si
neobyčejný elán muže, který se
stále dokola pouští do podnikání
v době, kdy většina ostatních myslí na klidné stáří. Bylo mi jasné, že
s Josefem Kejzlarem si bude mít
Večerník o čem povídat...
●● Když jste s profesí tiskaře začínal,
zažil jste ještě soukromé podnikání,
k němuž jste se oklikou vrátil?
„K tiskařině jsem se dostal v roce 1950.
Stroje, na kterých jsem začínal, jsou
nyní v pražském Národním muzeu.
(úsměv) Technika byla po válce zastaralá, pocházela z dob první republiky.
Začínal jsem v tiskárně Soukal, což
byla malá rodinná firma. Brzy ale přišel
příkaz k znárodnění tiskáren. Po třech
měsících přišla likvidační komanda a
kladivy všechno rozmlátila. Ty použitelné byly přesunuty do nově vznikající provozovny na Vápenici, kam byli
přeřazeni i zaměstnanci, kteří chtěli
v řemesle pokračovat. Za války tam
byla tiskárna Kordes, v níž byl, stejně
v jako všech podnicích, dosazen do vedení Němec. Po znárodnění byla součástí Moravských tiskařských závodů,
které několikrát měnily svůjj název i sídlo,
jednou bylo v Olomouci,, nějakou dobu
ově. V padesái v tehdejším Gottwaldově.
sát zaměstnantých letech měla osmdesát
ců.“
●● Od té doby se asi v oboru hodně
změnilo?
nce na tehdejší
„Dnes už se při vzpomínce
át, protože co
technologie musím smát,
mdesáti lidech,
se tehdy dělalo v těch osmdesáti
dokážeme dnes v pěti.“
●● Mezitím jste alee absolvoval
lmi náročnou
v padesátých letech velmi
vojenskou službu...
„To je pravda, na vojnu jsem šel v roce
1952 a vrátil jsem se až v lednu pětapadesátého, protože nám službu vlasti
m měprodloužili hned o sedm
síců...“
ri●● Jak byste charakterirozoval padesátá léta z profesního pohledu?
„Byla to zvláštní doba změn,
né hospokdy se zavádělo plánované
le navyšoval,
dářství. Plán se neustále
přičemž mzdový fond zůstával stejný.
hadovali dosloPřesto se pracovníci dohadovali
va o desetihaléře, kolik komu bylo přiodstatě úsměvdáno, což bylo ve své podstatě
ší i nesmyslné
né. Plnily se nejrůznější
n nemocnosti.“
ukazatele, jako třeba plán
●● Pak přišla nadějná i těžká léta šedesátá...
„Těžké chvíle jsme si v tiskárně probí srpna 1968,
žili především v období
ovníkům, kteří
kdy jsem patřil k pracovníkům,
anost místních
vyráběli pro informovanost
sla Stráže lidu.
obyvatel mimořádná čísla
to směru měli
Zpočátku jsme v tomto
ré se vstupem
i podporu vedení, které
uvy nesouhlavojsk Varšavské smlouvy
žívali podobný
silo. Postupně jsme zažívali
strach jako za německé okupace, proco umanuli, šli
tože i Sověti, když si něco
hy. Kousek od
na to pěkně od podlahy.
naší tiskárny zastřelili projíždějící kooháče, zrovna s
lony 25. srpna Josefa Boháče,
ním šel můj kamarád, see kterým jsme
mile se ideály
hrávali stolní tenis. Jakmile
´Pražského jara´ začalyy bortit a na-

stoupily takzvané prověrkové komise,
šéfové připustili, že byli pomýlení...“
●● Většina se ale z práce pro republiku v srpnu 1968 před normalizátory tak snadno nevyvlékla?
„Nám ovšem zůstal ´škraloup´, který
se projevoval různými ústrky. V práci nám byl zakázán profesní postup,
na vojenských cvičeních mi nemohla být zvyšována šarže a zůstal jsem
v hodnosti rotmistra, v níž jsem
končil základní vojenskou službu.
Ušetřeny nezůstaly ani moje dcery, kterým nebylo umožněno další
vzdělávání.“
●● Jak vůbec vzpomínáte na srpnové události z osobního pohledu?
„Kromě jednoho či dvou kovaných
komunistů byla v tiskárně většina proti
zahraniční intervenci. Přicházely k nám
různé reakce, stanoviska a informace,
které jsme tiskli v lokálně tvořené Stráži lidu spolu s rezolucemi na podporu
tehdejších vedoucích představitelů
státu Dubčeka, Černíka, Smrkovského. Dohromady jsme vytiskli asi pět
čísel. Tehdejší vedení OV KSČ nešlo
intervenčním jednotkám příliš na ruku.
Když sovětské velení žádalo prostory,
dostalo přidělený jeden z nejhorších
domků na náměstí, který byl záhy zbořen a na jeho místě vyrostl Prior. Složité
vyjednávání s vojenským velením bylo
před pohřbem prostějovských obětí,
který se konal na náměstí za hojné
účasti obyvatel města. V té době jsme
už byli pod dohledem jednoho z kolegů, který po městě roznášel Tribunu,
což byly noviny intervenci poplatného stranického vedení. Byli jsme nuceni být velmi opatrní, poslední číslo
´naší´ Stráže lidu jsme připravovali
takřka konspiračně, protože tehdejší
Bezpečnost u nás hledala příspěvky
a každý zabavený materiál byl pro ně
velmi cenný. Nic ale nenašli a poslední
sazbu jsme později předali do prostějovského muzea. Psali k nám i místní
p
j jsem
j v Cibulkových
ý
novináři a později
seznamech našel jména tří z nich coby
spolupracovníků Státní bezpečnosti...“
●● Co jste vlastně v prostějovské tiskárně všechno tiskli?
„Některé zakázky mi zůstaly v paměti
dodnes, byly pěkné a zajímavé. Část
z nich šla přímo na provozovny, zbývající náplň práce zajišťoval mateřský
podnik. Lepší zakázky si pochopitelně
nechával, takže i produktivitu práce
míval o desítky procent lepší. Také
nové stroje zůstávaly v mateřském závodě a ty starší se posouvaly na provozovny.“
●● Takže jste měli ve
výrobním programu
třeba i noviny?
„To ne, netiskli jsme
úplně vše, třeba

na denní
periodika jsme
neměli rotačky. Tiskli
jsme ale třeba podnikové noviny, třeba OP mělo
svého Oděváře, Hanácké železárny Kováka. Pro Agrostroj
a další podniky jsme tiskli návody
k výrobkům, pak veškerá svatební
oznámení, pro umělce třeba linoryty. Problémem nebyly ani brožury,
vázané knihy v našem výrobním
programu nebyly. Zkrátka jsme tiskli
pro celý prostějovský okres.“
●●Odrazily
●● Odrazily se hospodářsképrobléhospodářské problémy nekonkurenceschopnosti plánovaného hospodářství i ve vašem
oboru?
„V šedesátých letech začaly v našem
hospodářství narůstat problémy. Po
válce jsme ještě těžili z předválečných

úspěchů, takže k výrobkům byla potřeba dokumentace. S technickým vývojem naše produkty ale zaostávaly. Typickým příkladem byl Agrostroj, který
byl schopen vyrobenými malotraktory
zastavět fotbalové hřiště, odbyt ale nebyl... Potíže byly i s platební morálkou,
byť tehdy na to přísně dohlíželi.“
●● V osmdesátých letech došlo přece jen k určitému uvolnění, dočkal
jste se pracovního postupu?
„Až ve svých dvaapadesáti letech jsem
byl jmenován mistrem, což si vedoucí
osobně vyřídil na OV KSČ. Naše provozovna v té době už přes půl roku
neplnila plán a nikomu se do hledání
zakázek nechtělo. Já měl ze sportu
hodně kontaktů, takže jsem práci sehnal a hned první měsíc jsme splnili
plán na sto třicet procent. Zase to bylo
špatně, byl jsem kritizován, že jsem
nasadil laťku příliš vysoko... (úsměv)
Dalo to sice dost starání, ale dostávali jsme pak slušně placené zakázky
a plán jsme plnili až do konce plánovaného hospodářství.“
●● Jak vypadala stará klasická technologie tisku?
„Zakázka se nejprve rozepsala, jakým
způsobem bude realizována. Jednoduchá grafika, jako třeba tabulky,
se sázely ručně. Na texty byly sázecí
stroje, které měly klaviaturu podobnou psacímu stroji, a dílčím výsledkem byl řádek. Stroj pak sazbu sám
odlil ze slitiny olova, antimonu i cínu
a vytvořil sloupce sazby, které se následně lámaly do jednotlivých stran.
Vytištěná sazba se přetavovala do
dlouhých olověných tyčí, pokud však
bylo zřejmé, že se zakázka bude opakovat, sazba se archivovala. Obrázky
se dělaly ze štočků, jejichž základem
byly plechy s povrchovou fotocitlivou
emulzí. Poté se musel snímek takzvaně
rozbít do rastru, což je reprodukční
síťka k rozdělení tiskové předlohy na
jednotlivé tiskové body. Velmi pečliy
vě se muselyy dělat barevné obrázky.
Štočky byly totiž hned čtyři - na
modrou, červenou, žlutou
a černou barvu. Ty se
musely přibít na
fazetu přesně,
aby
žádná
nepřečnívala.
Tisklo se nikoli z plochy jako
dnešní tiskárny,
ale z výšky, to znamená tlakem. Na
stejném principu
fungují dosud razítka.
První počítače jsme na tabulky a další grafiku dostali
až po roce 1989. Zajímavé je, že dělám v tiskařině od patnácti let, ale
stále se musím něco
nového učit. Něco
už ani nechci.“

Josef Kejzlar u řezačky (snímek vpravo) v tiskárně JOLA (na snímku vlevo).

●● Jak jste začínal s vlastním podnikáním a proč zrovna v Kostelci na
Hané?
„Poslední rok před důchodem jsem měl
souběh zaměstnanecké i podnikatelské
činnosti. Říkal jsem si, kdyby zase přišla
nezaměstnanost, je vždy lepší, když člověk má zdroj obživy a spoléhá se sám
na sebe. Na výrobních poradách často
vystupovali lidé, kteří problematice nerozuměli. I když jsem věděl, kde je jádro
problému, musel jsem to prezentovat
diplomaticky a stejně mi moje příspěvky
byly vytýkány. Proto jsem dával najevo,
že jakmile to bude možné, osamostatním se. Nedůvěra okolí mě naopak motivovala k tomu, abych se do toho pustil.
V Kostelci na Hané jsem měl vdané obě
dcery a začínal tak v roce 1991 u jedné
z nich v garáži. Později mi pomohlo
město, od nějž jsem získal domek, který
tehdy připomínal spíše ruiny na zboře-

ní. Příští rok v lednu bude mít tiskárna
JOLA už pětadvacáté výročí založení.“
●● Jak vznikl název JOLA?
„Já jsem Josef a měl jsem tehdy společníka Laďu, takže jsme pro firmu spojili
dohromady počáteční písmena našich
jmen. Žertem říkám, že JOLA znamená Josefova Láska.“ (úsměv)
●● Jak se v současnosti daří podnikání v tiskařském oboru?
„Začínal jsem pouze s dcerou, posléze
jsem měl až osmnáct zaměstnanců, teď
na stejnou práci stačí osm. Většinou
jsou to rodinní příslušníci. Tiskneme
prakticky všechno od letáků po knihy.
Obecně lze říci, že nejméně zakázek je
přes léto, naopak ve čtvrtém kvartále
někdy nestíháme, protože firmy se snaží na poslední chvíli utratit peníze pro
daný kalendářní rok.“
●● Jaké byly vaše osobní zájmy
mimo profesi?

Foto: archiv J. Kejzlara

ukončení závodní činnosti, kdy jsem si
pouze rekreačně zahrál v ´B´-týmu, jsem
trénoval děvčata. Největším úspěchem
bylo druhé místo na republikovém
mistrovství. Díky dotacím ČSTV jsme
postavili halu za zimním stadionem,
která je nyní součástí tenisového areálu.
Základem úspěchů byla dobrá parta
nadšenců, táhli jsme za jeden provaz. Zásluhou sportu jsem získal povědomosti
o lidském těle, protože podmínkou
byl Tyršův odznak, jehož součástí byla
zkouška ze zdravovědy. Před válkou jsem
dělaliatletiku,byljsemokresnípřeborník
v přespolním běhu. Hodně mi vytrvalostní běhání pomohlo na vojně.“
●● Co vy a prostějovský fotbal, sledoval jste jeho zlaté časy?
„Jako kluk jsem zažil nejlepší období
prostějovského fotbalu. Chodil jsem
na každý zápas, někdy nebyly zrovna
peníze, ale stejně se mi podařilo na sta-

„Poslední sazbu Stráže lidu jsme př
edali
do prostějovského muzea. Psali k ná
m
i místní novináři a později jsem v Cib
ulkových
seznamech našel jména tří z nich co
by
spolupracovníků Státní bezpečnost
i...“
„Když jsem měl potíže politického
charakteru, realizoval jsem se ve sportu.
Hrával jsem závodně stolní tenis za TJ
OP Prostějov, v padesátých letech jsme
se účastnili první ligy. Bylo to období,
kdy celý svět zaskočili Japonci s raketami
s houbovitou vrstvou, zatímco do té
doby byly běžné gumové povrchy. Po

dion dostat. Dodnes si pamatuji, jaké
to byly krásné zápasy. Ještě stále jsem
nezapomněl jedenáctku, která za války
hrála prvoligová utkání. Posuďte sami:
Šrám - Němeček, Omachlík, Milkin,
Kýr, Juříček, Kula, Pavelka, Melka, Kastl,
Drozd. Tahle sestava porazila pražskou
Slavii i s legendárním Bicanem 3:1!“

vizitka
JOSEF KEJZLAR
✓ narodil se 24. ledna 1932 v Prostějově
✓ vyučil se tiskařem a této profesi se po celý život věnoval
✓ s výjimkou úplných začátků pracoval v jediném
podniku, kterým byla tiskárna v Prostějově na Vápenici
✓ je pamětníkem většiny osudových událostí dvacátého století - okupace Československa nacisty, období protektorátu, vydýchnutí po válce,
nástupu komunistů, neblahého roku 1968 i porevoluční podnikatelské
euforie
* kvůli politickým postojům v roce 1968 měl zakázán pracovní postup,
až v osmdesátých letech byl jmenován mistrem
* odmítl vidinu klidného důchodu a ve svých 59 letech začal podnikat ve
svém oboru, když založil tiskárnu s názvem JOLA
* realizoval se také ve sportu, byl členem úspěšného prostějovského týmu
stolních tenistů, v mládí pěstoval také atletiku
zajímavost: na základní vojenské službě strávil skoro tři roky, protože v padesátých letech se mohla prodloužit, v jeho případě se tak stalo
o sedm měsíců

Bezručova 53
798
79 41 Kostelec na Hané
né
Josef Kejzlar s „okupačním“ výtiskem Stráže lidu ze
srpna 1968.
Foto: archiv J. Kejzlara

T
3
Tel./Fax:
+420 582 373 683
Email: info@tiskjola.cz
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NEJVYDAŘENĚJŠÍ HANÁCKÉ SLAVNOSTI V HISTORII
Skvělé prostějovské hody. Náměstí bylo plné k prasknutí, co víc si přát?
Původní reportáž
áž
pro Večerník

Michal
KADLEC
C
a Tomáš
KALÁB

PROSTĚJOV Jako by letošním Hanáckým slavnostem v Prostějově nahrávalo všechno do
not. Příznivé počasí, vhodný a hlavně rozmanitý výběr stánkařů, skvělá kulisa při kulturních
představeních a především totálně zaplněné náměstí T. G. Masaryka, což nepamatujeme
snad od dob generální stávky v závěru roku 1989! Když se k tomu přidají dobrá nálada
s úsměvy na tvářích všech návštěvníků prostějovských hodů, není o čem diskutovat. Ty
letošní patří opravdu k těm nejvydařenějším. Večerník byl pochopitelně u toho!

Tetička Pachtová byla ve formě!

Sobotní „rozjezd“ v režii Mánesa
V pořadí už třiatřicáté Hanácké slavnosti v Prostějově byly sice oficiálně
zahájeny až v neděli 13. září, ale už
den předem bylo k potěše a zábavě
Prostějovanů i přespolních hostů
připraveno vše podstatné. Navíc
v odpoledních hodinách probíhal
v centru města „ostrý program“ a
není proto divu, že si na náměstí našlo cestu pár tisícovek hostů. A ti se
rozhodně nenudili. Hlavní kulturní
program byl soustředěn k muzeu,
odkud z pódia roztleskal zaplněné
hlediště folklórní soubor Mánes.
„Chodím všude, kde vystupují. Jsem
patriotka z Kralic na Hané a jsem
na něj hrdá. Moc mě těší, že Mánes dlouhodobě dokáže zaujmout

diváky i v Prostějově,“ jásala žena,
která se v sobotu odpoledne svěřila
Večerníku se svými pocity. Kromě
lidové muziky a tanců si Prostějované „pošmákli“ i u stánků, kterých
byl na námětí instalován rekordní
počet. Burčák s pivem tekly proudem, vzduchem voněly klobásy,
bramboráky, čerstvé koláče a další
pamlsky. Sobotní hodová zábava na
náměstí skončila ve večerních hodinách, ovšem o kousek dál se pořádný „rambajs“ konal až do pozdních
nočních hodin. Na uvolněném parkovišti mezi Wolkerovou a Komenského ulicí se měli co otáčet tradiční
kolotočáři. Letos byl zájem o atrakce
daleko větší než vloni.

Marie Pachtová byla samý úsměv, oblíbená tetička se navíc snažila rozmluvit
Miroslavu Pišťákovi jeho rezignaci…
Foto: Michal Kadlec

Dnes už světoznámý folklórní soubor Mánes se při hodech postaral o zábavu už
v sobotu odpoledne. Otevřel tak vlastně neoficiálně třiatřicáté Hanácké slavnosti
v Prostějově.
Foto: Michal Kadlec

Jak je tradicí a jak se dočtete
na této straně, opět nechyběla
nejpopulárnější postavička hodových slavností v každém hanáckém městě Marie Pachtová,
která dorazila samozřejmě v neděli v poledne i na prostějovskou
radnici. Svým řečnickým uměním znovu rozesmála celou zasedací síň primátora.

„Dokáži si představit prostějovskou radnici bez primátora Pišťáka, ale neumím
si představit prostějovské hody bez stále
mladé tetičky Pachtové,“ poznamenal
na adresu nestorky hanáckých tradic
Miroslav Pišťák. „Já vám dám, mladá!
Dyť su stará a kulhavá! Ale su ráda, že
su v Prostějově, kde se všem tolik daří
a všeci se tu řehcú od ucha k uchu,“ rozechvěla bránice všem Marie Pachtová.

Poslední hodový přípitek primátora Odpolední folklórní pásmo se protáhlo
Zatímco v neděli davy Prostějovanů mířily na náměstí
T. G. Masaryka už ráno, primátor města Miroslav
Pišťák společně s dalšími členy vedení magistrátu
přivítal oficiálně hosty letošních Hanáckých slavností
až v pravé poledne.
Na radnici se v tu chvíli uskutečnila tradiční schůzka,
která otevřela to pravé hodování. Na ní kromě zástupců
folklórních souborů nemohla pochopitelně chybět populární tetička Pachtová. „Vy, všichni Hanáci, dovolte mi,
abych vás všechny na prostějovské radnici skutečně ze srdce
přivítal. Nebudu mít tak krásný a procítěný projev, jako zde
přítomná tetička Pachtová. Za sebe jen řeknu, že i já jsem rád
tomu, co se všechno za poslední rok změnilo v Prostějově
k lepšímu. A co mě těší ještě víc, že hanácké tradice se díky
vám všem a to zdůrazňuji, díky vám všem, daří udržovat
celá staletí až dodnes. Pokud bychom si totiž nevážili těch
desítek a stovek let, kdy Hanáci hráli velmi důležitou roli
v dějinách celé republiky, pak bychom si nemohli vážit ani
sami sebe. Možná si to málo uvědomujeme, ale že se držíme
tradic, je dobře. Protože tradice jsou spojeny s morálkou a ta
by v dnešním životě měla hrát čím dál tím větší roli,“ uvedl ve
slavnostním projevu k oficiálnímu zahájení prostějovských

Při oficiálním přivítání hostů Hanáckých slavností na prostějovské radnici se stoly prohýbaly pod různými dobrotami.
Foto: Michal Kadlec

hodů Miroslav Pišťák. Vzápětí vyzval všechny přítomné,
aby si slivovicí připili na zdárný průběh slavností. „Při
Hanáckých slavnostech se se mnou jako s primátorem setkáváte naposledy,“ šokoval pak všechny Miroslav Pišťák...
O rezignaci Miroslava Pišťáka na post primátora
Prostějova informujeme na straně 16 dnešního
Večerníku.

Na mohutném pódiu, které vyrostlo
před Zlatou bránou k bývalé Kuželně, se v druhé polovině nedělního
svátečního odpoledne prezentoval
folklór, jenž k hodové zábavě neodmyslitelně patří. Celé pásmo dostalo
přiléhavý název „Čí só hode...naše!“
Na pódium se opět vrátila Hanačka Marie Pachtová, jak vystřižená
z dávných časopisů doby našich
prarodičů. Svým zažitým hanáckým
dialektem z oblasti Vyškovska provázela komponovaným pořadem
tentokrát dospělých hanáckých souborů z různých obcí našeho regionu.
Zvláštní pozornosti se dostalo třeba
Doloplazům, které se řadí k několika
málo obcím, v nichž se drží tradice
Jízdy králů.
Kromě zdejších souborů vystoupil
v průběhu pořadu jako host i soubor
písní a tanců OLŠAVA z Uherské-

Na hodech i s flašinetem Ať jste staří nebo mladí,

Večerník vás vždy a všude baví...

ho Brodu. A protože se hanáčtina
náměstím pěkně nesla, skončilo vystoupení souborů až po sedmnácté
hodině, kdy se začalo pódium připravovat na poslední bod letošního
programu, kterým bylo vystoupení
skupiny Čechomor s Cimbálovou

muzikou Martina Hrbáče. Úměrně
tomu také houstl prostor auditoria,
nespokojeně pískající po sdělení, že
koncert začne až s hodinovým zpožděním. Nakonec se všichni dočkali
a slavná skupina udělala tu nejkrásnější tečku za letošními hody.

www.vecernikpv.cz

Projížďky historickým kočárem přitáhly desítky návštěvníků
„Začínali jsme jezdit o desáté
hodině a už ve tři čtvrtě, kdy jsme
avizovali začátek výdeje časovek,
jsme je už měli vyprodané,“
nestačil se divit Václav Obr z Čech
pod Kosířem, kde řídí tamější
Muzeum historických kočárů.
Občanské sdružení MYLORD
provozuje na podobných akcích,
jako jsou prostějovské hody,
vyjížďky historickým kočárem
taženým koňským spřežením.
Lokaj v historické uniformě i vozka na kozlíku se měli co ohánět.
Časovky totiž byl naplánované na
dobu mezi desátou a pátou hodinou
odpolední po čtvrthodině, navíc
se do harmonogramu museli vejít
ještě náhodně přišedší zájemci. Je
pochopitelné, že koně přitahovali
především děti.
Ponejvíce tedy rodinky s dětmi
projížděly po krátkém okruhu od

Foto: Michal Kadlec

i Bedřich Smetana, protože tehdy
ještě trochu slyšel,“ sdělil Večerníku
Moš. Dále jsme ho nevyrušovali, protože desítky okolostojících lidí chtěli
slyšet starodávné písničky doprovázené hudbou ze starého flašinetu…

zámku přes Pernštýnské náměstí,
ulicemi Kravařovou a Fügnerovou
k sokolovně a ke stanovišti u zámku.
Kdo přišel o něco dřív a čekal na čas
své vyjížďky, mohl si prohlédnout
nejrůznější nářadí spjaté se starým
kolářským řemeslem. „Snažíme se
na podobných akcích předvést lidem
něco z pozapomenutých činností,
které svým způsobem k jarmarkům
patřily. Kromě ukázek z výroby
dřevěných kol přinášíme možnost
si nabrousit nože a nůžky klasickým
způsobem,“ vzhlédl Václav Obr od
brusného kotouče, na kterém zrovna
brousil nůžky staršího manželského
páru.
„Byli jsme tady už dopoledne
a dozvěděli se o této možnosti, tak
jsme si přinesli všechny nůžky z naší
domácnosti. Nebyly broušené tak
padesát let, používali je ještě naši
rodiče,“ vyprávěla paní, zatímco její

LEVNÉ OPRAVY ODĚVŮ

Projížďky v historickém kočáru si užívaly hlavně rodiny s dětmi.

muž pilně točil brusným kotoučem,
chlazeným kapalinou, aby nelétaly
jiskry. Ještě utáhnout šroub a nůžky
stříhají látku „jako zamlada“.
„Tuto možnost mají kromě zdejších

Foto: Tomáš Kaláb

hodů prakticky jen návštěvníci Josefkolu,“ dodal restaurátor a ředitel
muzea v jedné osobě. Jak je vidět,
udělá i takovou maličkostí mnoha
lidem radost.

PŮJČOVNA NÁŘADÍ

TEL: 773 506 999, 776 187 516
www.opravyodevuprostejov.cz

PO-PÁ 7.00-11.30 13.15-16.45
www.pujcovnanaradipv.cz

15090920861

DROZDOVICKÁ 20, PROSTĚJOV /asi 150 m od rybníka/
15091010869

Jedna mnoha desítek dalších pozoruhodností obohatila letošní Hanácké
slavnosti. Na náměstí vyhrával k dobré náladě pravý nefalšovaný flašinetář! „Vloni jsem tady sice nebyl, ale
před dvěma lety ano, takže o žádnou
novinku nejde. Jsem ale rád, že se lidé
u mě zastavují a sem tam mi hodí nějaký ten groš,“ zasmál se Pavel Moš, který vlastní hrací stroj vyrobený Eduardem Hrubešem v Praze roku 1870!
„Mám několik ještě originálních válců, ostatní jsem si nechal udělat v nedávné době sám. Na těch starých jsou
klasické melodie, například z Prodané nevěsty nebo Hubičky. Já jsem
přesvědčen o tom, že z tohoto flašinetu mohl poslouchat písničky ještě

Děti se dostatečně vyřádily na pouťových atrakcích v prostorách bývalé židovské
čtvrti.
Foto: Tomáš Kaláb

Pondělí 14. září 2015
www.vecernikpv.cz
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Prostějované si budou užívat poslední zbytky krásného počasí, své „manko“ určitě budou chtít dohnat houbaři. Panovat bude většinou usměvavá
nálada, kterou nepokazí ani setkání s policejními kontrolami. To platí
hlavně pro řidiče.

BERANI - 20.3. až 18. 4. Navenek
budete působit sebevědomým dojmem, ve svém nitru se ale budete prát
s mnoha pochybnostmi nad tím, zda
děláte správné věci. Necouvejte ale
před jakýmkoliv rozhodnutím, to by
oslabilo vaši dosavadní pozici.
BÝCI - 19.4.až 19.5. Na pracovišti vás
čeká menší spor. I když se bude jednat
o úplnou prkotinu, hádka může nabobtnat do neuvěřitelných rozměrů.
Vrchol umění bude včas vycouvat,
protože vy osobně rozhodně nemáte
zapotřebí zvyšovat hlas.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Když se
už konečně k něčemu rozhoupete,
dotáhněte věc do konce! Zatím vás
za vaši liknavost nikdo nepotrestal,
nyní už ale musíte vykázat nějakou
smysluplnou činnost. A hlavně je
důležitý výsledek, takže neváhejte.
RACI - 20.6. až 21.7. Uprostřed
týdne vás osloví člověk s lákavou
nabídkou ke spolupráci. Ta pro vás
bude velmi výhodná, navíc se značným finančním prospěchem. Tady
není nad čím váhat, při troše opatrnosti se můžete legálně obohatit.

LVI - 22.7. až 21.8. Neotvírejte si
pusu na lidi, které budete v budoucnu potřebovat. Vaše prostořekost
je sice známa v širokém okolí, ale
opravdu už jednou zatáhněte za
brzdu a mírněte se. Uvidíte, že laskavější jednání vám přinese zisk.
PANNY - 22.8. až 21.9. Buďte tento týden opatrní na to, co jíte a pijete. Není vyloučeno, že se dostaví
střevní potíže, které jste už dlouho
nezažili. Před víkendem vás navíc
čeká trápení s potomky, kteří si stále
nemohou zvyknout na školu.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Pocítíte
nutnost se někomu svěřit se svými
problémy. Samozřejmě to udělejte,
ale neprozrazujte na sebe všechno.
Vždycky je dobré mít otevřena zadní vrátka a to nejtemnější tajemství
si nechat pro sebe. Vyplatí se to.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. V zaměstnání bude klid, ovšem doma budete
prožívat pekelné okamžiky. Partnerovi bude neustále něco vadit, dostanete se do častých sporů. Není tedy
divu, že budete spěchat do práce si
odpočinout. Takhle to ale dál nejde!

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Jste
málo průrazní, nedokážete mít tvrdé lokty tam, kde je to zapotřebí.
Právě v těchto dnech se rozhoduje
o vašem kariérním postupu a určitě
i větším platu. Musíte si ale o něj říct
a nečekat na rozhodnutí druhých.
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Vystříhejte se tento týden alkoholu
a všem pofiderních večírkům, na které budete zváni. Právě v těchto dnech
totiž budete potřebovat jasnou mysl.
Čeká vás řešení hned několika zapeklitých věcí potřebných k životu.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Nezapomeňte tentokrát na narozeniny člena
rodiny, jak je bohužel vaším zvykem.
Nešetřete na dárku, ten dotyčný si
určitě zaslouží víc než čokoládu. Během víkendu si s rodinou vyjeďte do
přírody, určitě si odpočinete.
RYBY - 19.2. až 19.3. Pokuste se
trošičku poškádlit štěstí a určitě si
vsaďte. Hvězdy napovídají, že byste
konečně mohli zabrat a nějakou tu
korunu vyhrát. Pokud se tak stane,
investujte do svých blízkých. Kdy
jste jim naposledy něco koupili?
p

Uplatňování DPH v roce 2015
a změny pro rok 2016 - přednáší spoluautor zákona o DPH
V úterý 22. září se v Národním
domě od 9:00 hodin uskuteční
seminář Uplatňování DPH v roce
2015 a změny pro rok 2016. Výklad bude zaměřen především na
problémové oblasti uplatňování
DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře.
Účastníci semináře budou informování o změnách zákona o DPH
s účinností od 1.1.2016. Přednášet

bude Ing. Václav Benda - spoluautor zákona o DPH a specialista na
oblast DPH.
Nezapomeňte se registrovat na
emailu: ohkpv@ohkpv.cz
Podrobnosti o akcích a další nové
aktivity jsou průběžně doplňovány
na webové stránky www.ohkpv.cz.
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějově

Pozvánky na naše semináøe

1. října - PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY – přednáší
Robert Křepinský
9. října - MAJETKOVÁ A TRESTNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
JEDNATELŮ, ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV A SPOLEČNOSTÍ – přednáší JUDr. Jakub Dohnal,
Ph.D. a Mgr. et Mgr. Zdeněk
Kopečný

Blokové čištění v Prostějově
úterý 15. září: K. Svolinského (Kpt. O. Jaroše - V. Špály) * K. Svolinského - parkoviště (Kpt. O. Jaroše - V. Špály)
* V. Špály * J. Zrzavého * K. Svolinského (V. Špály – Billa) * A. Slavíčka * K. Svolinského - parkoviště (V. Špály Billa)
středa 16. září: Kpt. O. Jaroše (K. Svolinského-průchod) * A. Fišárka * B. Dvorského * C. Boudy * S. Suchardy
* Kpt. O. Jaroše – parkoviště * C. Boudy - parkoviště
čtvrtek 17. září: Melantrichova (Březinova-Polská) * E. Králíka + parkoviště * Polská * Ruská + nám. Práce *
Dělnická * Březinova * Dykova * Bezručovo nám. * průchod Florián.nám.- Dykova (Starorežná) * Cyklostezka
Floriánské.nám.- Dykova (Starorežná) * Plumlovská (Polská-kruh.objezd) pravá strana směr Krasice

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: SLADKÉ TYČINKY...
Y
Privátní značka MILK
SNACK 30g

-

24,90
(4x28g)

9,90

-

-

7,90

MONTE SNACK 29g

9,90

-

9,90

9,90

7,90

-

KINDER MLÉČNÝ
ŘEZ 28g

11,90

-

11,90

11,90

11,90

-

PRIBINÁČEK
tyčinka 35g

12,90

-

12,90

12,90

12,90

12,90

KINDER PINGUI
30g

13,90

-

14,50

13,90

13,90

-

KINDER MAXI
KING 35g

11,50

-

15,90

15,90

15,90

13,90

Naše RESUMÉ

Pro dobrou svačinku, která nám dodá i trochu energie, neradno chodit daleko.
V současné době je nabídka na trhu vskutku pestrá, až si člověk nemůže vybrat.
Populární Kinder Maxi King a také privátní značku Milk Snack nabízí nejlevněji
Penny market, Monte Snack koupíte za nejvýhodnějších podmínek v Tesku, tyčinku
Pinquin od Kinderu ve třech marketech, mléčný řez pak hned ve všech čtyřech místech, které jej nabízejí, tyčinku od Pribináčka mají shodně dokonce na pěti regálech.
Nenechte své miláčky hladovět!
Průzkum proveden ve středu 9. září 2015

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 14. DO 20. 9. 2015
· POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a rovněž v sobotu a v neděli od 15:00 hodin.
Na Slunci je možné pozorovat ve fotosféře sluneční skvrny a v chromosféře protuberance, filamenty, erupce a
další útvary. Vstupné 20 Kč.
· VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a rovněž v sobotu 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.
· NEDĚLNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI na téma „ZEMĚ, NAŠE PLANETA“ proběhne ve 14:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
· Výstavy MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 29. 9. 2015 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: areál MŠ na
ulici 5. května 7, PV - Čechovice.
Obec: Mostkovice
Dne: 29. 9. 2015 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: část chato-

vé lokality od parkoviště u letního
kina směr jachtklub ohraničení č.
chat 963,1145,1135, 981.
Obec: Mostkovice, Stichovice,
Prostějov, Plumlov, Seloutky
Dne: 2. 10. 2015 od 7:30 do 13:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Mostkovice, Stichovice s ulicemi K
mlýnu, U Jezu, Dr. Cinka, Stará, K
výpusti vč.minigolfu, tábora, gen.
Kraváka (vč. obchodu), Salatky, Na
Valše, Lesná, Panská, Pod Lesem,

Prostějovská od kostela po Stichovice (ul. Stichovická), Uličky po č.
117, včetně ulice k obchodu, Jižní
po ul. Na Valše, Na Hrádku, Pod Lesem, Chatařská, RD pod sadem s ul.
Sadová, Jabloňová, sad Mostkovice,
celé chatové oblasti Mostkovice vč.
kempu, pláže U Vrbiček, restaurace
Panel atd., Záhoří, Vinohrad, Za vinohradem, lokalita chat Loupežník,
kemp Žralok.
E. ON Česká republika, s.r.o.

Hedvika Drmolová
e-mail: reklama@vecernikpv.cz tel.: 582 333 433, 733 325 041
Dagmar Daňková
e-mail: manazerka@vecernikpv.cz tel.: 582 333 433, 608 723 860
Věra Černá
e-mail: prezentace@vecernikpv.cz tel.: 582 333 433, 608 723 849
Květa Hubáčková
e-mail: inzerce@vecernikpv.cz tel.: 582 333 433, 608 960 042
Kateřina Švédová
e-mail: reggionyy@vecernikppv.cz tel.: 582 333 433,, 773 775 646

Adaptační kurzy na SOŠ podnikání a obchodu
PROSTĚJOV První tři dny školní docházky prožívali
studenti prvního ročníku na tradičním adaptačním kurzu, během něhož si vyzkoušeli rozmanité aktivity. Prošli si celou škálou seznamovacích her, aktivit s řešením
daného úkolu až po hry na budování důvěry. Mnohé
aktivity obsahovaly prvky teambuildingu, tzv. stmelení
kolektivu.
„Seznamovací kurz byl stejně jako v předcházejících letech
plně hrazen školou. Snažíme se adaptaci nových studentů na
nové prostředí střední školy co nejvíce ulehčit a zpříjemnit.
Proto pravidelně pořádáme stmelovací kurzy. Ten letošní
adaptační absolvovali studenti dvou tříd v rekreačním středisku v Baldovci. V příjemném prostředí a za perfektního
organizačního vedení lektorů z agentury Ovečkovi prožili
nezapomenutelné zážitky. Tým lektorů pod vedením Lukáše Ovečky odvedl velký kus práce. Naším cílem není pouze
výlet nebo nějaký sportovní pobyt. Smyslem adaptačního
kurzu je usnadnění přechodu ze základní na střední školu
a stmelení kolektivu. A to se lektorům a třídním učitelům
povedlo,“ sdělil Večerníku Václav Křupka, ředitel SOŠPO.
Stmelovací kurzy realizují na SOŠ podnikání a obchodu již

Foto: SOŠ Podnikání a obchodu

od roku 2007. Kurz zahrnuje sebepoznávání, komunikační
a kooperační hry, adrenalinové aktivity a dobrodružství, hry
na rozvoj týmu a důvěry. Začátek školního roku se tak u studentů 1. ročníku této podnikatelské školy nepodobá tajemné
cestě do neznáma. „Jsem ráda za tento kurz, protože jsem se
bála, že se nezačlením do nového kolektivu. Díky kurzu to
bylo mnohem jednodušší,“ podělila se o své zážitky Kristýna
Bláhová, studentka prvního ročníku SOŠPO.
(pk)

Pondělí 14. září 2015
www.vecernikpv.cz
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SOUKROMÁ INZERCE

NABÍZÍME
VÝKUP BYTŮ
ZA HOTOVÉ!!!

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov
☎ 582 ☎
341
582
705
341 705
☎ 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Prostějov, nám. T. G. Masaryka. Pronájem obchodu 42 m2 v centru
u radnice.
Cena: Kč 24.600,-/měsíc

BYTY
Volejte: 739 322 895
3+1 Ptení OV cihla, garáž zahrada 689.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč
3+1 Tylova 80m2,cihla OV
1.438.000Kč
4+1 Sidl. Svobody po rek.
1.289.000Kč
Volejte: 723 335 940
2+1 V.Špály 56m2
820.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 2+kk Hrubčice
290.000Kč
RD 5+1 Určice
Sleva 889.000Kč
RD Bedihošť 7+1 nebo 2x3+1 zahrada, garáž
1.790.000Kč
RD 4,5+1 Kostelec n. H. novostavba, zděný
1.872.000Kč
6+2 Pv-Krasice
3.290.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Smržice
cena v RK
RD 2+1 Nerudova PV
1.480.000Kč

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č

Plumlov, okr. Prostějov. Prodej stavebního pozemku 1222 m2
s výhledem na přehradu, rozměr 30 x 42 m, veškeré inž. sítě.
Cena: Kč 1.950 Kč/m2

Mostkovice, okr. Prostějov. Pronájem haly pro lehkou výrobu,
sklady, kanceláře o výměře 966 m2 + venkovní plocha.
Cena: Kč 45.000,-/měsíc

Volejte: 739 322 895
NOVINKA
Nabízíme exkluzivně výstavbu rodinných
domů na klíč v lokalitě Prostějov-Krasice
(za ul. Okružní) k dispozici celkem
16 stavebních parcel velikost 270m2 až
670m2, možnost výběru typu domu z
našeho katalogu popř. vyhotovení projektu
na míru. Bližší informace v kanceláři.
RD 4+kk Kostelec na Hané
2.850.000Kč
RD 3+kk Kostelec na Hané
2.599.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.800.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 3+kk Pv-Krasice 71m2
2.927.900Kč
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
3.337.000Kč
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
3.741.000Kč
RD 4+1 Alojzov
2.827.250Kč
RD 3+kk Alojzov
2.318.000Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ
Nabízíme výstavbu RD na vlastním pozemku, provedení nízkoenergetická dřevostavba nebo klasická
zděná stavba. Nízké garantované ceny, prověřená
kvalita, individuální přístup. Volejte: 739 322 895

PR O N Á J MY

Prostějov, Kostelecká ul. Prodej domu - vhodné jako stavební
místo pro nový bytový dům. Pozemek 604 m2.Cena: Kč 1.795.000,BYTY – PRODEJ:

2+1, Pv, ul. V. Špály
3+1, Pv, Okružní ul.

Kč 749.000,Kč 825.000,-

GARÁŽE – PRODEJ:

Garáž – betonový prefabrikát k odvozu
Kč 32.000,- bez pozemku a bez dopravy
BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Pv, Olomoucká ul.
Kč 3.500,-/měsíc + inkaso (cca 1.800 Kč)
2+1, Biskupice
Kč 2.400,-/měsíc + inkaso (cca 3.000 Kč)
3+1, Pv, bří Čapků
Kč 8.000,-/měs. + inkaso (cca 3.500 Kč)
Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

Volejte: 723 335 940
1+1 Daliborka 45m2
4.500+el.
2+kk Tylova 50m2 po rek.
6.000+ink
2+kk Ječmínkova 50m2
5.500+ink
2+1 Ječmínkova 60m2
6.000+ink
1+1 E.Beneše
4.500Kč +ink
1+kk Olomoucká 20m2
4.800Kč vč.ink.
2+1 Olomoucká
6.000Kč +ink
3+kk Hvězda
7.300Kč+ink
RD 2,5+1 Smržice
8.500Kč vč. ink
Byt 4+1 Čelechovice
6.500Kč +ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink

O S TAT N Í

Volejte: 723 335 940
Garáž Šmerala 20m2 nová
335.000Kč
Pron. Garáže Šmerala 20m2
1.500Kč+ink
Pron.výr.haly Průmyslová
400Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2 320Kč/m2/rok
Pron. tělocvičny Prostějov
22.000Kč+ink
Volejte: 739 322 895
Prodej bistro Wolkerova
1.549.000 Kč
Stavební pozemek Kostelec na Hané 1850m2 850.000Kč
Stavební pozemek Alojzov 525m2 470.000Kč
Stavební pozemek Alojzov 510m2 458.000Kč

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

Koupím byt 2+1 v OV, západní část Koupím byt 1+1 pro maminku
města. 777 602 873
a 3+1 pro rodinu. 792 284 168
REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM),
Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
*BYT3+1,Kralice n/H 1.300.000Kč
* RD 5+1, Určice
850.000 Kč
* RD 2+6, Brodek u Pv1.890.000 Kč
* RD 3+kk, novostavba Brodek u K.
3.300.000 Kč
RD 2+1, Brodek u K. 330.000 Kč
Ing.MarieVymazalová,774421818
aktuálně NABÍZÍ:
* RD Přemyslovice 950.000 Kč
RD Otaslavice
960.000 Kč
RD Skřípov
990.000 Kč
Chata Plumlov.přehrada 980.000 Kč
Pozemek Skřípov 640 m2 170.000 Kč
Stav.pozemek 9.518 m2Brodek u Pv
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

Prodám družstevní byt 2+1 na
Sidl. svobody, tel.: 608 060 083,
777 344 507
Pronájem moderního bytu po rekonstrukci 2+kk v RD, max 2 osoby,
6 700, vč. ink.777 885 251
Pronajmu kompletně zrekonstruovaný ridinný dům s vjezdem a zahradou, terasa ve Služně, 10 km od
Pv. Nájem 6 500 Kč + energie, tel.:
734 104 815
Hledáme ke koupi větší byt 3+1,
nejlépe po rekonstrukci, tel.:
774 409 430
Pronajmu byt 2+1, 80m2, alkovna, balkon. Ve dvoře přístřešek na parkování. Petrské nám.
č.3. Tel.: 725 597 532, e-mail
jhemelka@seznam.cz

15081270790

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz

Kvalitní
služby
od roku
1992

Pronájem bytu ve dvorním traktu
na Vápenici, 2+kk, 2+1. Kontakt
725 549 790
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
v hotovosti. 774 409 430
Prodám chatu lokalita Stražisko
– Maleny. Tel.: 602 186 612
Pronajmu 2+1 v PV, 7000 Kč
+ ink. Tel.: 608 111 622
Pronajmu byt 3+1, náj. 7.500 Kč
+ ink., tel.: 702 316 537.
Pronajmu podkrovní 3+kk, 120m2,
nájem 10.000+ ink., 3x kauce. Tel.:
702 484 288
Obec Přemyslovice nabízí k prodeji stavební pozemky v místní
části Šumbalov. Cena za m2 je 150
Kč. Pro více informací volejte na
mobilní číslo: 777 899 502.
Koupím domek v okolí PV, s opravami počítám. 773 545 092

VOLEJTE: 739 322 895

VOLEJTE: 723 335 940

Pronajmu garáž na Močidýlkách. Tel.:
776 340 848

Odkoupení orné půdy
Byt 2+1 cihlový
Dům 3+1 v Kostelci N/H
Chatu v okolí Plumlova

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT
PROVÁDÍME I VÝKUP
NEMOVITOSTÍ
NABÍZÍME VÝKUP
ORNÉ PŮDY
VOLEJTE: 739 322 895
DOPORUČUJEME

Byty:
BYT 2+1, Sídl.
svobody, OV, 3. patro
ze čtyř, 55 m2, okna
na J, lodžie.
Cena: 850.000,-Kčč
BYT 2+1, St.
Manharda, zděný s
balkonem v OV, 59
m2,
4.NP.
CENA: 750.000,-Kč

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

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
Hledám pronájem garáže za Družbou nebo v Žeranovské ulici.
Tel.: 739 087 414
Nabízím reklamní plochu k pronájmu, tel.: 728 100 986

Nabízíme prodej domu 6+2 Prostějov - Krasice.
Postavený v roce 1989, má 2 nadzemní podlaží, suterén,
neobytné podkroví, předzahrádku a zahrádku za domem,
dvě garáže a kryté parkovací stání. Momentálně se skládá
ze dvou byt. jednotek 1+1 a 5+1. Je vhodný pro kombinaci bydlení a podnikání, byt 1+1 je ideální ke zřízení např.
ordinace lékaře, kadeřnictví, kosmetiky, kanceláře apod.
Cena 2.990.000Kč+ provize 3,5%.
Volejte: 739 322 895

Pronájem garážového stání jen za
900Kč/měsíc, nabízí Autopark
Francouzská ul., sídliště Západ.
Akce platí do konce září. Tel.:
604 430 934
Prodám dům v PV, Vrlova ul. Tel.:
603 218 740

Pozemky:
P L U M L O V:
stavební parc. pro
výstavbu
RD
o výměře 274 m2, (š.
9,00x dl. 30 m2)
s možností okamžité výstavby. Veškeré IS. CENA:
320.000,-Kč
Ptení - stavební
pozemky
pro
výstavbu
sam.
stojících RD - 13
stavebních
míst
o velikosti 710 až 1150 m2, veškeré IS, CENA: 320,Kč/m2
Mostkovice - stavební
pozemek 906 m2 v okr.
části obce k výstavbě
samost. stojícího RD. IS
se nachází na pozemku.
CENA: 1.180.000,-Kč

Hledám pronájem 2+1, nebo 3+1 od
1.10. v PV, RK ne! Tel.: 777 163 656

15082710823

RD HRUŠKA 3+kk s
hosp. budovou a
dvorem,
výměra
pozemku 721 m2.
PENB nedoložen-G.
CENA:690.000,-Kč
PTENÍ - prodej RD
o vel. 2+kk až 4+1 na
pozemcích 710 až
1150 m2, veškeré IS,
pěkná lokalita s 18 rod.
domy.
CENA včetně pozemku od 1.5 mil. Kč
VRAHOVICE - RD
5+kk,
řadový,
podsklepený, 2.NP, po
celk. rekonstrukci,
s možností rozšíření do
podkroví. Za domem dvorek a menší zahrádka. Celk.
výměra pozemku 204 m2.
CENA: 2.550.000,-Kč

Prodám chatu na BĚLECKÉM
MLÝNĚ, velikost pozemku 300m2,
RK NE! Tel.: 737 344 163

Nabízíme výstavbu rodinného domů 4+kk na
klíč Pv-Krasice ( za ul. Okružní)
Pozemek 553m2. Obytná plocha 100,2m2. Možnost
výběru z více projektů, úprav dispozice, přístavby
garáže apod. Cena včetně pozemku 3.786.200Kč
Volejte: 739 322 895

Novostavba RD Kostelec na Hané. Dispozici 4,5+1,
užitná plocha 170m2. Každé patro má vlastní koupelnu.
Jedná se o zděný rodinný dům těsně před dokončením.
Cenově velmi zajímavá nabídka, doporučujeme.
Cena 1.872.000Kč
Volejte: 739 322 895
Pokud není uvedeno jinak, platí u všech inzerátů třída
energetické náročnosti G- mimořádně nehospodárná.

www.realitypolzer.cz

Koupím byt 1+1 pro maminku
a 3+1 pro rodinu. 792 284 168

Prodám byt v 3+1 v OV u nové nemocnice. 792 274 138
Prodám část pozemku v průmyslové zóně za ul. Určickou, tel.
774 664 966

15030670256

777 251 878

Rodinné domy:

Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 1+1 v osobním vlastnictví. Platba hotově.
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

Pondělí 14. září 2015
www.vecernikpv.cz

soukromá řádková inzerce a vzpomínky
KOUPÍM

FINANCE

SLUŽBY

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.

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

Provádíme veškeré zednické práce:
rekonstrukce bytových jader, malířské práce, sádrokartony, obklady, pokládka plovoucích podlah,
zateplování fasád, montáž plastových oken atd. Sleva na materiál.
Dobré ceny. Tel.: 725 922 477

Peníze pro všechny ihned při podpisu! Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 02 12 12 Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti umělecké a sběraPůjčka 5.000 Kč – 2 mil. Kč, možnost telské předměty, staré knihy, pohledSTĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC, sloučení nevýhodných úvěrů. Tel.: nice, mince, medaile, obrazy, zbraně,
777 965 734, pracuji pro více věřitelů uniformy, vyznamenání, hodiny, fovýkopové, terénní práce.
toaparáty, rádia, gramofony, nábytek
Ploty betonové, drátěné, průmysz chromových trubek i barevného
lové gabiony. Kvalitně za rozumné
umakartu, lustry, lampy, kamna, porceny. 723 522 369
celán, keramiku, sklo, věci ze stříbra,
šperky, staré hračky, veterány a věci
Stříhání a úprava psů, Plumlovská
na ně a další. Přijedu, rychle a solidní
68, Prostějov. Tel.: 774 942 100
jednání. Tel.: 605 138 473
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté a stříbrné mince, hodiny a
hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré starožitnosti.
Prosíme pouze kvalitní a hodnotné
předměty, nejlépe celé sbírky či pozůstalosti.
Info René Simon, tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz

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

15012320037

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Zemní práce, kanalizace, odvodnění, Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
777 551 492
demolice. 723 522 369
!PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypotéky,
Stěhování bez pomoci zákazníka zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů = vaše
a vyklízecí služby. Rychle, levně. výhoda, konzult. zdarma 739 066 462,
Prostějov 604 389 367
603 317 378
Stěhování, vyklízení.
Rychlá půjčka 5 - 20.000 Kč. Peníze
Tel.: 775 132 134
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

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

PRODÁM
Osobní bankrot – oddlužení. Konzultace zdarma. OPTIMCREDIT
Prodej bukového palivového dříví.
s.r.o. Volejte777 551 492
Cena 600 Kč/prms. + 15% DPH.
Půjčky již od 5 tis, úvěry, sloučení půj- Doprava zajištěna. Pila K+L
ček, oddlužení nemovitostí, vypla- Doloplazy u Nezamyslic. Tel.:
cení exekucí. Profesionálně a rychle. 582 388 101
Tel.: 774765437
Pila Otaslavice nabízí tvrdé paHotovostní půjčka, půjčíme vám livové dříví – krácené. Cena 550
5 až 50 tis. Kč, rychle, diskrétně Kč/prms. Doprava zajištěna. Tel.:
a až do domu. Zaručujeme serióz- 582 371 493 nebo 605 405 953
ní jednání. Zprostředkovatelskou
činnost vykonávám výhradně pro Prodám nepotřebný koks asi 25q.
jednoho věřitele. Tel.: 731 127 756 Za poloviční cenu, odvoz a naložení
si zajistěte. Tel.: 702 574 540

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
Nabízím veškeré malířské a natěračské práce, možnost vystěhování i úklidu, tel.: 799 797 657
Nabízíme kompletní pokládku zámkové
dlažby, žulových kostek a dalších, super
ceny, vysoká kvalita. Tel.: 723 522 369
Provádíme dokonalé stroj. čištění
sed. souprav a koberců. M. Revay,
tel.: 604 439 302, 582 382 325,
www. revay.cz
Rekonstrukce koupelen. Telefon:
605 459 652

Paní Karly Koutné 14. září 2015

Dne 20. září 2015
by se dožil 90 roků
pan František KARÁSEK
z Prostějoviček.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Vojtěška a děti s rodinami.

Není zapomenut ten,
jenž pracoval a rád se smál.
Dne 13. září 2015
jsme vzpomínali
2. výročí úmrtí našeho tatínka
Miroslava VÁLKA
a zároveň 12. října 2015
si připomeneme
1. výročí úmrtí naši maminky
Františky VÁLKOVÉ
ze Lhoty u Konice.
Vzpomínají dcery Eva s celou
rodinou a Zdena s přítelem.

a pana Jiřího Koutného 23. září 2015.
S láskou v srdci vzpomínají synové
Jiří a Miroslav s rodinami.

V srdcích bolest zůstává,
v myšlenkách jsi však stále s námi…

15012320038

Nabízím výuku angličtiny, pro
všechny úrovně tel.: 731 088 393

Provádíme opravy střech, vazby,
klempířské práce. Zateplované systémy a ostatní zednické
práce. Tel.: 608 780 615 nebo
av.stavby@seznam.cz

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

V sobotu 12. září 2015
jsme vzpomínali
nedožité 90. narozeniny
pana Karla MATOUŠKA.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a synové s rodinami.

Prodám štěňata N.O. vlkošedá
bez P.P., odběr koncem září. Tel.:
605 726 080 po 17. hod.

Dne 17. září 2015
by se dožila 59 let
paní Jana TERLICOVÁ
z Klenovic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Zapalte svíce, kdo jste ho rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

www.vecernikpv.cz
Dne 11. září 2015
jsme vzpomínali
4. smutné výročí úmrtí
pana Mojmíra JIROUŠKA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Stále s láskou vzpomíná rodina.

Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení

Josef Turza 1930
Prostějov
Libuše Tydlačková 1957 Pivín
Marta Juhászová 1934 Prostějov
Josef Horáček 1938
Smržice
Josef Šinkovský 1930
Vícov
Vlasta Matoušková 1926 Pivín

Středa 16. září 2015
Ladislav Burgr 1946 Prostějov 12.30 OS Prostějov
Ing. Jiří Hoplíček 1953 Prostějov František Harásek 1928 Vyškov
Eva Lukešová 1954
Rostislav Nábělek 1931 Vyškov
Němčice nad Hanou Libuše Čermáková 1950
Ladislav Švarc 1967 Prostějov
Čehovice

Ruku už ti nepodáme,
abychom ti mohli k narozeninám přát,
jen kytičku ti na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

Ivana Schmidtová 1958 Smržice

MiroslavHrbata1948 KostelecnaH.

Pohřební služba A.S.A. TS

RYCHLE A PROFESIONÁLNĚ

Nejsou již mezi námi

15091110883

z

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

Pohřební služba Pavel Makový
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0%%-6Ç&/¶':;040#J047Ǝ
+&%/"13"7*%&-/«.Ɠ4¶Ǝ/¶41-«5,"

VOLEJTE IHNED:
774 765 437 773 463 891

e-mail: inzerce
inzerce@@vecernikpv.cz

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

Dne 16. září 2015
se dožívá
paní Marie HAVRÁNKOVÁ
z Prostějova
životního jubilea 80 let.
Hodně zdraví do dalších let
přejí dcera Magdalena
s rodinou a syn Tomáš s rodinou.

Hledá se světle rezavá kočička,
je plachá, stará 2 roky,
slyší na jméno Žofinka.
Ztratila se 30.8.2015 na
sídl. E. Beneše u Hloučele v PV.
Tel.: 721 820 394,
nálezce odměním.

200 Kè

Děkujeme všem, kteří se přišli
5. září 2015
naposledy rozloučit
s naším drahým tatínkem,
dědečkem a pradědečkem
panem Janem PŘIDALEM
z Vřesovic, který byl dlouholetým
členem Sokola a zároveň řečníkem
v obřadní síni v Prostějově.
Poděkování patří i Pohřební
službě paní Václavkové.
Zarmoucená rodina.

smuteèní oznámení

GRATULACE

Z očí jsi odešel, v srdcích jsi zůstal..

PODĚKOVÁNÍ

novì v barevném provedení pouze za

55-letý rozvedený, s vlastním rodinným domem na vesnici, zahrádkou,
hledá touto cestou ženu přiměřeného
věku s podobnými zálibami k občasZVÍŘÁTA
ným výletům na kole nebo k moři.
Prodám štěně Foxteriér hladko- Tel.: 720 994 479
srstý, jen pejsci, odběr ihned, telefon: 733 500 990

Dne 16. září 2015
si připomeneme 9. výročí od
úmrtí
pana Josefa SLÁMU
z Určic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 18. září 2015
by se dožil 55 let
pan Zdeněk ANTL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 19. září 2015
uplyne již 16 let, kdy nás
po těžké nemoci navždy opustila
naše milovaná dcera
Niccolka SVORADOVÁ.
Všem, kdo s námi tichou
vzpomínkou uctí
její památku, děkují rodiče,
sestra Natálka a celá rodina.

vzpomeòte na zesnulé

SEZNÁMENÍ

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

Čas utíká a nevrací,
co vzal, jen vzpomínka
zůstává v našich srdcích dál.

Prodám sklopku 1 nápr. 3t, tažnou tyč, sečkovici, šroťák, fukar
+ výheň + kovadlina 120 kg, brusku, rozbrušovačku kapovací, dřevěná kolečka + trakař, soustruh
na dřevo, plech. 2 křídl. vrata
3,9 m x 3,8 m, čerpadlo Heron.
Tel.: 734 313 438

Antény Jiříček nabízí až 47 tv programů bez poplatků. Tel.: 776 340 848,
www.anteny.kvalitne.cz

t
t
t
t

Život zemřelých je
vložen v paměti žijících..

Přijímám objednávky na růže velkokvěté, pnoucí a polianty. Cena 35
Kč/ks, tel.: 607 971 192

Nabízím žehl. prádla v PV. Koš
prádla za 300 Kč, tel.: 737 834 020

Fasády, rekonstrukce, zateplení, nátěry, nástřiky, ochrana před grafiti. Volejte 723 522 369

V září 2015 uplyne
první smutné výročí
od úmrtí našich rodičů manželů
Koutných z Němčic nad Hanou.

15021020132
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Poslední rozlouèení

Bohumil Pleva 1954
Čtvrtek 17. září 2015
Němčice nad Hanou Vlasta Vaňková 1924 Držovice 15.00 kostel Držovice
Marie Koudelková 1932 Vranovice Jan Čermák 1936
Josef Skořepa 1937 Prostějov
Čelechovice na Hané

Dne 14. září 2015
by se dožila 86 roků
paní ANNA VLÁČILOVÁ
z Otaslavic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Syn Miroslav s rodinou.

Pondělí 14. září 2015
www.vecernikpv.cz

nabídka pracovních míst
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NEZAMĚSTNANOST se v Prostějově opět snížila HLEDÁTE PRÁCI?
OLOMOUCKÝ KRAJ Během
srpna letošního roku se celkový počet uchazečů o zaměstnání
v Olomouckém kraji oproti minulému měsíci snížil o 478 osob,
celkově je tak v našem kraji bez
práce 30 029 lidí. Počet hlášených
volných pracovních míst se naopak zvýšil o 487 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 6,8 procenta.
Tato optimistická čísla vyplývají
ze statistiky, kterou každý měsíc
zveřejňuje Úřad práce ČR, krajská pobočka v Olomouci.
K 31. srpnu 2015 evidoval Úřad práce
ČR, krajská pobočka v Olomouci, celkem 30 029 uchazečů o zaměstnání.
Jedná se o nejnižší hodnotu nezaměstnanosti od ledna 2009! Ve srovnání

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

Podíl nezamìstnaných osob v okresech,
OC kraji a v ÈR k 31.8. 2015

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Zdroj: Úřad práce ČR

Základní ukazatele v okresech Olomouckého kraje k 31.8. 2015

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Pracovník elektroúdržby
Finanční analytici
Krejčí/-ová
Kuchař/-ka
Manipulační dělníci
Manipulč. dělník v plastik.
Úklid, obsluha baru
Pracovník/- ce řízení jakosti
Operátor/-ka výroby
Skladník/-ce, řidič/-ka
Svářeči nerez
Šič/-ka, krejčí/-ová
Švadlena - opravy, značení
Vrátný/-ná
Zedník/-ce
Skladník/-ce řeziva
Projektant/-tka osvětlení
Ošetřovatel/-ka
exotických ptáků
Pomocní kuchaři

14 000 Kč
28 000 Kč
10 000-15 000 Kč
11 200- 13 000 Kč
7 500 Kč
od 13 000 Kč
11 200 Kč
20 000- 30 000 Kč
14 000-17 000 Kč
13 000 Kč
160 Kč/ hod
10 200 Kč
10 200 Kč
10 000 Kč
17 000– 25 000 Kč
15 000 Kč
14 000 - 16 000 Kč
120 Kč/hod

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
třísměnný
turnusové služby
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

střední odborné
Toray Textiles
vysokoškolské
KENDRION, PV
střední odborné
Vendula Dopitová
střední odborné
Domov u rybníka
střední odborné
SENZA družstvo
střední odborné
KP- KOPRO,PV
střední odborné
OS PV SPORT CLUB
úplné střední
LASKI, Smržice
střední odborné
LUTO Automotive
úplné střední odborné ZEUS Enterprise
střední odborné
Pastirik Radovan
střední odborné
Bernhardt Fashion
střední odborné
VÍT SPÁČIL, PV
základní
SMARTROLL Service
střední odborné
Radovan Trač, PV
základní + praktická škola Kili Pv
ÚSO s maturitou
Aledo Pv
základní + praktická škola Cropagro Kobeřice

65 - 75 Kč/hod

pružná

Střední odborné

ŠNYT - PV

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

se stejným obdobím roku 2014 je
nynější počet nezaměstnaných nižší
o 7 500 osob. „V průběhu srpna bylo
nově zaevidováno 2 717 uchazečů
o zaměstnání, z toho 113 osob, které
přišly do evidence Úřadu práce z důvodu ukončení svého samostatného
podnikání na živnostenský list. Počet
nově registrovaných byl o 622 osob
nižší než v předchozím měsíci, ale o 78
lidí vyšší než ve stejném měsíci v roce
2014. Z evidence během srpna odešlo
celkem 3 195 uchazečů. Bylo to o 143
osob méně než v předchozím měsíci

a o 81 osob méně než před rokem,“ vytáhl nejpodstatnější údaje z krajského
měřítka Jaroslav Mikšaník z oddělení
analýzy trhu práce Úřadu práce ČR,
krajské pobočky v Olomouci.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých
okresech Olomouckého kraje byl podobný, ve všech došlo k poklesu. Nejvíce se celkový počet nezaměstnaných
snížil v okrese Olomouc, nejméně
pak na Prostějovsku. „Co se týká Prostějova, tady se podíl nezaměstnanosti
dostal znovu pod pět procent, na hodnotu 4,8 procenta. Je to s převahou nej-

lepší výsledek v rámci Olomouckého
kraje. V Prostějově bylo na konci srpna
bez práce 3 984 lidí, přičemž tu zdejší
pobočka Úřadu práce disponuje 960
nahlášenými volnými místy,“ uvedl Jaroslav Mikšaník.
Na konci srpna bylo v evidenci krajské
pobočky Úřadu práce v Olomouci
15 889 žen, 3 775 osob se zdravotním
postižením a 1 525 absolventů škol
a mladistvých. Z celkového počtu klientů pobíralo podporu v nezaměstnanosti 5 821 osob, což je 19 procent všech
uchazečů vedených v evidenci. (mik)

HLEDÁTE BRIGÁDU?
VYUŽIJTE LETNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Pomocní kuchaři
65-75 Kč/hod.
Pomoc. pracovník v lakovně 60 Kč/hod.
Prodavač/-ka masa a uzenin 67 Kč/hod

Provoz

Kvalifikace

pružný
třísměnný
jednosměnný

Firma

střední odborné
základní
střední odborné

ŠNYT-PV
TIP, spol. s.r.o.
MAKOVEC

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

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\
Nabízíme:

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[

15090910865

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

15083110828

Požadujeme:
tTUʭFEOÓPECPSOÏW[EʏMÈOÓ WâVʊOÓMJTU OFKMÏQF
UFDIOJDLÏIPTNʏSV
tNBOVÈMOÓ[SVʊOPTU
tGZ[JDLPV[EBUOPTU
tPDIPUVQSBDPWBUWFTNʏOOÏNSFäJNV 
QFʊMJWPTUBPEQPWʏEOâQʭÓTUVQLQSÈDJ
tQʭFEDIP[ÓQSBYFWâIPEPV OFWÝBLQPENÓOLPV
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Pondělí 14. září 2015
www.vecernikpv.cz

soukromá řádková inzerce a nabídka pracovních míst
PRÁCI NABÍZÍ

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru
na zkrácený pracovní úvazek ženy
v invalidním důchodě. Místo výkonu Vrahovice. Podmínka čisBezpečnostní a úklidová agentura tý trestní rejstřík. Informace na
hledá brigádnici na úklid skladových 602 786 692.
prostor v dopoledních hodinách. Místo výkonu Prostějov. Info 602 786 692. Pracovní příležitost pro nezaměstnané při ÚP, pro maminky po i při rodiBezpečnostní a úklidová agentura přijme čovské, studenty, důchodce, možno
do pracovního poměru muže na pozici i jako přivýdělek, nebo HPP. Skládání
vrátný. Práce je vhodná i pro OZZ. Místo hotových potravinářských výrobků do
výkonu Prostějov, podmínkou je čistý přepravek, pracoviště PV. Info denně –
trestní rejstřík. Info: 602 786 692
Personální agentura, Kravařova 9, PV,
tel.: 602 603 067
BowlingPalace, Újezd 4, Prostějov přijme ihned KUCHAŘE na Firma NAMI, výroba dámských
HPP, SERVÍRKU brigádně, tel.: oděvů Hluchov, přijme do pracov728 634 274
ního poměru dámské krejčové.
Nástup možný ihned Informace na
Bezpečnostní a úklidová agentura tel.: 582 378 556 nebo 731 441 045.
přijme do pracovního poměru ženu
v invalidním důchodu na úklid kan- Přijmu obchodního zástupce k nacelářských prostor, na zkrácený pra- bízení služby v oblasti čištění, tel.:
covní úvazek. Místo výkonu Prostě- 776 868 067
jov. Info na 602 786 692.
Hledám pomocné stavební dělníky
a elektrikáře, tel. 774 989 007
STUDIO 365 hledá nové tváře
pro reklamu od 9-27 a 28-45let.
T.: 605 427 271, 9-12 h.
www.studio365.eu
Přijmu pracovnici do pekařské výroby i na zaučení. 3 směnný provoz.
Info.: 582 342 095
Přijmeme zdatnou důchodkyni na
pravidelnou výpomoc o víkendech
do supermarketu. Doplňování pečiva. Pouze z PV. Tel.: 776 158 268

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.
Společnost Nekr sevis v Držovicích
přijme do HPP soustružníka pro
jednosměnný provoz, kusová výroba na hrotovém soustruhu. Nástup
možný ihned, tel.: 777 743 604,
p. Hloušek
Do stavební firmy hledáme šikovné pracovníky. Tel.: 777 943 299
Přijmeme obchodního zástupce kontakt se stávajícími zákazníky, oslovování nových zákazníků. Spolupráce
na zajištění chodu fir. prodejen. Životopisy na: info@rudolfpekar.cz
Přijmeme brigádníky na lehkou
manuální práci, tel.: 582 330 341
Firma PS PLASTY CZ s.r.o.
hledá skladníka - řidiče a řidiče
dodávky. Požadujeme ŘP sk. B,
oprávnění na VZV, spolehlivost,
čistý trestní rejstřík, výuční list,
dobrý zdravotní stav, vzdělání
SOU nebo SŠ, praxe ve skladu.
Nabízíme: práce na HPP, nástup
možný ihned, příspěvek na stravování. Životopisy zasílejte na
mail michlova@psplasty.cz

15091110874

Přijmeme pracovnici do pekař. provozovny, třísměnný nepřetržitý provoz.
Info: 582 342 095, volejte 8-12 hod.
nástup možný ihned.

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

Hned třicítku pracovních
míst je momentálně
v poptávce klientů Večerníku

pro další èíslo je v PÁTEK
18. záøí v 10.00 hodin
15091120880

19 + 11

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE

Krapkova 3421/28
Prostějov 1
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na obsluhu

hledá vhodné uchazeče na pozici
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ÚKLIDOVÝ PRACOVNÍK/-CE

15091120863
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15091110873
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602 786 692

Více informací na tel. č.:
p. Nezhybová

15090220834
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Vhodné pro osoby tělesně postižené.
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 36/2015:

Také ve druhém čísle měsíce září vám v rámci projektu "MILUJEME VEČERNÍK" přinášíme inovovanou podobu
oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky,
najdete i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku
toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to tradičně do ČTVRTKU 17. ZÁŘÍ 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Rohový dům ulic Hvězda a Karlov
Miroslav ZDRÁHAL, J.B.Pecky 8, Pv
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč,
který věnovala SIMONA JANÁLOVÁ.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

správně:

vyhrál/-a

JJarmila Stawaritschová
Dominika JAPLOVÁ, Olšany u PV 50
Výherce získává: Lahodnou cenu v podobě 3 kilogramů MEDU,
který věnují právě Lahůdky z Hané.

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

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

GARÁŽI Zdena KALVODOVÁ, Partyzánská 521, Kostelec na Hané
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby
v AUTODÍLY GARÁŽ
SU
DO
KU

Školní

vyhrál/-a

KŘÍŽOVKA

správně:

15090860858

Komenská 4, Prostějov

Dnes můžete zápolit o SLEVOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na služby školního
kadeřnického salónu SŠA Prostějov.

SUDOKU

9, 2, 3, 3
Petr BOHÁČ, Husova 82, Prostějov
Výherce
ýh
získává: POUKAZ na konzumaci v hodnotě 300 Kč
v TABOO RESTAURANT&COCTAIL BAR.

Kadeřnický salon
Tel. 724 917 010, www.ssaprostejov.cz

správně:

vyhrál/-a

Odpočívejte a nevařte využijte Agro Prostějov
Mojmír BÍLÝ, Horní Štěpánov
Výherce získává: Hanácký koláč + roládu nebo sekanou /odběr pátek/
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

OSMISMĚRKA
KOMPLETNÍ ........

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

www.taboo-restaurant.cz

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

Výherce získá POUKAZ na konzumaci
v hodnotě 300 Kč v TABOO
RESTAURANT&COCTAIL BAR.

ACHÁT, ASIE, BIŽU, ČLEN, DVOJMO, FÁRO, FÁZE, FLORA, JITRO, KEŇA,
KOLEM, KRACH, KRŮPĚJE, KYTKY, LASA, LEMY, LISY, PAŽE, ROJE, RŮDL, RYBY,
RÝČE, SACHR, SERVIS, STYL, TVAR, VLACH, VRÁŽ, VŠEUM

15090210836

15081860767
15012860074

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

Výherce získá kupon na konzumaci
v hodnotě 400 Kč, který věnovala
palačinkárna PALL A CHINKY.

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

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

15062610638

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)

Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme zabrousili
do KULTURY a graficky lehce poupravili
známou skupinu, která vystoupila
na prostějovských hodech...

Výherce získá POUKAZ v hodnotě
400 Kč na sortiment zboží od FT OIL.
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ATLETIKA:
Středa 16. září
8:00 Prostějovská výška
(areál ZŠ a RG města Prostějov

BASKETBAL:
Úterý 15. září:
Ariete Prostějov - BK Opava
(přátelské utkání, hala Sportcentrum DDM)
Pátek 18. září:
Ariete Prostějov - Slavia TU Košice
(přátelské utkání, hala Sportcentrum DDM)

JAROSLAV FRANC: OBRAZY

BOX:
Sobota 19. září:
10.30: Turnaj města Prostějova talentové mládeže a mužů (9. ročník, tělocvična
DTJ v Krasické ulici).

KDY: STØEDA 16. ZÁØÍ, 17:00 HODIN
KDE: GALERIE N7, nám. Svatopluka Èecha, Prostìjov
Prostějovská Kavárna a Galerie N7 přichystala pro všechny milovníky umění další zajímavou výstavu. Všichni,
kdo dorazí tuto středu 16. září do přízemí domu U Antoníčka za Zlatou bránou, budou mít možnost vidět unikátní soubor děl z pozůstalosti legendárního prostějovského
malíře, rodáka z Žešova Jaroslava France.
Jaroslav Franc byl mimořádnou malířskou osobností Prostějovska.
Jeho dílo patří do zlatého fondu moravského výtvarného umění šedesátých až osmdesátých let. V Galerii N7 budou k vidění i obrazy

TIP

k obrazovce

VENI, VIDI, VICI

Sobota 19. září:
17:00: TJ Sokol II Prostějov – SK HS
Tišnov (1. kolo 2. ligy mužů, tělocvična
Reálného gymnázia ve Studentské ulici).
Neděle 20. září:
10:30: TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
– TJ Tatran Bohunice (1. kolo 2. ligy
mužů, sportovní hala v Kostelci).

ze soukromé sbírky rodiny Jaroslava France, z nichž některé nebyly
ještě nikdy vystaveny. Výstava bude zahrnovat typické akvarelově
průzračné krajiny, mistrně zachycující atmosféru okamžiků i figurální kompozice v olejomalbách s modernistickými a kubistickými
rysy. Hra barev, tvarů i významů ve Francových obrazech poskytuje prostor pro osobní interpretaci nadčasových děl. Celoživotní
autorovou inspirací byla krajina Hané, její proměny v ročních
obdobích, a semknutí člověka s přírodou. Některé obrazy budou
nabídnuty i k prodeji. Výstava potrvá až do 31. října letošního roku.

LEDNÍ HOKEJ:
Sobota 19. září:
18:00: LHK Jestřábi Prostějov – SK HS Třebíč (5 kolo. WSM 1. ligy mužů, ZS v Pv).

SOBOTA
19.9.2015
21:00 HODIN

MALÁ KOPANÁ:
sobota 19. září:
8.00: turnaj 2. ligy (kluby FC Béci, Graphic
PV, Kobra Kobeřice, FC Zavadila PV, hřiště
s umělou trávou U Kalicha Prostějov).
8.00: turnaj 2. ligy (kluby Dřevnovice,
Katastrofa PV, Juniors Hluchov, Medvědi
PV, přírodní i umělá tráva Dřevnovice).

Film, ČR (2009)

Režie: P. Göbl
Hrají: F. Tomsa, S. Nováková, B. Klepl,
J. Kocurová, J. Nosek, I. Dušková, V. Postránecký, A. Šišková, E. Ujfaluši, T. Klus,
P. Vojnar, P. Vágner, M. Vašut, K. Gott
Honzu právě přijali na vysokou školu
a plánuje se svou dívkou dovolenou.
Jenže matka se po smrti otce zadlužila a exekutor právě zabavuje vybavení
bytu. Své plány musí mladík radikálně
změnit. Odjede za strýcem do Karlových Varů, aby tam v hotelu myl nádobí.
Naštěstí se tu právě koná golfový turnaj

HÁZENÁ:

akce v regionu...
Vojáci se pustí do Dobývání Plumlova

a Honza se může věnovat sportu, který
mu učaruje a pro který projevuje patřičný talent. Ale k tomu, aby se stal golfovým mistrem, ještě maličko schází: musí

trénovat a především musí projít řadou
zábavných i dramatických situací: porazit frajera Reného a utéci před svody
manažerky Alice.

IVAŇSKÝ SEDMIBOJ
nabídne soutěže i zábavu

IVAŇ Pod heslem „Ve zdravém těle zdravý duch“ se díky
spolku Eywan 2010 již počtvrté stane rodiště olympijského vítěze Roberta Změlíka místem netradičního
víceboje. Na ivaňském stadionu se bude podle věku
a pohlaví soutěžit v celkem pěti kategoriích a účastníci
se mohou těšit na celkem sedm různorodých disciplin.
Celý program začne ve 13:00 hodin prezentací a návštěvou dopingového centra, medailový ceremoniál je v plánu o pět hodin později.
Soutěžit mohou nejen jednotlivci, ale i celé rodiny, výzva
pořadatelů zní následovně: „Děti, přiveďte mámu a tátu,
ať společně poměříme své síly a pobavíme se s rodinami

ze sousedních vesnic!“ Tak například muži budou soutěžit
ve sprintu na padesát metrů se zátěží padesát kilogramů,
trojskoku snožmo, půlminutovém bench pressu s padesátikilovou činkou, běhu pod překážkami, sprintu do kopce,
skoku do výšky a hodu kládou. Ženy budou vrhat koulí
a nejmenší děti házet gumákem, sprint mají bez zátěže.
Harmonogram předpokládá, že od 14:30 do 17:00 hodin
bude na programu těchto sedm úkolů, v nichž je hlavní cenou putovní pohár Ivaně, následně přijdou na řadu doplňkové soutěže o pohár starosty obce. Občerstvení zajištěno a
vstupné pro diváky je dobrovolné, startovné za jednotlivce
činí padesát korun, za rodinu stovku.
(jim)

KVH Dukla ve spolupráci se zámkem Plumlov zvou na vojensko-historickou akci Dobývání
Plumlova, která se bude konat nadcházející sobotu 19. září. Oficiální začátek je plánován na 10:00
hodin. Od této chvíle bude k vidění Výstava kulometů a dalších předmětů z období druhé světové války historika a sběratele Jaroslava Kouřila z Čelčic. Pro děti bude připravena airsoftová střelnice. První ukázka na řadu přijde v 11:00 hodin a diváky zavede do
obsazení pohraničí v roce 1938. Obsazení kasáren Wehrmachtem v roce 1939 pak předvede druhá ukázka od 12:40 hodin. Hlavní program odstartuje ve 13:00 hodin nástupem všech jednotek na bojiště. O hodinu později bude postupně k vidění zadržení
parašutistů z Velké Británie, Waršavské povstání z roku 1944, tragický konec války ve Vícově a také jedna ukázka z období první
světové války. Hlavní program pak diváky od 16:20 hodin zavede do obleženého Berlína, který bude v jejím průběhu dobyt.
Mediálním partnerem akce je PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Hasiči v Kostelci se utkají „O hanáckó sekyrko“

Sbor dobrovolných hasičů Kostelec na Hané ve spolupráci
s okolními SDH, městem Kostelec na Hané, obcí Biskupice
za finanční podpory Olomouckého kraje a pod záštitou starosty Ladislava Hynka pořádá 11. ročník soutěže hasičské všestrannosti „O hanáckó sekyrko“. Akce se bude konat v sobotu
19. září u hasičské zbrojnice v Kostelci na Hané. Zúčastní se jí
čtyřčlenná soutěžní družstva, která mohou být složena z mužů,
žen nebo i smíšené. Připraveno bude pět stanovišť a jedna tajná disciplína. Slavnostní nástup družstev v povinné výstroji je
plánován na 10:15 hodin, načež o čtvrthodiny později bude
vše zahájeno. K soutěži je třeba mít pracovní stejnokroj PS II,
zásahovou obuv, opasek bez sekery, přilbu a pracovní rukavice.
Soutěžní družstvo s nejmenším počtem trestných bodů bude
kolem 22:30 vyhodnoceno jako nejdovednější a získá „Hanáckó sekyrko“.

Do Repech se sjedou cyklisté

V sobotu 19. září se v okolí pensionu Lada v Repechách bude konat
Repechy Tour. Půjde o cyklistický závod v Cross Country, jehož trať
bude vedena převážně po polních cestách a loukách. Závodnící od
těch nejmenších až po ty nad 50 let se postupně utkají v celkem devíti
kategoriích. Prezentace je naplánovaná od 9.00 hodin.

CO, KDY, KDE aneb informace, akce, události a pøednášky z vašeho okolí…
Občanské sdružení Pomocná ruka
pořádá charitativní sbírku.
Sbírka 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

OBÈANSKÉ SDRUŽENÍ KOKTEJL
Ekocentrum IRIS
SPORTCENTRUM – DDM,
Husovo náměstí 67, Prostějov
Dne 21. září 2015 od 16:00 do 18:00
Vápenice 9 , Prostějov
hodin -Keramika - tvořivá dílna.
DOMEČEK ve dvoře vpravo
Pondělí 14. září od 15:00 do 17:00
MC Cipísek 2015
hodin – PIKNIK A VENKOVNÍ HRY.
Pravidelné programy připravujeme pro Sousedské setkání v Kolářových sadech
rodiče s dětmi od 3 měsíců do 6 let.
nejen pro seniory. Sraz u hvězdárny.

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

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
Pravidelně v pondělí a čtvrtek od 9:30
do 11:30 hodin setkání rodičů s malými
dětmi (1-4 roky) - děti se mohou těšit na
„Cestu kolem světa za 70 dní“, kdy se budou seznamovat s jednotlivými kontinenty
a jejich obyvateli.
17. září - Víme, co jíme? - přednáška výživové
specialistky L. Němcové, která se zmíní o tom,
co tvoří základy výživy, jaké je dělení živin a základní složení potravin.

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU,
zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla,
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
chodítka – pevná, pojízdná, podpažní,
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
servírovací stolky a polohovací lůžka (meSvatoplukova 15, Prostějov 796 01
chanická, elektrická). Kontakt po telefonu
I v roce 2015 vám nabízíme možnost využít
pí. V. Zapletalová 776 054 299
služeb našeho zařízení. Kromě odborného
Taneční škola Šárky Milarové pořádá sociálního poradenství, vám také nabízíme
Taneční pro dospělé - zahájení 25. září zajištění baterií do sluchadel a drobného
2015 v 19.15 hodin Info na tel: 602 966 příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
tablety apod.). Zároveň vás upozorňujeme
222 nebo www.tanecni-prostejov.cz
na změnu telefonní ho čísla poradenského
Svaz tělesně postižených v Prostě- zařízení: 775 549 777
jově pořádá dne 19. září 2015 zájezd
do Velkého Medéru.Zájemci se mohou
ORATORIUM M. J. HUS
přihlásit v kanceláři svazu: Kostelecká ul.
– Richard Pachman a Dita Hořínková
4165/17, Prostějov, tel.: 588 008 095
Církev československá husitská pořádá
v sobotu 19. září v 18:00 hodin Oratorium
Regionální pracoviště TyfloCentra M.J.Hus. Působivé představení s mnoha
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje efekty se koná k 600. výročí Mistra Jana
služby nevidomým a slabozrakým obča- v kostele Husův sbor Církve československé
nům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov. husitské v Prostějově.

SEMTAMNÍK
Středa 16. září – Komentovaná prohlídka historického centra města Vsetín. Pořádá OO SONS Vsetín. Program: prohlídka hist. centra Vsetína, prohlídka masérny
a zázemí Oblastní odbočky SONS Vsetín.
Odjezd z Pv vlakem v 07:00 hodin, odjezd ze Vsetína v 15:03 hodin, návrat do
Pv v 16:58 hodin.
Svoji účast hlaste v kanc.SONS Pv.

Centrum pro rodinu
Prostìjov o.s.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
PRVNÍ ŠKOLIČKA – je dopolední
kroužek typu miniškolky, určený rodinám s dětmiod 2 do 4 roků. Usnadňuje
přípravu na nástup do MŠ.
KURZ „MANŽELSKÉ VEČERY“ je
určen pro všechny manželské páry, které
chtějí rozvíjet svůj vztah.
Mìstská knihovna Prostìjov
V úterý 15. září v 9:30 se koná v Kolářových sadech vědomostně-dovednostní soutěž AKTIVNÍ SENIOŘI.
LUCIE ZELENÁ: NEÚPLŇKY
Vernisáž výstavy konceptuálních fotografií se
koná ve středu 16. září v 17 hodin. Výstavu
můžete navštívit v Galerii až do 8. listopadu.
Jak sbalit nejlepší kamarádku
od 1. do 30. září 2015
Velká filmová soutěž od 1. do 30. září

Turisté vyrazí do okolí Lipové

Na sobotu 19. září připravilo Ekocentrum Iris vycházku pro
všechny věkové kategorie okolím obce Lipová a Lipová-Seč.
Její účastníci navštíví kamenný hrádek Špacírštajn, projedou
se do Seče kolem Hubertovy studánky. Možnost občerstvení
(i oběda) v penzionu U Zedníků. Dále budou pokračovat po
žluté turistické značce směrem na Pohodlí kolem několika
upravených studánek. Sraz je naplánovaný na autobusovém
nádraží v Prostějově v 7:45 (st. č. 10), odkud odjedou do Lipové. Z Pohodlí odjíždí v 16:14 autobus do Prostějova. Délka
trasy bude asi 8 km.

V Suchdole oslaví 250. výročí posvěcení kostela

Čtvrttisíciletí od posvěcení kostela Navštívení Panny Marie oslaví
v Suchdole-Jednově, a to již tuto neděli 20. září. V 10:00 hodin
bude připravena slavnostní Mše svatá, ve 14:00 hodin farní odpoledne na hřišti v Jednově. Na programu bude Schola, lidové vyprávění Jiřího Vrby, ukázka mladých hasičů ze Suchdola a divadelních
ochotníků z Hrochova. Připraveno bude bohaté občerstvení, tombola, skákací hrad a skluzavka. Celé odpoledne bude doprovázet
kapela Věrovanka pod vedením Jiřího Uhlíře. V případě nepříznivého počasí se farní odpoledne uskuteční v Kulturním domě v
Suchdole.

FILMOVÉ, DIVADELNÍ
OKÉNKO A VÝSTAVY

aneb, co se kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 14. září
17:30 Domácí péče
česká komedie
20:00 Méďa 2
americká komedie
úterý 15. září
17:30 Domácí péče
20:00 Méďa 2
středa 16. září
17:30 Domácí péče
20:00 Úžasný Boccacio
ital. His. komedie
čtvrtek 17. září
17: 30 Labyrint: Zkoušky ohněm
americké scifi
20 : 00 Úžasný Boccacio
pátek 18. září
15:30 Pixely
americká akční komedie
17: 30 Labyrint: Zkoušky ohněm
20 : 00 Sinister 2
americký horor

sobota 19. září
15 : 30 Pixely
17 : 30 Labyrint: Zkoušky ohněm
20 : 00 Sinister 2
neděle 14. září
15 : 30 Pixely

Kino
klubZkoušky ohněm
17
: 30 Labyrint:
20 : 00 Labyrint: Zkoušky ohněm

DUHA

Školní 4, Prostějov
úterý 18. září
18:00 Taneční večer nejen
n pro
pro seniory
sseen

Apollo 13
Barákova 12, Prostějov
úterý 18. září
20:00 PROSTĚJOV IN BLOOD I

Divadlo POINT
Olomoucká 25, Prostějov
sobota 19. září
19.30 PARK ŠTERNBERK
BASKERVILLSKÁ BESTIE

MILUJE
M
VEČER E
NÍK

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

15091110882

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST

15052710549

®

Pondělí 14. zář í 2 0 1 5
Číslo 37•Ročník 19

HOLANĎANÉ ROBA HODOVAL...
V MUZEU!

Naleznete
uvnitř

SKVĚLÝ OBRAT
FOTBALISTŮ!
●● Prostějovské „eskáčko“ otočilo utkání s Břeclaví a nadále vede
třetiligovou tabulku! strana 33

ení
e
strana

JEDNOU
VĚTOU
●● Prostějovští zastupitelé odmítli převzít budovu po Klokánku,
neboť je vysoce zadlužená. Co
bude dál s nemovitostí v Západní
ulici se neví. Čtěte na straně 30
●● O svém dalším působení
zatím stále nemá jasno Jiří Cetkovský. Jedenatřicetiletý útočník
ovšem vybírá hned z několika nabídek z českých soutěží i zahraničí a v brzké době tak lze očekávat,
kam nakonec z Pardubic zamíří.
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Podrazil tým! Jeden z vůbec nejvýraznějších nohejbalových talentů v republice,
prostějovský mladík Tomáš Roba se rozhodl nečekaně skončit s aktivní kariérou!
V nejdůležitější části sezóny se tak musel
Sokol I obejít bez jedné z opor. Mladý
hráč se sice
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PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.
Foto: Zdeněk Vysloužil ●● Velkou cenu ozářil účastník
MS v Pekingu. Máme exkluzivní
Report z druhého utkání semifinálové série play off první ligy nohejbalistů
rozhovor.
strany 42 - 43
najdete na straně 47

KOZEL,
NA FICHTLU JEL...

●● V sobotu 5. září 2015 se
v kavárně Národního domu v Prostějově konalo I. výroční shromáždění WIKOV VETERAN CLUBU. Více čtěte v příštím vydání
●● Tenistka TK Agrofert Lucie
Šafářová sice vypadla na US Open
v prvním kole, i tak dnes dosáhne
na žebříčku WTA historického maxima, když poskočí na páté místo!
●● Prostějovský rodák Petr Pohl
přispěl dvěma nahrávkami k výhře
Eisbärenu Berlín 5:2 v úvodním
kole německé ligy proti Norimberku, výhry se v dresu Wolfsburgu
dočkal i Lubor Dibelka.
●● Na pondělním jednání zastupitelstva se diskutovalo o vybudování Národního sportovního
centra. Co všechno bylo možné
slyšet?
Nalistujte stranu 32
●● Marek Indra ve Skalici hrát
nebude, sice si vybojoval smlouvu, přesto nakonec oddíl těsně
před startem extraligové sezony
opustil a jen jako divák tak sledoval porážky „Záhoráků“ se slovenskou dvacítkou i Piešťanami.

FOTO & VIDEO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Řev a burácení motorů, které byste od sotva „padesátkových“ mopedů, fichtlů či kozidechů vůbec
nečekali. Od místního nádraží v Prostějově se uplynulou sobotu dopoledne vydala kolona řidičů malých motocyklů směrem na hrad Bouzov. Podle informací Večerníku dojeli ve dvaatřicátém ročníku neoficiálního mistrovství
světa motocyklů do 50 ccm s přídavným šlapacím zařízením do cíle všichni bez úhony. Povedená taškařice! (mik)

boje na zelených trávnících aneb

Zveme na šlágr Večerníku - LEDNÍ HOKEJ

Jestřábi hostí Slavie

PROSTĚJOV Hned dvakrát během šesti dní změří hokejisté Prostějova své síly
s celky, jejichž název obsahuje slovo Slavia.
JJiž dnes večer, tedy v pondělí 14. září, se na
zdejším zimním stadionu představí pražská Slavia, v sobotu 19. září taktéž od
18 hodin to pak bude Horácká Slavia
z Třebíče. V obou případech činí vstupné
sedmdesát korun.
Proti celku z hlavního města České republiky se bude v případě Jestřábů jednat
o domácí premiéru v letošním prvoligovém ročníku, z dosavadních střetnutí na soupeřových kluzištích dokázali urvat dohromady jeden bod. V tomto směru jsou na tom oba soupeři lépe.
Obměněný tým Slavie Praha sice také v prvním kole padl na
samostatné nájezdy, což se stalo na půdě kladenských Rytířů,
v sobotu už ale nezaváhal a Benátky přehrál výsledkem 2:0.
A Třebíč je zatím téměř stoprocentní, nejprve se jí podařilo
v nájezdech zdolat domácí Šumperk, následně doma naplno
zabodovala proti přerovskému nováčkovi.
Hlavními taháky v případě Pražanů jsou jejich dva nedávné
extraligové tituly a poslední vzájemný soutěžní souboj v ročníku 1993/1994. To Horácká Slavia se i díky bližší spolupráci
s Kometou Brno dostala v posledních letech až mezi nejlepší
prvoligové kvarteto.
(jim)

Bližší informace k těmto zápasům
a kompletní hokejové zpravodajství
najdete na stranách 40 a 41

KAM ZA F

➢

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 7. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 7. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 7. KOLO

II.TØÍDA OFS PV – 7. KOLO

II.TØÍDA OFS PV – 7. KOLO

TJ SOKOL KLENOVICE N/H

TJ SOKOL MOSTKOVICE

TJ SOKOL V PIVÍNĚ

TJ SOKOL OTASLAVICE

FK NĚMČICE NAD HANOU

SK LIPOVÁ

TJ SOKOL BĚLOTÍN

FK TROUBKY

TJ SOKOL BRODEK U PV

FK SKALKA 2011

SOBOTA 19. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

NEDĚLE 20. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

NEDĚLE 20. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

SOBOTA 19. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Otaslavicích

NEDĚLE 20. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích
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Pondělí 14. září 2015
www.vecernikpv.cz

výsledkový servis, sport

WSM LIGA - 1. kolo

Sportovní sumáø
6. KOLO MSFL

1.SK
Prostějov

Poločas: 0:1

MSK

2

Břeclav

Diváků: 510.

FC
Kralice na Hané

0

TJ Sokol

2

Ústí

Branky: 47. Kroupa, 75. Machálek, 85. Zelenka - 3. Levai, 87. De Carvalho. Rozhodčí:
Mojžíš - Bureš, Lakomý. Žluté karty: Nekuda - De Carvalho, Košut, Tetur, Fojtík, Simandl.
Rohové kopy 5:2. Střely na branku 5:3. Střely mimo 7:3. Nepřímé kopy 7:2.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Kofroň - Hirsch, Sus, Rus, Pančochář - Petržela (30.
Langer), Fládr, Zelenka (90. Přikryl), Koudelka (71.
Machálek) - Nekuda, Kroupa.
Trenér: František Jura.

SESTAVA
BŘECLAVI:

Prokop - Košut, Sedlo, Fojtík, Klusák - De Carvalho, Simandl,
Paděra, Levai (80. Horčička), Sycha (75. Jurčík) - Matheus
(66. Tetur).
Trenér: Ivan Dvořák.

Krejčí – Dočkal, Martinka, Škoda – Dostál (87. Novotný),
Nečas, Petržela, Hlačík, Troneček (60. Neoral) – Lehký,
Kováč (75. Císař).
Trenér: Ivo Gottwald.

„Hrají rok a půl spolu, jsou maximálně sehraní
a je to vidět. My sestavu neustále látáme.“
„Zaplaťpánbůh za nástup do druhého poločasu,
trenér Kralic IVO GOTTWALD
kolektivním výkonem a srdíčkem zápas otočili.“
strana 36
asistent tren
trenéra
néra R
Roman
oman
n POPELKA
A
strana 33 6. kolo - Přebor Olomouckého KFS
1. HFK Olomouc – SK Líšeň 0:0 (0:0). Diváci: 90 * FC Hlučín – FC Velké Meziříčí 2:0
(1:0). Branky: 36. Halaška, 80. Dostál. Diváci: 146 * SK Spartak Hulín – FK Mohelnice
1:1 (0:1). Branky: 48. Postava – 16. Yunis. Diváci: 105 * HFK Třebíč – FC Fastav Zlín B
0:1 (0:0). Branka: 42. Višněvský (pen.). Diváci: Neuvedeno * MFK Vítkovice – MFK
Vyškov 2:1 (1:1). Branky: 3. Musiol, 90. Dvořák – 37. Urbančok. Diváci: 355 * 1.FC Slovácko B – SK HS Kroměříž 3:1 (2:1). Branky: 24. Kovář, 34. Kovář, 72. Kovář – 27. Steiner. Diváci: Neuvedeno * FC Viktoria Otrokovice – SK Uničov 0:2 (0:1). Branky: 16.
Hrubý, 78. Krč. Diváci: 315.

KAM NA MSFL - 15. KOLO:
středa 16.9.
středa 16.9.
středa 16.9.
středa 16.9.
středa 16.9.
středa 16.9.
středa 16.9.
středa 16.9.

16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
17:00

:

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

:
:
:
:
:
:
:

KAM NA MSFL - 7. KOLO:
sobota 19.9.
sobota 19.9.
sobota 19.9.
sobota 19.9.
sobota 19.9.
sobota 19.9.
neděle 20.9.
sobota 20.9.

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

:

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

:
:
:
:
:
:
:

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 6. 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
SK Uničov
FC Viktoria Otrokovice
MFK Vyškov
FC Velké Meziříčí
FC Zlín B
FC Hlučín
1.FC Slovácko B
SK HS Kroměříž
SK Spartak Hulín
HFK Olomouc
FK Mohelnice
MSK Břeclav
HFK Třebíč
SK Líšeň

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

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

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

13:6
11:5
10:4
15:6
18:7
10:10
8:9
9:6
12:13
7:11
12:13
6:9
7:11
8:15
6:14
4:17

16
15
13
11
10
10
9
7
7
7
6
5
5
5
4
4

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

Házená – 2. kolo Českého poháru

Sokol II
Prostějov
TJ Fatra Slavia
Napajedla

31
27

poločas.

16:12

Rozhodčí: Valášek – Vychodil. ŽK: 3:2. Vyloučení: 5:1.
Sedmičky: 2/2:10/7. Diváků: 40.
SESTAVA
A BRANKY
PROSTĚJOVA:

Určice

0

Šternberk

5

TJ Sokol

DALŠÍ VÝSLEDKY 6. KOLA

Hrubý, Zacpal – Kozlovský 6, Burget 3, T. Jurík 1, Chytil 1,
Bečička 1, Procházka 1, Šestořád 1, Čižmárik 1, Bokůvka 1
Mikulka 5, Kosina 10.
Trenér: Svatopluk Ordelt.

FK

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

„Dovolil bych si říci, že jsme si vypracovali
více brankových příležitostí...“
trenér Jestřábů Kamil PŘECECHTĚL
strana 40
WSM LIGA - 2. kolo

Budějovice

2

7

Prostějov

(1:1, 3:0, 3:1 )

Branky a nahrávky: roBranky a nahrávky: 1. Heřman (Vráblík, Straka), 29.
Prokeš (Mikyska, Kuchejda), 30. Nouza (Heřman), 35. Guman (Mucha), 43. Heřman
(Suchánek, Straka), 54. Žálčík (Škoda, Rob), 55. Kuchejda (Švihálek, Mikyska) – 18.
Mojžíš (Drtina), 52. Kajaba. Rozhodčí: Doležal - Čížek, Křivohlavý. Vyloučení: 5:6.
Využití: 3:1. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 45:23. Diváků: 5 227.
SESTAVA
BENÁTEK:

Schwarz – Říha, Čermák, Jandejsek, Havlín, Kalina, Kajínek, Čakajík, Pabiška – Dlouhý, Jonák, Víšek – Ordoš,
Plodek, D. Špaček – Hrníčko, Volf, Miškovský – Černoch,
Volek, Matějček.
Trenér: Jiří Čelanský.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

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

Poločas: 0:3

Kostelka – Zelina, Cetkovský, Lakomý (86. Zacpal), Gottvald – Zabloudil (46. Plajner), Surala (26. Zapletal), Bokůvka,
Halouzka, Hochman – Trajer.
Trenér: Evžen Kučera.

„Budějovice nás od druhé třetiny přehrály,
hráči nepodali výkony, jaké jsme od nich
očekávali. Jsem zklamaný...“
„Byl to zápas blbec, nevyšlo nám vůbec nic.“
trenér Prostějova Kamil PŘECECHTĚL
trenér Kralic EVŽEN KUČERA
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DALŠÍ VÝSLEDKY 1. a 2. KOLA WSM LIGY
DALŠÍ VÝSLEDKY 6. KOLA PŘEBORU O KFS
Chválkovice - Litovel 1:1 (0:0), Hněvotín - Jeseník 0:1 (0:0), HFK Olomouc B - Medlov
1:3 (1:2), Mohelnice B - Želatovice 0:1 (0:0), Zábřeh - Dolany 2:2 (0:2), Kojetín - Velké
Losiny 0:0 (0:0)

KAM NA KRAJSKÝ PŘEBOR - 7. KOLO:
sobota 19.9.
sobota 19.9.
sobota 19.9.
sobota 19.9.
sobota 19.9.
sobota 19.9.
sobota 19.9.
sobota 19.9.

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

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

:
:
:
:
:
:
:
:

tabulku přeboru O KFS najdete na straně 27

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

Házená – 2. kolo Českého poháru

TJ Sokol
Kostelec na Hané-HK
TJ Sokol
Přerov

32

poločas.

14:15

Rozhodčí: Bečička a Horák. Žluté karty: 3:2. Vyloučení: 5:6.
Červená karta: Vymětal (K). Sedmičky: 8/3:2/1. Diváků: 80. Pětiminutovky: 2:2,
4:5, 6:8, 8:10, 12:12, 14:15, 15:17, 18:20, 22:25, 27:28, 28:30, 32:31.
SESTAVA
A BRANKY
KOSTELCE:

1. kolo: AZ Havířov – ČEZ Motor České Budějovice 2:5 (2:2, 0:2, 0:1).Branky: 13. Sztefek
(Staněk, Maliník), 15. Korím (Sedláček) – 6. Zíb (Švihálek, Mikyska), 7. Vráblík (Žálčík), 30.
Vráblík (Straka, Heřman), 39. Švihálek (Kuchejda, Žovinec), 50. Heřman (Vráblík, Straka).
Diváci: 1884 * HC Stadion Litoměřice – HC Dukla Jihlava 1:4 (0:0, 0:2, 1:2). Branky: 46.
Nedvídek (Berger, Doležal) – 28. Skořepa (Kaláb, Důras), 30. Flek (Důras), 42. Kohout (Seman),
60. Grebenyuk (Melenovský, Flek). Diváci: 920 * HC Slovan Ústí n/L – HC Most 3:1 (0:0, 1:1,
2:0). Branky: 23. Tůma (Kuchler, Smetana), 45. Kubica (Rys), 59. Vágner (Rys) – 40. Smolka
(Černý, Kubinčák). Diváci: 841 * Salith Šumperk – SK HS Třebíč 2:3SN (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0).
Branky: 5. Fořt (Vrdlovec, Holík), 25. Gewiese (Haas, Půhoný) – 17. Švec (Bilčík, Erat), 41. Švec
(Malena, Erat), rozh. náj. Dolníček. Diváci: 1000 * HC ZUBR Přerov – SK Kadaň 3:2 (1:0, 2:1,
0:1). Branky: 8. Chmelíř (Pšurný), 24. Dostálek (Grof), 38. Grof (Chmelíř, Procházka) – 21.
Mrázek (Kůs, Račuk), 42. Chlouba (Trefný). Diváci: 2258 * Rytíři Kladno – HC Slavia Praha
3:2 SN (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0). Branky: 22. Stach (D. Růžička), 26. Skuhravý, rozh. náj. Rudovský – 5.
Jurík (T. Doležal, Knot), 34. Čermák (Pavlin). Diváci: 3567.
2. kolo: SK Kadaň – Rytíři Kladno 4:2 (1:2, 1:0, 2:0). Branky: 13. Mrázek (Chlouba, Hejcman), 33. Kůs (Havel, Račuk), 51. Račuk, 53. Tejnor (Chlouba, Kůs) – 7. Bílek (Růžička,
Stach), 12. Strnad (Stach). Diváci: 500 * AZ Havířov – HC Stadion Litoměřice 6:2 (1:0, 4:1,
1:1). Branky: 2. Sztefek (Pechanec), 25. Sztefek (Pechanec), 26. Maliník (Sztefek), 27. Kanko
(Sedláček, Maruna), 30. Mazanec (Kalus, Bárta), 48. Lenďák (Staněk) – 36. Kalla (Ma. Procházka, Rousek), 53. Valášek (Doležal, Švagrovský). Diváci: 1616 * HC Slavia Praha – HC Benátky
nad Jizerou 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). Branky: 21. Hruška (Vas, Pavlin), 36. Vas (Robinson, Markovič).
Diváci: 1143 * SK HS Třebíč – HC ZUBR Přerov 3:1 (3:0, 0:1, 0:0). Branky: 1. Dolníček (Erat,
Svoboda), 10. Dočekal (Psota, Polodna), 18. Psota (Niko, Čejka) – 39. Hrazdira (Stoklasa). Diváci: 1470 * HC Most – Salith Šumperk 8:2 (1:1, 2:0, 5:1). Branky: 8. Kubinčák, 32. Havlíček
(Mical, Zeman), 39. Zeman (Alinč), 41. Zdeněk (Alinč), 48. Alinč (Zdeněk), 53. Smolka (Zeman, Slavíček), 54. Řehoř (Černý, Havlíček), 58. Havlíček (Baránek, Řehoř) – 19. Milfait (Půlpán,
Zdráhal), 48. Půhoný (Tomášek, Kaut). Diváci: 256 * HC Dukla Jihlava – HC Slovan Ústí nad
Labem 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Branky: 19. Skořepa (Grebenyuk), 23. Skořepa (Diviš, Alekseev), 40.
Štebih (Kohout, Grebenyuk), 45. Gríger (Dobrovolný) – 52. Kuchler (Rys, Kurka). Diváci: 1485.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 2. KOLE

www.vecernikpv.cz

Mayer, Varha – Popelka 1, Smékal 9, V. Prášil, Diviš 2, Grulich 4, Kopečný, Dostál, Vymětal 6, Varhalík 6, Oščádal, Švec
4, Říčař.
Trenér: Jiří Grepl.

„Obrat svědčí o morální síle kolektivu.
„Očekával jsem, že nás soupeř více potrápí
a možná i prohrajeme, ale vyšlo nám to perfektně.“ Bylo vidět, že kluci chtějí vyhrát“

prostějovský kouč SVATOPLUK ORDELT
strana 45

Schwarz – Říha, Čermák, Jandejsek, Havlín, Kalina, Kajínek, Čakajík, Pabiška – Dlouhý, Jonák, Víšek – Ordoš,
Plodek, D. Špaček – Hrníčko, Volf, Miškovský – Černoch,
Volek, Matějček.
Trenér: Jiří Čelanský.

Branky: 18. Hlaváček, 21. a 45. Jurečka, 62. a 81. Zifčák
Rozhodčí: Štětka – Motal, Kouřílek. ŽK: 52. Zelina, 56. Bokůvka (oba U). Diváků: 69.
SESTAVA
URČIC:

Prostějov

(0:0, 0:0, 0:0, 0:0 )

SESTAVA
BENÁTEK:

Poločas: 0:1

Branky: 11. Holoubek, 56. Pokorný
Rozhodčí: Hodaň – Boháč, Adamec. ŽK: 29. Troneček, 89. Novotný – 54. Škařupa.
SESTAVA
KRALIC:

1 sn 0

Branky a nahrávky: rozhodující nájezd Víšek. Rozhodčí: Pražák – Kreuzer, Štětina.
Vyloučení: 5:5. Bez využití. V oslabení: 0:0. Diváků: 280.

6. KOLO - Přebor Olomouckého KFS

3

nad Jizerou

* výsledky * statistiky * tabulky

trenér Kostelce JIŘÍ GREPL
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Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

Bodů

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

HC Motor České Budějovice
HC Dukla Jihlava
SK HS Třebíč
HC Slavia Praha
HC Most
AZ Havířov
SK Kadaň
HC Slovan Ústí nad Labem
HC ZUBR Přerov
Ryíři Kladno
HC Benátky nad Jizerou
LHK Jestřábi Prostějov
Salith Šumperk
HC Stadion Litoměřice

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

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

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

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

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

12:4
8:2
6:3
4:3
9:5
8:7
6:5
4:5
4:5
5:6
1:2
2:8
4:11
3:10

6
6
5
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
0

t
US Open - dvouhra, muži

US Open - dvouhra, ženy

osmifinále: Berdych (6) - Gasquet osmifinále: Kvitová - Kontaová (Brit.)
(12-Fr.) 6:2, 3:6, 4:6, 1:6.
7:5, 6:3. čtvrtfinále: Kvitová - Pennettaová (10-It.) 6:4, 4:6, 2:6.
Janov, challenger, muži
1.kolo:Pavlásek - Basso (It.) 7:5, 6:2. 2.kolo:
Pavlásek – Brkič (Bosna a Herceg.) 3:6, 1:6.

www.vecernikpv.cz

Pondělí 14. září 2015
www.vecernikpv.cz

výsledkový servis, soutěž

6. kolo: Chválkovice - Litovel 1:1, Kralice - Ústí
0:2, Hněvotín - Jeseník 0:1, HFK Olomouc B Medlov 1:3, Mohelnice B - Želatovice 0:1, Zábřeh
- Dolany 2:2, Určice - Šternberk 0:5, Kojetín Velké Losiny 0:0.
1.TJ Medlov
7 6 0 1 16:8 18 12
2.Sokol Lázně Velké Losiny 7 5 2 0 25:6 17 5
3.FK Jeseník
7 5 2 0 18:8 17 5
4.FK Šternberk
7 5 1 1 18:7 16 4
5.Sokol Ústí
7 4 2 1 19:7 14 5
6.FC Dolany
7 2 3 2 15:9 9 -3
7.FK Mohelnice B
7 3 0 4 6:8 9 -3
8.FC Hněvotín
7 2 2 3 16:15 8 -1
9.FK Kojetín-Kovalovice 7 2 2 3 9:13 8 -7
10.SK Sulko-Zábřeh
7 2 2 3 7:12 8 -7
11.FC Želatovice
7 2 1 4 9:16 7 1
12.1.HFK Olomouc B
7 2 1 4 12:20 7 -2
13.Sokol Určice
7 2 0 5 11:16 6 -9
14.TJ Tatran Litovel
7 1 2 4 7:16 5 -1
15.FC Kralice na Hané 7 1 2 4 4:17 5 -4
16.SK Chválkovice
7 0 2 5 5:19 2 -7

5.TJ Haná Nezamyslice 6
6.1.FC Viktorie Přerov B 6
7.TJ Sokol Tovačov
6
8.TJ Sokol v Pivíně 6
9.FK Nemilany
6
10.FC Kostelec na Hané 6
11.Vrchoslavice
6
12.Sokol Újezdec
6
13.Sokol Horní Moštěnice6
14.Sokol Ústí B
6

2
3
3
3
2
2
2
2
2
1

3
0
0
0
1
1
1
0
0
3

1
3
3
3
3
3
3
4
4
2

9:7 9
9:9 9
9:10 9
10:15 9
12:11 7
12:14 7
9:14 7
7:7 6
13:16 6
10:14 6

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

I.B SK. „B“ MUŽI:

6. kolo: Zvole - Libina 2:1, Jesenec - Hvozd 2:0,
Babice - Otinoves 3:5, Nové Sady B - Leština 4:0,
Slavonín - Postřelmov 0:0, Velká Bystřice - Paseka 4:2,
Protivanov - Doloplazy 2:0.
1.SK Velká Bystřice
6 6 0 0 28:11 18 9
2.SK Jesenec
6 4 1 1 14:5 13 1
3.Otinoves
6 4 0 2 12:1012 3
4.TJ Postřelmov
6 3 2 1 7:3 11 5
5.Sokol Protivanov 6 3 2 1 9:7 11 -1
6.FK Nové Sady B
6 3 1 2 17:11 10 1
7.Sokol Slavonín
6 3 1 2 12:7 10 1
8.Sokol Paseka
6 3 1 2 16:1310 4
I.A SK. „A“ MUŽI:
9.SK Zvole
6 2 2 2 6:8 8 -1
6 2 0 4 8:11 6 0
6. kolo: Česká Ves - Hlubočky 4:1, Bělkovice - 10.Libina
Maletín 2:1, Dubicko - Černovír 0:0, TJ Štěpánov 11.TJ Sokol Doloplazy 6 1 1 4 8:14 4 -5
6 1 1 4 10:18 4 -5
- Bohuňovice 1:4, Konice - Rapotín 0:2, Haňovice 12.Sokol Leština
13.FC Hvozd
6 0 2 4 3:15 2 -7
- Moravský Beroun 2:1, Loštice - Troubelice 3:3.
6 0 0 6 10:27 0 -12
1.Doubrava Haňovice 6 5 1 0 24:6 16 4 14.Sokol Babice
2.TJ JISKRA Rapotín 6 5 0 1 21:7 15 6
MS LIGA DOROSTU U-19
3.SK Bělkovice-Lašťany 6 4 1 1 13:8 13 4
4.FK Bohuňovice
6 4 0 2 17:11 12 3 6. kolo: Hodonín - Sparta Brno 2:2, Třinec - FC Hlučín
5.Sokol Konice
6 3 1 2 12:8 10 -2 2:1, SK Líšeň - Vítkovice 1:2, 1.SK Prostějov - HFK
6.SK Řetězárna
6 3 1 2 11:10 10 4 Olomouc 2:0, Znojmo - MFK Vyškov 2:2, Šumperk 7.TJ Sokol Troubelice 6 2 3 1 13:13 9 0 Frýdek-Místek 2:2.
8.Slovan Černovír
6 2 1 3 10:11 7 -2 1.MFK Vítkovice
4 4 0 0 8:3 12 9
9.FC Dubicko
6 2 1 3 7:10 7 -2 2.MFK Frýdek-Místek 5 3 1 1 14:5 10 4
10.SK Loštice
6 2 1 3 12:16 7 -5 3.SKH Slavia Kroměříž 4 3 0 1 8:4 9 3
11.FK Hlubočky
6 2 1 3 15:21 7 1 4.FC Hlučín
5 3 0 2 9:5 9 3
12.TJ Štěpánov
6 1 0 5 6:21 3 -9 5.FK Šumperk
5 2 1 2 4:7 7 -2
13.TJ Moravský Beroun 6 0 2 4 9:15 2 -7 6.FK Hodonín
5 2 1 2 6:11 7 -2
14.TJ Maletín
6 0 1 5 9:22 1 -2 7.1.SK Prostějov
4 2 0 2 8:5 6 0
8.SK Líšeň
4 2 0 2 6:5 6 -3
I.A SK. „B“ MUŽI:
9.FK Fotbal Třinec
5 2 0 3 5:8 6 -3
6. kolo: Opatovice - Beňov 2:4, Slatinice - Plumlov 10.1.SC Znojmo FK 5 1 2 2 7:8 5 -4
4 1 1 2 5:6 4 -2
2:1, Náměšť n. H. - Lipník n. B. 0:2, Čechovice - 11.1.HFK Olomouc
5 0 2 3 5:10 2 -4
Klenovice 3:1, SK Lipová - Všechovice 5:2, Brodek 12.MFK Vyškov
13.FC Sparta Brno
5 0 2 3 5:13 2 -4
u Přerova - Mostkovice 7:1, Bělotín - Lutín 0:3.
1.TJ Sigma Lutín
6 5 0 1 21:3 15 6
MS LIGA DOROSTU U-17
2.SK Lipová
6 5 0 1 14:8 15 3
3.FC Beňov
6 3 3 0 18:11 12 6 6. kolo: Baník Ostrava - Fastav Zlín nehlášeno, Zbrojovka
4.FK Lipník n. Bečvou 6 4 0 2 14:7 12 6 Brno - 1.FC Slovácko nehlášeno, Sigma Olomouc Vítkovice 9:0, HS Kroměříž - SFC Opava 0:0, Karviná
5.TJ Sokol Bělotín
6 3 2 1 10:8 11 -1 - Hodonín 6:0, FC Hlučín - Vysočina Jihlava 0:6, MFK
6.SK Slatinice
6 3 0 3 9:13 9 0 Vyškov - Třinec nehlášeno, Frýdek-Místek - Znojmo 5:0,
7.TJ Sokol Klenovice n. H. 6 2 1 3 8:11 7 -2 1.SK Prostějov - HFK Olomouc 6:3.
8.TJ Sokol Čechovice 6 2 1 3 8:12 7 -2 1.SK Sigma Olomouc 9 8 1 0 53:2 25 10
9.Tatran Všechovice 6 2 1 3 13:18 7 -2 2.FC Baník Ostrava 8 8 0 0 44:7 24 15
8 8 0 0 34:4 24 12
10.FK Brodek u Přerova 6 1 3 2 8:4 6 -6 3.FC Fastav Zlín
11.FKM Všechovice
6 1 2 3 11:13 5 -4 4.FC Zbrojovka Brno 8 8 0 0 34:4 24 12
12.Oresvo Sokol Plumlov 6 1 2 3 9:15 5 -1 5.MFK Frýdek-Místek 9 7 0 2 53:1321 6
13.TJ Sokol Mostkovice 6 1 1 4 7:18 4 -5 6.MFK OKD Karviná 9 6 1 2 38:1319 4
7.FC Vysočina Jihlava 8 5 1 2 26:9 16 4
14.SK Náměšť na Hané 6 1 0 5 6:15 3 -6
8.1.FC Slovácko
7 5 0 2 25:7 15 6
I.B SK. „A“ MUŽI:
9.SKH Slavia Kroměříž 9 4 2 3 11:2114 -1
10.1.SK Prostějov
9 3 1 5 28:2810 -5
6. kolo: Horní Moštěnice - Čekyně 3:2, FK Nemilany 11.MFK Vyškov
8 3 1 4 16:5410 -2
- Dub n.Moravou 4:2, Ústí B - Kostelec 2:2, Přerov 12.Slezský FC Opava 9 2 1 6 10:26 7 -8
B - Tovačov 2:1, Troubky - Nezamyslice 0:0, 13.MFK Vítkovice
9 2 0 7 8:33 6 -6
14.FK Fotbal Třinec
8 1 1 6 8:11 4 -8
Vrchoslavice - Pivín 1:2, Kojetín B - Újezdec 1:0.
1.FK Kojetín-Kovalovice B6 4 1 1 16:1013 1 15.1.SC Znojmo FK 9 1 1 7 5:42 4 -8
9 1 0 8 11:47 3 -9
2.FK Troubky
6 4 1 1 15:1013 1 16.FC Hlučín
9 0 0 9 8:42 0 -12
3.Sokol Čekyně
6 3 1 2 14:11 10 4 17.1.HFK Olomouc
9 0 0 9 2:51 0 -15
4.Sokol Dub n.Moravou 6 3 0 3 20:17 9 0 18.FK Hodonín

1. LIGA NOHEJBALU MUŽŮ
semifinále play off - 2. zápas

TJ Sokol I Prostějov
Nohejbal Žatec

2:5

1. zápas 3:5,
konečný stav série: 0:2,
postupuje Žatec

Rozhodčí: Spáčil, Jonák. Diváků: 50.
sestava Prostějova: Valenta, Ftačník, Husařík, Matkulčík, Šlézar, Příhoda,
Omelka.
Trenér: Richard Beneš.
sestava Žatce: O. Vít, P. Vít, Dráždil, Pecina, Brehm, Zlatohlávek, Sýs.
Hrající trenér: Vojtěch Sýs.

KP DOROSTU U19

6. kolo: Černovír - Velký Týnec 5:0, Velké Losiny Určice 1:2, Chválkovice - Lipník n. B. 1:3, Opatovice
- Mohelnice 2:8, Chomoutov - Nové Sady 2:1, FK
Nemilany - Šternberk 1:3, Kostelec - Konice 7:0.
1.Sokol Chomoutov 6 5 1 0 16:4 16 4
2.FK Mohelnice
6 4 1 1 25:9 13 4
3.FK Šternberk
6 4 1 1 12:7 13 4
4.Sokol Určice
6 4 0 2 28:1612 6
5.FK Nemilany
6 3 1 2 15:1110 -2
6.FC Kostelec na Hané 6 3 1 2 20:1710 -2
7.FK Lipník n. Bečvou 6 3 1 2 16:1410 4
8.Slovan Černovír
6 3 0 3 23:16 9 0
9.FKM Všechovice
6 2 2 2 16:21 8 -1
10.Sokol Velké Losiny 6 2 0 4 15:14 6 -3
11.FK Nové Sady
6 2 0 4 11:17 6 -3
12.Sokol Konice
6 1 1 4 12:26 4 -5
13.Sokol Velký Týnec 6 1 0 5 9:32 3 -3
14.SK Chválkovice
6 0 1 5 8:22 1 -8
II. TŘÍDA

6. kolo: Skalka - Haná Prostějov 1:3, Zdětín - Určice B
3:1, Držovice - Smržice 2:3, Čechovice B - Sokol Olšany
3:1, Přemyslovice - Otaslavice 2:3 np, Brodek u PV Vrahovice 2:5, Horní Štěpánov - Němčice 2:1 np.
1.TJ Haná Prostějov 6 5 0 1 17:5 15 9
2.FK Němčice n/H.
6 4 2 0 15:4 15 3
3.FK Skalka 2011
6 4 1 1 15:7 13 1
4.Sokol Horní Štěpánov 6 3 2 1 14:6 12 -3
5.Sokol Vrahovice
6 2 3 1 14:8 10 -5
6.Sokol Zdětín
6 2 2 2 13:9 9 -3
7.Sokol Určice B
6 3 0 3 11:13 9 3
8.TJ Sokol Čechovice B 6 2 2 2 12:13 8 -4
9.Brodek u Prostějova 6 2 1 3 10:14 8 -4
10.TJ Smržice
6 2 1 3 8:13 7 -2
11.Sokol Otaslavice
6 1 2 3 11:17 7 -5
12.Sokol Olšany
6 1 1 4 6:11 5 -4
13.Sokol Přemyslovice 6 0 3 3 3:8 5 -10
14.Sokol Držovice
6 1 0 5 5:18 3 -6
III. TŘÍDA

6. kolo: Ptení - Kostelec B 3:1, Bedihošť - Čechy p.K.
8:2, Tištín - Vícov 0:3, Protivanov B - Nezamyslice B 7:0,
Kladky - Brodek u Konice 0:5, Dobromilice - Výšovice 2:0.
1.FC Ptení
4 4 0 0 11:3 12 6
2.Sokol Vícov
4 3 0 1 12:7 9 3
3.FC Kostelec na Hané B 4 3 0 1 10:6 9 6
4.F.C. Výšovice
4 2 1 1 13:5 8 2
5.Sokol Bedihošť
4 2 1 1 16:10 8 2
6.FC Dobromilice
4 2 1 1 11:4 7 -5
7.Sokol Tištín
4 2 1 1 8:7 7 -2
8.Jiskra Brodek u Konice 4 1 1 2 11:6 5 -1
9.Sokol Protivanov B 4 1 1 2 10:10 4 -5
10.TJ Sokol Kladky
4 0 1 3 5:17 2 -7
11.TJ Haná Nezamyslice B 4 0 1 3 2:14 1 -8
12.Sokol Čechy p. K. 4 0 0 4 5:17 0 -3
IV. TŘÍDA

6. kolo: Pavlovice - Přemyslovice B nehlášeno,
Biskupice - Pivín B nehlášeno, Želeč - Mostkovice B 0:4,
Plumlov B - Tvorovice nehlášeno.
1.TJ Sokol Mostkovice B 4 4 0 0 21:2 12 6
2.TJ Sokol v Pivíně B 3 2 1 0 6:3 7 1
3.Oresvo Sokol Plumlov B 2 2 0 0 11:2 6 3
4.Sokol Tvorovice
3 2 0 1 8:11 6 0
5.Pavlovice u Kojetína 3 1 1 1 7:5 4 1
6.Sokol Přemyslovice B 2 1 0 1 4:3 3 0
7.Brodek u Prostějova B 3 0 0 3 5:13 0 -3
8.Želeč
3 0 0 3 2:12 0 -6
9.TJ Biskupice
3 0 0 3 5:18 0 -3

Výsledky jednotlivých zápasů:
Valenta, Matkulčík (Husařík) - P. Vít, O. Vít
0:2 (4:10, 5:10), Ftačník, Šlézar - Dráždil, Pecina 2:1 (10:7, 6:10, 10:7), Valenta, Ftačník,
Husařík - O. Vít, Brehm, Zlatohlávek 0:2 (3:10,
9:10), Matkulčík, Příhoda, Šlézar - P. Vít, Sýs,
Dráždil 1:2 (10:5, 8:10, 7:10), Valenta - O. Vít
0:2 (3:10, 4:10), Ftačník, Valenta, Husařík Dráždil, P. Vít, Sýs (Pecina) 2:0 (10:8, 10:9),
Matkulčík, Příhoda, Šlézar (Omelka) - O. Vít,
Brehm, Zlatohlávek 0:2 (7:10, 4:10)

Foto: Zdeněk Vysloužil

PROSTĚJOV Triumfátorem pátého kola naší tipovačky FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU se stal
Jaroslav KARÁSEK. Expert z Prostějova prokázal opravdu obdivuhodný přehled o regionálním fotbalovémdění,kdyžzdevítitipovanýchzápasůmuuteklypouhédva.ZmýlilsepouzeuvýhryNěmčic
sBrodkemuProstějova,kdedávalremízuazápasuSmržice- Zdětín,kdevěřilhostům.Majstrštykem
se ukázaly zejména dvě trefené plichty a také nečekaná výhra Otinovsi. GRATULUJEME!
(zv)

Osm bodů k dobru…
Šesté soutěžní kolo naší tipovačky - FOTBALOVÁ DEVÍTKA
VEČERNÍKU, se odehrálo v režii
prozatímního suveréna Kuby Jamricha! Odborník, jenž ovládá i
celkové pořadí, se dostal na metu
dvanácti bodů z možných patnácti
a vytřel zrak vší konkurenci! V celkovém hodnocení pak má obří
náskok osmi bodů, před druhým
Edou Drtilem a dokonce devítibodový na třetího Oldu Lošťáka.
Již druhé podzimní vítězství přineslo
Jamrichovi sedm přesných tipů. Spletl
se pouze u Čechovic, kde předpokládal remízu a ten samý tip dal i na zápas
Vrchoslavice – Pivín.
O druhou a třetí příčku se dělí s deseti
body Zbyněk Lošťák a Jitka Vlachová,
kteří se mohou v redakci zastavit pro
drobné reklamní předměty.
Jak jste tipovali? Největší tutovkou
se ukázaly domácí výhry prostějovského „eskáčka“ a Jesence. Vůbec jste
naopak nepočítali s venkovními triumfy Pivína a Vrahovic.
Výsledky 6. kola: 1. 1.SK Prostějov –
Břeclav 3:2 (60 správných tipů) 2. Čechovice – Klenovice 3:1 (31) 3. Vrchoslavice – Pivín 1:2 4. Jesenec – Hvozd
2:0 (60) 5. Skalka – Haná Prostějov
1:3 (21) 6. Držovice – Smržice 2:3
(16) 7. Čechovice B – Olšany 3:1 (53)
8. Přemyslovice – Otaslavice 2:2 (21)
9. Brodek u Pv – Vrahovice 2:5 (11).
Pořadí 6. kola: 1. Jakub Jamrich
12 bodů. 2.-3. Zbyněk Lošťák a Jitka Vlachová oba 10. 4.-7. Vladimír
Kaštyl, Eva Mičková, Martin Slatina a
Jiří Svobodník všichni 9. 8.-15. Libor
Nakládal, Oldřich Trávníček, Vladimír Franc, Oldřich Lošťák, Vladimír
Krč, Lubomír Klus, Lenka Karásková,
Dušan Vrána všichni 8. 16.-24. Pavel
Novák, Antonín Glouzar, Petr Müller,
Miloš Lošťák, František Patz, Josef Németh, Rostislav Spáčil, Lukáš Frys, Miloslav Brázda všichni 7. 25.-36. Zdeněk
Jurenka, Bob Hála, Rudolf Trefený, Antonín Daněček, Michal Petržela, Stanislav Konupka, Anna Svobodníková,
Eduard Drtil, Vlastimil Rybařík, Evžen
Holub, Petr Musil, Ladislav Šťastný
všichni 6. 37.-47. Roman Ryba, Jan
Kolařík, Tereza Kučerová, Jan Podhorný, Květoslava Nejezchleba,Miroslav
Slezák, Jan Vysloužil, Miluše Musilová,
Josef Soldán, Antonín Hlavinka, Alois
Krátký všichni 5. 48.-58. Lukáš Antl,
Jaroslav Karásek, David Blahák, Josef
Trubka, Majka Lusková, Petra Halousková, Eva Halousková, Petr Látal,
Roman Prokeš, David Gryglák všichni
4. 59.-69. Kamil Kohoutek, Roxana
Müllerová, Ladislav Pírek, František
Svobodník, Jiří Paul, Jaroslav Kouřil,
Jaromír Přecechtěl, Petra Spáčilová,
Metoděj Hloušek, František Smolka
všichni 3.
Celkové pořadí po 6. kolech:
1. J. Jamrich 57. 2. E. Drtil 49. 3. O.
Lošťák 48. 4. Z. Lošťák 47. 5. L. Karásková 44. 6. V. Kaštyl 43. 7.-8. R. Trefený a E. Holub oba 42. 9.-11. R. Müllerová, A. Daněček a J. Soldán všichni
40. 12.-16. A. Krátký, P. Halousková,
K. Kohoutek, D. Gryglák a L. Klus
všichni 39. 17.-19. L. Šťastný, J. Kolařík a J. Přecechtěl, všichni 38. 20.-23.
A. Glouzar, A. Hlavinka, M. Petržela
a D. Blahák všichni 37. 24.-26. J. Németh, L. Pírek a P. Müller všichni 36.
27.-29. R. Ryba, O. Trávníček a E.
Halousková všichni 35. 30.-31. J. Karásek a J. Svobodník oba 34. 32.-36.
L. Antl, P. Musil, R. Vičar, F. Smolka
a M. Hloušek všichni 33. 37. P. Látal,
32. 38.-40. L. Nakládal, T. Kučerová,
J. Vlachová všichni 31. 41.-42. M.
Slezák a R. Prokeš oba 30. 43.-45. E.
Mičková, T. Frňka a D. Vrána všichni
29. 46. F. Svobodník 28. 47. S. Konupka, 27. 48.-49. A. Svobodníková a
J. Paul oba 26. 50.-51. J. Vysloužil a F.
Patz oba 25. 52.-54. B. Hála, J. Trubka
a a M. Lusková, všichni 23. 55.-56.
F. Sedlák a M. Brázda oba 22. 57. J.
Kroupa 21. 58. M. Slatina 19. 59.-60.
V. Franc a M. Lošťák oba 15. 61. R.
Spáčil, 13. 62. V. Rybařík 12. 63.-64.
J. Kaprál a M. Musilová oba 9. 65.66. V. Krč a J. Sklenář oba 8. 67.-68.
L. Frys a P. Novák oba 7. 69.-70. Z.
Jurenka a R. Motal oba 6. 71.-72. K.
Nejezchleba a J. Podhorný oba 5. 73.74. P. Spáčilová a J. Kouřil oba 3. (zv)

7. kolo
PROSTĚJOV Podzimní část fotbalové sezóny je už definitivně 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 máte možnost být soutěžně-zábavnou formou součástí aktuálního dění na zelených trávnících a jsme
rádi, že neustále evidujeme nové tipéry, přičemž ti stávající jsou nám věrni. Obě skutečnosti nás pochopitelně těší. Celkový počet aktivních tipérů
se blíží počtu sedmdesát, a kdo se ještě do naší soutěže nezapojil, má stále
šanci. O zajímavé ceny se totiž hraje každý týden a vyhrát můžete klidně
hned napoprvé! 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 prozatím stále utajené překvapení...
Už příště se můžete těšit na jistou inovaci a novou dávku cen.
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 sedmého kola se může těšit opět 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 a také MĚSÍČNÍ
PŘEDPLATNÉ VEČERNÍKU.

TIPOVACÍ KUPÓN

FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 7. KOLO
TIP

1

0

2



PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

1. Uničov - 1.SK Prostějov
2. Klenovice n.H. - Lipová
3. Vrahovice - Horní Štěpánov
4. Otaslavice - Brodek u Pv
5. Olšany u Pv - Přemyslovice
6. Němčice n.H. - Skalka
7. Smržice - Čechovice „B“



KRAJSKÝCH A OKRESNÍCH FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ

Jamrich
slaví double!

8. Kostelec n.H. „B“ - Bedihošť
9.BrodekuKonice-Dobromilice

Jméno a příjmení
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon
Vyplněný kupón zašlete poštou nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608
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1DXQLNiWQtYëVWDYĚMVRX OPĚT TÝMY PROSTĚJOVA A KOSTELCE NA HANÉ
ÅY\ŐH]DQpµSRUWUpW\DNW\ÿLSRV
vidět i jeho realistické kresby
z Drahanské vrchoviny, na nichž
holandský
profesor
zachytil
například posed u Seče či výhled na
Rozstání.
„Právě do Seče jezdíme se Zuzanou
na chatu, kterou vlastní její rodiče.
Malba nejrůznějších posedů se
mi stala vášní. V Holandsku nic
podobného nemáme,“ prozradil
Večerníku Maarten Welbergen,
jehož partnerka se pak prezentovala
malbami zátiší inspirovaných mimo
jiné čtyřmi přírodními živly. „Při
jejich tvorbě se snažím vytvořit
určitý příběh a dodat jim i duchovní
rozměr. Inspiruji se přitom indickou
mytologií,“ popsala Zuzana Albrechtová.
Že se holandský umělec umí zdatně
ohánět nejen štětcem, ale i kordem
dokázal v závěru vernisáže. Přímo
v muzejních prostorách se Maarten
Welbergen utkal s půvabnou
a zároveň velmi hbitou slečnou
Dominikou z Olomouce...
Výstava obou autorů vznikla díky
spolupráci Galerie umění Prostějov
vedené Jindřichem Skácelem
s Muzeem a galerií Prostějov. „Po
velmi úspěšné výstavě Andy Warhola a loňském projektu Gender
zaměřeném zejména na mladou
generaci je to náš třetí společný
počin,“ připomněla kurátorka
výstavy Kamila Husaříková. Celou
vernisáží pak hudebně provedl populární klavírista a zpěvák Elton ‘Elly
Jay’ Lodewyk.
Výstava Maartena Welbergena
a Zuzany Albrechtové bude
v sálech hlavní budovy Muzea
a galerie v Prostějově k vidění až
do 22. listopadu.

908=(89<67$98-(ð3,Ġ.29ă
+2/$1'6.ă0$/Ìì63$571(5.28
PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek byla v prostějovském muzeu a galerii
slavnostní vernisáží zahájena výstava, jejíž rámec přesahuje hranice nejen tohoho regionu. Vždyť díla profesora umění na akademii
v Amsterdamu Maartena Welbergena a jeho životní partnerky
Zuzany Albrechtové nazvaná „Near to reality“ - v překladu „blízko
k realitě“ - nejsou k vidění každý den a jen tak leckde. Už samotný
název nebyl vybrán náhodně. Na prodejní výstavě lze spatřit zejména velmi realisticky vyvedené (auto)portréty holandského mistra
a stejně tak pojatá zátiší jeho partnerky. PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl
u toho, když oba umělci dorazili na Hanou...
jsem siluety z obrazu vyřezávat.
Figury díky tomu vystoupily do
prostoru a malba tím dostala
výraznou dynamiku,“ představil
tuto techniku samotný autor, který
společně se svojí partnerku žije půl
roku v Amsterdamu a druhou část
roku v Morkovicích-Slížanech
nacházejících se na hranici
kroměřížského a prostějovského
regionu. Kromě autoportrétů
a několika aktů tak lze na výstavě

ků sestavy, ovšem letos se to po zdravotní stránce zatím zdá být v pořádku.
Dlouho očekávaný posun z nevýrazného středu tabulky směrem výš by tak
mohl nastat.
A Kostelec ukazuje, že zkušení hráči
zatím stále úspěšně stačí svým soupeřům, zdárně se zapojují i někteří
mladíci. Tento znak naposledy přinesl
páté místo jen bod za „bramborovými“
Napajedly. I vzhledem k dosavadním
vystoupením by se pak jeho fanoušci
mohli těšit na pokračování v rámci současných možností úspěšného období
a pohybu v těch lepších patrech.

8ÚUVCXCQDQWCWVQTčX\PKMNCFÊM[URQNWRT¾EK)CNGTKGWO÷PÊ2TQUV÷LQXXGFGPÆ,KPFąKEJGO
2TQUV÷LQX\CUVQWRGPÆąGFKVGNGO&CPKGNGO<¾FTCRQWKMWT¾VQTMQWGZRQ\KEG-COKNQW

Švec:„Byli
jsme nervózní“

BYLI JSME
U TOHO

KOSTELEC NA HANÉ Od stavu 6:5 platícího ve dvanácté minutě to trvalo déle než tři čtvrtě
hodiny hry, než se kostelečtí házenkáři opět dostali do vedení.
Hned sedmkrát se jim sice podařilo srovnat, následný krok se
jim ale nedařil. Změnil to teprve
Martin Švec, jenž nejprve necelé
čtyři minuty před koncem srovnal na 30:30, aby následně svou
další střelou dal domácím náskok. Jeho trefa sice ještě nebyla
vítězná, znamenala však potřeb0C \¾X÷T XGTPKU¾åG RąÊOQ X RTQUVQT¾EJ RTQUV÷LQXUMÆJQ OW\GC /CCTVGP 9GNDGTIGP ný psychický zlom...
ƔƔ Jak se vám líbil souboj proti
PGLGPwV÷VEGOCNGKMQTFGO
Přerovu?
„Snažili jsme se vyhrát a nakonec
se to podařilo. Po celou dobu bylo
utkání vyrovnané, i když nám v
první půlce utíkali. Stále jsme byli
schopni to dotáhnout a srovnat, ke
konci se to pak převrátilo na naši
stranu.“
Celý rozhovor najdete na našem
webu www.vecernikpvcz.

Rozhovor se zajímavou osobností

Z. Albrechtová: „Vášní mého
partnera se staly posedy“
PROSTĚJOV Akademická malířka Zuzana Albrechtová pochází z Morkovic-Slížan a ve
Vizovicích se vyučila kosmetičkou. Malovala sice od mala, ale
k samotnému studiu malířství se
dostala až poté, co odcestovala
do Holandska nejprve jako au-pair. V současné době společně
se svým partnerem Maartenem
Welbergenem vystavuje v prostějovském muzeu. Večerníku
poskytla při čtvrteční vernisáži
exkluzivní interview...

Martin Zaoral
ƔƔ Jak jste se vy dva vůbec seznámili?
„Ve dvaadvaceti letech jsem se rozhodla postavit na vlastní nohy a jako au-pair odjela do Holandska. Po čtyřech
letech jsem byla přijata na amsterdamskou akademii, kde Maarten učí. Sblížili jsme se a už pět let jsme už spolu.“
ƔƔ Vy sama jste akademii loni dokončila. Čemu se nyní věnujete?
„Hodně maluji. V současnosti to jsou
hlavně zátiší a mandaly. Při vytváření

Rozhovor s předsedou oddílu i trenérem Prostějova nejen o právě začínající sezoně
PROSTĚJOV Nástupcem Aloise Juríka na pozici hlavního kouče„A“týmu Sokola II Prostějov se v létě stal Svatopluk Ordelt. Dosavadní
hrající asistent se rozhodl přerušit aktivní kariéru a právě končící
předsezónní období strávil čistě v civilu, byť je stále v případě nutnosti připraven vypomoci i na palubovce. Na prahu nové sezony je
optimistou a věří v převahu vítězství nad porážkami. S ještě větším
optimismem pak hledí do budoucnosti. K tomu mají napomoci
i nábory, spolupráce se Základní školou Dr. Horáka v Prostějově i
Regionálním házenkářským centrem Velká Bystřice. Naopak v případě budování vlastní haly nejsou vyhlídky zatím příliš růžové. I nadále tak budou prostějovští hráči mít domácí prostředí v tělocvičně
Reálného gymnázia ve Studentské ulici. K domácím utkáním se tu
„áčko“ zpravidla vydá každou sobotu od sedmnácti hodin.
ƔƔLetní příprava finišuje, uskutečnila
se podle vašich představ?
„Víceméně ano. Začali jsme v půlce července a první měsíc jsme byli venku U
Kalicha, kde se nabírala hrubá síla. Pak
jsme se přesunuli do haly, kde se zaměřili
na přípravu s míčem. Od půlky srpna už
byla i lepší docházka, protože skončily
dovolené, takže z tohoto pohledu panuje
spokojenost. Pilovali jsme všechny prvky
házené - obranu, útok, kombinace, oživení herních situací, což se doufám povedlo. Absolvovali jsme dvě kola Českého
poháru a byli na turnaji ve Velké Bystřici,
kde to splnilo účel, a vyzkoušeli jsme si
hráče na jednotlivých postech.“
ƔƔPůjdete do sezony v plné síle?
„Doufám, že jo. Sestava se nezměnila, nikdo neodešel, nikdo nepřichází. Naopak
vrátili se dlouhodobě zranění Martin
Bečička s Pavlem Šestořádem, David
Jurečka je po operaci kolene. Poslední
zprávy jsou takové, že by měl být zdravý,
ale přípravu absolvoval volným tempem.
Do zápasů s ním počítám, když ovšem
doktor potvrdí, že může hrát, je to naše
nejlepší pravé křídlo. Na druhou stranu
asi nevydrží hrát celý zápas, takže v tomto směru nastane malé oslabení. Dále má
Jirka Kozlovský problémy s loktem a stále
ještě není stoprocentní. Na trénincích se
s námi sice objevil Tolja Vasiljev, ale to se
uvidí až v sezoně, jestli se dostane do zápa-

sů. Dva tři roky nehrál, takže uvidíme, jak
mu to půjde a jestli bude schopen hrát.“
ƔƔ V jakém stavu je nyní právě Vasiljev?
„Ještě za nás v žádném zápase nenastoupil
a zatím s ním tedy ani nepočítám. Pouze
s námi trénuje, už jen toto je však pro nás
při jeho zkušenostech přínosem. Měl
problémy s rukou i s nohou a sám neví,
jak na tom bude zdravotně. Pokud bude
zdravotně v pořádku, časově schopen a
také ochoten za nás hrát, tak vyřídíme
přestup. Teď je to ale otevřená otázka a
zpočátku určitě hrát nebude. Až vyloženě potvrdí, že zdravotně může a je to bez
problémů.“
ƔƔ Jaké máte varianty pro pravé křídlo, kdyby Jurečka ještě nemohl hrát?
„Pořád jsem v záloze já, ale jen jako záloha
zálohy. (smích) Počítám určitě s dorostencem Honzou Čelovským, jenž za nás
již loni hrál, je šikovný a levák, takže taky
není co řešit. Dále máme křídla Tomáše
Chytila, Michala Burgeta, Tomáše Čižmárika a Pavla Procházku. Z nich může
hrát Chytil bez problémů vpravo a Burget taky. Nastoupil v poháru a nehrál tam
špatně. To jsou záložní varianty místo Davida, až bude zdravý, tak je to jeho první
post.“
ƔƔZatím jste si to tedy se svým návratem na palubovku nerozmyslel?
„Beru to vyloženě skutečně jen jako zálo-

hu. Pokud budu v pozici trenéra, tak hrát
nechci, ze hřiště je to těžká pozice koučovat. Člověk ne vše vidí jako z lavičky, jsou
tam i emoce plynoucí z únavy. Navíc z
postu křídla je to nereálné, kdybych byl
střední spojka, tak bych měl větší rozhled.
Na druhou stranu, jestliže budou zranění,
nemoci, pracovní povinnosti, tak vypomůžu. Hrát bych chtěl, to je to nejlepší na
sportu, ale chápu, že v roli trenéra to bude
bez hraní.“
ƔƔZměnila se podle vás přes léto kvalita soutěže?
„Postoupil k nám Tišnov, jehož si pamatuji čtyři pět let zpátky. Přichází sice ze třetí
ligy, ale je to kvalitní soupeř a tipuju ho na
střed tabulky. A spadly Bohunice z první
ligy. Pokud by jim zůstal kádr, tak půjde o
celek na špici tabulky. Z tohoto pohledu
bude soutěž trošku kvalitnější než loni.
Odpadly nám tedy slabé týmy a přibyly
dva silnější, takže soutěž bude těžší než
loni. Na druhou stranu, pokud budeme
všichni zdraví a v pořádku, tak doufám, že
se umístíme lépe než loni, kdy jsme byli
osmí. Někde kolem pátého místa bych se
chtěl pohybovat. To ale ukáže až čas.“
ƔƔTakže máte tradiční ambice na lepší střed tabulky?
„Osobně bych to tak letos viděl, ale s
výhledem za rok dva se posunout výš s
možností postupu, což je ale dlouhodobý cíl. Není to nereálné, a pokud zůstane
kádr takový, jaký je, a přijdou dorostenci,
tak v horizontu dvou tří let bychom měli
mít šanci bojovat o lepší pozici. Už teď tu
jsou Bokůvka s Čelovským, kteří se příští
rok stanou muži, ale hráli za nás už loni.
Dále je tam jeden gólman, který doufám
vydrží a doplní Jirku Hrubého s Michalem Zacpalem. Kluci jsou šikovní, a když
bude potřeba, tak do zápasu mužů bych
zapojil i ostatní.“
ƔƔ Současně jste rovněž předsedou
oddílu, jak to lze vše časově skloubit?
„Ono to zas není nic vyloženě komplikovaného, co by nešlo skloubit s trenérskou
činností. K výměně vedení došlo asi před
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obou sfér se inspiruji zejména indickou
filosofii a náboženstvím. V této asijské
zemi jsem sice zatím nikdy nebyla, ale
moc bych se tam chtěla někdy podívat.“
ƔƔ Kde společně se svým partnerem žijete?
„Asi sedm měsíců trávíme v Amsterdamu a zbytek tady u nás. Buď
bydlíme v Morkovicích, nebo často
jezdíme na chatu našich rodičů do
Seče. Tam jsme si to oba zamilovali.

I díky tomu se Maartenovou vášní stalo
malování mysliveckých posedů, které
jsem v Holandsku nikde neviděla.“
ƔƔ Kdybyste si museli vybrat jen
jednu z těchto dvou zemí, která by
to byla a proč?
„Tak na tuto otázku skutečně nedokážu odpovědět. Mám ráda jak Českou
republiku, tak i Holandsko a život
v obou zemích mi naprosto vyhovuje.“
(úsměv)

www.vecernikpv.cz
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Doufám, že se umístíme lépe než
loni, kdy jsme byli osmí. Chtěl bych
se pohybovat kolem pátého místa
s výhledem za rok dva se posunout
výš s možností postupu.

dvěma třemi lety, na jaře jsem pak nahradil Jirku Hrubého, který to už kvůli práci
nestíhal. Jde o jednání ohledně hráčů, shánění dotací a grantů, prostě taková práce
na pozadí, co není až tolik vidět. Hlavní
mou náplní je pokusit se sehnat peníze ze
státních a evropských zdrojů, z kraje či ze
Sokola. Hlídat možnosti, které se objeví,
pokusit se o dotace zažádat a dostat peníze do házené. Dále se ještě s Tomášem Juríkem snažíme udělat nábory pro mládež.
Budeme v tomto směru spolupracovat
s Regionálním házenkářským centrem
Velká Bystřice a na základní škole Dr. Horáka by měl vzniknout sportovní kroužek
se zaměřením na házenou.“
ƔƔPřed časem se hovořilo o výstavbě
nové házenkářské haly. Jak se vyvíjí situace nyní?
„Momentálně vše uvízlo na mrtvém
bodě. Všechny projekty byly založeny
na tom, že se podaří sehnat peníze z Ev-

ropské unie nebo z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, nakonec ale vždy
padla vláda a nebylo z toho nic. Všechny rozjeté projekty zkrachovaly... Teď
momentálně se nejedná o ničem, je to
uspané, není žádná vůle ani síla do toho
jít. My jako Sokol nemáme dostatečné
prostředky, počítali jsme s tím, že se třeba
osmdesát procent získá a zbylých dvacet
procent nám přislíbilo město Prostějov.
Ale prozatím bohužel.“
ƔƔTakže se nyní čeká na ustálení situace a vhodné výzvy?
„Přesně tak. Problém je v tom, že my jako
Sokol nemáme skoro nic. Vlastníme sice
pozemek, kde by se hala mohla stavět, ale
nemáme žádné finanční prostředky na to,
aby se mohli celý proces zahájit. Částky se
pohybují od pětadvaceti milionů korun
výš, což není žádná zanedbatelná suma a
jít naslepo do něčeho, co není dojednané,
to v dnešní době prostě nejde.“

Kostelci se podařilo zaskočit favorizovaný Přerov PROSTĚJOV JDE TAKÉ DÁL, ZDOLAL
Vyrovnaný souboj s jarním extraligistou rozhodly až poslední sekundy

kulturní zpravodajství
najdete také na
15091110878

v první řadě desítku svých velmi
Exkluzivní
precizně vytvořených autoportrétů
reportáž
v různých životních rolích. Vidět ho
z vernisáže
tak můžeme například jako cestopro Večerník
vatele po tropickém pralese, parádníka, šermíře či muže-zvíře. Celý
Martin
tento cyklus pojmenovaný „Alter
ZAORAL
ego“ vznikl ojedinělou technikou
cut-out.
Maarten Welbergen se představil „Asi před patnácti lety mě
jako velmi všestranný umělec. Na přestalo bavit malovat na klasické
své prostějovské výstavě ukazuje čtyřúhelníkové plátno a začal

mismu...

Svatopluk Ordelt: „Výstavba haly uvízla na mrtvém bodě...“

32:31

KOSTELEC NA HANÉ Drama se
šťastným koncem a velkou reklamu na
házenou předvedli na prahu nové sezony hráči Kostelce na Hané. V pátek večer hostili při předehrávce druhého pohárového kola prvoligový Přerov a byl
to ofenzivně laděný I napínavý souboj.
Po drtivou většinu času byli hosté přes
nesmírnou vyrovnanost duelu o jednu
až dvě branky vepředu a dvacet minut
před koncem vedli dokonce o čtyři trefy. Domácím se ovšem podařilo i z tohoto nepříznivého stavu se vyvléknout
a v posledních třech minutách dokonat
obrat. V Kostelci se tak mohou těšit již
na třetí kolo Českého poháru.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
Domácí si v pátečním utkání dovolili luxus
v podobě hned pěti zahozených sedmimetrových hodů, dvakrát neuspěl Smékal,
jednou Vymětal, Švec a na prahu poslední
minuty Grulich, ani to je však nezastavilo.
Oba soupeři nabídli střelecky bohatou
partii, svědčil o tom již první poločas a jeho
devětadvacet úspěšných zásahů.

Hned v úvodní minutě otevřel skóre
přerovský Buček, domácím se o chvíli
později zásluhou Švece a Grulicha podařilo otočit. Skóre maximálně o branku na
jednu či druhou stranu platilo po většinu
první půle, výjimkou byl zhruba osmiminutový úsek uprostřed tohoto období,
kdy se prvoligistovi podařilo průběžnými
stavy 6:9, 7:10 a 8:11 odskočit na tři branky. Stály za tím laciné ztráty i nepřesná
koncovka, přesto bylo ve třiadvacáté minutě opět vyrovnáno.
Za tohoto stavu 11:11 došlo i k malé
kuriozitě, když se hostům podařilo vsítit
branku, ta ovšem nebyla uznána, neboť
si krátce před úspěšnou střelou vybrala jejich lavička oddechový čas, což ale zprvu
nikdo nepostřehl.
Pro domácí hráče to muselo být psychicky náročné období. Dokázali se sice
vrátit do zápasu a pravidelně srovnávat,
jako to například efektním lobem předvedl Varhalík, branka navíc jim ale nebyla
souzena. Tak například Dostál ztratil míč,
Smékal neuspěl ze sedmičky a ze hry trefil
tyčku, Grulich se neprosadil individuálně.
Hosté tak trestali a gólem pět sekund před
pauzou získali těsné vedení 15:14.
Po přestávce domácí ještě intenzivněji
pokračovali v tvorbě hvězdy ze soupeřova brankáře, prvních pět pokusů se za
jeho záda nedostalo, byť jednou to bylo
za cenu bolestivého zásahu do tváře. Ani
soupeř ale neexceloval a Mayerovi, jenž
se střídal s Varhou, se dokonce podařilo
zneškodnit trhák.
Jeden z podstatných momentů nastal kolem čtyřicáté minuty. To Švec neuspěl se

sedmičkou a naopak Šoustal obstřelem
k tyčce zvýšil na 21:18 pro hosty, vzápětí
navíc po Jarošově trháku do břevna dorážel Janeček na 22:18. To bylo maximální
vedení, co se hostům podařilo získat, po
následném oddechovém čase totiž Varhalík dvěma střelami snížil na 20:22 a
po několikaminutovém střídání vždy po
brance na každé straně se domácí opět
přiblížili.
V sedmačtyřicáté minutě to tak opět bylo
jen o branku a time out si pro změnu vzali
hosté, ovšem ani to nezabránilo tomu,
aby Diviš vyrovnal na 26:26.
Přerovanům se sice až neuvěřitelně dařilo
trefovat horní i dolní růžky, ovšem za stavu 27:29 chytil Varha důležitou sedmičku, znovu Diviš se štěstím snížil a domácím se podařilo přežít i oslabení po třetím
dvouminutovém faulu Vymětala. Jako by
najednou hosté začali být nervózní a zakončovali z velké dálky nepřesně, Grulich
sedmičkou a Švec ze hry se tak postarali o
srovnání na 30:30. Zhruba tři a půl minuty před koncem se tak začínalo de facto
od nuly a domácím se navíc podařilo jít
do vedení, což naposledy platilo ve dvanácté minutě po Smékalově trefě na 6:5.
Na Švecův celkově čtvrtý zásah v duelu
znamenající skóre 31:30 reagovali diváci
potleskem a začali hnát své oblíbence
vstříc úspěšnému závěru. V atmosféře
známé spíše z derby proti Prostějovu se
hostům ještě podařilo srovnat, víc už ale
nic.
Rozhodnutí odmítl Popelka, jenž zprava
zamířil vedle, zkraje poslední minuty neuspěl ani Grulich. Nejprve mu gólman

vyrazil sedmičku a neujala se ani dorážka, odražený míč ale v hloubi pole získali
znovu Kostelečtí a po závěrečném time
outu v čase 59:40 v podání domácího
kouče Jiřího Grepla se jim postupný útok
podařilo pět sekund před koncem dohrát
do přesné Smékalovy střely.
Hosté reagovali rovněž oddechovým časem a zkusili ještě něco vymyslet, na víc než
střelu z výrazné dálky už ale nebyl čas a do
dalšího kola vstříc možná i extraligovému
soupeři tak pronikl Kostelec na Hané.
Statistiky z utkání najdete na straně 26
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„Byl to hodně náročný zápas. Vstoupili
jsme do něj velice nervózně, neproměňovali jsme vyložené šance a tím jsme
dávali soupeři stále možnost, aby vedl.
Navíc se ani gólmanům nedařilo, jak
jsem očekával, zejména z prostoru křídel
jsme zbytečně inkasovali. Jsem rád, že se
nám podařil závěr utkání a zlomili jsme
to, obrat svědčí o morální síle kolektivu.
Bylo vidět, že kluci chtějí vyhrát, věděli,
že když to zvládneme, tak máme šanci
na dobrého soupeře. Možná jim to trochu svazovalo ruce, nicméně jsou tam
zkušení hráči jako třeba Milan Varhalík.
Když to vzal na sebe, tak dokázal mančaft podržet brankami. Přesto mi tam
chyběli jeden dva hráči, kteří by dokázali
tu divočinu utlumit.“
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31:27

PROSTĚJOV Čtvrtý tým uplynulého
ročníku druhé ligy Fatra Slavia Napajedla stál v cestě hráčům Sokola II Prostějov vstříc třetímu kolu Českého poháru. Papírově silnějším celkem byli
Jihomoravané, i proto se tento souboj
odehrával na Hané. Ovšem domácím
se podařilo kvalitně připravit a nastoupili bez poraženecké nálady, projevilo
se to i na skóre. Dál tak postoupil hostitel.
„Jsem velice spokojen, zápas vyšel do
jednoho všem. V bráně chytal perfektně
Jirka Hrubý, obrana fungovala a dařilo se
nám i v útoku. Technické chyby už byly
v normě, bylo poznat, že se hrálo v hale,“
těšilo kouče vítězů Svatopluka Ordelta.
Domácím se prakticky neustále dařilo držet minimálně jednobrankový, ale zpravidla výraznější náskok. Již v pauze to bylo o
čtyři a stejný rozdíl ve skóre platil také po
skončení duelu.
„Celý zápas jsme měli pod kontrolou,
odehráli jsme to bez problémů. Kluci
k tomu přistoupili kolektivně a nebyla
to hra jednotlivců, hráči bez míče si na-

bíhali do prostoru a také střelci Kosina
s Kozlovským nahrávali,“ usmívalo se
někdejší pravé křídlo. Na obraně chválil
pečlivost a přiměřenou tvrdost, dařilo se
úspěšně přerušovat akce soupeře, který
už pak nevěděl co vymyslet. „Byl to zatím náš nejlepší výkon. Očekával jsem,
že nás soupeř více potrápí a možná i prohrajeme, ale vyšlo nám to perfektně. Pokud nám tato forma vydrží, tak to v plné
sestavě vidím růžověji než před dvěma
týdny,“ přiznal s úsměvem.
V utkání sice byly nervóznější momenty, kdy jeho svěřenci až příliš spěchali,
jednalo se však o krátký úsek, který neměl na výsledek přílišný vliv. „Bylo to
uspěchané, pro což nebyl důvod, stále
jsme vedli... Vzal jsem si tedy time out
a kluci se uklidnili, pak už byl herní průběh bez problémů. Všichni bojovali, ve
hře nechyběla vůle i nasazení. Výkon se
mi moc líbil,“ vysekl hráčům poklonu
trenér prostějovských házenkářů Svatopluk Ordelt.
Na jméno dalšího pohárového soupeře
si musí zatím v Prostějově stejně jako
v nedalekém Kostelci počkat, po odehrání
všech střetnutí o tom rozhodne losování.

FOTOGELERII Z UTKÁNÍ
Kostelec na Hané - Prerov
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O
FOTO & VIDE
GALERIEklikni na

.cz
www.vecernikpv
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7LãQRY 1DSDMHGOD ± +XVWRSHþH +ROHãRY 
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3URVWČMRY  

MQNQPGF÷NGąÊLPC
JQFKP
-XOLiQRY ± ,YDQþLFH   +ROHãRY ±
0DORPČĜLFH .RVWHOHF QD +DQp ± .XĜLP
3URVWČMRY9HONp0H]LĜtþt VRERWDĜtMQD
  1DSDMHGOD ± %RKXQLFH VRERWD 
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3URVWČMRY  0DORPČĜLFH.RVWHOHF VRERWDSURVLQFH -XOLiQRY±%RKX
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SDMHGOD VRERWDSURVLQFH 
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7LãQRY%RKXQLFH VRERWDĜtMQD 
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Přestávka mezi dvěma ročníky dlouhodobých soutěží se nachýlila ke svému
konci i v případě dalšího kolektivního
sportu. Pravdou je, že házenkáři již ostré souboje zahájili, ale zatím jen v pohárové rovině, ligová scéna se otvírá až
v tomto týdnu. A z regionálního pohledu
se nic zásadního nezměnilo, také tentokrát jsou do hlavních rolí obsazeny celky
Kostelce na Hané a Prostějova, také nyní
se děj jejich představení bude odehrávat
v jihomoravské skupině druhé ligy.
Z lepší pozice podle pořadí v posledním
ročníku vstupují na palubovku hráči
Kostelce. Tomuto týmu se díky pove-

denému závěru podařilo vměstnat do
horní poloviny tabulky a během léta zůstalo prakticky vše při starém. Hlavním
koučem je i nadále Jiří Grepl, také kádr
zůstává stabilní, když jedinou skutečně
novou tváří je dorostenec Martin Popelka. Tento hráč si ale zaslouží poměrně
výraznou pozornost, má teprve šestnáct
let a již dostává řadu příležitostí, ukázat
se mohl mimo jiné při zdolání Přerova.
Právě toto vítězství společně s předchozím úspěšným výsledkem proti Kuřimi
dává velkou naději, že by se i samotná
druhá liga mohla vyvíjet podle představ či třeba ještě lépe. V posledních le-

tech se totiž pohárovou soutěž nedařilo
příliš zvládat a letos je tu hned skalp
druholigového i prvoligového soka.
Podobně pozitivně naladěni mohou
být i v táboře Sokola II. Tady to sice

KOMENTÁØ
byla trochu snazší cesta, když v cestě
stály Valašské Meziříčí a Napajedla, ale
úspěch je to stejný a nyní se ukáže, kdo
další na „Chorázku“ zavítá.
Ani v Prostějově totiž žádná velká ška-

SOKOL II PROSTÌJOV
SOUPISKA PRO PODZIM 2015
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tulata nenastala. Byť tou hlavní změnou je přeobsazení trenérského postu.
Vedení oddílu se rozloučilo s koučem
Aloisem Juríkem a novým šéfem lavičky se stalo dosavadní pravé křídlo,
asistent i předseda oddílu v jedné osobě
Svatopluk Ordelt. A druhou zásadní
zprávou je vyprazdňování marodky,
především se jedná o duo velkých absentérů Bečička, Šestořád, brzy by mohl
být ready také Jurečka.
O prostějovském celku se již před několik lety hovořilo, že by měl patřit na
špičku celé soutěže. V posledních letech
jej však kosila zranění základních člán-

„Mančaft bych rád viděl ve středu tabulky,“
vyřkl své přání kostelecký trenér Jiří Grepl

KOSTELEC NA HANÉ Při svém comebacku na kosteleckou střídačku dokázal Jiří Grepl přivést mužstvo k pátému místu druhé ligy
a v podobných patrech by se s mužstvem rád pohyboval i nyní.
MQNQUQDQVCRTQUKPEG
Zkušený lodivod má radost, že hráčský kádr se přes léto nikterak neoJQFKP
slabil, naopak je posílen o mladého dorostence a dva hráče, kteří toho
1DSDMHGOD ± ,YDQþLFH +XVWRSHþH ±
3URVWČMRY QHGČOH  SURVLQFH   v poslední sezoně moc neodehráli. Překážky v podobě prvního
7LãQRY .RVWHOHF QD +DQp %RKXQLFH ± a druhého pohárového kola dopadly dobře, nyní věří, že po+ROHãRY   9HONp 0H]LĜtþt ± -XOLiQRY dobně úspěšně se bude dařit i v dlouhodobé soutěži, byť
.XĜLP0DORPČĜLFH  
úvod bude složitý.

,YDQþLFH±%RKXQLFH9HONp0H]LĜtþt±7LãQRY
.XĜLP  +XVWRSHþH   0DORPČĜLFH ±
1DSDMHGOD   -XOLiQRY ± 3URVWČMRY
QHGČOH  ĜtMQD   +ROHãRY  .RVW
HOHFQD+DQp QHGČOHĜtMQD 

SOKOL KOSTELEC NA HANÉ-HK
SOUPISKA PRO PODZIM 2015

Letní pohárové výkony vybízí k opti

ƔƔJak jste využili času mezi minulou a touto sezonou?
„Myslím si, že mančaft by měl být na
sezonu připraven dobře. Líbil se mi výkon v poháru proti Kuřimi i postup nad
Přerovem. Letní přípravu jsme započali
poměrně brzy, a to již desátého července. I v těch vedrech, která panovala,
jsme absolvovali týdně dvě tréninkové
jednotky a spokojen jsem z osmdesáti
procent. Co jsme si naplánovali, to jsme
splnili, ale účast na trénincích nebyla taková, jakou jsem si představoval. Zrovna
mi to na náladě nepřidalo. Myslel jsem
si, že někteří hráči k tomu přistoupí odpovědněji. Jsou tu ale objektivní důvody,
ať už je to zaměstnání nebo jiné věci.
Třeba David Palička byl v létě studijně v
Americe, už by se měl ale vracet, takže na
první mistráky bude k dispozici.“
ƔƔ Předseda oddílu Lukáš Chalupecký vyslovil přání skončit do osmého místa. Sdílíte tyto představy?
„Jestliže má starosta Sokola takové přání, tak ho budu respektovat... (úsměv)
Ale myslím si, že pokud nám bude přát
zdraví a budeme mít trochu štěstí, tak
bychom mohli skončit i výš. Mančaft
bych rád viděl ve středu tabulky.“

ƔƔ Takže páté šesté
místo, jako tomu
bylo naposledy?
„Ano. Soutěž bude
poměrně náročná,
družstvo Bohunic
sestoupilo z první ligy
a bude chtít zpátky,
takže nás čeká další kvalitní sok. Jinak
mančafty nahoře, tedy
Ivančice, Hustopeče, Napajedla neměnily kádry,
takže tam síla bude i nadále. My ale také máme nějaké
zkušenosti, takže bychom se
mohli do pátého šestého místa
pohybovat. Strašně důležitý pro nás
bude začátek sezony, rozlosování máme poměrně těžké. První kolo hrajeme
s Bohunicemi a hned poté odjíždíme na
druhé kolo do Hustopečí. Potřebovali
bychom minimálně jednou bodovat.“
ƔƔMůže se tedy stát, že po dvou kolech budete na nule?
„Teoreticky se to stát může, já tomu
ale nevěřím. Myslím si, že kluci na
tom ani po psychické stránce špatně
nejsou. Někteří už mají ledacos ode-

hraného včetně interligy, což platí pro Milana Varhalíka, Jirku
Vymětala, Martina
Grulicha. A mladíci si
takové

nezastírá před startem druholigových bojů
hrající šéf.
Jedním z hlavních úkolů je tak pokračovat
v úspěšném zapojení mladíků, kteří by měli
vedle starých harcovníků postupně dostávat
více příležitostí a časového prostoru. „Víc se
má zapojit Honza Ošťádal, z prostějovského
dorostu k nám přišel stále ještě šestnáctiletý
Martin Popelka. Je to levák, jichž není nikdy
dost,“ podotkl s tím, že pokračovat bude i
zuberské duo Petr Přikryl - Marek Dostál a
k házené se vrací David Kopečný. Dostál se
navíc do Kostelce vrací formou přestupu ze
severovýchodní Moravy.

A jak dlouholetý házenkář očekává, že se
bude celá soutěž vyvíjet? „Každá sezona je
jiná, navíc nám tu přibyli nováčci z Bohunic
a Tišnova. Přiznám se, že Tišnov neznám,
je to už mnoho let, co jsme proti nim hráli, ale Bohunice mají svou kvalitu a měly by
patřit na špici, možná se i pokusit o návrat
do první ligy,“ zkoušel odhadnout. V globále
ovšem předpokládá, že k žádnému zásadnímu přesunu kvality nedojde a bude to hodně podobné předešlému ročníku. „Někdo
možná posílil, nebo oslabil, což se ale uvidí
až po prvních kolech. Ve druhé lize to není
jako v nejvyšších soutěžích, kde se dá odha-

5M¾EGNGO (vlevo) C /W\GGO C ICNGTKÊ
*WUCąÊMQXQW
Foto: Martin Zaoral
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Cena v předprodeji 200 Kč,
na místě 250 Kč.
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VRAHOVICE V nedávno vybudovaném vrahovickém arboretu
se uplynulou sobotu odpoledne
uskutečnila velmi originální kulturní akce. Vystoupila zde brněnská
kapela Spontánní sukcese, která
jakoby byla ke koncertování
v podobných přírodních zákoutích
doslova stvořená. Její členové
jsou totiž, jak sami říkají i zpívají,
environmentálně
uvědomělí...
Večerník byl při ojedinělém zážitku
na místě.

Pavla
VAŠKOVÁ
Vlastní hudební styl nazývá sama pětice
muzikantů „eko-punk“ a prezentuje
v něm svůj vyhraněný názor na otázky
ochrany přírody. Zabíjení slonů, kácení
stromů, používání pesticidů či vegetariánství, to jsou jen některá z témat, která
ve svých písních prostřednictvím originálních textů, často s příjemnou nadsázkou, řeší. Vzhledem k podmínkám
přírodního prostředí arboreta pojali
koncert akusticky a zahráli ve složení:
zpěv, dvě kytary, buben a ukulele.

Říkám to již poněkolikáté,
Milan Varhalík mi neřekl,
že by chtěl končit...

dovat, jak to bude. My se hlavně soustředíme na náš klub a naše vystoupení,“ podotkl
Lukáš Chalupecký. I proto je předseda oddílu rád, že se letní příprava i počtem zápasů
vydařila. „Podařilo se nám odehrát poměrně
hodně utkání a po dlouhé době jsme přešli
přes první kolo Českého poháru. Díky tomu
se můžeme utkat s Přerovem, jenž ještě nedávno hrál extraligu, to klukům dá hodně,“
věří Lukáš Chalupecký.
Naopak v mládeži je zatím situace stále stejná, podařilo se obsadit kategorie minižáků,
mladších žáků a starších žáků, kde je dostatek
dětí, výš už to ale tak růžové není.

Společenský dům
Prostějov, Komenského 6,

pro Večerník

8å%5=<

stresové situace nepřipouštějí a dokáží
nervozitu hodit za hlavu.“
ƔƔ S oběma nováčky počítáte do
vyšších pater?
„S Bohunicemi každopádně, Tišnov si
netroufám odhadnout... Kolují různé
zprávy. mimo jiné i to, že Tišnov chce do
dvou let postoupit do první ligy, údajně
se tam stahují různí hráči, co prošli SCM

Místo konání a předprodej:
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“

8. 10. 2015
v 19.00 hod.

Výstava dr
ažených dě
l
byla již zah
ájena

v Zubří. Nevím, já to beru tak, že je to
nováček, který bude mít svou kvalitu,
ale na druhou stranu si myslím, že bude
spíše patřit do spodních pater.“
ƔƔ Jakých změn vlastně doznala
soupiska?
„V podstatě žádných. Do kádru se vrátili
hráči, kteří tu dříve začínali a pak z různých důvodů činnost přerušili, což jsou
David Kopečný a Lukáš Říčař. Podařilo
se nám získat na hostování Martina Popelku, je to teprve šestnáctiletý doroste- FQM¾\CN åG UG WOÊ P¾TCOP÷ QJ¾P÷V
Foto: Martin Zaoral
nec a jeví se velmi solidně. Přichází k
nám z Prostějova, ale s házenou začínal v Kostelci a jsem rád, že se vrací do
mateřského oddílu. A po poměrně jednoduchém a vstřícném jednání se nám i
pro tuto sezonu podařilo udržet na hostování Pavla Přikryla ze Zubří.“
ƔƔČili Milan Varhalík pokračuje?
„Říkám to již poněkolikáté, Milan Var- PROSTĚJOV Exkluzivní dárek si
halík mi neřekl, že by chtěl končit. Já si pro všechny fajnšmekry nachystala
agentura HIT TRADE, která do přivádí jednu z členek legendárního tria
Golden Kids - Martu Kubišovou! Legendární zpěvačka zazpívá ve Společenském domě již příští čtvrtek 24.
září. Ten odstartuje v 19:00 hodin.
„Půjde vůbec o poslední vystoupení
Marty Kubišové v Prostějově, neboť
myslím, že bude i tuto sezonu pokračo- tato legenda české muziky již s předstivat. Může to být omezené, protože je hem oznámila, že letos je to její závěrečpracovně vytížený a dal se na trénování né vystoupení dlouhé kariéry! Proto
mladšího dorostu v Prostějově. Je plně by si žádný z příznivců této zpěvačky
vytížený, moc toho odtrénováno nemá neměl nechat tuto příležitost ujít,“ láká
a uvidíme, jak na tom bude fyzicky. fanoušky Petr Zlámal, majitel agentury
Předpokládám ale, že za nás odehraje HIT TRADE. „Věřím, že má i v Prosdost zápasů a že nám v této sezoně ještě tějově spoustu příznivců a její koncert
bude mít vysokou návštěvnost,“ dodal.
hodně pomůže.“
Předprodej vstupenek na Martu Kubišovou probíhá prostřednictvím ticketart.cz nebo v prodejně Klenotnictví
Eva.
(pk)

„Střed tabulky považujeme momentálně za strop,“
uvědomuje si realitu šéf Kostelce Lukáš Chalupecký

KOSTELEC NA HANÉ Bez výrazné změny v kádru vstupují do nové druholigové
sezony házenkáři Kostelce na Hané. A
tomu odpovídají rovněž ambice vedení.
Přáním předsedy oddílu Lukáše Chalupeckého (na snímku) je navázat na uplynulou sezonu a pohybovat se do osmého
místa, tedy nestrachovat se o sestup a ročníkem v klidu projít.
„Samozřejmě se chceme umístit co nejvýše.
Konec minulé sezóny nám vyšel skvěle, kdyby se to opakovalo, byli bychom velice rádi.
Na nejvyšší příčky ale nepomýšlíme, střed
tabulky považujeme momentálně za strop,“

K vidění jsou například dvě sochy Olbrama Zoubka. Vyvolávací cena jedné z nich 135 000 korun, druhé pak
o deset tisíc nižší. Výrazně levněji pak
bude možno pořídit kresby jiných renomovaných výtvarníků. Například
grafika autora českých bankovek
Oldřicha Kulhánka se bude dražit za
2 500 korun či vtipná kresba Jiřího
Slívy za 1 800 korun.
K dalším slavným jménům zastoupených na
výstavě patří
například Kristian
Kodet, Boris Jirků či Vlastimil Zábranský. Mezi autory jsou ovšem zastoupeni také skvělí fotografové jako
Petr Sládek z Prostějova či Vladimír
Brunton žijící v Kostelci na Hané.
„Chtěl bych všechny na tuto výstavu
a následnou listopadovou aukci pozvat. Určitě si každý vebyre to, co mu
udělá radost,“ vzkazuje prostřednictvím Večerníku Jindřich Skácel, který
výstavu a s ní společnou aukci pořádá za Galerii umění v Prostějově ve
spolupráci s prostějovským muzeem
a společností Omega.
(mls)

FOTOGALERIE
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Celé vystoupení proběhlo ve velmi
příjemné náladě, posluchači při něm
různě posedávali i polehávali v trávě
a jistě nejednomu z nich se hlavou honily úvahy nad budoucností naší planety. A to byl jistě i záměr SPONTÁNNÍ SUKCESE. Pomocí písňových
textů v lidech zburcovat zájem. Určitě
se jim to alespoň na chvíli podařilo.
„Od slavnostního otevření je to první
kulturní akce, kterou tady pořádáme.
Rádi bychom v tom do budoucna
pokračovali. V těchto podmínkách
bez sociálního zázemí a elektřiny
je to sice složitější, ale určitě by to

šlo. Všechno ovšem záleží na zájmu
veřejnosti,“ uvedl pro Večerník Tomáš
Peka z pořádajícího Spolku za staré
Vrahovice. A dodal, že právě zrovna
tento aspekt bude zřejmě problematický. „Když jsme totiž například
pořádali výstavu o historii Vrahovic,
tak přišlo ze třech a půl tisíc obyvatel
pouze dvě sta. A to je velká škoda...,“
povzdechl si.
Členům spolku však zápal a nadšení
rozhodně nechybí a už pomalu
začínají uvažovat, čím by ještě prostor
arboreta oživili. Tak nezbývá, než jim
přát, aby bylo jejich úsilí úspěšné.

VStudentské
POINTU
SE
ROZSVÍTILA
SVĚTLA
divadlo vstupuje do druhé dekády
PROSTĚJOV V Divadle Point
byla minulý pátek 11. září zahájena již jedenáctá sezóna v řadě
za sebou. U této příležitosti měli
diváci - a s nimi i Veečerník - možnost vidět absurdní snovou hříčku
souboru SemTamFór za Slavičína
s názvem Bábelův Bábel inspirovanou životem a dílem ruského
spisovatele Isaaka Babela.

FOTOGALERIE
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www.vecernikpv.cz

Pavla Vašková
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PROSTĚJOV Neděli 22. listopadu by si už nyní měli do kalendáře
červenou tužkou označit všichni
milovníci výtvarného umění. Právě
v tento se od 14.00 hodin bude konat
aukce výtvarného umění a starožitností v Prostějově. S pestrou nabídkou dražených artefaktů se mohou od
minulého čtvrtka zájemci seznámit
v prostorách Muzea a galerie
v Prostějově.
Mediálním
partnerem je
PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.
Díla Maartena Welbergena a Zuzany Albrechtové nebyla jediná, která se od minulého týdne objevila
v prostějovském muzeu. Spolu s ní
byla zahájena také předaukční výstava, která nabízí exkluzivní nabídku výtvarných kousků významných
českých autorů či prostějovských
fotografů a malířů. Lidé tak už nyní
mohou do muzea přijít omrknout
díla, která budou za dva měsíce moci
získat do svých vlastních interiérů,
případně je darovat jako originální
vánoční dárek.
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Nenechte si ujít aukci v muzeu
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VYHRAJTE LÍSTEK NA...
MARTU KUBIŠOVOU!
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner agentury HIT TRADE, pro vás v rámci projektu
„MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát na skutečně exkluzivní záležitost,
která se chystá na PŘÍŠTÍ ČTVRTEK 27. ZÁŘÍ 2015 do Společenského domu v Prostějově. Právě v tento den
přijede legendární dáma „Sametové revoluce“ MARTA KUBIŠOVÁ. Díky Večerníku máte opět šanci být u toho
ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 14. do pátku 18. Září. A jestliže odpovíte správně na níže položenou otázku, může se hned
PŮLTUCET Z VÁS těšit z jednoho kusu VOLNÉ VSTUPENKY.

6287¨l1©27=.$=1©
-$.6(-0(18-(3©6(®.7(56(3222.83$&,92-6.<9$5h$96.¥60/289<
6531$67$/$152'1©03527(67621*(0"
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „MARTA
KUBIŠOVÁ“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na
mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 18. ZÁŘÍ, 14.00 hodin. ŠESTICI výherců zveřejníme v příštím čísle
Večerníku. Vstupenky pak budou následně připraveny k vyzvednutí přímo v redakci.

Kromě narození nové sezóny se
v Pointu v pátek slavily ještě jedny
narozeniny. Dort ke svému životnímu jubileu ještě před začátkem
představení nazývá jeden ze zakladatelů a oblíbený člen Pointu Miroslav Ondra.
Přestože se zahájení sezóny neujal
domácí prostějovský soubor, ale naopak hosté ze Slavičína, hlediště se
téměř zaplnilo. Již na úvod ředitel
Pointu Aleš Procházka ovšem upozornil, že navzdory názvu SemTamFór, tentokrát soubor přivezl hru na
vážné téma. To ovšem inteligentní
diváci naopak spíše ocenili a fantaskní hru o jedinci, který stojí proti
systému, ale nikdy nemůže zvítězit,
ocenili dlouhým potleskem.
A co se v Pointu jedenáctý rok existence chystá? „Do Vánoc neplánujeme žádnou další premiéru, budeme
pokračovat v reprízách úspěšných
představení. Přesto ale můžu prozradit, že určitě nezahálíme. Martina

,GFGP¾EVQWUG\ÐPW&KXCFNC2QKPV\CJ¾LKNQFKXCFNQ5GO6CO(ÐTJTQW$CDGNčX$¾DGN

(QVQ2CXNC8CwMQX¾

Smékalová se ujala režie nové hry,
což si ale necháme jako překvapení. Také bychom rádi obnovili tradici kabaretů, které byly vždycky
velmi oblíbené. Snad se nám to
podaří i přesto, že se naši hlavní
protagonisté rozutekli pracovně po
celé republice. Navíc po Vánocích
chystáme další novinku. Prozradím ovšem jen to, že se bude jednat
o představení s tanečky a písnič-

kami. Každý ať si pod tím představí, co chce...,“ nastínil trošku
tajemně plány divadla jeho ředitel Aleš Procházka. „Očekávám,
že jedenáctá sezóna bude skvělá,
protože jsem se sám narodil jedenáctého jedenáctý,“ dodal na závěr
s úsměvem.
Tak snad budou ty jedenáctky
opravdu šťastné a my diváci se budeme mít skutečně na co těšit.

15082410801
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Manželky a další příbuzní

poslouchali rady, jak se chovat
k vojákům po návratu z bojové mise...

Veronika Zdobinová
Na úvod došlo k představení činnosti pro nově příchozí rodiny
těch, kteří budou působit od října
2015 v zahraniční operaci v Afghánistánu. Poté už byly na programu
přednášky týkající se psychologické přípravy nebo zdravotních rizik
spojených s působením a návratem vojáka ze zahraničí. Rodinní
příslušníci obdrželi také rady, čím
překvapit nebo naopak nepřekvapit vojáka v prvních dnech po příletu domů. „V den návratu prosím
neplánujte nic velkého. Murphyho

zákony jsou celkem předvídatelné
a poslední, co by chtěl váš nejbližší
po návratu řešit, je porucha vozidla, náhradní přeprava nebo vaše
záchrana z přeplněného nákupního centra,“ řekla psycholožka Helena Vrzalová.
Přednáška doktora Petra Dítěte
měla pak především za úkol ubezpečit rodinné příslušníky, že jsou
vojáci po návratu řádně monitorování a nehrozí nákaza žádnou vážnou nemocí. K tomu mohli členové rodin vojáků zhlédnout video
o speciálním vojenském zdravotnickém zařízení v Těchoníně. Zde
vojáci, vracející se ze zahraniční
operace, odevzdávají vzorky do
Sérové banky Armády ČR. „Všechny tyto informace mohou rodinám
pomoci připravit se na shledání
se svými blízkými. Pro mnohé je
tato životní situace nová a každý se
s odloučením a návratem vyrovnává odlišně,“ konstatuje Helena
Vrzalová.

Zatímco rodinní příslušníci vojáků poslouchali odborníky, děti se zabavily u hraček.
2x foto: Veronika Zdobinová

15091170885

PROSTĚJOV
Předminulou
středu 2. září proběhlo u 102.
průzkumného praporu generála
Karla Palečka závěrečné setkání
Komise pro rodinu s rodinnými příslušníky vojáků, kteří se
v nejbližší době budou vracet
domů ze zahraničních operací
v Mali a Afghánistánu...

KLOKÁNEK
DOSKÁKAL,
BUDOVU
MĚSTO
NECHCE
Slovo „převzetí“ znamená zaplatit dalších 15 milionů korun!
PROSTĚJOV Na pondělním jednání se prostějovští zastupitelé nemohli vyhnout ani projednávání aktuální a ožehavé otázky kolem budovy v Západní ulici. Tu před třemi lety
magistrát daroval Fondu ohrožených dětí, jak je však známo,
projekt Klokánku nedávno zcela zkrachoval a jeho budoucnost je totálně nejistá. Představitelé radnice ale nehodlají
přistoupit na nabídku převzít nemovitost zpět do svého
vlastnictví...
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Dotaz na průběh aktuálního jednání
s Fondem ohrožených dětí vznesla
jako první zastupitelka Milada Sokolová. „O tomto tématu jsme na
posledních třech jednáních rady

města živě diskutovali. Jestli chcete
slyšet můj názor, tak pro mě je velmi
těžko přijatelné, aby město Prostějov na sebe přijalo závazek ve výši
bezmála jedenácti milionů korun
a budovu v Západní ulici pak zase
znovu předat organizaci, která se
o děti bude starat,“ zareagoval Miroslav Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějova.
Jak totiž Večerník v nedávné minulosti už informoval, Fond ohrožených dětí nemovitost již z velké části

M. Lenďák znovu šokuje:
180 hřibů kolem Drahan!
EXKLUZIVNĚ
PROSTĚJOV Tohle už není náhoda, houbaři mohou v těchto dnech
po počátečních obavách ze sucha snít svůj sen! V předminulém čísle
Večerník informoval také o nálezu dvou půlkilových kotrčů Marianem Lenďákem. Ten samý muž nás ohromil podruhé!
Když se tento
náruživý houbař
objevil v pátek 4.
září v redakci Večerníku
znovu,
měl v košíku na
ukázku výstavní
´praváky´. „Těchto hřibů jsem našel
celkem sto osmdesát, navíc už také
nějaké suchohřiby, babky a bedly.
Nedávné
deště
rozhodně pomohly, houby začínají
růst všude,“ svěřil
se exkluzivně Večerníku spokojený
Marián Lenďák.
A prozradil, že takovou úrodu poMarian Lenďák z Prostějova přinesl do Večerníku na ukáz- sbíral v lesích okoku část svého bohatého úlovku.
Foto: Michal Kadlec lo Drahan... (mik)
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Rekonstrukce nemovitosti v Západní ulici je ze tří čtvrtin hotova, stavební firmě
ale nemá kdo zaplatit deset a půl milionu korun. Město dluh vyrovnávat nebude.
Foto: archiv Večerníku

zrekonstruoval, ale stavební firmě
nezaplatil zhruba deset a půl milionu
korun. „Mně osobně je celé situace
strašně líto. A to nehovořím o tom, že
sám jsem projekt Klokánku podporoval. Bohužel, předcházející vedení

Fondu ohrožených dětí postupovalo
naprosto nezodpovědně. Když bych
stál v čele takové organizace, a dostal
první informaci o tom, že se dostávám do červených čísel, okamžitě
bych to začal řešit. V žádném případě

bych se v tu chvíli nepouštěl do tak
nákladné rekonstrukce bez náležitého finančního krytí,“ poznamenal
kriticky Miroslav Pišťák. „Přiznám
se, že v tuto chvíli odpověď na otázku, jak město nyní bude postupovat,
nemám. Před lety jsme v dobré víře
rozhodli, že Fondu ohrožených dětí
budovu v Západní ulici prostě darujeme. Firma, která tady prováděla
rekonstrukci, si nyní nárokuje dosti
velké peníze,“ shrnul s nešťastným výrazem ve tváři primátor.
Pár dní před jednáním zastupitelstva
města si budovu v Západní ulici, ve
které měl být zřízen Klokánek, šly
prohlédnout náměstkyně primátora
Alena Rašková s Ivanou Hemerkovou. „Vila je kompletně zateplená,
nicméně uvnitř je nemovitost ve
stavu, který si vyžaduje ještě dalších
několik milionů korun. Nejsou do-

končeny rozvody, ze zdí trčí dráty
a celý interiér vykazuje známky holé
stavby. Ano, pokud se toto všechno
dokončí, mohly by zde být čtyři velké byty pro rodiny Klokánku. Když
to ale sečtu, pokud bychom chtěli
budovu převzít zpátky do vlastnictví, stálo by nás to zhruba patnáct
milionů korun,“ pokrčila rameny
Rašková.
Poslední slovo k tomuto tématu si
vzal první muž radnice. „Kdybychom
dostali požadavek, abychom třeba už
rozjetý Klokánek podpořili milionem
či dvěma, byl bych prvním, který by
pro takovou dotaci hlasoval. Ale platit
až patnáct milionů, a vlastně za někoho jiného, to je už velký problém,“
uzavřel Miroslav Pišťák.
Večerník si po jeho slovech všiml, že
souhlasně pokyvovali hlavami nejen
koaliční, ale i opoziční zastupitelé...

Určicemi prošel poutní průvod k Panně Marii
URČICE Koná-li se nějaká akce
potřetí za sebou, dá se hovořit
o začínající tradici. To je případ
poutí k Panně Marii Určické,
ovšem pouze v novodobé historii. Poutní pohled do minulosti
je pochopitelně mnohem delší,
ale ta obnovená, která se v této
obci zažila nejen díky obětavosti
organizátorů, dopsala předminulou neděli svou třetí kapitolu.

BYLI JSME
U TOHO

Tomáš Kaláb

„Zázraky se dějí skrze Pannu Marii, dokladem toho je hojná účast
na dnešní pouti tady v Určicích,“
pronesl na závěr slavné mše svaté administrátor určické farnosti
P. Leszek Rackowiak. Ta byla vyvrcholením dvoudenního programu,
který začal už v sobotu večerním
duchovním koncertem Orlice.
Poutní průvod vyšel tentokrát dopoledne od místního hřbitova do
kostela Sv. Jana Křtitele, kde se na
čestných místech usadila patronka pouti Její Císařská Výsost arcivévodkyně Ulrika Habsbursko-Lotrinská s manželem Michaelem
Mackem i členové Vojenského
a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Přítomni byli také
vyslanci místního sboru dobro-

Poutní průvod se ubírá k určickému kostelu, kde mši svatou celebroval novoříšský opat Marian Rudolf Kosík.
2x foto: Tomáš Kaláb

volných hasičů ve slavnostních
uniformách. Hosty uvítal historik
a hlavní organizátor obnovených
poutí Marek Vařeka. Mši svatou,
která začala hodinu před polednem, tentokrát celebroval novoříšský opat Marian Rudolf Kosík.
„Na cestu potřebujeme světlo, pokrm a průvodce. Nepotřebujeme
reflektor, který by osvětloval celou
naši životní pouť, pouze světlo na
cestu před námi, a tím je Ježíš Kris-

tus. Pokrmy jsou ustanovené svátosti, průvodkyní pak Panna Maria,“
připomněl přítomným při kázání
opat Kosík. Zdůraznil také potřebu
morální síly každého křesťana právě
v této době, kdy stojíme na prahu
boje za uchování křesťanské Evropy.
Slavnostní charakter mše svaté
podtrhl pěvecký sbor při katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Po závěrečném požehnání se účastníci
odebrali do prostor obecního úřa-

du, kde pro ně obec ve spolupráci
s farností připravila občerstvení a oběd, k němuž hrála kapela
Hanačka.
A ještě jednu materiální věc je
potřeba doplnit. Jestliže loni sliboval starosta Vlastimil Konšel
rekonstrukci místních komunikací
v okolí kostela, pak letos už účastníci kráčeli v úseku od nové radnice ke kostelu po nových chodnících a čerstvém tmavém asfaltu...
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ČERNÉHO

PROSTĚJOVŠTÍ STUDENTI SBÍRALI CENNÉ KOVY
Úspěch slaví tři fotbalisté i volejbalistka Zatloukalová

Jiří Možný

OLOMOUC, PROSTĚJOV Jednu zlatou a dvě stříbrné medaile dokázali vybojovat regionální sportovci při čtrnáctém
ročníku Českých akademických her. Sportovní soupeření
vysokoškoláků hostila v uplynulém týdnu Olomouc
a právě studenti z řad tamější Univerzity Palackého patřili
k tomu nejlepšími. A zásluhu na tom mělo i Prostějovsko.
Členka VK Agel Prostějov Michaela Zatloukalová přispěla
k volejbalovému titulu, trio Aleš Rus, Zdeněk Fládr, Jan
Šteigl se v domácím prostředí dostalo až do finále futsalového i fotbalového turnaje. V prvním případě byli lepší
jen studenti Západočeské
podrobné info
univerzity v Plzni, podruhé
připravujeme do
příštího čísla
pak ekonomové z Prahy.

➢

2x foto: Facebook

ZBOŽA ZA PÁREK: Do kabiny Orlů
přichází
Palyza
Stoper hraje
za SMRŽKY

Bývalý ligový hráč a dlouholetá opora prostějovského fotbalu Ivo Zbožínek již
v dresu svého nového klubu ze Smržic.
Foto: Zdeněk Vysloužil

SMRŽICE Za párek a pivo! Někdejší ligový plejer Ivo Zbožínek,
jenž strávil poslední sezónu v Určicích a během letní pauzy úspěšně odolával vábení hned několika
regionálních klubů, aby nakonec
zakotvil ve Smržicích!
„Já ve Smržicích bydlím, tak jsme se
s klubem domluvili. Rozhodl jsem
se tak proto, že se potřebuju hýbat,
nechci mít stopadesát kilo. S klukama se proběhnu, udělám si žízeň
a snad jim pomůžu,“ říkal po prvním
mistráku v dresu svého nového celku ´Zboža´ a dodal: „Hrajeme tu za
párek a pivo, pro radost z pohybu.“

SONDA
JIŘÍHO

MOŽNÉHO

Ivo Zbožínek, bývalý plejer Zlína či
brněnské Zbrojovky, se okamžitě
uvedl náramně. Při své premiéře se
Zdětínem proměnil bezpečně penaltu a dokočíroval svůj nový tým
k první výhře podzimu. Druhý triumf přidal se svými spoluhráči uplynulou sobotu, kdy Smržice vyhrály
v Držovicích. Sám Zbožínek trefil
z ´přímáku´břevno. „Napoprvé
jsme vyhráli se štěstím a drama to
bylo i teď s ´Držkami´, o to větší
ale máme radost,“ uzavřel kmenový
hráč prostějovského „eskáčka“, který
je zatím ve Smržicích na půlročním
hostování.
(zv)

rubriky
Večerníku

a kádr je kompletní

PROSTĚJOV Naprosto plnohodnotně dokázali basketbalisté Prostějova nahradit odchody dvou křídel po
minulé sezoně. Ještě před začátkem
přípravy se do týmu po několika sezonách vrátil Petr Dokoupil, nově do
kabiny přišel Lukáš Palyza. Křídelník
s reprezentačními zkušenostmi, který
v domácí soutěži hrál za ostravskou
Novou huť a mistrovský Nymburk,
zamířil nyní na Hanou z německého
týmu Medi Bayreuth.
„Lukáš měl sice v Německu atraktivní
smlouvu, ale v kádru, v němž bylo šest
Američanů a další cizinci, nebyl spokojený se svým vytížením. Chce především
hrát, a proto se vyvázal ze smlouvy. Pak
už bylo jednání docela rychlé. Obě strany měly totiž zájem na dohodě,“ usmíval
se předseda basketbalového klubu Arie-

te Prostějov Ivan Pospíšil. „Získali jsme
hotového a kvalitního hráče. Po jeho
příchodu je pro tuto chvíli kádr uzavřený.
Se stávající sestavou půjdeme do sezony,“
dodal šéf Orlů spokojeně.
Lukáš Palyza v minulých sezonách potvrzoval své střelecké kvality a byl obávaným trojkařem. I tato přednost by se mu
měla hodit v novém působišti. „Současně má přes dva metry a to pro nás není
špatné. S jeho příchodem naše sestava
na křídlech vyrostla,“ poznamenal trenér
Zbyněk Choleva.
Obhájci ligového bronzu tak budou na
tříbodovém oblouku opět disponovat
velkou palebnou silou. Mezi kvalitní
trojkaře totiž patří Pavel Slezák, Petr Dokoupil, Ondřej Peterka i Roman Marko.
A další snajpr nyní přišel z německé bundesligy. „Z tohoto pohledu budeme pro

Foto: internet
soupeře hodně nečitelní. Vypálit z dálky
může prakticky kdokoli a to je výhoda.
Musíme ovšem zapracovat na souhře,
abychom se k otevřené střele dostali. Pak
budeme nebezpeční,“ dodal Choleva.
Do Prostějova po odchodu čtyř hráčů
přišly tři nové posily. Vedení klubu současně čeká, že mladí hráči i v nadcházející
sezoně potvrdí své zlepšení a tomu budou odpovídat výsledky. „Kádr máme
kvalitní. Chceme být v tabulce opět vysoko,“ přeje si Pospíšil.
(lv)
Další basketbalové zpravodajství čtěte na straně 47, do příštího vydání Večerníku pak připravujeme rozhovor
s posledním úlovkem Orlů Lukášem
Palyzou!

PROSTĚJOV První liga v ledním
hokeji ponese nový název. ČSLH
totiž těsně před zahájením nové sezóny získal titulárního partnera a tak
v soutěžním ročníku 2015/2016 se
bude druhá nejvyšší soutěž České republiky hrát pod názvem WSM Liga.
World Systems Market, Inc. je softwarová a vývojářská společnost sídlící
v New Yorku. Zabývá se především
vývojem softwarového řešení pro kapitálové trhy. „Partnerství, které se nám
podařilo uzavřít se silnou a mezinárodně

působící společností, dokumentuje
rostoucí úroveň a prestiž soutěže,“ uvedl v této souvislosti prezident ČSLH
Tomáš Král. „Ve WSM Lize se představí
tradiční hokejové bašty jako Kladno,
Jihlava nebo České Budějovice, novým
účastníkem je dvojnásobný vítěz extraligy pražská Slavia. Výrazně vzrostla
návštěvnost soutěže, nejlepší prvoligové
týmy se víc než minulosti prosazují
v baráži, případně v extralize. Partnerství s významnou korporací tento vývoj
potvrzuje a je dobrou zprávou také pro

účastníky, kterým pomůže finančně,“
přidal Král. Účastníkem je druhým
rokem v řadě i LHK Jestřábi Prostějov.
WSM Liga zahájila svůj program první
kolem ve středu 9. Září, předkolo play off
začne 19. února 2016 a vlastní vyřazovací
boje 29. února 2016, přičemž postupující
ze semifinále, tj. účastníci baráže o účast
v nejvyšší soutěži, budou známi
nejpozději 25. března 2016.
(red)
Hokejové zpravodajství a servis před
prvním domácím zápasem najdete
na stranách 40-41

Hokejová první liga získala partnera

VZKAZ HÁZENKÁŘŮM: DOBRÁ PRÁCE!

PŘILÁKÁ SLAVIA VÍC NEŽ REBEL?

NA TITUL TO OPĚT NESTAČILO

Před rokem vypadli házenkáři Sokola Kostelec
na Hané hned v prvním kole na půdě divizního
Uničova a prostějovský Sokol II se poroučel jen
o stupeň dál s druholigovým Vsetínem. Nyní
je to naopak zatím velká jízda. Napověděl to
již kostelecký přechod přes nevyzpytatelnou
Kuřim, navíc v jejím hájenství a ještě k tomu
venku, závěr uplynulého týdne pak regionálním fanouškům tohoto tvrdého a dynamického
sportu nabídl další dvě krásné kapitoly. Skvělá
podívaná se odehrávala hned v pátek večer na
kostelecké půdě, byl to velice vyrovnaný zápas,
jemuž nic nescházelo. Papírovým favoritem byli
hosté a domácí se navíc v určitých momentech
trápili v koncovce i při rozehrávce, nic z toho je
však nepoložilo. Odměnou jim tak byl obrat ve
strhujícím závěru a postup dál. Den nato si z nich
vzal příklad Prostějov, jenž hostil špičku druhé
ligy z Napajedel, ale neponechal nic náhodě
a s přehledem zvítězil. Nyní se tak oba mohou
těšit na los, třeba přijede extraligista...

Zatím nejvyšší počet diváků od návratu Jestřábů
do první ligy zavítal na prostějovský zimní stadion
na konci února, když se odehrával rozhodující mač
v boji o záchranu soutěže. Na souboj s Havlíčkovým
Brodem tehdy zavítalo 2612 diváků, tedy přibližně
polovina z celkové kapacity. Podle optimistických
předpokladů by mělo být toto číslo překonáno
již dnes večer, kdy na Hanou po více než dvaceti
letech zavítá pražská Slavia. Soupeře pro domácí
premiéru v nové sezoně tak obstará dvojnásobný
extraligový šampion z posledních patnácti sezon,
jenž katastrofální ročník zakončil jarním fiaskem
v prolínací soutěži, na což navázal hromadný exodus nejznámějších jmen. Očekává se, že proti jednomu ze spolufavoritů první ligy se podaří hlediště
řádně zaplnit a právě divácká podpora by měla
hnát hokejisty k tomu, aby dokázali doma získat
všechny tři body a dočkali se první výhry. Pondělní
večer tak bude hokejový, a kdo může, tak vzhůru na
zimák, ať si Pražané odvezou porážku. Třeba jako
loni Kladno.

Poslední tenisový grandslam této sezony je za námi
a čekání Tomáše Berdycha na pohárovou trofej ani
tentokrát neskončilo. Devětadvacetiletý tenista sice
znovu dokázal na kurtech ve Flushing Meadows projít do druhého týdne, ovšem jeho cestu zastavil hned
v osmifinále Francouz Richard Gasquet. Pravdou
ale je, že zrovna v New Yorku se mu nikdy výrazněji
nedařilo, pouze jednou se dostal do semifinále a jednou do čtvrtfinále, jinak se vždy loučil nejpozději ve
čtvrtém kole, jako se tomu stalo i letos. Více se tak
dařilo Petře Kvitové. Ta i přes všechny problémy
dokázala proniknout do čtvrtfinále a její cesta mohla
pokračovat ještě dál, jenže výborně rozehraný zápas
proti Italce Pennettaové se jí nepodařilo dotáhnout
až do konce a postupně odpadala. V jejím případě
lze však i tento výsledek považovat za velký úspěch,
vytvořila si totiž své osobní maximum, když na US
Open končívala pravidelně o poznání dříve. Loni
i předloni hned ve třetím kole, před čtyřmi lety
hned v tom prvním. A navíc vyřazena byla celkovou
vítězkou, byť hodně překvapivou!

MAJSTRŠTYK
Stoprocentně úspěšní byli ve druhém kole domácího poháru regionální házenkáři. Kostelci na Hané
se hned v pátek podařilo zdolat prvoligový Přerov, o den později pak
Prostějov vyřadil Napajedla.
DEBAKL
Obtížný los v podobě úvodního
dvoukola na soupeřových kluzištích
se projevil a před domácí premiérou
proti Slavii jsou Jestřábi s jedním bodem dvanáctí. Hůře jsou na tom jen
Šumperk a Litoměřice.
ČÍSLO VEČERNÍKU

10

Již deset ligových zápasů trvá domácí neporazitelnost fotbalistů
1.SK Prostějov a i díky této bilanci
se hráči po vítězství nad Břeclaví
udrželi na vedoucí příčce Moravskoslezské fotbalové ligy.
VÝROK VEČERNÍKU
„VÝKON JAKO PROTI
BUDĚJOVICÍM SE JIŽ
OPAKOVAT NEBUDE!“
Hokejový boss JAROSLAV
LUŇÁK dal jasně najevo,
co již nechce vidět...
KOMETA VEČERNÍKU

PETR SV
SVOBODA
VOBODA

Nejlepší český překážkář ozdobil
svou účastí i letos atletickou Velkou
cenu města Prostějova a dokonce se
postaral o historicky nejlepší výkon
za všech devětašedesát ročníků mítinku. Proti byla jen příliš vysoká
podpora větru.

32

Pondělí 14. září 2015
www.vecernikpv.cz

sport

netové stránky www.vecernikpv.cz

Pondělí 14. září 2015
www.vecernikpv.cz

41

Okolo Olympijského sportovního centra padaly

RODKOU JAROSLAV LUŇÁK: „NA TAK KVALITNÍ TÝM JSEM ANI NEPOMÝŠLEL“

na zastupitelstvu znovu připomínky. PROČ?

Generální manažer Jestřábů věří v play off i vyprodaná derby proti Přerovu

PROSTĚJOV Původně se čekalo pouze oznámení příznivé
zprávy z celostátního jednání (více na jiném místě této strany - pozn.red.) a seznámení zastupitelů s vývojem už odsouhlaseného
projektu výstavby Národního sportovního centra v Prostějově.
Jenomže skutečnost byla v pondělí 7. září bohužel úplně jiná.
Titíž opozičníci, kteří se před dvěma měsíci holedbali tvrzením,
o jak pozitivní projekt jde, nyní na zasedání zastupitelstva dělali
vše pro to, aby další průběh příprav minimálně zkomplikovali...

Michal KADLEC
Petr KOZÁK
„Já i členové rady města jsme obdrželi otevřený dopis klubu zastupitelů
hnutí ANO 2011 k Olympijskému
centru. Jsou v něm vysloveny čtyři
požadavky s tím, že jsme nabádáni
ošetřit s péčí řádného hospodáře zájmy města. Proto jsem tento bod zařadil do programu jednání. Stalo se tak
tedy na základě žádosti paní inženýrky Naiclerové, ale také Jana Navrátila.
Rada města k této záležitosti nepřipravovala žádný písemný materiál,“
objasnil počátek další diskuse okolo
OSC Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov. „Prvním
požadavkem je, že členem spolku
Prostějov olympijský bude město
Prostějov zapsáno jako právnická a
nikoliv fyzická osoba,“ ohlásil vzápětí.
„Od začátku vyjednávání se dohodlo,
že členy spolku budou tři právnické
osoby! Kromě Statutárního města
Prostějov to je Olomoucký kraj a
společnost TK PLUS. Na červnovém

zastupitelstvu byly schváleny stanovy
tohoto spolku, kde tyto tři právnické
osoby jsou zakotveny. K tomu snad
nelze nic jiného dodávat...,“ zareagovala na vyzvání primátora Květa
Olašáková, právnička prostějovského
magistrátu. Jak tedy vysvětlila, požadavek opozičního hnutí ANO
2011 byl naprosto nesmyslný,
vždyť i jeho zastupitelé zapsání
právnických osob schválili! Zřejmě
si Hana Naiclerová a její kolegové
dali při hlasování „šlofíka“...
Následoval druhý požadavek opozice, který zněl, aby rozhodovací pravomoc města Prostějova ve spolku
neklesla pod úroveň jedné třetiny
rozhodovacích práv. Nu, snad každého rozumného člověka napadne, že
když o čemkoliv rozhodují tři členové, každý má třetinovou pravomoc...
„Nový občanský zákoník říká, že v takovém spolku rozhodne v hlasování
nadpoloviční souhlas většiny členů.
To znamená, že v tomto případě, pokud budou hlasovat dva členové proti
jednomu, věc bude schválena. Je to

logické,“ potvrdila Květa Olašáková.
Primátor Pišťák vzápětí seznámil zastupitele se třetím požadavkem hnutí
ANO 2011. „Majetková dispozice s
pozemky ve prospěch spolku Prostějov olympijský bude podmíněna
získáním dotace od státu ve výši sta
milionů korun určené na výstavbu
Olympijského sportovního centra,“
citoval z otevřeného dopisu klubu
zastupitelů ANO 2011 primátor Pišťák. „Opravdu nechápu, o čem se tady
bavíme. Tato podmínka je zcela jasně
zakotvena ve smlouvě o výpůjčce pozemku za velodromem. Vidím, že při
tomto mém sdělení se někteří zastupitelé usmívají a nevěří mi, uvedenou
pasáž ve smlouvě přečtu,“ uvedl k
tomuto dalšímu naprosto zbytečnému požadavku Jiří Pospíšil, náměstek
primátora pro majetkové záležitosti
města. A vzápětí skutečně přesně ocitoval část znění smlouvy.
Čtvrtou záležitostí, kterou „Babišovci“ rozporovali, bylo údajné sdělení
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že ve věci výstavby Olympijského sportovního centra neproběhla
mezi ministerstvem a prostějovským
magistrátem žádná korespondence,
která by tento investiční záměr potvrdila, stejně jako by měla potvrdit
slíbenou dotaci. „Žádná taková korespondence ani proběhnout nemohla,
protože žadatelem o tuto dotaci není
magistrát, ale spolek Prostějov olym-

pijský. Taková informace by měla
opozičním zastupitelům stačit,“ řekl
na toto téma primátor Miroslav Pišťák
Ač bylo v pondělí všechno takzvaně po lopatě vysvětleno, přesto
ještě někteří opozičníci v čele s
Janem Navrátilem, Františkem
Filoušem a Františkem Švecem
dobrou hodinu zásobili celé zastupitelstvo svými „technickými“
připomínkami. Že by jim, přestože pro něj hlasovali, leželo Olympijské sportovní centrum v žaludku, jak už Večerník několikrát
předeslal? Těžko říct, ať si každý
udělá obrázek sám...
O vyjádření jsme požádali člověka
nejpovolanějšího Miroslava Černoška, člena představenstva Prostějov
Olympijský z.s. a garanta celého projektu. „Měl jsem možnost číst dopis
paní Naiclerové a musím konstatovat, že bohužel... Mám pocit, že žiji
na jiné planetě. Tolik nepřejícnosti,
nepřátelství a promiňte mi, vážení
čtenáři, hlouposti člověk na jednom
místě nevidí. Jsou to pořád stejné
osoby, stejní zastupitelé a stále dokola... Nechci se už k tomu vyjadřovat,
protože i hranice ochoty komunikovat s částí prostějovské opozice má
své limity. Jen opravdu cítím potřebu
a povinnost informovat rodiče sportujících prostějovských dětí, kdo se
ocitl v zastupitelstvu Statutárního

Nová ministryně i premiér vlády ČR

centru v Prostějově POŽEHNALI!
NYMBURK, PROSTĚJOV V pátek 21. srpna se v Nymburku uskutečnila schůzka ohledně projektů Olympijských sportovních center. Jednání se zúčastnil český premiér Bohuslav Sobotka s ministryní školství,
mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou. A také primátor Statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák, který odjížděl z této pracovní
schůzky nadmíru spokojen!
„Jak předseda vlády, tak ministryně školství se velmi kladně vyjádřili k plánu postavit v Prostějově Olympijské sportovní centrum a finanční podporu
tomuto projektu zařadili do státního rozpočtu už pro rok 2016,“ poskytl Večerníku velmi potěšující zprávu Miroslav Pišťák. „Podle ministryně školství
paní Valachové by na výstavbu olympijského centra v Prostějově mohlo být
v příštím roce vyčleněno až sto milionů korun. Další centra, ale pro zimní
sporty, by se v roce 2016 mohla začít prý stavět i v Harrachově či Novém
Městě na Moravě,“ přidal první muž prostějovské radnice.
Na otázku Večerníku, zda se tedy skutečně už příští rok začne olympijské
centrum za prostějovským velodromem stavět, jsme však obdrželi mírně zápornou odpověď. „Stavět ještě zřejmě ne. Nejprve se musí vyřešit otázka projektové dokumentace, na které se už pomalu začíná pracovat. Už v tuto chvíli
mě osobně ale potěšila velmi nadějná slova premiéra Sobotky i ministryně
Valachové, která dávají celému projektu jasnou zelenou,“ zopakoval Pišťák.
Garant celého projektu Miroslav Černošek pak doplnil: „Ministrem financí
Andrejem Babišem byl prostějovský projekt pochválen a je dokonce dáván
za vzor i ostatním městům, kde mají centra vzniknout. Z jeho strany nebyla
vůči připraveným materiálům a veškerým plánům vznesena ani jedna námitka. Sám vím, že jsou místa, kde tomu tak není,“ řekl člen představenstva Prostějov olympijský z.s., jehož o to více mrzí, že útoky musí odrážet paradoxně
na domácí půdě...
(mik, pk)
města Prostějov a kdo jim nepřeje kandidovat do krajského zastupinové sportoviště! Tito lidé se neu- telstva Olomouckého kraje, jednoho
stále snaží hledat a uměle vytvářet ze subjektů tohoto projektu. To bude
problémy či komplikace. Bude za- ale parodie...,“ poznamenal exkluzivjímavé sledovat, kdo z nich hodlá ně pro Večerník Miroslav Černošek.

Ohlédnutí za prestižní sportovně-společenskou akcí roku

„Ceny pro nejlepší má Prostějovský městský běh v nadstandardní rovině,“
prozradil Luděk Coufal, jenž akci založil společně s Alešem Odehnalem
PROSTĚJOV První zářijová neděle se v centru nesla ve znamení běhu. Konal se zde druhý ročník Prostějovského městského
běhu, jehož hlavním mediálním partnerem byl PROSTĚJOVSKÝ
Večerník. Na dojmy z této sportovně-společenské akce jsme se
zeptali jednoho z dvojice zakladatelů městského běhu Luďka
Coufala z pořádající agentury L.A. Sports.

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

ZDENĚK
VYSLOUŽIL
●● Druhý ročník městského
běhu pozměnil oproti loňské
premiéře trasu, proč?
„Naším úmyslem bylo závod více
zatraktivnit. Chtěli jsme, aby závodníci běželi středem prostějovského
náměstí. Z části to bylo i kvůli časomíře, v cílové rovince pak nehrozil
problém s duplicitou časů.“
●● Jak jste byl s letošním ročníkem spokojený?
„V organizačním štábu převládla v
podstatě spokojenost. Trochu nás
mrzí jen nižší účast. Očekávali jsme
minimálně sto padesát běžců. Má
to však logické vysvětlení. Běžeckých akcí se v tomto termínu kona-

lo po celé Moravě opravdu hodně.
Já jsem ale rád, že jsme oproti loňsku zaznamenali nárůst a po organizační stránce to klaplo také dobře.“
●● Závodníkům počasí přálo, ale
ne už tolik divákům...
„Pro diváky asi nebylo ideální, tam
bych viděl problém. Na druhé straně nepršelo, což jako pořadatelé i
závodníci bereme jako největší pozitivum. Pokud by lilo, tak by to byl
problém pro všechny... Trápil nás tak
především silný vítr, který převracel
reklamy, bannery nebo zvedal stany.
Zlobilo to hlavně naše partnery, kteří tam měli své stánky. Počasí si ale
člověk nevybere. Loni bylo z mého
pohledu nádherně, závodníci si ale
stěžovali na obrovské vedro. Letos si
nestěžoval nikdo.“ (úsměv)
●● Zmínil jste, že pro vás byla
účast mírným zklamáním. Nehraje v tom roli i hodnota cen? Jak je
na tom Prostějovský městský běh

Trio nejúspěšnějších v dětské kategorii na 100 metrů.
Foto: Zdeněk Vysloužil

v porovnání s konkurencí?
„Řekl bych, že v této rovině problém
není. Naše ceny pro nejlepší jsou ve
srovnání s jinými závody nadprůměrné, a to bych řekl stoprocentně!
Spíš bych viděl problém v množství
závodů všemožně po okolí. V pátek
byl patnáctikilometrový běh, v sobotu desítka v Drahanovicích. V Ostravě se konal maraton... Otázkou tedy
je, jestli je počet stošestatřiceti málo
nebo hodně. Když si vezmete, že na
závodech s dvacetiletou tradicí evidují okolo dvou stovek závodníků,
tak to není zase tak špatné.“
●● V organizaci městského běhu
chcete stoprocentně pokračovat.
Budete se tedy pro příští ročník
zaobírat i termínovou listinou?
„V tomhle vidím trochu problém.
Ono získat nějaký vhodný termín
při počtu závodů ani moc nejde.
Přesunout závod na jiný termín má
svá pro i proti.“
●● Lákadlem pro závodníky
musí být určitě samotná trasa...
„Běžecký závod centrem města
by měl být velkým lákadlem. Moc
podobných závodů není. Beru to i
jako propagaci a zvyšování kreditu
Prostějova. Čtyři okruhy vyloženě
centrem se závodníkům líbí. Máme
jen pozitivní ohlasy.“
●● Kolik úsilí stálo prosadit běh
centrem města u různých institucí?
„Mohu potvrdit, že toho běhání a organizačních činností bylo
opravdu dost. Velký vděk musíme
vyjádřit panu primátorovi, jenž převzal nad Prostějovským městským
během záštitu, čímž pádem se vše
posunulo správným směrem. Bez
podpory radnice by se podobná
akce dělat nedala!“
●● Přejděme ke sportovní úrovni. Jaká byla kvalita startovního
pole?
(úsměv) „Pořádáním závodů se za-

PROSTĚJOV V pořadí třetí sezonu od svého příchodu do Prostějova zahajuje ve zdejším hokeji Jaroslav Luňák. Ta první byla euforická a skončila postupem z druhé do
první ligy, v té druhé se s vypětím všech sil podařilo zachránit a nyní je na řadě další posun vpřed a probojování se do vyřazovací části. Olomoucký podnikatel nabral během
loňska řadu zkušeností, které se snažil v mezisezónním období využít, a nyní se těší na
to, že i díky velké podpoře fanoušků se společně s tenčící marodkou podaří posunout
výrazně nahoru. První výhra by prý měla přijít již dnes proti Slavii Praha...

ohlasy
z pelotonu
Bronislav KHÝR,
vítìz
absolutní kategorie
„Běželo se mi moc dobře. Že zvítězím takovým rozdílem, tomu jsem
tolik nevěřil. Čas je suprový, ale
nebyla to asi celá desítka, trať byla
o něco kratší. Ve vítězství jsem začal věřit v průběhu druhého kola,
už se mnou nikdo neběžel. Navíc ty
kluky znám, věřil jsem si. Na prostějovském běhu je super, že se běží
městem. Je to atraktivní pro diváky.
Počasí bylo úplně super, cítil jsem
podporu diváků, fandili mi.“

Martina VÉVODOVÁ,
vítìzka
ženské kategorie
„Závod jsem si opravdu užila. Běželo se mi úplně fantasticky, možná
nejlíp v celé sezóně. Jsem absolutně
spokojená. Nebyly tu největší soupeřky, takže jsem s vítězstvím tak
trochu počítala. Čas je vynikající,
ale trať nebyla deset kilometrů, je
kratší. I tak to bylo na hranici mého
osobáku. Běhání ve městě je takové
akční, zajímavé. Na druhou stranu
to zase vyhazuje z rytmu, kolikrát
se v zatáčce úplně zastavíte. Pokud
se mi v příštím roce nebude krýt
termín s jiným závodem, přijedu do
Prostějova moc ráda zase!“

Luděk Coufal v cíli s vítězným Broňou Khýrem. Foto: Zdeněk Vysloužil
býváme teprve druhým rokem, tak školy, kluby i širokou veřejnost.
si netroufám vydávat se za odbor- Uvidíme, jaký bude zájem, ale věníka. Myslím ale, že má vzrůstající řím, že pozitivní.“
tendenci. Dřív se většina běžců jen ●● Společně s Alešem Odehnazúčastnila, proběhla se. Dnes i re- lem pořádáte i další akce…
kreační běžci mají různá měřidla, „Původně jsme chtěli dělat jen jetréninkové plány, berou prostě den závod, tím byla Čehovská devšechno profesionálněji. Kvalita setitisícovka, po úspěchu z Čehovic
rekreačních běžců tak stoprocent- nás napadl městský běh. Letos jsme
ně roste. Krásným příkladem je pak přidali Běh okolo přehrady.
například Broňa Khýr. Běhá dlou- Nešlo by to ale dělat bez partnerů.
ho, ale nikdy to nebral tak vážně Například pan Zatloukal z firmy
jako letos. Bylo vidět, že na sobě Kuchyně Hanák, PROSTĚJOV- Rádi bychom poděkovali všem
pořádně zamakal. Vyhrát stylem SKÝ Večerník, agentura Vendi, In- partnerům, kteří nás podporují
od našich prvních organizátorstart-cíl, to se hned tak nevidí a za- fos a Pohřební služba Makový jsou
ských krůčků. Patří mezi ně také
s námi od začátku. Podporuje nás PROSTĚJOVSKÝ
slouží obdiv.“
Večerník,
●● Příjemným zpestřením celé již zmíněné Statutární město Pro- který se ujal propagace našich
akce byly i dětské závody...
stějov nebo obec Čehovice. Byla aktivit. Děkujeme samozřejmě
„Byl jsem překvapený ze soutěživé- to pro ně sázka do loterie, protože i všem ostatním sponzorům
ho ducha, s jakým do závodů děti jsme s pořádáním závodů neměli a partnerům, bez kterých pošly. Napadla mě však jedna myšlen- žádné zkušenosti. Vůbec jsme ne- dobné soutěže nelze uskutečnit.
ka. Pro příští ročník vypíšeme pro věděli, co všechno to obnáší. Díky Dovolte nám ještě jednou vám
děti oficiální kategorie, aby nedošlo našim partnerům jsme se posunuli všem vyjádřit poděkování.
Luděk Coufal a Aleš Odehnal
k tomu, že s těmi z mateřské školky tam, kde jsme.“ (úsměv)
běží například školák. Chtěli jsme,
aby si mohly děti zaběhat, okusit
VÝSLEDKY DÌTSKÝCH ZÁVODÙ
atmosféru závodů.“
●● Honí se vám už hlavou, jak by 100 metrů: 1. Karolína HÁJKOVÁ, 2. Julie KOLÁŘOVÁ, 3. Karolína
ANDRÝSKOVÁ
měly dětské kategorie vypadat?
„Ano, přemýšlíme dokonce o zalo- 500 metrů: 1. Adéla ANDRÝSKOVÁ, 2. Šimon POLENA, 3. Jan KHÝR
Tomáš GOTTWALD
žení dětské běžecké ligy. Oslovíme Nejpřesnější tip počtu kočárků:

exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
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vě se podařilo oba zápasy zvládnout bez
ztráty bodu. Naopak Litoměřice zatím
vyšly zcela naprázdno. A hned úvodní
týden přinesl jeden nečekaný výsledek,
Kadani se doma podařilo obrátit nepříznivý stav 0:2 proti Kladnu a svěřenci
prostějovského rodáka Jaroslava Becka
nakonec mohli slavit vítězství 4:2.

vali brankáři

V prodloužení se Prostějovu nepodařilo
proměnit přesilovku a následné nájezdy
nebyly v podání Šlahaře, Plodka, Nováka,
Pabišky ani Moskala úspěšné. Uspěl až šestý v pořadí Jan Víšek, čtyřiatřicetileté křídlo
se prosadilo střelou k pravé tyči mezi beton
a lapačku.
(jim)

¸67<
75(1§5č
JIØÍ ÈELANSKÝ
– HC Benátky nad Jizerou:
„Z naší strany to byl nervózní zápas,
protože se hrálo o první body v sezóně.
Bylo to urputné utkání, ve kterém bylo
od jeho poloviny jasné, že kdo vstřelí
branku, tak zvítězí. Nakonec musely
rozhodnout až samostatné nájezdy a
kluky chválím, že se celý zápas drželi.
Pochopitelně jsme udělali několik chyb,
ale to je tím, že je začátek soutěže. Když z
každého zápasu budeme mít dva body,
budeme spokojení.“
KAMIL PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Zápas měl na úvod soutěže velice kvalitní úroveň. Dovolil bych si říci, že jsme
si vypracovali více brankových příležitostí, bohužel jsme je nedokázali využít
a v závěru po hloupé chybě jsme zápas
mohli prohrát bez bodu. Na druhou
stranu s jedním bodem jsem spokojen
a za náš výkon se nemusíme stydět. V
jiných zápasech při troše štěstí budeme
bodovat naplno.“

ƔƔ Jaké jsou i vzhledem k loňským zkušenostem
ambice Jestřábů pro novou sezonu?
„Po našich zkušenostech z premiérového vystoupení
jsme letos udělali vše, abychom se v tabulce posunuli
výrazně nahoru. Rozhodně budeme rádi za předkolo play off. V něm je pak možné vše.“
ƔƔ Podařilo se přes léto sestavit takový tým, jaký
jste si představoval?
„Ano, podařilo. Dokonce si myslím, že to moje
představy předčilo. Až na tak kvalitní tým jsem nepomýšlel.“ (úsměv)
ƔƔ Cítíte se silnější než před rokem?
„To rozhodně. Ale vše ukáže až sezona.“
ƔƔ Změny v kádru byly poměrně výrazné. Je
mezi odchody někdo, u koho vás mrzí, že v Prostějově nepokračuje?
„Nikdo. Hráči jako Roupec, který vám klidně sdělí
po prvních deseti kolech, kdy na něho apelujete, aby
byl všem vzorem, že ho výsledky LHK nezajímají,
že hraje jen na sebe a zajímají ho jeho body, skutečně nikomu v týmu chybět nebude. Takoví plejeři už
rozhodně za Prostějov nikdy hrát nebudou!“

ƔƔ Spatřujete na startu letošní sezony nějaký
rozdíl oproti minulému roku, kdy jste se vraceli
do první ligy coby nováček?
„Snad jen v tom, že dnes již víme, do čeho jdeme.
Že žádný soupeř v této soutěži není lehký a že sezona je neskutečně dlouhá. Pokud ovšem neposkládáte dobrý tým a nechytnete začátek, tak se to pak
prakticky již nedá dohnat.“
ƔƔ Domácí premiéru obstará souboj se Slavií,
jak se na tento zápas těšíte vy osobně a co od něj
očekáváte?
„Upřímně, je to pro nás svátek hrát s takovým
soupeřem. Vždyť Slavia Praha zde podle pamětníků hrála naposledy před dvaceti lety. Věřím, že
si tento zápas fanoušci nenechají ujít a samozřejmě věřím v naše vítězství, i když je mi jasné, že to
bude velmi těžký zápas s jedním z nejlepších týmů
v této soutěži.“
ƔƔ Nováčkem soutěže je Přerov. Věříte, že derby
se Zubry budou pro diváky takovým tahákem
jako ve druhé lize?
„Tak to rozhodně a dokonce počítám, že stejně jako u
nás, tak i v Přerově bude na tyto naše vzájemná derby
vyprodáno!“
ƔƔ Jakou podporu vůbec cítíte ze strany fanoušků?
„Zde musím říct, že jsme udělali velký pokrok.
S fanoušky se pravidelně setkáváme a řadu věcí diskutujeme. Jsou to fajn kluci a myslím, že do budoucna se ještě naše spolupráce bude jen a jen zlepšovat.

Například jim patří maximální dík za roznos pěti tisíc
letáků během uplynulého víkendu s pozvánkou na
pondělní zápas se Slavií, ale i s termíny dalších domácích zápasů Jestřábů.“
ƔƔ Šlo by alespoň řádově odtajnit, kolik se zatím
podařilo prodat permanentek a jak je tomu ve
srovnání s loňskem?
„Předprodeje jsou v plném proudu a rozhodně to
bude zase výrazně více než loni. Ale kolik to skutečně momentálně je, to nevím. Bohužel tři tisíce
prodaných permanentek jako České Budějovice nebo šestnáct set jako Přerov to
ale rozhodně nebude...“
ƔƔ Koho ze všech čtrnácti
účastníků favorizujete na boj
o extraligu?
„Tak to je jednoduchá otázka.
Slavii, Kladno, České Budějovice a Jihlavu.“
ƔƔ Jak se vám zatím zamlouvá
předváděná hra a výsledky dosažené v přípravě i úvodních
dvou kolech?
„Tak příprava si myslím splnila
svůj účel, prakticky nikdy jsme
nehráli kompletní. Bohužel ta
nekompletnost nám zůstala i v prvních dvou kolech.
Absence skutečně výrazných
útočných opor, tedy Matouše Venkrbce kvůli kotníku,
Vaška Meidla laborujícího
s tříslem a Michala Dragouna kvůli angíně byla znát. Při
prvním zápase s Benátkami nám selhala muška,
ale jinak jsme byli jasně celý zápas lepší. Nájezdy
pak dopadly, jak dopadly. Navíc se tam zranil Kuba
Čuřík, jenž dostal koňara, a Lukáš Luňák hrál oba

“
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Dnes již víme, do čeho jdeme.
Pokud neposkládáte dobrý
tým a nechytnete začátek,
tak se to již nedá dohnat.
zápasy s horečkou. Ani tyto problémy nás ale neomlouvají k výkonu, který jsme předvedli v Budějovicích, zejména pak ve druhé a třetí třetině. To se
nebude již opakovat!!!“

„Cíl všichni znají, je jednoznačný - dostat Prostějov
do play off,“ vyslovil úkol nahlas kapitán Pavel Mojžíš

PROSTĚJOV Nástupcem Lukáše
Duby v roli nositele kapitánského „céčka“ se stal u Jestřábů pro novou sezonu
Pavel Mojžíš. Zkušený obránce, vracející se do českých soutěží po čtyřech
letech strávených v Polsku, oslaví na
konci října již osmatřicáté narozeniny.
Na Hané věří, že i díky jeho zkušenostem se podaří splnit cíl v podobě postupu do vyřazovací části. Večerník s ním
mluvil pár hodin před dnešním duelem
proti pražské Slávii.

Jiří MOŽNÝ

„Já si myslím, že hlavně příchod zkušených
hráčů by se měl v sezoně projevit. Je sice
teprve začátek a brzy něco hodnotit, ale
bude to znát. Navíc mladí kluci také hrají
výborně, chtějí na sobě pracovat a vyhrávat, vidím to jako velké plus,“ prorokuje
Mojžíš. Toho prvního soutěžního se může
dočkat již dnes večer, kdy do Prostějova zavítá Slavia Praha. „Je to první domácí zápas,
tak doufám, že nás přijde podpořit co nejvíce fanoušků a že nezklameme! Jdeme do
zápasu s tím, že chceme získat tři body. A

když bude co nejvíce fanoušků a poženou
nás vpřed, budeme jen rádi,“ těší se na zaplněné ochozy. A napovídá tomu i aktuální stav prodaných vstupenek. Během
nedělního odpoledne tato číslovka přesáhla hranicí tří tisíc kusů. „Očekávám,
že budou naším šestým hráčem v poli. My
pro to uděláme všechno, a když budeme
hrát pěkný hokej, tak si snad fanoušci cestu
najdou. Budeme jen rádi,“ dodal.

„Céèko“ díky vìku
Právě on povede Jestřáby s „céčkem“ na
hrudi a osobně tak zažívá něco nového.
„Pokud si vybavuji, tak v mužích jsem ještě
kapitánem nebyl, možná v dorostu. Je tady
dost zkušených borců, takže doufám, že se
rozjedeme a bude vše klapat, jak má,“ nedělá z funkce žádnou vědu.
A proč byl kapitánem určen právě on?
„Asi tím, že jsem nejstarší v kabině. Nějaké náznaky tu byly už během přípravy, ale
nakonec je úplně jedno, kdo dělá kapitána,
důležité budou výkony na ledě. Akorát si
víc popovídám s rozhodčími, jinak je to

asi to stejné, jako bych tam céčko neměl,“
našel pohotovou Mojžíš odpověď.
Po prvních dvou střetnutích si zatím netroufal porovnat nejvyšší polskou hokejovou soutěž s první českou ligou, očekává
ovšem velice napínavé souboje. „Je to něco
zcela jiného než přáteláky. Liga bude strašně vyrovnaná a já osobně si myslím, že každý může s každým vyhrát i prohrát. Trošku
jsem to sledoval, ale vše se bude odvíjet na
ledě a je jedno, jestli tam obrazně hraje Petr
nebo Pavel, musejí se získávat body,“ nezastírá zkušený bek.

Na jihu Èech
zápas blbec
A o čem ho tedy úvodní střetnutí v Benátkách a Českých Budějovicích přesvědčila?
„První zápas jsme měli strašně moc šancí
na to, abychom vstřelili branku, bohužel
se nám to nepovedlo. Neuspěli jsme ani
v nájezdech, takže bych to hodnotil jako
dva ztracené body. V Budějovicích to byl
takový zápas blbec, kdy nám nevycházelo
vůbec nic,“ hodnotil.
Osobně si nemyslí, že by se na čtvrtečním

výkonu nějak projevilo úvodní buly hozené jen necelý den po předešlém zápasu,
na nějakou únavu je ještě brzy. „Byly první
dva zápasy v sezoně, tak je blbost, aby nám
pocházely síly. Šli jsme do toho, bohužel se
nám ale v Budějovicích nepovedlo bodovat. Náš výkon nebyl adekvátní tomu, jak
bychom měli hrát. Tedy ze zabezpečené
obrany a dodržovat pokyny, které si před
zápasem řekneme, a plnit je na ledě. To se
(QVQ,KąÊ/QåPÚ
v Budějovicích vůbec nedařilo,“ nehledal
chtěl přiblížit domovu, takže na dvě sezony
Pavel Mojžíš žádné výmluvy.
v Sanoku a GKS Tychy navázal přesunem
na Hanou. „Sedl jsem si Jirkou VykoukaPlay off volá
lem, vyřešili podmínky i vše kolem a nakoPrávě na jihu Čech ho nadchlo hokejové nec se dohodli na tom, že budu působit v
prostředí, rád by se něčeho podobného Prostějově. Cíl všichni znají, je jednoznačdočkal i v Prostějově. „Bylo to cítit. Jinak ný - dostat Prostějov do play off. Osobně
se hraje před prázdným stadionem a jinak, se těším hlavně na hokejová mužstva, musí
když je stadion plný. Já už jsem něco za ta se ale bodovat v každém zápase,“ velí jasně.
léta zažil a jen vítám, když je hala plná a V tomto týdnu bude mít hned tři přílekdyž si lidi pořádně zařvou. Je lepší hrát žitosti, nejprve v pondělí Slavia, pak ve
před plným zimákem než pro sto, sto pa- středu Kadaň a nakonec v sobotu Třebíč.
desát lidí,“ porovnal obránce atmosféru při „Já osobně raději hraji zápasy, než trénuji,
prvním a druhém utkání.
myslím si, že u většiny hráčů tomu tak je,“
Po všech letech strávených na cestách se kvitoval Pavel Mojžíš nejbližší program.

Motor šlapal na jedničku, Jestřábi schytali sedmičku

A“
(QVQ,KąÊ/QåPÚ

ƔƔ Cítíte tedy podporu ze strany vedení?
„Myslím si, že celé vedení má tendenci
stabilizovat to a dát do dohromady tak,
abychom se posunuli někam dál. Loňská
sezona byla zkušební v první lize, zjistilo
se, co a jak je třeba, teď jdeme nějakým
směrem, aby se kádr posílil a stabilizovat.“
ƔƔ Koho vidíte na čelní a naopak dolní pozice v první lize?
„Co se špičky týče, není to těžké. Určitě
to budou České Budějovice, Slavia, jsem
přesvědčen, že i Kladno má kvalitní kádr.
Pak jsou tam stabilní mužstva první ligy
jako Jihlava, Třebíč. Ale kádry jsou poměrně vyrovnané a silné ve všech mužstvech, takže letos nebude nikdo vyloženě slabý. A stejně tak nebudou mužstva,
která by se nedala porazit.“

ČEZ ČB
LHK PV

7:2

ČESKÉ BUDĚJOVICE, PROSTĚJOV Více než pět tisíc diváků bylo
zvědavo na to, jak si povedou hokejisté Českých Budějovic v domácí
premiéře nové prvoligové soutěže.
Na prostějovské hokejisty i díky více
než třem tisícům prodaných permanentek čekalo bouřlivé prostředí,
které domácím svědčilo. Mix mladíků se zkušenými hráči zatížil hostující konto hned sedmi brankam
i a Jestřábi se tak na Hanou vraceli
s nepořízenou.
Českobudějovický Motor je letos považován za největšího favorita základní
části a hlavního aspiranta pro boj o extraligu, úvodní dvě kola to dosvědčují.

Nejprve si jeho hráči ve středu poradili
výsledkem 5:2 s Havířovem, již o den
později nadělovali ještě výrazněji na
opačném konci republiky sehrávajícímu se prostějovskému mančaftu.
Exkurze Budvar Arenou začala velice
zostra. Již po čtyřiceti sekundách putoval na trestnou lavici Petr Šenkeřík
a jen další čtvrtminuta stačila domácím k tomu, aby se ujali vedení. Ještě
v první minutě se o to postaral Martin
Heřman, jenž tečoval Vráblíkův pokus
od modré.
Zvýšení náskoku měl na holi Mikyska,
ale nezamířil přesně, chvíli po něm zůstal před Horčičkou zcela osamocen Josef Straka, fantom loňské sezony ovšem
po úvodní asistenci přestřelil.
Hostům se tak úvodní nápor podařilo přežít bez další újmy a při své první
početní výhodě dokonce vyrovnali. To
Drtina přihrál svému kolegovi z obrany
Pavlu Mojžíšovi a nejzkušenější bek Jes-

třábů dvě minuty před pauzou vyrovnal.
Postaral se tak o první soutěžní prostějovskou trefu v celém ročníku, čekalo se
na ni bezmála třiaosmdesát minut hry.
To druhá dvacetiminutovka již byla
kritická. Ještě před jejím zahájením inkasovala prostějovská lavička dvě minuty za pozdní příchod na led, krátce
před polovinou zápasu už přišla gólová pohroma. A hned dvojitá. Nejprve
Mikyskovu střelu od modré tečoval
Prokeš, jen dvacet sekund nato přihrál
Heřman zpoza brány Nouzovi, jenž se
nemýlil – 3:1.
Čtvrtou branku mohl po spolupráci celé
útočné trojice přidat Škoda, podařilo se
to ale až Gumanovi, k němuž propadla
Muchova střela od modré.
Veškeré naděje na zvrat pak pohřbil
úvod závěrečné části. protivného vyloučení potrestal hned za pět sekund
Heřman, opět se tak nestalo jinak než
po teči. A mohlo být ještě hůře, kdy-

by Švihálek nemířil pouze do tyčky.
Devět minut před koncem se hostům
podařilo výsledek alespoň lehce zkorigovat, to se Kajaba vysmýkl Zíbovi,
objel branku a po krásném hokejovém
okamžiku zasunul puk za českobudějovického gólmana.
Domácími to ale nijak neotřáslo a měli
v zásobě ještě dva údery. Nejprve Kuťákův faul potrestal jen za čtrnáct sekund
Žálčík, jenž si vybruslil od mantinelu
a procedil puk skrz Horčičku, o minutu
dvacet později pak Švihálek nabil Kuchejdovi a bylo to již 7:2.
hráči Motoru tak naplňují roli favorita
a po dvou kolech jsou při respekt vzbuzujícím skóre 12:4 stoprocentní, naopak
Jestřábům se z úvodního venkovního
dvojutkání více než jeden bod ukořistit nepodařilo. Čtvrteční předehrávka
jim navíc výrazně zhoršila poměr mezi
vstřelenými a obdrženými brankami.
(jim)
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PETR ROSOL – ÈEZ Motor
Èeské Budìjovice:
„Začali jsme dobře, pak jsme ale polevili a nechali se dvakrát vyloučit. O přestávce jsme si v kabině něco řekli, hráči
to začali plnit a sehráli jsme dvě parádní
třetiny. Naše výhra je zasloužená, dosavadní výsledky ovšem nechci přeceňovat, musíme být i nadále pokorní a
pracovití.“
KAMIL PØECECHTÌL
– LHK Jestøábi Prostìjov:
„Tohle utkání se mi oproti tomu středečnímu hodnotí špatně. Budějovice nás
od druhé třetiny přehrály, hráči nepodali výkony, jaké jsme od nich očekávali.
Jsem zklamaný.“
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navštivte stále více oblíbenější inter

lední hokej

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Juraj Šimboch
pomáhá Pøerovu
Přerov (jim) – Zranění zkušeného
Martina Vojtka vyřešilo vedení
přerovských hokejistů angažováním
třetího gólmana, na střídavé starty
z Třince přichází k Zubrům Juraj
Šimboch. Miláček prostějovského
publika si v dresu velkého rivala odbyl premiéru ve středu proti Kadani
a byl to vítězný debut, devětadvaceti
úspěšnými zákroky přispěl k výsledku 3:2.

Sobotka uspìl
v Benátkách
Benátky nad Jizerou (jim) – S
Jestřáby se Daniel Sobotka nedohodl a dobrovolně opustil přípravný
kemp, před cestou do zámoří dal
ovšem nakonec třiadvacetiletý a 198
centimetrů vysoký zadák přednost
angažmá v Benátkách nad Jizerou.
Do duelu proti Prostějovu ještě nenastoupil, proti Slavii už ale držitel
celkem jedenácti extraligových
startů v dresu pražské Sparty na ledě
nechyběl. Naopak útočníka Davida
Dvořáčka poslal nový nájemník O2
Areny do Kladna.

Procházka jde
do Litomìøic
Litoměřice (jim) – Stejně jako před
rokem, tak i letos odeslala Sparta do
kádru prvoligových Litoměřic jednadvacetiletého útočníka Martina
Procházku. Někdejší mládežnický
reprezentant stihl obě úvodní kola
a připsal si v nich jednu asistenci,
mimo to má na kontě třiadvacet utkání v elitní tuzemské soutěži a pět
startů v Lize mistrů.

Polívka s Havlíkem
pomohou Šumperku
Šumperk (jim) – V minulé sezoně
vypomáhal pardubický obránce
Ladislav Havlík Prostějovu, nyní
ho východočeský extraligový klub
i s útočníkem Davidem Tomáškem
odeslal do Šumperku. Stejným
směrem jako oni se vydal rovněž
plzeňský brankář Patrik Polívka. Ve
všech třech případech se jedná o
střídavé starty.

Havíøov získal Mazance

JESTŘÁBI ZAČALI DVĚMA PORÁŽKAMI A VĚTŠÍ MA HRÁČ
V Benátkách zradila koncovka, na jihu Čech hra od poloviny zápasu

PROSTĚJOV Jednu šestinu nabízených bodů se podařilo v
úvodních hracím týdnů posbírat
zástupcům Prostějova v první
hokejové lize. Prohra v nájezdech na půdě Benátek a výrazná
porážka v Českých Budějovicích
je zatím řadí na dvanácté místo
jen o gól před Šumperk, současně to ale značí jeden plusový
bod v tabulce pravdy, neboť na
vlastním kluzišti zatím Jestřábi
neúřadovali.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
Právě souboj Prostějova ve středních
Čechách se stal otvíracím duelem celého ročníku 2015/2016, ani jedné
branky se v něm ovšem prořídlé tribuny
čítající s bídou pouze pár stovek diváků
nedočkaly. Za velice vzácného stavu 0:0

tak hokejový souboj dokráčel až k dovednostní soutěži. Ani v ní se Jestřábům
nepodařilo na Marka Schwarze vyzrát a
dva body tak zůstaly v Benátkách.
„Rozhodla koncovka. Měli jsme tam i s
prodloužením pět samostatných nájezdů, ale nedali jsme z toho ani branku.
Ještě minutu a půl před koncem jsme
měli brejk, kdy jel Illéš od půlky hřiště
sám na branku, ale nedal. Na druhou
stranu z protiútoku měli domácí tu samou šanci a mohli jsme tam prohrát i
bez bodu. Schwarz vytáhl tři čtyři zázračné zákroky,“ vracel se k úvodnímu
ostrému souboji sezony hostující kouč
Kamil Přecechtěl.
I přes konečný výsledek tak nacházel
dobré věci, na nichž se dá stavět. „Pro mě
je pozitivní, jak jsme to utkání zvládli. To
znamená herně velice slušně, byli jsme
lepším mužstvem. Ale hokej se hraje na
góly a o jeden víc dal nakonec soupeř,“
upozornil staronový lodivod prostějovských hokejistů.
Jen o den dříve se na žádost Českých
Budějovic hrálo právě na jihu Čech a
předehrávka druhého kola necelý den
po skončení úvodního mače Jestřábům

příliš nesedla. Ještě na počátku devětadvacáté minuty sice platil stav 1:1, pak
ovšem domácí zaveleli k trháku a zvítězili 7:2.
„Po inkasovaných gólech jsme úplně
vypadli z role. Přestali jsme dohrávat
soupeře, nechodili jsme do osobních
soubojů, dělali jsme zbytečné fauly. Přesně to, co jsme si řekli, že nesmíme, tak
jsme začali na ledě produkovat. A takové
mužstvo jako Budějovice, navíc při prvním zápase doma, tolika lidech a takové
atmosféře neváhalo a nasypalo nám, co
se do nás vešlo,“ pojmenoval negativní
věci šéf prostějovské lavičky.
A právě více než pětitisícová návštěvnost
a povzbuzování z hlediště ho nadchlo.
„To nebylo možné nevnímat, atmosféra
byla fantastická. Publikum bylo podporováno dobrým výkonem domácích a
přeju si, aby se něco podobného podařilo vytvořit na Slavii Praha. Pak se hokej
hraje úplně jinak než třeba v Benátkách,
kam přijde sto padesát lidí,“ připomněl
dva extrémy, jež hráči v uplynulém týdnu zažili.
Při skládání sestavy postrádal zraněné Matouše Venkrbce s Václavem

PROSTĚJOV Prvoligový ročník
1993/1994 byl posledním, v němž
na sebe narazily celky Prostějova a
Slavie Praha. Tehdejšímu HKC se
podařilo postoupit do play off proti
Havlíčkovu Brodu a Pražané si vedli ještě lépe, společně se Vsetínem
se tehdy na úkor Hradce Králové
a Jindřichova Hradce stali novými
účastníky extraligy. A v nejvyšší
soutěži se drželi více než dvacet let,
až letos na jaře nezvládli nástrahy
baráže a znovu se tak perou o body
o patro níž. A právě Slavia se v pondělí od 18 hodin postará o úvodní
domácí souboj s Jestřáby.
„Chtěl bych pozvat diváky a milovníky hokeje, aby přišli v pondělí podpořit nově vznikající mužstvo, aby hráči
cítili podporu i ze strany obecenstva a
lidé viděli, jakým způsobem se hokej v
Prostějově vyvíjí,“ těší se na zaplněné
tribuny a bouřlivou atmosféru kouč
Jestřábů Kamil Přecechtěl.

V kádru hostů nezůstal přes léto kámen na kameni, odešly takové hvězdy
jako Jaroslav Bednář, Tomáš Divíšek,
Tomáš Vlasák či Dominik Furch, na
rozloučenou zamávali také Jan Novák,
Adam Svoboda či Petr Šenkeřík. Právě on se stal jednou z mnoha nových
tváří v prostějovské sestavě a může
se tak postavit proti týmům, za něž v
uplynulém ročníku sehrál celkem čtyřiadvacet zápasů.
Naopak nováčky v týmu Pavla Hynka jsou Saša Hylák, Petr Punčochář,
Milan Hruška, Pavel Kašpařík či Tomáš Micka. A i s jejich pomocí se zatím „sešívaným“ podařilo získat čtyři
body – jeden za prohru v nájezdech
na Kladně, tři za domácí výhru 2:0
nad Benátkami.
Na vzácnou návštěvu se těší i jádro
prostějovských fanoušků, v plánu má
své zatím nejpropracovanější choreo.
Jeho start je naplánován pět minut
před šestou, i proto žádají diváky, aby

byli na svých místech již o patnáct minut dříve.
Dva dny po tomto souboji se pak Jestřábi představí již potřetí venku, konkrétně si zajedou do Kadaně. Jejich
soupeřem bude chomutovská farma
vedená Jaroslavem Beckem, jíž se po
úvodní porážce v Přerově podařilo
doma zaskočit hokejisty Kladna.
A v sobotu opět od 18:00 hodin změří prostějovští hráči své síly s Třebíčí.
Horácká Slavia stejně jako v minulosti
spolupracuje zejména s Kometou Brno,
mimo hru jsou ovšem nyní kvůli zranění
Jakub Bartoň, Martin Čech, Tomáš Svoboda, Marek Švec i Jan Wasserbauer.
I bez jejich pomoci se však svěřencům Jiřího Mičky podařilo v prvním
kole vyhrát 3:2 po nájezdech na ledě
Šumperku, v sobotu si pak doma poradili 3:1 s Přerovem. Před soubojem
s Jestřáby se ještě utkají v pondělí na
Kladně a ve středu doma s Benátkami.
(jim)

<CVÊORQUNGFPÊXÊV÷\UVXÊUNCXKNK,GUVą¾DKX\¾X÷TGéPÆORąÊRTCXPÆOFWGNWRTQVKiWORGTMWR


Meidlem a lepší to nebude ani v
tomto týdnu. Ba naopak, mimo hru
bude ještě více hokejistů. „Matouš
má nohu v ortéze a doba léčení je neurčitá. Venca byl v pátek poprvé na ledě a
uvidíme, jak se dá dohromady. K tomu
Lukáš Luňák dostal antibiotika a je
celý týden mimo, z posledního zápasu

k nim přibyl obránce Špaček, rentgen
zjistil zlomeninu prstu. Takže jsem
rád, že se mi dali dohromady Šlahař s
Krejčíkem a věřím, že jejich výkonnost
půjde neustále nahoru,“ poodhalil Přecechtěl aktuální zdravotní stav.
Po dvou kolech jsou zatím dva celky stoprocentní, Českým Budějovicím a Jihla-

LHK PV

BENÁTKY NAD JIZEROU, PROSTĚJOV Až samostatné nájezdy musely
rozhodnout o tom, jak výrazný bodový
přísun přinese prostějovským hokejistům úvodní kolo nové prvoligové soutěže. V nich sice Jestřábi na domácí tým
Benátek nad Jizerou nestačili a ve středních Čechách nakonec vybojovali jen
bod. I tak to znamená lepší vykročení
než před rokem, kdy první body přišly
až ve čtvrtém pokračování.
Šancí si obě mužstva vytvořila dostatek. Po
celých šedesát minut základní hrací doby i
následné pětiminutové prodloužení však
byli oba gólmani neprůstřelní. Na hostující
straně se činil šestatřicetiletý Luboš Horčička a ještě více exceloval někdejší strážce
svatyně St. Louis Blues české reprezentace
Marek Schwarz.
O sedm let mladší muž s maskou občas
přiváděl Jestřáby až k zoufalství a hlavně
jeho zásluhou se před necelými třemi stovkami diváků podařilo domácím uspět. Na
jejich vítězství se podílel i zkušený Martin
Čakajík, naopak zkoušený bek Daniel Sobotka, který to zkoušel i v Prostějově, se v
sestavě neobjevil.
Oba celky nasadily do hry kompletní
čtyři formace, v té prostějovské chyběli
marodi Venkrbec s Meidlem, příležitost
naopak dostaly nové tváře včetně těch
nejzvučnějších. Jejich chvíle přišla v závě-

ru první části, to se krátce po sobě posadili na trestnou lavici Jonák s Kajínkem a
Jestřábi měli více než minutovou početní
výhodu o dva hráče. V největší příležitosti
se ocitl u pravé tyčky číhající Jakub Čuřík,
po přihrávce z levého kruhu si ovšem musel puk nejprve zpracovat a toho využil
Schwarz k včasnému přesunu a úspěšnému zákroku. Minutu po něm pak do
odkryté brány nezamířil ani Tomáš Rod,
proti byla hokejka soupeře. Hned na počátku druhé části se hostům podařilo ustát
i druhé oslabení v zápase, stejně úspěšně si
o chvíli později vedli rovněž Benátečtí. Ke
skórování ovšem byli i nadále blíže svěřenci
Kamila Přecechtěla, další velkou možnost
jim nabídl faulující Volf. K trestnému střílení se rozjel Lukáš Krejčík, jenž před příchodem na Hanou hájil barvě právě Středočechů. Pokusil se o blafák do bekhendu,
pravý Schwarzův beton byl ale na místě a
puk za sebe nepustil.
Gól do šatny měl na holi Čuřík, z pravého
kruhu ovšem neuspěl. A domácí to mohli
potrestat, po třech minutách třetí části se
jim podařilo rozhodit obranu soupeře, na
Horčičku si ale nepřišli.
Po nepříliš záživných pasážích pak přišel
strhující závěr. Necelé čtyři minuty před
koncem neproměnil svůj únik Illéš, když
dopadl navlas stejně jako Krejčík, poté si
hosté vzali oddechový čas, aby v další slibné pozici neuspěl Drtina. Osud tak mohl
být k Jestřábům velice krutý, zhruba sto deset sekund před sirénou se totiž s levé strany natlačil před bránu Matějček. Horčička
byl však pozorný a také on si s nájezdem
poradil.

„JSEM PŘESVĚDČEN O SVÝCH KVALITÁCH I KVALITÁCH MUŽSTVA
Jiří
MOŽNÝ
PROSTĚJOV Jedenáct přípravných
soubojů a dvě ostré prvoligové bitvy
stihl zatím Kamil Přecechtěl od svého návratu zpět na prostějovskou
střídačku. Dnes přichází zatím největší výzva v podobě domácího souboje se Slavií a zkušený trenér si přeje zejména před vlastními fanoušky
neztrácet body, aby předváděná hra
i výsledky přitáhly co nejvíce zaplněné tribuny. Žádné další příchody aktuálně nejsou v plánu, nyní je základem co nejvíce vyprázdnit marodku
a stabilizovat sestavu. To vše pro to,
aby se neopakoval ročník strávený u

ƔƔ V Budvar Areně bylo přes pět tisíc
fanoušků. Věříte, že podobně bouřlivě
to může vypadat i na prostějovském
„zimáku“?
„Vše se bude odvíjet od toho, jakým způsobem budeme hrát a jak se budeme prezentovat. Prostějovský divák je náročný, ale
také velice bouřlivý a vynikající. Já si vzpomínám, že před deseti lety chodilo na hokej tři a půl tisíce lidí pravidelně. Netvrdím,
že je to možné i teď, protože je trochu jiná
doba a lidé mají podstatně větší množství
vyžití, ale pokud budeme hrát dobrý hokej
a budeme vyhrávat, tak jsem přesvědčený,
že tři tisíce diváků by chodit mohlo.“
ƔƔ Jako první vás doma čeká Slavia.
Co od tohoto duelu očekáváte?
„Slavia k nám přijede se čtyřmi body a je
to kandidát na baráž o extraligu. My jsme
ale domácí, hrajeme poprvé doma a byl
bych rád, aby přišlo hodně lidí a my je
přesvědčili o tom, že chceme hrát pěkný a
atraktivní hokej a že je jedno, jaký soupeř

přijede. Rádi bychom doma vítězili.“
ƔƔ Jak vnímáte obtížný los, kdy v úvodu nejprve dva zápasy venku, poté
doma Slavia a Třebíč?
„Z jednoho pohledu je to pro nás dobře,
protože mužstvo ještě stále dáváme dohromady. Měli jsme velký počet zraněných a je
lepší, že nyní máme ty těžší soupeře, u nichž
se až tolik nepočítá, že budeme bodovat. V
Benátkách nám to herně vyšlo, proti Budějovicím se nám utkání nepovedlo, takže
doufám, že stabilizujeme svou herní formu
a potom přijdou soupeři, s nimiž budeme
bodovat. Nesmí se nám ale stát, že bychom
nabrali moc velký odskok od středu tabulky. Nepřál bych si, abychom se potáceli
někde na spodku tabulky.“
ƔƔ Kam podle vás mužstvo při současné síle kádru patřit?
„Schopnosti týmu se vždy projeví až v
průběhu sezony, jména mužstvo nedělají.
V minulosti tu byla vynikající mužstva na
Spartě i v jiných klubech a nakonec se ani

VEČERNÍKU

nedostala do play off. Já bych se chtěl dostat
do vyřazovacích bojů slušným, klidným
způsobem a mít mužstvo, které bude zdravé i herně vyzrálé, abychom pak byli velice
nebezpečným soupeřem pro každého.“
ƔƔ Takže minimálně desátá pozice po
základní části?
„Asi tak.“ (úsměv)
ƔƔ Co vám v tomto dalo přípravné
období?
„Bylo to přesně to, co mělo být. Hledali jsme sestavu, hráče a doplňovali kádr.
Zjišťovali jsme, kde máme slabá místa,
což ostatně budeme dělat i nadále. Jak už
to bývá, vyskytly se problémy při jednání
s kluby i hráči a ne všechno nám vyšlo.
Prostor ale dostalo více hráčů a tolik zápasů bylo jen k dobru, mohli jsme si kluky
vyzkoušet a s klidným srdcem říct, že jsme
vybrali to nejlepší, co jsme tady měli.“
ƔƔ Očekáváte ještě nějaké změny v
kádru?
„Samozřejmě sezona se vyvíjí, přicházejí

zranění, může se projevit nedobrá výkonnost, těch aspektů je celá řada. Nejsem ale
zastáncem toho, aby se po jednom dvou
špatných zápasech vyhazovali hráči. To
znamená, že máme tu poměrně široký
kádr, který je nutné stabilizovat, a vytvořit čtyři útočné lajny, k tomu sedm osm
obránců, kteří by stabilně hráli, aby mužstvo mělo svou výkonnost.“
ƔƔ V Prostějově měl trenér v posledních dvou ročnících zhruba půlsezónní životnost. Jak to vidíte letos?
„Já pracuji, dokud možnost mám, a nepřemýšlím nad tím, jestli tu zítra budu, nebo
ne. Samozřejmě vtípky a legrácky probíhají
neustále, je to cítit ve vzduchu, ale věřím, že
pokud budeme odvádět výkony, tak vše
dobře dopadne. Tuto situaci jsem jako trenér zatím zažil za svou dvacetiletou kariéru
jen jednou, to ještě v mužstvu, které bylo
naprosto dehonestované. Takže si myslím,
že pokud tu bude současný tým, tak k rotaci hráčů ani trenérů nedojde.“

OKÉNKO KAPITÁNA
aneb

pohledem Karla Kroupy
„Břeclav byla určitě v prvním poločase lepším týmem. Chtěli jsme do zápasu vstoupit jako v těch minulých, abychom se rychle dostali do vedení, což se
ovšem povedlo soupeři. Za výkon v první půli si Břeclav objektivně vzato zasloužila bodovat. O přestávce byla v kabině bouřka, něco jsme si k tomu řekli a výkon
do druhého poločasu se zlepšil. Rychlá branka nás pochopitelně rozhodila a než
jsme se vrátili do zápasu, trvalo to zbytek poločasu. Hra byla nesourodá, scházela
myšlenku. Naštěstí nám vychází začátky poločasů, když ne první, tak tentokrát
druhý. (úsměv) Co se týká mé branky, Martin Hirsch přesně odcentroval, jen
víc takových balónů. Dobré mančafty se poznají podle toho, že i když se nedaří,
dokáží zápas vyhrát. A to se dnes stalo. Měli jsme samozřejmě i potřebné štěstí.
Do náročných dvou týdnů to je samozřejmě vzpruha. Pokud bychom proti silným týmům měli hrát tak, jako v prvním poločase, narazíme. Milan Machálek
dokázal, že kádr máme dostatečně kvalitní na to, abychom protočili hráče a ustáli
i čtyři zápasy ve dvou týdnech. S kvalitou soupeře rostou i naše výkony, takže naším cílem bude udržet první příčku.“ Karel Kroupa, útočník 1.SK Prostějov

RYCHLÝ
VEČERNÍK
pøipravujeme pro vás:

Krejèíø i Seèkáø
by mìli být pøipraveni

●● více informací

Prostějov (tok) - Pavel Krejčíř už sice
v týdnu vyklusával, na plné zápasové
zatížení to ještě nebylo. Důležité ale
je, aby se mohl zapojit do nadcházející
série zápasů. V civilu se o víkendu také
pohyboval Michal Sečkář, který bere
antibiotika k vyléčení zánětu.

●● více fotografií, videí

Devatenáctka doma
podruhé úspìšná

●● více ohlasů

1.SK Pv
MSK Bv

3:2

PROSTĚJOV Vstupy do obou poločasů byly v tomto utkání nesmírně
důležité. Pro domácí zejména do
toho druhého, protože při přetrvávajícím stavu 0:1 by se jim s přibývajícími minutami hrálo čím dál nervózněji. Naštěstí vyrovnání na sebe nedalo
čekat a po Machálkově brance přidal
v závěru domnělou pojistku Zelenka.
Vzhledem k okamžitému snížení na
konečných 3:2 však byla právě „Zelího“ branka tou vítěznou...

O termínu pohárového

Tomáš Kaláb

Prostějov (tok) - Ohledně utkání 3.
kola poháru MOL Cup proti prvoligovému Zlínu je jisté pouze to, že výkop
bude v 16:00 hodin. Otázkou ještě
zůstává, zda-li bude dodržen oficiální
termín, tedy středa 23. září, nebo se
bude hrát už v úterý 22. září. Kdy se
tedy bude hrát, se dozvíte z Večerníku
nebo klubového webu.

SAMO SEBE A DÁLE VEDE LIGOVOU TABULKU!
PROSTĚJOVDivácisinatribunáchprostějovskéhostadionuSCMZaMístnímnádražím
opravdunemajínačstěžovat.Zápletkahnedpooponě,chvílenapětíišpetkabeznaděje
v prvním dějství, nový impuls bezprostředně po přestávce, výbuchy nadšení i nervy
až do závěrečné píšťalky. To vše viděla pětistovka fanoušků prostějovského fotbalu
v sobotním hodovém odpoledni. Po vydřeném vítězství 3:2 nad Břeclaví je jasné, že
svěřenci kouče Jury zůstávají na prvním místě tabulky MSFL!

původní zpravodajství
pro Večerník

Tomáš KALÁB
Zatímco v domácím dresu chyběli Sečkář s Krejčířem, hosté s sebou nepřivezli svou největší hvězdu
Šenkeříka. I tak byl ale střed hřiště dobře opečováván dvojicí Simandl - Paděra, dopředu byl aktivní De
Carvalho a Sycha.
Zápas proti Břeclavi měl všechny parametry kasovního trháku. Pravda, spokojenosti na hřišti i v hledišti
nepřidal brzký gól v Kofroňově síti, kdy se tým poprvé v této sezóně ocitl v roli prohrávajícího. Že to
na psychice zrovna nepřidalo, je nabíledni. Navíc do
karet nenahrálo ani brzké zranění Petržely, který sice
ještě chvíli zkoušel hrát, ale po půlhodině jej nakonec
střídal Langer.
Svěřenci kouče Jury se snažili o kombinaci, ale soupeř pozorně bránil se čtyřmi beky a defenzivním
záložníkem. Odkopnuté míče bránícími Břeclavany
navíc nestačil nikdo sbírat, protože Prostějov hrál
v prvním poločase na hodně roztaženém hřišti.
A jelikož centry své adresáty nenacházely, ve výsledku z toho rezultoval asi nejrozpačitější poločas, který
modrobílí v této sezóně zatím předvedli...

Jurova družina ovšem dokázala, že netřeba předčasně propadat malomyslnosti. Pobídka v šatně se
setkala s žádoucí odezvou hned po začátku druhé
půle a od toho okamžiku bylo jasné, že se čeká na
vítězný prostějovský gól. Trenér měl navíc šťastnou
ruku, když dvacet minut před koncem poslal na
hřiště Machálka, který se ihned uvedl povedeným
centrem a chvíli poté i gólem - chtělo se říci vítězným, ale tím byla nakonec až následná Zelenkova
trefa.
V každém případě „eskáčko“ v tomto zápase dokázalo, že se sice nemusí vždy herně dařit, ale tým si
musí umět s nepříznivým vývojem zápasu poradit.
Takové vítězství je o to cennější a dojem by byl dokonalý, kdyby si domácí nenechali úplně zbytečně
vstřelit kontaktní branku tři minuty před koncem.

Střelci gólů z úvodu obou poločasů - břeclavský
Levai se snaží obrat o míč Kroupu.
Foto: Tomáš Kaláb

To svědčí o přílišné euforii a výpadku koncentrace,
což by se vyspělým celkům přece jen stávat nemělo.
V Prostějově si teď od fotbalu trochu odpočinou,
v tomto týdnu totiž čekají na 1.SK dva zápasy venku - ve středu předehrávka 15. kola ve Vítkovicích
a v sobotu řádné 7. kolo v Uničově. Nálada je ovšem
před těžkými dvěma týdny pozitivní - proti těžkým
soupeřům se tým dokáže motivovat a hra z bloku na
brejky zdobí Prostějov určitě víc. Pomůže to už ve
šlágru středečního programu s Vítkovicemi?

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

„Skvěle jsme se semkli,“ jásal Machálek
PROSTĚJOV Žolík. Takové označení si obvykle ve fotbalové hantýrce vyslouží hráč, který vystřídá a vzápětí dá velmi důležitou branku pro vývoj
celého utkání. Chvalozpěvy jdou také k trenérovi za šťastnou ruku, i když
záměr v tom obvykle nebývá. Prostě zapracuje fotbalová„Paní štěstěna“.
Jako v případě Milana Machálka (na snímku), který byl ústřední postavou
závěrečného dění sobotního střetnutí.

Tomáš KALÁB
•• Sice jste opět nenastoupil v základní
sestavě, ale střídání jste vzápětí hodně
slavil. Nejprve přesný centr, vzápětí
branka, co víc si přát?
„Škoda, že se už Karlovi nepodařilo hlavič-

ku proměnit, ta akce se všem zúčastněným
povedla. Jsem především rád, že jsme se
semkli a nakonec výsledek otočili. Je to pro
nás dobře, protože co si budeme povídat, na
prvním místě je moc pěkné zůstat.“ (úsměv)
•• Jak jste vlastně důležitou branku viděl
ze svého pohledu?

„Nekuda si to chtěl přehrát naa levou nohu,
lavský stoper.
čemuž úspěšně zabránil břeclavský
iku sám před
Já už jsem byl v tom okamžiku
brankářem, takže jsem se to snažil hlavně
oc rád.“
dobře trefit. Vyšlo to, jsem moc
•• První poločas se herně příliš
íliš nevyvedl,
v čem jste viděl příčiny?
kání bě„Břeclav byla v počátku utkání
havější, ještě v první půli see dalo
srovnat, ale také dostat další branku. Hlavně že jsme jej přežili,, pak
už to z naší strany bylo lepší. Zázké
sadní bylo samozřejmě brzké
Foto: archív Večerníku
vyrovnání.“

Také střídající hráč může rozhodovat zápasy...

Prostějov (tok) - Stejně jako muži,
také starší dorostenci měli na programu
dvě domácí utkání za sebou. Tentokrát
přijel soupeř z nedaleké Holice a zápas
měl oprávněný nádech derby, protože
se hráči navzájem znají. První branku
vstřelil Matocha až před přestávkou, ve
druhém poločase zaujal impozantním
sólem zakončeným druhou brankou
obránce Štverák. Za domácí nastoupil
reprezentant Píchal, o tři roky mladší
než většina spoluhráčů, přesto byl platným členem týmu. Úspěšný víkend
zažily i ostatní mládežnické výběry. Výsledky najdete na stránkách klubu.

utkání se právì rozhoduje
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PO VELKÉM DRAMATU S BŘECLAVÍ „ESKÁČKO“ PŘEKONALO

PODLE

Pro ú
útočníka to není lehké období, když má v klubu
ko
konkurenci
dvou spoluhráčů se zkušenostmi
z vyšších soutěží. O to je pak šance proniknout
do základní sestavy obtížnější. A těžké je také
najít motivaci a udržovat potřebnou formu
na trénincích. Milan proti Břeclavi dokázal, že
i když
kdy hráč neprožívá zrovna super období, může
být dobře
dobř připraven naskočit do zápasu a rozhodnout
Proto takových hráčů jsou ve špičkových klubech
ho. Protože
stovky a ne
nejsou trenéry o nic méně ceněni. Frázi „běž a dej
gól“ se Milanovi
Mila
povedlo splnit dokonale. I díky tomu se
stá drží na prvním místě MSFL.
„eskáčko“ stále
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dna, ale podařilo se probít do
vyřazovací části první hokejové ligy...
ƔƔ Máte za sebou duely s Benátkami a Českými Budějovicemi, o čem vás přesvědčily?
„O tom, že soutěž bude hodně vyrovnaná. Odehráli jsme výborné
utkání v Benátkách, s klidným svědomím
mohu říct, že jsme byli lepší, ale bohužel
jsme se střelecky neprosadili. Dokud jsme
byli ve druhém utkání schopni plnit, co
jsme si řekli, tak to bylo vyrovnané utkání
i s Budějovicemi. Od zhruba třicáté minuty nás ale domácí přehrávali, takže pro
mě je to takové zjištění, že asi s každým v
soutěži se bude dát hrát, ale bez správného přístupu se také dá s každým prohrát.
Bude to o tom maximálně se připravit na
každý zápas, zatím navíc máme hodně
marodů a nedisponujeme takovou sestavou, která by byla stabilní. Stále se nám to
mění.“

fotbal

MILAN MACHÁLEK

Dnes na pražskou Slavii bude velké Z Benátek s bodem, kralov
choreo, v sobotu přijede ta Horácká HC BEN 1:0 SN

Havířov (jim) – Novou posilou prvoligového Havířova se na počátku
nového ročníku stal obránce Martin Mazanec. Šestadvacetiletý zadák
disponuje téměř dvoumetrovou
výškou a poslední ročník strávil
v Kadani, kde za celkem sedmapadesát kol stihl čtrnáct kanadských
bodů a osmdesát sedm trestných
minut.

exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

Pondělí 14. září 2015
www.vecernikpv.cz

Jako první se snažil ke svému typickému zakončení dostat Kroupa, málo
razantní hlavička ovšem gólmana
Prokopa z klidu nevyvedla. Na druhé
straně ale zahřmělo hned napoprvé. Po
prohraném souboji před šestnáctkou
se dostal na levé straně k míči Levai a
křížnou střelou překonal Kofroně – 0:1.
„Snažil jsem se dát do dráhy balónu
nohu, ale míč mi pod ní podjel,“ popi-

soval ´Kofi´ po utkání. To samozřejmě
domácí tým trochu poznamenalo, byť
se vzápětí snažil s výsledkem něco dělat
Koudelka. Další komplikaci přinesla
10. minuta, kdy se po tvrdém zákroku
zranil Petržela. Přestože byl odnesen
za postranní čáru na nosítkách, vytrval
po návratu ještě dvacet minut. Mezitím
došlo k vyrovnání, když se z nepřímého
kopu trefil Sus, stalo se tak ale z ofajdové
pozice... Petržela to ještě zkoušel i střelecky, následně měl po Koudelkově centru
malinko vychýlenou mušku Hirsch.
Uběhla půlhodina hry, když neudržel
nervy na uzdě hostující De Carvalho,
který za diskusi s rozhodčím viděl žlutou
kartu a fakt, že se domluví česky, demonstroval i ve slovních přestřelkách s protihráči... Střelecké pokusy z obou stran
byly až do přestávky vesměs nepřesné,
výjimkou byl autor vedoucí branky Levai, jehož další šanci těsně před odchodem do kabin hasil Kofroň.
Začátek druhé půle a radost na domácích tribunách. Hirsch zasprintoval
po pravé straně, posadil ideálně balón na hlavu Kroupy a ten suverénně
srovnal skóre - 1:1. A hned se „eskáčku“ dýchalo lépe. Langer, který po

Pozápasové hodnocení trenérù
Roman POPELKA
asistent trenéra 1.SK PV:
„Byla to obdoba minulého zápasu s Třebíčí, tentokrát však o to horší, že se nám
nepovedl vstup do zápasu. Brzký gól
šel na vrub nedůrazných soubojů před
vlastní šestnáctkou. Po obdržené brance
se naše hra zvedla a ještě v první půli jsme si vypracovali několik
nadějných situací, které jsme ovšem kvalitně nedohráli ve finální fázi. Zaplaťpánbůh za nástup do druhého poločasu, kdy jsme
brzy srovnali a nemuseli bušit celý poločas do uzavřené obrany.
Po dalších dvou brankách jsme si závěr opět zkomplikovali, asi
abychom udrželi diváky v napětí až do konce... Pozitivní je, že
jsme kolektivním výkonem a srdíčkem zápas otočili. To by nás
mělo nakopnout do následujících těžkých zápasů.“
půlhodině hry střídal zmíněného nešťastníka Petrželu, vyslal křížnou střelu těsně vedle tyče, po níž se už leckdo
radoval z gólu. To nebylo dopřáno
ani hostům, kteří v rozhodujícím
okamžiku zahráli rukou. Střídající
Machálek, který přišel na hřiště místo
Koudelky, přinesl oživení. Nejprve si
potáhl balón, aby vybídl k druhé gólové hlavičce Kroupu, avšak Prokop

Ivan DVOØÁK
- MSK Bøeclav:
„Viděli jsme kvalitní utkání ve vysokém
tempu z obou stran. Zápas se mi nehodnotí příliš dobře, protože jsme prohráli,
přestože jsme jej měli dobře rozehraný.
Tak jak jsme začali dobře my v prvním,
tak jsme naopak zbytečně inkasovali vyrovnávací branku v
první minutě druhého poločasu. Byla to obrovská chyba,
která poznamenala další průběh zápasu. Měli jsme nějaké
příležitosti, kdy jsme mohli jít podruhé do vedení1, to se nám
bohužel nepodařilo. Cením si na týmu, že i za stavu 1:3 se ještě zvedl a kontaktním gólem se znovu dostal do zápasu. Nic
nebylo ztracené až do posledního hvizdu. Ovšem prohráli
jsme, což samozřejmě mrzí.“

v brance Břeclavi byl proti. Vzápětí už
využil v šestnáctce zmatku v soupeřově obraně, která se zaměřila na dobře
postaveného Nekudu, a střelou podél
gólmana otočil stav zápasu - 2:1!
A to nebylo vše. Zelenka svou první
příležitost ještě také nevyužil, byť jeho
pokus o lob byl vskutku vyvedený. Pět
minut před koncem si ale našel prostor
ve vápně hostů a dal domácím defini-

tivu - 3:1. Jak se nevyplácí předčasná
euforie, pochopili prostějovští fotbalisté o chvilku později, když si za obranu
nenápadně zaběhl De Carvalho a bezmocnému Kofroňovi vymetl pavučinky z levého horního rohu jeho branky
- 3:2!
Zbývající čtyři minuty už ale domácí
odehráli vysoce koncentrovaně a díky
zisku tří bodů nadále kralují třetí lize.

Těžký program „eskáčka“: ve středu šlágr kola ve Vítkovicích, v sobotu na půdě silného Uničova
PROSTĚJOV Dva mimořádně těžké duely čekají prostějovské fotbalisty v nadcházejícím týdnu. Ve středu
sehrají další šlágr kola ve Vítkovicích, kde se opět potkají (stejně jako
před časem v Otrokovicích) první a
druhý tým aktuální tabulky. V sobotu pak svěřenci kouče Jury zamíří do
posíleného Uničova, který figuruje
na třetím místě.
Tým z příměstské části severomoravské
metropole postoupil do MSFL díky

odhlášení Orlové a Zábřehu na Moravě, příležitost ale chopil za pačesy a na
vyšší soutěž se dobře připravily. Bývalý FC Vítkovice skončil v roce 2011
v insolvenci, ale město fotbal padnout
nenechalo a pod novým názvem a díky
fúzi s Porubou se vítkovický fotbal opět
po čtyřech letech propracoval do třetí
nejvyšší soutěže. Klubové vedení bylo
v letní pauze velmi aktivní a do Vítkovic
přitáhlo zpět některá zde dobře známá
jména. Například Mišinský, Musiol a

Cigánek třeba nastupovali za sousední
Baník, Wojnar je třineckým odchovancem a zkoušel štěstí v prvoligové Mladé
Boleslavi.
Vítkovice začaly vítězstvím v Břeclavi,
doma sice nestačily na Uničov, pak ale vyhrály v ambiciózní Kroměříži a naposled
doma nad Vyškovem 2:1. V dresu s rytířem Vítkem ve znaku nastoupili Rohel
– Cverna, Coufal, Korneta – Lukáš (81.
Bystrý), Hruzík, Wojnar (74. Kovář),
Dvořák – Mišinský, Kovařík, Musiol.

Jestliže Vítkovice budou pro svěřence
trenéra Jury poměrně neznámým soupeřem, Uničov s trochou nadsázky znají
jak svoje boty. Tento klub lehce profitoval z problémů nedalekého Zábřeha,
které vedly k jeho odstoupení z MSFL.
Do Uničova totiž přešel úspěšný kouč
Jiří Balcárek, který s sebou přivedl zkušeného záložníka Binara spolu s několika dalšími hráči. Navíc v kádru nakonec
zůstal v Prostějově dobře známý Aleš
Krč, který se zkoušel prosadit do druho-

ligové rezervy Olomouce. Právě on dal
v neděli pojistkový gól na 2:0 v Otrokovicích, čímž Uničovští dokázali to, co se
před časem „Eskáčku“ nepodařilo. Hosté tam nastoupili v sestavě Uvízl – Řehák, Vejvoda, Heinz, Koutek – Vasiljev,
Binar, Nuc, Juřátek – Hrubý, Krč.
„Vítkovice jsou sice nováček, nicméně
velmi dobře připravený na tuto soutěž,
vítězství v Kroměříži o čemsi svědčí.
Uničov naopak velmi dobře známe a
víme, že doma je velice nepříjemný. Ale-

ši Krčovi to tam pořád padá, navíc mají
nového trenéra, který tým posílil hráči
ze Zábřehu, takže se tento soupeř kvalitativně ještě zvedl. Budeme muset síly
rozprostřít na víc hráčů, abychom těch
čtrnáct dnů zvládli,“ uvedl na adresu
nadcházejících soků Roman Popelka,
asistent trenéra 1.SK Prostějov.
K zápasům by měli být k dispozici
všichni hráči, otazník visí pouze nad Petrželou, který protti Břeclavi vynuceně
střídal.
(tok)
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ZHLEDNA

ČECHOVICE SLAVILY PRVNÍ DOMÁCÍ VÝHRU SEZÓNY! Čechovický snajper Jahl:

„Vykoukl na mě krteček...“

Klenovické naděje na úspěch zničil oživený kanonýr ´LUIGI´
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
PORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
ČECHOVICE Doba temna je pryč!
První čtyři kola herně i výsledkově
strádající Čechovice se vyvezly na
vítěznou vlnu. V regionálním derby
s Klenovicemi domácí tým potvrdil,
že předchozí bodový import nebyl
náhodný. Přestože se utkání nevyvíjelo z jejich pohledu optimálně,
dokázali na vedoucí trefu soupeře
odpovědět dvěma rychlými zásahy. Navíc měl čechovický tým
s výjimkou úvodních deseti minut
utkání plně pod kontrolou a zakřiknutě působícího soka držel bez
větších obtíží na uzdě. Domácí se
tak po tříbodovém zisku posunuli
do klidnějších tabulkových vod
a zdá se, že jsou na nejlepší cestě
vybřednout z nedávné krize.

Stav před výkopem
S mnohem větší motivací šli do duelu
Čechovičtí, protože svým fanouškům
doposud v podzimní části vítěznou radost nabídnout nedokázali. Pomoci jim
v tom měl určitý kádrový průvan, kdy
se několik hráčů přesunulo do rezervy
nebo na hostování. Nejedlý pak ukončil
kariéru. Ambiciózní klub z předměstí
pak rozšířil i realizační tým. Koučinku
se chopil místní rodák Radim Weisser.
Naopak Klenovice mohly jít do zápasu
naopak v úplném klidu. Z předchozích
pěti kol měly na svém kontě sedm bodů
a držely se v horní polovině čtrnáctičlenného pelotonu. Výrazným oslabením se
však ukázala absence zkušeného stopera
Marka Lišky.

Čechovice však našly bleskurychlou
odpověď v podobě dvou přesných zásahů. Domácí tým se tak dostal do herního klidu a celoplošnou aktivní hrou nedával soupeři moc prostoru. Utkání se
definitivně rozhodlo zkraje druhé půle,
kdy se trefil podruhé Jahl. Následně pak
Čechovičtí začali předvádět fotbal, na
který jsou jejich fandové zvyklý - rychlé
kombinace zakončené častou střelbou.
Zatímco domácí plejeři zasypávali Polákovu svatyni hutnou porcí střel, Klenovičtí se dostávali do šancí spíše ojediněle. Tři z nich by se však daly nazvat jako
tutové - Borovský se uvolnil v šestnáctce, ale Zelinka byl na místě. Následně
Tomáš Cetkovský hlavičkoval z malého
čtverce nad a Dvořákovu otočku vytěsnil Zelinka na roh. Na čechovické
straně pak dvakrát nebezpečně prověřil
Polákovu pozornost Drmola, puklice
Jána prosvištěla těsně nad břevno. Čtvrt
hodiny před koncem pak Jahl pohrdl
hattrickem, když v sólovém nájezdu
poslal míč těsně vedle. Ve velkých příležitostech se ocitli i Vlach (vychytal ho
Polák) nebo Chmelík (málem překopl
ochrannou síť). Tečku za utkáním pak
udělala bomba Jahla zpoza šestnáctky,
která málem skončila v klobásách...

FOTO & VIDE
GALERIE

PROSTĚJOV-ČECHOVICE
Probuzený kanonýr. O střeleckých schopnostech útočníka
Luďka Jahla (na snímku) snad
nikdo v Čechovicích nepochybuje. V posledním období však
svou pověst zrovna dvakrát nepotvrzoval a nastartoval se až
teď. V minulém kole zařídil hattrickem první výhru sezóny ve
Foto: Zdeněk Vysloužil
Všechovicích, tentokrát dvěma
zásahy zničil regionálního rivala „Všichni mi říkali, že už mi střelecký
prach zvlhnul nebo úplně vyhasl.
z Klenovic!

O
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Domácí borci (v bílém), měli většinu času míč na svých kopačkách.
Foto: Zdeněk Vysloužil

ném pasu Kolečkáře se však řítil sám
na bránu Jahl a i podruhé souboj s Polákem vyhrál - 3:1. Klenovičtí tak museli dohánět dvoubrankové manko, ale
k žádnému vzepětí se nedopracovali.
Ve snaze přinutit se k útočení otevírali
zadní vrátka, do kterých se dařilo domácím podnikat smrtící kontry, kterým však chybělo přesnější zakončení.

Osobnost utkání
Těžko vybírat z dobře šlapajícího týmového orchestru Čechovic jednoho určitého plejera. Vedle dvougólového střelce Jahla sehrál významný part i pracovitý
střední záložník „Jamal“ Kolečkář. Svou
bombou skrze děravou zeď vstřelil vítězný gól, navíc cizelérským způsobem vyslal do gólového brejku i svého parťáka
Jahla. Zasloužená výhra v derby však
byla bez výjimky dílem celého kolektivu, který působil jako sevřená pěst.

Zásadní okamžiky

Poté, co se z volného kopu neúspěšně
zastřeloval Kolečkář, se zadařilo hostům. Únik dvojice Smékal - Borovský,
zakončil druhý jmenovaný přesným
bodýlkem - 0:1. Hosté mohli zaskočeného soupeře ještě dorazit. Po Rozehnalově rohu se dostal k hlavičce Cézar,
ale Zelinka byl u tyče připravený. Zodpovědnost pak na sebe vzal Jahl, jenž
dokázal utéct celé klenovické obraně
a chladnokrevným způsobem obstřelil
Poláka - 1:1. Nastartované Čechovice
pak dokázaly přidat druhou trefu. Po
faulu na Richarda Klimeše prostřelil
Vývoj zápasu
hladovou zeď Kolečkář a Polák se jen
po míči smutně ohlédl - 2:1. ČechovičFanoušci si ještě ani nestačili pořádně od- tí pak vletěli stejným způsobem i do
fouknout pěnu z natočeného piva a hosté druhé půle, nejprve nenašla cestu do
se už radovali z vedení. Bojovně naladěné sítě Pytelova křížná rána. Po nadýcha-

Klimeš nad možností poslat na trávník šestačtyřicetiletého Weissera.
„Jakou má fyzičku? Jako polovina
našeho mužstva, tedy dobrou,“ glosoval humorně Klimeš.

Atmosféra střetnutí
Hodová! Drtivá většina příchozích
fanoušků dorazila do hlediště v usměvavé náladě a mnozí si nesli i plastové
lahve s burčákem. Pohodička z hlediště se přenesla i na hřiště. Derby,
ve kterém by se mělo jezdit po zadku a bojovat o každý míč, proběhlo
v hodně gentlemanském duchu. Za
celé utkání nebyl vidět žádný drsnější
zákrok a jedinou žlutou obdržel Matěj
Klimeš za nechtěný nákop soupeřova
kotníku v boji o míč.

Zdeněk Vysloužil

●● Co stojí za herní proměnou Čechovic?
„Od té doby, co nás převzal Radim,
jsme změnili úplně systém hry. Hrajeme mnohem útočněji. Snažíme se
soupeře dorážet, presovat, aby dělali
chyby. Tím pádem se dostáváme více
do koncovky a vyplácí se nám to.“
●● Derby jste rozhodl dvěma góly.
Těší vás to o to více, že tak bylo právě s Klenovicemi, kde jste nedávno
působil?
(úsměv) „To je jasné, že těší. Byl jsem
tam půl roku, a když to padne zrovna jim, tak mě to těší dvakrát tolik. S
rukama si ale sedneme, pokecáme a
bude to v pohodě.“
●● Myslíte, že jste chytil konečně
formu?

(smích) Já si myslím, že už se vše dobré vrátilo a bude to dobré.“
●● Kde je příčina takového obratu?
„V první řadě týmem. Kluci se snaží
mnohem více hrát na mě. Dostávám
se tak častěji do koncovky a padá to
tam, nebo spíše odráží...“
●● Znamená to, že jste změnili taktiku?
„Totálně. Hrajeme úplně v jiné formaci, myslím si, že nám to sedí.“
●● Věříte, že už podzimní část dohrajete v klidu?
„Jasně, myslím, že už budeme tabulkou jen stoupat výš a výš...“
●● Hodně jste se snažil o hattrick,
co tomu zabránilo?
„Vykoukl tam krteček… (smích)
Přece jsem to ale klukům z Klenovic
nemohl udělat, by se na mě za tři góly
špatně dívali.“

Pozápasové hodnocení trenérů

Zajímavost duelu
Při pohledu na soupisku Čechovic
zaujalo hned na první pohled jméno
Radim Weisser. Domácí tak šalamounsky vyřešili přítomnost třetího
trenéra na střídačce... Vedle Jaroslavů
Klimeše a Šťastného totiž právě šéf
mládežnické sekce „eskáčka“ vede
ozdravný proces čechovického
áčka! „Má platnou registraci, je Čechovčák. Jestli bych ho nasadil? I to
byla možnost,“ usmíval se Jaroslav

TJ Sokol Čechovice

Jaroslav KLIMEŠ – TJ Sokol Čechovice:
„Spokojenost! Jsem rád, že jsme navázali výkonem i výsledkem na utkání proti Všechovicím. Konečně jsme se snad
dostali do takového normálního stavu. Kluci posledních
čtrnáct dní pracují, začali makat a takhle se jim to vrací.
Rozdávat radost bez tvrdé práce nelze, což si ale asi museli
v hlavách srovnat sami. Děláme jen to, co už bylo vymyšleno, nejedná se o nic nového pod sluncem. Příchod Radima
Weissera byl tím impulzem, který měl mužstvo oživit a zdá
se, že to funguje. Hráče přece vyházet nemůžeme. Já zatím
ve funkci zůstávám, i když jsem nabídl rezignaci. Snad jsme
se chytili a bude nám to šlapat dál.“

Vladimír HORÁK – TJ Sokol Klenovice na Hané:
„Před zápasem jsme si řekli, že budeme hrát ze zajištěné obrany na brejky. To se nám dařilo deset minut
a dali jsme z toho i gól. To bylo bohužel ale asi tak
všechno... Pak jsme vyrobili dvě obrovské chyby, nejprve necháme projít po špatné rozehrávce Jahla, pak
se rozestoupí zeď! To se nemůže stávat. Náš výkon
výrazně ovlivnila absence Marka Lišky na postu stopera. Naši stopeři hráli, řekl bych, no špatně... Soupeř
nás trestal přes střed. Nedokážu si vysvětlit, proč tým
působí na venkovních hřištích takhle. Chybí jim asi
víra v úspěch...“

TJ Sokol Klenovice n. H.

3 :1

6. kolo Král sportovní trávníky I.A.třída skupina B
Drmola

Ján

Vitásek
L. Frys

Jaroslav

Vladimír

Jano

KLIMEŠ

HORÁK
T. Cetkovský
Smékal

Zelinka

Rozehnal
M. Klimeš

Jahl
Polák
Borovský

R. Klimeš
Vinklárek

R. Cetkovský

Losman

Vlach

Prášil

Pytela

Branky: 10. a 52. Jahl, 15. Kolečkář
Střely na branku:
Rohové kopy:

7
8

Střely mimo branku:

César

Kolečkář

ČECHOVICE

3 :1

KLENOVICE

Branky: 6. Borovský

( 2 :1)

13

Střely na branku:
Rozhodčí: Dokoupil – Slota, Fojtek

Diváků: 243

Rohové kopy:

Žluté karty: 76. M. Klimeš

Žluté karty: -

Střídání: 46. Šmíd za R. Klimeše, 73. Chmelík za Drmolu, 85. O. Frys za Pytelu, 87. Jančík za Jahla

Střídání: 58. Dvořák za Prášila, 63. Frýbort za Césara

7
6

Střely mimo branku:
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Tříbodový klenovický import zařídil dvougólový střelec „PRCA“
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL

Stav před výkopem

„Štěstí, nic víc v tom není“

smál se Pavel Trnavský

KLENOVICE NA HANÉ Rozhodl
a letěl! Rozdílovým hráčem jinak vyrovnaného utkání byl
plejer Hané Pavel Trnavský (na
snímku), jenž vstřelil dvě branky
a nasměroval Prostějovany k důležité výhře. Vytříbený technik,
který v mládežnických kategoriích pošilhával po reprezentaci,
Foto: Zdeněk Vysloužil
se do zelenobílého dresu vrátil
po těžkém zranění a zdá se, že „Vůbec, bylo to fakt štěstí, nikdo tam
v plném lesku! Po utkání poskytl nebyl, tak jsem vystřelil.“
Večerníku exkluzivní rozhovor. ●● Jak moc si ceníte výhry na

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
PORTÁŽ

KLENOVICE NA HANÉ Každý
chvilku tahal pilku. Souboj druhého a třetího celku průběžné
tabulky okresního přeboru byl
uplynulou sobotu odpoledne
opticky vyrovnanou partií. Misky
vah na stranu hostující Hané překlopila lepší produktivita. Zatímco
domácí Skalka svého soupeře výrazně přestřílela, zelenobílým stačilo na tři vstřelené branky jen pět
přímých střel na bránu... Hanáci
tak výhrou potvrdili pozici největšího papírového favorita letošního ročníku a po šesti odehraných
kolech mají na svém kontě pět
výher proti jediné porážce.
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ZHLEDNA

BOJ SE SKALKOU O ČELO ZVLÁDLA LÉPE ZKUŠENĚJŠÍ HANÁ

O
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Zdeněk Vysloužil

Že se fotbal nehraje v rukavičkách, to pocítili i aktéři sobotního duelu. Hostujícího Zatloukala zastavuje domácí Mráček.
Foto: Zdeněk Vysloužil

minutách,kdyseidíkyzvýšenémudůrazu
vrátili do zápasu. Odměnou za jejich zvýšené úsilí jim bylo vyrovnání. Když vytáhl
z pod břevna pumelici Dana Koláře brankář Vymlátil, mohl skóre otočit Ondra
Mlčoch. Jeho bombu z hloubi šestnáctky však vykryl dobře postavený Lošťák.
„Zákrok to byl určitě kvalitní, málokterý
gólman by mi byl schopen takovou střelu
chytit,“ se smíchem glosoval Dan Kolář.
Skalka pokračovala v aktivitě i po změně
stran. Vykrystalizovaly z ní dvě „loženky“
v jediné minutě. Nejprve Lošťák vychytal Karáska, aby následně z malého čtverce hlavičkoval Ondra Mlčoch nikým
nehlídaný těsně vedle. „Já su pi..!“, zaznělo vzápětí areálem z úst neúspěšného
zakončovatele. Trestem pak byl druhý
gól v domácí síti, po kterém přišla i třetí
pojišťovací branka Hané. Spíše remízový zápas tak dopadl lépe pro hosty, kteří
Skalku v tabulce přeskočí o dva body.

předcházela citlivě ponechaná výhoda,
do otevřené obrany vnikl Prokop, dal
na šestnáctku a Maňak poslal míč do
sítě - 1:1. Vítězný gól Hané zařídil opět
Pavel Trnavský. „Prca“ využil otevřené
obrany soupeře, vběhl s míčem do velkého čtverce a placírkou pohodlně obstřelil Vymlátila - 1:2. Pohár smůly dopil za „Skaláky“ Martin Glouzar, jenž
ve snaze odkopnout Zatloukalův centr
dokonale zaskočil vlastního gólmana,
a bylo zameteno - 1:3. Tečku za utkáním pak udělal volný kop Ondry Mlčocha. Tvrdou ránu mířící do brány však
„Kolja“ Lošťák zlikvidoval a mohl jít se
svými spoluhráči spokojeně do šaten.

Do šlágru kola nastupovaly oba celky
bez zbytečného stresu a potřeby nutnosti bodovat. Skalce vyšel úvod sezóny nad očekávání a sebevědomí jejím
plejerům zvedla i výhra, jež se odehrála
minulý týden na horké půdě v Horním
Štěpánově. Na Hanou pak nastoupili
domácí prakticky v kompletním složení. Hostující soubor přijel do Klenovic
bez dovolenkujícího se trenéra Martina Koláře, jehož místo zaujal bratr Daniel. „Chtěl jsem zde vyhrát, přál jsem
Zásadní okamžiky
si to jako předseda klubu i zastupující
trenér. Navíc jsem se mohl postavit do
středu zálohy,“ smál se nad úspěšným Štěstí přeje připraveným. Z tohoto pohledu se při zpětném hodnocení musí
záskokem Dan Kolář.
uznat, že Haná byla připravena více než
Vývoj zápasu
dobře. První gól zápasu se zrodil po
přetaženém centru Jančiara, jenž přeHaná zahájila aktivně a v první dvace- plachtil chumel hráčů a propadený míč
timinutovce dostala domácí pod tlak. sebral Pavel Trnavský. Jeho křížná střela
Výsledkem byla i vedoucí branka a další pak trefila tyč, zpětný odraz skákal po
nebezpečný pokus Krupičky z volného čáře a zapadl těsně za protilehlou část
kopu. „Skaláci“ se oklepali až po dvaceti brány - 0:1. Vyrovnání Skalky pak

Osobnost utkání
Bez diskusí Pavel Trnavský. Technicky
i rychlostně velmi dobře vybavený fotbalista činil soupeři na levém kraji obrovské problémy. Každý jeho dotek s míčem musel vyhlásit ve skalácké defenzívě
nejvyšší stav ohrožení. Svůj vynikající
individuální výkon navíc „Prca“ korunoval i dvěma krásnými brankami. Nebýt
jeho „šťastného dne“ byla by tříbodová
anabáze Hané ve značném ohrožení.

Zajímavost duelu
V dresu Hané se objevily hned čtyři
bývalé opory nedalekých Kralic. Při
pohledu na Petra Ohlídala, Romana

Petrželu, Michala a Pavla Trnavské
muselo být místním fanouškům
smutno. Většinou se přece borci
z Kralic přesunovali spíše do Klenovic a Skalka je na tamním hřišti vlastně domácím týmem...

Atmosféra střetnutí
Na poměry okresního přeboru proběhlo utkání úplně v pohodě. Velkou
měrou k tomu přispělo i trio rozhodčích, které se nebálo s hráči diskutovat
a „otcovskou“ formou doutnající vášně uklidňovat. Až na menší pozápasové rozmíšky mezi oběma tábory tak
proběhlo utkání bez problémů a spíše
v přátelském duchu.

●● Jednalo se o souboj týmů ze
špičky tabulky. Jak jste si zápas
užil?
„Bylo to vyrovnané utkání. Možná
jsme měli o trochu více šancí. Bylo
dost faulů, ale dalo se to přežít. Klasický okresní přebor.“
●● Jeli jste vyhrát?
„Myslím, že jo. Vždycky chceme
uspět za tři body.“ (smích)
●● Vstřelil jste dva góly...
(úsměv) „Štěstí, nic víc bych v tom
nehledal.“
●● Při tom prvním rozhodně!
„Já vůbec nevěřil, že to tam spadne.
Jak to trefilo tyčku, myslel jsem, že to
vyběhne ven.“
●● Čekal jste, že ten centr přeletí
až k vám?

Skalce?
„Hodně. Myslím, že jsou to těžce
získané body. Skalka patří mezi lepší
týmy soutěže. Podle úrovně zápasů,
které jsme v dosavadní sezóně zatím
odehráli, tak rozhodně!“
●● Vrátil jste se po těžkém zranění. Už jste fit?
„Docela to jde, ale kotník bolí pořád.
Dávám si pozor, do všeho tak už úplně nejdu. Hraju s respektem.“
●● Chce Haná okres vyhrát a postoupit?
„Vyhrát stoprocentně, jestli postoupit, tak to vůbec nevím, to není otázka pro mě.“ (úsměv)
●● Máte nejvyšší věkový průměr
soutěže...
„Baví nás to zkrátka. Chceme si dobře
zahrát. Většina kluků hrála kraj a ono
je to cítit. Něco ještě umíme.“

Pozápasové hodnocení trenérů
Stanislav PREČAN – FK Skalka 2011:
„První polovinu úvodní pětačtyřicetiminutovky byla Haná
aktivnější. Po zásluze šla do vedení. Zvýšeným presinkem
a agresivitou jsme zaslouženě vyrovnali. O přestávce jsem
klukům říkal, že musíme pokračovat v aktivitě. Troufám si
polemizovat, že kdyby Ondra Mlčoch ve vyložené šanci dal
druhý gól, mohl zápas dopadnout jinak. Dostali jsme branku a za chvíli nešťastnou další a bylo rozhodnuto, Haná si to
pohlídala, gratuluji jí k výhře. Jediné co mě mrzí, že mančaft
takového formátu nemá zapotřebí plakat po každém faulu,
či jen kontaktu. Tím ale nechci říct, že ten tým nemá kvalitu
na I. B třídu, v okrese je nejlepší.“

1 :3

FK Skalka 2011

Daniel KOLÁŘ – TJ Haná Prostějov:
„Tady se nikdy nehraje lehce, Skalka má kvalitní, tvrdý a bojovný mančaft, my ale podali dobrý výkon. Většinu zápasu
jsme měli hru pod kontrolou. V poli byla hra vyrovnaná, ale
v šestnáctkách jsme byli nebezpečnější. První poločas se na
můj vkus hrálo až moc tvrdě. Soupeř každý náš zisk míče řešil
přerušením, proto jsme byli podráždění. Rozhodčí ale všechno pískal správně. Mohlo se jen více žlutit. Druhá půle už byla
klidnější a my jsme za vítězství moc rádi. Splnil jsem si navíc
svůj osobní úkol, abych jako trenér získal tři body. Brácha tak
může po návratu z dovolené pokračovat v mé práci. Škoda
jen, že neviděl, že moje místo je ve středu zálohy.“ (smích)

TJ Haná Prostějov

6. kolo Sportika II. třídy OFS Prostějov
Prokop
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Rohové kopy:
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Střely mimo branku:

5
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HANÁ PV

Branky: 10. a 53. Pavel Trnavský, 66. Zatloukal

( 1 :1)

Střely na branku:
Rozhodčí: Vachutka – Procházka, Mlčoch

Diváků: 80

Rohové kopy:

5
6

Střely mimo branku:

Žluté karty: 36. M. Glouzar, 60. Mráček, 90. Pinkava

Žluté karty: 68. Levinský, 80. M. Trnavský

Střídání: 81. Spisar za Chytila

Střídání: 61. Levinský za Strouhala, 65. Ondráček za R. Petrželu, 84. Zbožínek za P. Trnavského
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MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
Předehrávané 15. kolo: Vítkovice
– 1.SK Prostějov (středa 16.9., 16.30,
rozhodčí: Mikyska – Černý, Drozdy).
7. kolo: Uničov – 1.SK Prostějov
(sobota 19.9., 16.00, Nováček – Hájek, Pfeifer).
SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
7. kolo: Litovel – Kralice na Hané
(sobota 19.9., 16.00), Dolany – Určice (neděle 20.9., 16.00).
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
7. kolo, sobota 19. září, 16.00:
Hlubočky – Konice.
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
7. kolo, sobota 19. září, 16.00:
Klenovice na Hané – Lipová, Lipník
nad Bečvou – Čechovice, Plumlov Náměšť na Hané, Mostkovice – Bělotín (neděle 20.9., 16.00).
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
7. kolo, neděle 20. září, 16.00:
Nezamyslice – Nemilany (sobota
19.9., 16.00), Kostelec na Hané –
Horní Moštěnice, Pivín – Troubky,
Tovačov – Vrchoslavice.
1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
7. kolo, neděle 20. září, 16.00: Hvozd
- Babice u Šternberka (sobota 19.9.,
16.00), Doloplazy – Jesenec, Leština –
Protivanov, Otinoves – Slavonín.
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:
7. kolo: Vítkovice – 1.SK Prostějov
(sobota 19.9., 10.30, Trigas – Neděla, Čecháček).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U17:
7. kolo: Znojmo – 1.SK Prostějov
(neděle 20.9., 10.30, Denev – Jm
KFS, Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U16:
7. kolo: Znojmo – 1.SK Prostějov
(neděle 20.9., 12.30, Jm KFS – Denev, Jm KFS).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
7. kolo: Konice – Černovír (neděle
20.9., 10.00), Určice – Chválkovice
(sobota 19.9., 9.30), Šternberk – Kostelec na Hané (sobota 19.9., 10.00).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ - dorost:
7. kolo: Smržice – Ústí (sobota
19.9., 10.45), Protivanov – Tovačov
(neděle 20.9., 11.00).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV SPORTIKA II. TØÍDA:
7. kolo, sobota 19. září, 16.00: Vrahovice - Horní Štěpánov, Otaslavice - Brodek u Prostějova, Olšany – Přemyslovice, Smržice - Čechovice „B“ (neděle 20.
září, 16.00), Němčice – Skalka (neděle
20. září, 16.00), Určice „B“ - Držovice,
Haná Prostějov – Zdětín.
III. TØÍDA:
7. kolo, neděle 20. září, 16.00:
Nezamyslice „B“ - Kladky (10.00),
Výšovice - Ptení, Brodek u Konice Dobromilice, Vícov - Protivanov „B“,
Čechy pod Kosířem - Tištín, Kostelec
na Hané „B“ - Bedihošť (sobota 19.9.,
16.00).
IV. TØÍDA:
7. kolo, sobota 19. září, 16.00:
Pivín „B“ – Želeč, Mostkovice „B“
– Plumlov „B“, Přemyslovice „B“ –
Biskupice (neděle 20. září, 16.00),
Brodek u Prostějova „B“ – Pavlovice
u Kojetína (neděle 20. září, 16.00),
Tvorovice volno.
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
DOROSTU:
7. kolo, neděle 20. září, 10.00: Nezamyslice – Kralice na Hané (sobota 19.9., 13.30), Haná Prostějov –
Pivín, Plumlov – Otaslavice, Brodek
u Prostějova – Brodek u Konice.
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SKUPINA „B“:
7. kolo: Kostelec na Hané – Podivín
(neděle 20.9., 13.30), Mostkovice –
volno.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu!
(jim)

Určice dostaly od Šternberku pořádnou šišku
URČ
ŠTE
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URČICE, PROSTĚJOV Žádná
porážka nepotěší, přesto je každá
trochu jiná. Zatímco před týdnem
chválil určický trenér Evžen Kučera
své hráče i po výsledku 2:4 ve Velkých Losinách, nyní tolik nadšení
ani optimismu neprojevoval, náladu mu totiž nevylepšilo domácí

utkání se Šternberkem a konečná
prohra 0:5.
„Na tomto utkání nebylo nic dobrého. Nedařilo se jednotlivcům ani mužstvu jako
celku, nešlo nám to po herní ani taktické
stránce,“ smutnil po utkání lodivod poražených.
Hostům se podařilo poměrně rychle
vybudovat dvougólový náskok, o ten se
v rozmezí tří minut postarali Hlaváček s
Jurečkou. A aby toho nebylo málo, druhý
jmenovaný přidal v poslední minutě první
půle i třetí branku.

„Dneska to byl zápas blbec. Nevyšlo nám
vůbec nic byl to špatný zápas, jeden vedle
druhého hráli špatně. To soupeř byl kvalitní a dokázal toho plně využít, od třicáté minuty už šlo hlavně o to přežít zápas. Když
to nejde a padne na vás deka, tak to rychlé
branky jen umocní, podle toho to také vypadalo,“ popisoval klidným hlasem.
Ve druhém poločase tak už viděl na hřišti
pouze jedno mužstvo. A sice hostující,
jemuž se podařilo ještě dvakrát pohnout
s průběžným stavem. V tomto případě se
o obě trefy postaral Zifčák, jenž tak stvrdil

šternberské setrvání na průběžné čtvrté
příčce a další odpoutání vedoucí pětice od
zbytku pelotonu.
Určickému družstvu se naopak v neděli
nedařilo dát dohromady. A nepomohla
ani brzká střídání. Hned po pětadvaceti
minutách šel ze hry Martin Surala, jehož
nahradil Patrik Zapletal, o přestávce pak
místo Marcela Zabloudila naskočil František Plajner.
„Všichni byli na střídání a cílem bylo dát impulz, což se nepodařilo. Snad nás už něco
takového nepotká,“ přeje si před osmým

pokračováním krajského přeboru Kučera.
Nyní se již jeho pozornost soustředí na
Dolany, u zatím devítibodového celku se
Určice představí v neděli odpoledne. „Co
mám zprávy, tak je to mladé běhavé mužstvo, které je ale nezkušené, čemuž odpovídají také výsledky. Mají tam prý až deset
jedenáct hráčů z juniorky Sigmy a bude to
těžký zápas, pro nás se ale jedná o důležité
střetnutí, v němž potřebujeme bodovat,“
poukázal stávající lodivod Určic na průběžnou tabulku a v ní průběžné třinácté místo
s devíti zápornými body.
(jim)

stejně jako proti Velkým Losinám,
Jeseníku a Šternberku nebodovali.
Aktuálně tak platí, že prohráli s
celky na druhém až pátém místě
průběžné tabulky.
„Byl to vcelku vyrovnaný zápas.
Rozhodlo, že oni branky dali a my
ne. Můžeme stavět na bojovnosti a
důrazu, potřebujeme ale ještě pár kol,
aby se mužstvo sehrálo,“ poznamenal k
výsledku kouč domácích Ivo Gottwald.
Jeho tým poprvé inkasoval hned v
jedenácté minutě, kdy se prosadil

Holoubek, podruhé se tak stalo velice
brzy po přestávce, když se mezi střelce
zapsal i Pokorný. Tragédii z toho ale
v Kralicích nedělají a zatím se snaží
udržovat klid a nadhled. A to i přesto,
že mužstvu nově patří až patnáctá
pozice o skóre za Litovlí a tři body
před Chválkovicemi.
„Kluci byli po zápase smutní. Když jsem
si to počítal, tak jsme za úvodních sedm
kol hráli proti celé špičce s výjimkou
Medlova. Čtyřikrát jsme prohráli se
silnými celky, ale třikrát jsme bodovali

proti celkům ze středu a spodku. Teď
nás konečně čekají papírově slabší
soupeři,“ upozornil kouč.
Základem je, aby se začalo více
dařit v útoku, vždyť za šest set třicet
odehraných minut se zatím Kraličtí
prosadili pouze čtyřikrát. A sice dvakrát
Kováč, jednou Neoral s Nečasem.
Horší ofenziva aktuálně v soutěži
není. „Kluci do toho dávají maximální
bojovnost, bohužel se ale zatím šance
neproměňujeme. Hned by to vypadalo
jinak,“ uvědomuje si Ivo Gottwald.

Nejbližším soupeřem bude v
sobotu odpoledne domácí Litovel,
půjde tedy o souboj sousedů v
tabulce, jimž úvodní polovina
podzimu nevyšla. Hned poté
přijde na řadu středeční vložené
derby s Určicemi a domácí
víkendový souboj s vedoucím
Medlovem. „S Litovlí bychom měli
sehrát vyrovnaný zápas. Stejně tak
derby nám hodně napoví, jakou sílu
mužstvo má,“ těší se Gottwald na
pozitivní zjištění.
(jim)

Kralice se propadly na patnáctý flek
KRH
ÚST
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KRALICE
NA
HANÉ,
PROSTĚJOV Druhé podzimní
výhry se fotbalisté Kralic nedočkali.
V sobotu odpoledne přivítali na
svém hřišti nováčka z Ústí, dva
týdny starý výsledek 1:0 proti
Dolanům ovšem nezopakovali.
Naopak ani jednou neskórovali a

Fotbalistky vyšly zcela naprázdno
PROSTĚJOVSKO Za poslední
měsíce neznámý stav nastal o právě skončeném víkendu v řadách
regionálních fotbalistek. Dlouhou dobu platilo, že Kostelečankám a Mostkovičankám dařilo
bodovat buď společně, nebo alespoň jednomu výběru, nyní ale
prohrály oba výběry. V případě
absolutního divizního nováčka z
Mostkovic se očekávalo, že v Medlánkách na body nedosáhnou,
výsledek Kostelce v Šardicích je
ale velkým překvapením. Favoritkami totiž byly hostující hráčky,
jenže svou pozici nedokázaly potvrdit.

FK Šardice
TJ FC Kostelec na Hané
2:1 (0:0)

Branky: 74. Cigánková, 79. Pešová
– 86. Vykopalová. Rozhodčí: Ševela
– Hýbl, Riedl. Sestava Kostelce na
Hané: Drápalová – Drápalová – Hrazdilová, Tichá, Zapletalová, Šimková
– Knápková (66. Adamová), Strouhalová, Pitáková, Urbanová (71. Paličková) – Zahradníčková (58. Smičková),
Vykopalová. Trenér: Marek Jelínek.
Hodnocení trenéra Kostelce na Hané
Marka Jelínka:
„Je to velké překvapení, evidentně
jsme ale chtěli domácím holkám

zprávy od zeleného stolu...
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém
zasedání dne 9. zaøí 2015 rozhodla:

1. Odehráno:
II. třída 5. kolo STK schvaluje bez závad, III. třída 5. kolo STK schvaluje bez
závad, IV. třída 5. kolo STK schvaluje bez závad, dorost 5. kolo STK schvaluje
bez závad, starší žáci 3. kolo TJ Sokol v Pivíně – TJ Sokol Plumlov 9:0, hráno
po dohodě oddílů v pondělí 7. září 2015 od 17 hodin, mladší žáci 3. kolo bez
závad, turnaj starší přípravky v Kralicích – nedostavil se výběr TJ Smržice.
2. Změny termínů utkání:
Dorost TJ Jiskra Brodek u Konice – TJ Sokol Otaslavice, původní termín sobota 26. září 2015 od 11.00 hodin, požadovaný termín neděle 27. září 2015,
hřiště Otaslavice. Dohoda oddílů.
Dorost TJ Sokol Otaslavice – TJ Jiskra Brodek u Konice, původní termín
neděle 18. října 2015 od 10.00 hodin, požadovaný termín neděle 18. října 2015
od 10.00 hodin, hřiště Brodek u Konice. Dohoda oddílů.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS, odsouhlasil Roman Minx, předseda STK
Disciplinární komise OFS Prostìjov na svém zasedání
dne 10. záøí 2015 rozhodla:

1. Nepodmíněně:
Lukáš Novotný (FK Němčice nad Hanou) – 1 SU od 6.9.2015, DŘ § 46/1 při oslavě branky přetáhl dres přes hlavu a úmyslné zdržování hry (zakopnutí
míče mimo hrací plochu).
Petr Gamberský (TJ Sokol Brodek u Prostějova) – 1 SU od 7.9.2015, DŘ §
43 - zmaření zjevné brankové příležitosti soupeře.
Aleš Vrba (TJ Sokol Kladky) – 1 SU od 7.9.2015, DŘ § 43 - zmaření zjevné
brankové příležitosti soupeře.
Roman Nakládal (TJ Sokol v Pivíně) – 1 SU od 6.9.2015, DŘ § 46/1 - zmaření
slibně se rozvíjející akce soupeře, dvakrát tentýž přestupek.
Pavel Svoboda (TJ Pavlovice u Kojetína) – 1 SU od 6.9.2015, DŘ § 46/1 skluz zepředu a nespokojenost s rozhodnutím hlavního rozhodčího.
2. Žádost o prominutí zbytku trestu:
Jindřich Koudela (TJ Sokol Otaslavice) - žádosti se vyhovuje a trest se mění na
1 SU podmíněně od 11.9. do 10.11.2015 dle §39.
3. Různé:
Projednána stížnost FK Němčice nad Hanou za přítomnosti hlavního
pořadatele Josefa Kučery, vedoucího družstva domácích Trundu Vladimíra a
rozhodčího Dušana Vachutky. Komise ukládá oddílu TJ Sokol Přemyslovice
zajistit pořadatelskou službou vchod do šaten hostí.
Zapsal Karel Kubalák, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

udělat radost, protože už dva roky
nevyhrály. Zpříjemnili jsme jim odpoledne, byl to ale totální antifotbal, z
jejich strany žádná snaha o hru, velká
plácaná a okopávaná. Dostali jsme dva
góly po hrubých chybách, ale jinak
se Šardice pouze bránily. Stále byly u
nás a hrály osobku na všech jedenáct
hráček, nepouštěli nás do kombinace.
Hodně faulovaly a hra tak byla často
přerušena, vyvedlo nás to z míry. Takové týmy bychom měli jasně porážet,
doufám, že nám tato facka pomůže a
holky si uvědomí, že to už nebude tak
jednoduché a že musí bojovat. Nějaké
šance a závary tam byly, nebylo jich ale
moc a navíc domácí hráčky měly vyni-

kající brankářku, která šance s přehledem likvidovala.“
FC Medlánky
TJ Sokol Mostkovice
8:1 (3:1)

Branky: 22., 40., 70. a 81. Kučerová,
52., 59. a 78. Valková, 42. Svobodová
– 2. Koudelková. Rozhodčí: Halfar
– Suchar, Mikeš. Sestava Mostkovic: Mikešová – Kraváková, Ptáčníková, Hasová, Vaverková – Haluzová, B. Karafiátová (65. Mlčochová)
– Ošťádalová (58. Hejcmanová),
Soares, Koudelková – Domesová
(84. Borovcová). Trenér: Jaroslav
Karafiát.

MALÁ KOPANÁ

Do první ligy nejlépe vlétl Laškov
PROSTĚJOV Týden po druhé lize
odstartovala také nejvyšší okresní soutěž
mužů v malé kopané ČUS Prostějovska
2015/16. Nejlepší formu v úvodu nové
sezóny prokázal z prvoligistů tým 1.FC

Laškov, který vyhrál oba své zahajovací
zápasy a usadil se v čele tabulky. Naopak
bez bodu zůstal jako jediný celek Spojené kluby Hluchov/Čehovice, jenž tak
uzavírá průběžné pořadí.

Výsledky 1. ligy mužù 2015/16
První turnaj podzim (sobota 12. září) – hřiště Vrbátky: FK Vrbátky – Spojené
kluby Hluchov/Čehovice 7:2, Orli Otinoves – Hluchov/Čehovice 5:3, SK Tomek
Dobrochov – Vrbátky 7:2, Otinoves – Dobrochov 6:6.
Hřiště Brodek u Prostějova: MK Brodek u Prostějova – SK Mexico Víceměřice 0:0,
SK Chaloupka Prostějov – Víceměřice 4:1, Brodek u PV – 1.FC Laškov 1:6, Chaloupka PV – Laškov 1:2.
1. Laškov
2
0
0
8:2
6
2. Dobrochov
1
1
0
13:8
4
3. Otinoves
1
1
0
11:9
4
4. Chaloupka PV
1
0
1
5:3
3
5. Vrbátky
1
0
1
9:9
3
6. Víceměřice
0
1
1
1:4
1
7. Brodek u PV
0
1
1
1:6
1
8. Hluchov/Čehovice
0
0
2
5:12
0
Česká unie sportu v rámci projektu Sportuj s námi a Město Prostějov finančně
podporují malou kopanou.
(kopa,son)

Barták opustil Lipovou
LIPOVÁ Už jen dva ryzí Lipováci
a další dva kmenoví hráči zůstali
hrajícímu kouči Pavlu Růžičkovi k
dispozici pro zbytek podzimní části.
Dosud posledním na odchodu se stal
Tomáš Barták, jenž zatím celou svou
dosavadní kariéru spojil právě s SK.
Z důvodu většího herního zapojení
se ovšem rozhodl opustit krajskou I.A
třídu a vydal se do nedalekého Brodku
u Konice hrát III. třídu OFS Prostějov.
„Tomáš je Lipovákem tělem i duší,
momentálně však máme hodně
širokou lavičku a vyrovnaný kádr, takže

tolik šancí nedostával. A soutěž je tak
nabitá, že si nemohu dovolit třeba v
šedesáté minutě prostřídat polovinu
sestavy. Jeho rozhodnutí chápu, navíc
tam má řadu kamarádů,“ okomentoval
Růžička odchod hráče, jenž změnil
dres po dvaceti letech strávených
nepřetržitě v Lipové.
Zbývajícími odchovanci, kteří zatím
nikde jinde nehráli, jsou bratři Petr a
Zdeněk Koudelkovi, kmenovými členy
jsou ještě Michal Takáč s Jiřím Barákem.
Všichni ostatní z aktuálně využívané sestavy v klubu hostují odjinud.
(jim)

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jaroslava Karafiáta:
„Medlánky nás předčily ve všech směrech, rozhodla těžká kvalita čtyř pěti hráček. Dostali jsme se do vedení, když Soli
dobře potáhla míč do křídla, přišel prudký centr do vápna, brankářka ho jen vyrazila a dobíhající Koudelková zakončovala
do prázdné brány, za celý zápas jsme si ale
vytvořili jen tři šance a soupeř byl lepší.
Takové fotbalistky jsem ještě neviděl,
kanonýrka domácích třikrát vymetla
šibenici, to se nevidí ani v mužském fotbale. Nedělám z toho ale žádnou tragédii,
nejeli jsme tam zvítězit. Jsou někde jinde,
zatímco naše holky hrají rok, ty jejich mají
za sebou i celou kariéru.“
(jim)
Ostatní výsledky 2. kola
Moravskoslezské divize žen,
skupiny „B“:

Podivín – Vlkoš 0:3, Mutěnice –
Velké Pavlovice 2:0, Líšeň volný los.
1. Vlkoš
2. Mutěnice
3. Medlánky
4. Kostelec na Hané
5. Velké Pavlovice
6. Šardice
7. Podivín
8. Líšeň
9. Mostkovice

2
2
1
2
2
2
2
1
2

2
2
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
2
1
2

10:1 6
5:1 6
8:1 3
9:2 3
2:3 3
3:8 3
1:5 0
0:8 0
2:11 0

Konice doma

poprvé zaváhala
Konice

I.A třída skupina A

KONICE, PROSTĚJOV Po čtyřech duelech
vyplněných třemi výhrami a jednou remízou se o víkendu konickým fotbalistům
bodovat nepodařilo. Soupeřem jim byl
aktuálně druhý nejlepší tým„A“ skupiny I.A
třídy Rapotín a hostům se podařilo lépe navázat na úvod sezony.
Bilanci si zlepšili již na patnáct bodů a drtivé skóre 21:7, naopak
Konice klesla s deseti body na šestou pozici. Na čele zůstávají suverénní Haňovice, stejně tak je i nadále poslední Maletín. Příštím
soupeřem Konice budou aktuálně jedenácté Hlubočky.
Sokol Konice
TJ Jiskra Rapotín
0:2 (0:0)

Branky: 60. Indra, 70. Březina. Rozhodčí:
Kopecký – Šteier, Balún. Sestava Konice:
Machač – P. Sedláček (60. Burget) – Rus,
Řehák, F. Drešr – Antl, T. Sedláček (70.
Laštůvka), Kořenovský, Vogl – F. Bílý (60.
Gottwald), Blaha. Trenér: Radek Řehák.
Hodnocení hrajícího trenéra Konice
Radka Řeháka:
„Byl to zatím asi nejtěžší soupeř, velice
fotbalový. Opět to ale bylo hlavně o nás.
Do zápasu jsme dobře vstoupili, jenže
šance jsme nedali. Hosté pouze nakopávali

a měli závary bez zakončení, nepouštěli
jsme je ani ke standardkám. V první půli
jsme hráli proti větru, takže panovala spokojenost. Sice tam bylo trochu víc nepřesností, ale vysokým presinkem jsme soupeři dělali potíže. Ve druhé půli nám vítr
paradoxně ublížil a nebylo to tak vydařené,
soupeř chodil do brejkových situací a dva
nájezdy po našich chybách proměnil. První byl z autu a po nákupu za obranu, hezky
to zahráli, ale udělali jsme velkou chybu.
Druhý gól už padl do otevřené obrany.
K nákopům jsme se uchylovali až ke konci, protože je vítr bral, jinak jsme se snažili
o kombinaci, ale soupeř byl silnější a ovládl
střed hřiště.“
(jim)
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Lipová rozdávala dárečky, Mostkovice přijímaly
Lipová
Plumlov
Mostkovice

I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Nejen v Prostějově se o
víkendu hodovalo, ty gólové hody nabídlo i šesté pokračování „B“ skupiny I. A třídy. V sedmi zápasech padlo dohromady
třiatřicet branek, velkou roli v tom hrály i
regionální od- díly. Hned osmkrát se měnilo skóre v Brodku
u Přerova, kam zavítaly Mostkovice, žel pro hosty se tak až sedmkrát stalo poté, co míč skončil v jejich síti. Naopak Lipová se
mohla radovat hned z pěti vstřelených branek do sítě Všechovic,
jež skórovaly dvakrát. V dalších duelech pak Čechovice navázaly na předešlé vítězství a zdolaly v derby Klenovice, Plumlovu se
nepodařilo bodovat ve Slatinicích.
Čechovice
Klenovice
Klenovice

SK Lipová
TJ Tatran Všechovice
5:2 (3:0)

Branky: 26. a 36. Petržela, 38. Novák,
69. vlastní, 86. Liška – 68. Šindelek,
75. Přikryl. Rozhodčí: Bartuněk –
Konečný, Hodaň. Sestava Lipové:
R. Vybíhal – Barák, Macourek, Spáčil,
Žilka (76. Z. Koudelka) – M. Vybíhal
(71. P. Koudelka), Jamrich (86. Růžička), Takáč, Novák – Petržela (46.
Dostál), Liška. Hrající trenér: Pavel
Růžička.
Hodnocení hrajícího trenéra Lipové
Pavla Růžičky:
„Hráli jsme aktivně a vytvářeli jsme si

SK Slatinice
TJ Sokol Plumlov
2:1 (2:1)

bich – Jílek, Sládek. Sestava Mostkovic:
Lukáš – Všetička (46. Křišťan), Milar, R.
Hanák – Chmelař (37. M. Vojtíšek), WalBranky: 23. Prucek, 44. Kryl – 27. Hladký. ter – Šlambor (61. Ordelt), Hatle, Dadák
Rozhodčí: Knop – Oulehla, Januš. Sesta- – J. Kamenov ml., Šlézar. Trenér: Jiří Kava Plumlova: Moravec – Vysloužil, Kutný menov st.
(69. Křupka), Kocourek, J. Kiška – Varga,
Hodnocení trenéra Mostkovic
Hladký, Ševcůj (25. Ostratický), Klváček
Jiřího Kamenova:
– Gryglák (74. Kolařík), Dvořák. Trenér:
„Prospali jsme první poločas a stav 3:0 se na
Petr Kiška.
hráčích hrubě podepsal. Pokusili jsme se je
Hodnocení trenéra Plumlova
o přestávce zvednout, ale hned přišla čtvrtá
Petra Kišky:
branka. Pak jsme sice snížili, ale zahodili
„Byl to zápas průměrné kvality z obou jsme penaltu a z brejku jsme dostali na 5:1.
stran. Takový remízový mač, který rozhodl Ve druhé půli jsme byli lepší, ale soupeř
šťastný gól po nepovedeném centru, který měl dohromady osm střel, jednu gólman
i za pomoci větru spadl na zadní tyč. Navíc skvěle vytáhl ze šibenice, ale dostali jsme
se tak stalo těsně před koncem poločasu, sedm branek. Je to katastrofa, hráč neví, co
takže to byl gól do šatny. Jinak se to hrálo s míčem, tak do toho kopne bodlem a je to
bez větších šancí a víceméně od šestnáctky šibenice. Cílem bylo něco z tohoto utkání
k šestnáctce. Chyběla nám kvalita ve váp- urvat, protože teď nás čekají tři těžké zápasy
ně a finální i předfinální nahrávka. Hned proti Bělotínu, Lutínu a Opatovicím, souv první půli se nám zranil Laďa Ševcůj a peři tam ale padlo všechno. Chyběla nám
opět jsme tak přišli o středního záložníka, kvalita v rozehrávce i zakončení, zejména
bod jsme si přesto mohli odvézt. Asi dvacet nám však nefunguje obrana, kde děláme
minut před koncem jsme změnili rozesta- velké chyby, na něž jsme byli potrestáni.
vení na 3-4-3, žádné výrazné nebezpečí ale Trénujeme poctivě, ale nedokážeme to
nepřišlo. Až pak jedna možnost, kdy Klváč- prodat. Musíme to někde prodat, nevěřím
kovi chyběl půlkrok, aby srovnal. I domácí tomu, že je to o trenérovi. Je to o přístupu
ale měli jednu příležitost.“
hráčů a zdravé agresivitě, musíme zpřesnit
přihrávky a více si věřit.“

strašně moc šancí. Po půli jsme vedli
3:0 a další tři stoprocentní šance jsme
nedali. Druhý poločas měl stejný průběh, hosté sice snížili, my jsme pak
další tři čtyři tutovky nedali, ale pomohl nám jejich vlastní gól. Opět to
stáhli na dvě branky, takže to pak bylo
zbytečně nervózní, ale v závěru jsme
přidali pátou branku. Kdybychom
proměnili všechno, tak jsme mohli
vyhrát 10:3, snad jsme si góly nechali
na příští zápasy. Byli jsme lepší a hráli
FK Brodek u Pøerova
jsme dobře, pomohlo nám ale i to, že
TJ Sokol Mostkovice
TJ Sokol Èechovice
soupeř přijel hrát útočný fotbal, což
7:1 (3:0)
TJ
Sokol
Klenovice na Hané
nám vyhovuje. Nezaujatému divákovi
3:1 (2:1)
se to muselo líbit, jsem spokojen se Branky: 6. Složil,28. Chytil, 60. a 79. Mádr,
(jim)
82. Pískovský, 89. Pochyla. Rozhodčí: Ha- Více na straně 34
třemi body i hrou.“

Pivín zvládl derby, Nezamyslice obraly lídra
II.B třída skupina A
Kostelec na Hané

PROSTĚJOVSKO Bohatá bodová sklizeň
Pivín se konala v 6. kole jižní skupiny nejnižší
krajské fotbalové soutěže mužů. Hráči
Nezamyslice
Vrchoslavice Pivína se dočkali třetího tříbodového
zisku v sezoně a jejich vítěznému tažení
nad Vrchoslavicemi přihlížel mimo jiné i starosta obce Jan Vrána. Povedenou neděli prožili rovněž hráči
Nezamyslic, jimž se podařilo odvézt bod za bezbrankovou remízu z trávníku do té doby vedoucích Troubek. A spokojenost
zavládla rovněž v Kostelci, ten i v notně prořídlé sestavě dokázal
uspět na hřišti ústecké rezervy a uhrát tam remízu.
TJ Sokol Vrchoslavice 1946
TJ Sokol v Pivínì
1:2 (1:1)

Branky: 20. Menšík – 35. J. Svozil,
50. Valtr. Rozhodčí: Vrba – Sedláček,
Valouch. Sestava Vrchoslavic: Jurčík
– Olšanský, Spiller, Trávníček, Jiříček
– Olšanský, Spiller, Trávníček, Jiříček
– P. Horák ml., Holub (61. Hradil), P.

Horák st., Chvojka – Konupka, Menšík
(69. Martinec). Trenér: Dušan Václavíček. Sestava Pivína: V. Svozil – R.
Švéda, Vláčilík, M. Sedlák (46. Pospíšil),
Spálovský – T. Krč (78. Žondra), Vrba,
Šišma (90. Hyžďál) – J. Svozil ml., Valtr
– Filka (46. Barnet). Trenér: Jaroslav
Svozil st.

že zatímco před zápasem bych bod bral
všemi deseti, po skončení jsem byl i trochu
zklamán, protože druhý poločas byl v naší
režii. Hned ve druhé minutě se soupeř
dostal do první velké šance, ale brankář ho
vychytal, poté se domácím podařilo třikrát
trefit tyčku. Po přestávce jsme naopak my
byli aktivnější a zatlačili jsme Troubky, klidně to tak mohlo skončit 3:3. Šance byly na
obou stranách, útočníci je ale neproměňovali a kralovali brankáři. Opět jsem musel
FK Troubky
látat sestavu a Dostálík šel na stopera, na
TJ Haná Nezamyslice
střídání jsem pak měl dva hráče 'béčka' a
0:0
sebe. Nebyl ale důvod, abych šel na plac,
Rozhodčí: Janáček – Gábor, Kundrát. to jen pokud by se někdo zranil. Kluci se už
Sestava Nezamyslic: Soldát – R. Fialka ale začínají uzdravovat, tak snad nám jich
(62. Kiriljuk), Dostálík, Král, Machálek několik přibude.“
Hodnocení trenéra Pivína
– Musil, Mariánek, Horák, M. Přikryl –
TJ Sokol Ústí „B“
Jaroslava Svozila:
Kratochvíl (86. Vévoda), Máj. Trenér:
TJ FC Kostelec na Hané
„Byl to vyrovnaný zápas, jemuž by mož- Vlastimil Michlíček.
2:2 (2:1)
ná i slušela remíza. Chtěli jsme navázat na
Hodnocení trenéra Nezamyslic
Branky: 17. Palacký, 44. Holoubek – 6.
vydařený druhý poločas proti Přerovu,
Vlastimila Michlíčka:
Vyhlídal, 66. Baláš. Rozhodčí: Slota –
opět jsme ale začali zakřiknutě a dostali
jsme lacinou branku po nedůrazu. Naštěs- „Je to spravedlivá remíza a pro nás úspěch, Křepský, Boháč. Sestava Kostelce na
tí pak Svozil trefil ze třiceti metrů šibenici, chtěli jsme na půdě vedoucího celku bo- Hané: L. Menšík – Chocholáš, Baláš,
to všechny nakoplo a začali jsme soupeře dovat, což se nám podařilo. Je ale pravdou, Chytil, Zatloukal (58. Skalník) – Vařeka
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Dušana Václavíčka:
„Opět jsme udělali dvě hrubé chyby a soupeř nás potrestal. Vedli jsme, byl to vyrovnaný zápas a derby se odehrávalo v klidu,
ale srazily nás individuální chyby. První
gól jsme dostali snad ze čtyřiceti metrů,
byla to sice pěkná trefa, nemělo by se to ale
stávat. Letělo to dlouho a brankář by se měl
rychleji přesunout k tyčce. A na 1:2 jsme
inkasovali po nedorozumění na levé straně, kdy si kluci špatně dali míč, ten se dostal
na střed a jejich útočník prostřelil našeho
brankáře. Převážně se hrálo uprostřed hřiště, šance jsme ale měli, leč kouskovalo se to
a hosté to již uhráli.“

Závodný Jesenec je
debutoval
I.B třída skupina B
brankou
PROTIVANOV Protivanovský
kouč Josef Pospíšil pokračuje v
zapracovávání mladých hráčů do
kádru a premiéru v dresu „áčka“ si
tak proti Doloplazům připsal Lukáš
Závodný. Teprve šestnáctiletý
střední záložník strávil na hřišti
celý zápas a právě on se navíc hned
v jednatřicáté minutě postaral o
vítěznou branku celého duelu.
„Uvedl se skvěle a gratuluju mu. Má
sice až do roku 2017 vyřízeno hostování v 1.SK Prostějov, hodně jsem
ale o něj stál a vedení „eskáčka“ nám
vyhovělo. Velký dík patří v tomto
směru panu Weisserovi,“ jásal Josef
Pospíšil.
Oba oddíly se tak domluvily na
střídavých startech v Protivanově,
aktuálně pro zbytek podzimní části.
„Stále si bude plnit povinnosti v
Prostějově, současně ale bude k
dispozici našemu 'áčku' a třeba i dorostu,“ libuje si Pospíšil.
(jim)
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přehrávat. O přestávce jsem musel dvakrát
nuceně střídat, nyní už ale máme lavku silnější a můžeme lépe reagovat. Snahu rozhodnout korunoval Valtr druhou brankou,
pak jsme je chtěli dorazit, ale dvě pološance
jsme nevyužili a v závěru jsme se dostali
pod mírný tlak. Pohlídali jsme si to, když
dvě minuty před koncem vyrazil brankář
nebezpečnou střelu na břevno, pochvalu si
zaslouží on i celý mančaft.“

(54. Hruban), Móri, Muzikant (70. Božek), Vyhlídal – Lužný, Preisler. Trenér:
Ivo Vykopal.
Hodnocení asistenta trenéra Kostelce
na Hané Vladimíra Staňka:
„Chyběli nám čtyři hráči základní sestavy,
ale i bez Synka, Grepla, Langra a Tomáše
Menšíka jsme chtěli v Ústí zabojovat a odvézt si nějaký bod, takže panuje spokojenost. Od šesté minuty jsme vedli po křižné
střele Pavla Vyhlídala, domácí o jedenáct
minut později po krásné střely z dálky vyrovnali. Šance pokračovaly na obou stranách a brankáři toho hodně pochytali, my
jsme trefili tyčku, oni taky. V pětačtyřicáté
minutě jsme místo odkopu chybovali a podruhé inkasovali a začátek druhé půle byl z
naší strany špatný, sáhli jsme tak k prostřídání a na hřiště šli dorostenci. Oživili to a v
pětašedesáté minutě se trefil po standardce
Baláš, pochvalu za výkon si ale zaslouží
všichni. Kluci makali, jezdili, bylo to hezké
bojovné utkání, které klidně mohlo skončit i 5:5. Mohli jsme vyhrát my i domácí,
remíza je nakonec zasloužená.“
(jim)

druhý, Otinoves třetí

my, oni i rozhodčí. Byla to bomba,
takto se řídí derby, smekám před
Hvozd
všemi třemi arbitry, jak si to ukočíJesenec
rovali. Je pravda, že to asi zatím bylo
nejlepší derby, kamarádská atmosféPROSTĚJOVSKO De facto maximálním ra vládla na hřišti i v hledišti. Přišlo
Protivanov
možným ziskem skončilo uplynulé kolo pro asi sto padesát diváků a užívali jsme
Otinoves
regionální kvarteto v „B“ skupině I. B třídy. si to my i oni. Po fotbalové stránce
Hráči Jesence se oklepali z předchozí ztráty jsme byli rychlejší a lepší na míči,
na půdě Otinovsi a v dalším derby si bez vět- proto jsme dali o dvě branky více, i
šího zaváhání poradili s Hvozdem, díky če- když jsme spoustu dalších tutovek
muž se posunuli na druhou pozici. Stoprocentně úspěšné byly i tý- zahodili. Co jsme zahodili, nad tím
my Otinovsi a Protivanova. Nováček této skupiny již v sobotu uspěl zůstává rozum stát. Je to asi smůla,
na půdě Babic, čímž si polepšil až na třetí místo. Protivanov dokázal protože na tréninku to dávají a teď
se to kutálelo kolem čáry, ale trefili
zdolat Doloplazy a také on se nachází v lepší polovině tabulky, na se Jirka Tichý a náš sváteční střelec
čele je zatím neohrožená Velká Bystřice, jež neztratila ani bod.
Jara Žouželka. Předváděli jsme krásný fotbal odzadu a měl jsem z toho
Koutný
–
Dutszak
(58.
Kubica),
Z.
radost, vypracovali jsme si spoustu
SK Jesenec-Dzbel
FC Hvozd
Poles, Mlýnský, J. Bílý – P. Grulich nádherných akcí.“
2:0 (2:0)
(73. Spurný), Fiala, Vánský, O. ProHodnocení trenéra Hvozdu
Branky: 3. J. Tichý, 44. Žouželka. cházka (58. Krása), V. Bílý – Křeček.
Rudolfa Švehly:
Rozhodčí: Šteier – Knop, Sigmund. Trenér: Rudolf Švehla.
„Hodnocení bude jednoduché, v soSestava Jesence: Kýr – Horák, UllHodnocení trenéra Jesence
botu jsme na ně neměli. Utkání bylo
mann (33. Kořenovský), Klicpera,
Petra Tichého:
od začátku v režii domácího mužŽouželka (65. Motl) – Burian, D.
Čížek, P. Tichý ml., Konečný (84. „Z tohoto derby jsem měl po minu- stva, pokud bude i nadále předvádět
Zajíček) – Navrátil, J. Tichý. Trenér: lém utkání, kdy jsem byl na dovole- takový fotbal, tak je to společně s
Petr Tichý st. Sestava Hvozdu: né, trochu obavy, ale zvládli jsme to Velkou Bystřicí kandidát na postup.

Předváděli pěknou hru, nabíhali si,
nám chybělo vše a po všech stránkách byl Jesenec lepší. Velice brzy
jsme dostali první branku a kluci
pak ztratili chuť, za celý zápas jsme
dvakrát vystřelili na bránu.“
TJ Sokol Protivanov
TJ Sokol Doloplazy
2:0 (1:0)

Branky: 31. Závodný, 73. D. Sedlák
z penalty. Rozhodčí: Straka – Šebesta, Langhammer. Sestava Protivanova: M. Piták – M. Bílek, Vybíhal, Dvořák, M. Sedlák – D. Sedlák
(73. Z. Pospíšil), M. Pospíšil (77. D.
Nejedlý), Závodný, T. Pospíšil (62.
F. Pospíšil) – R. Sedlák (52. Grmela), Kropáč. Trenér: Josef Pospíšil.
Hodnocení trenéra Protivanova
Josefa Pospíšila:
„Stejně jako minulý týden panoval
i tentokrát silný vítr, v první půli se
ale hrál kvalitní fotbal, k čemuž přispěli oba soupeři. První šanci jsme
měli my, ale vzápětí soupeř krásnou
střelou ze střední vzdálenosti zkontroloval, jestli máme dobře postavené

tyče. Byli jsme aktivnější a zaslouženě
jsme se dostali do vedení, byť trochu
šťastně. První střelu brankář vyrazil
do svého obránce, od nějž míč putoval do sítě, ale gólman ho ještě stačil
vytáhnout. Ovšem jen k Lukáši Závodnému, jenž nekompromisně zavěsil. Byl to novic v naší sestavě a gratuluju mu. Ve druhé půli se již kvalita
vytratila, soupeř měl navrch a nám se
skýtaly brejkové možnosti. Naše poctivá defenziva hosty do ničeho nepouštěla a pak přišel nejprve faul za
žlutou na půlce, z něj centr do vápna,
stažení zezadu a pojištění náskoku z
penalty. Poctivou prací a bojovností
jsme náskok udrželi až do konce, výhru
jsme si zasloužili. Kluci hráli disciplinovaně, obětavě a snažili se.“
TJ Sokol Babice u Šternberka
TJ Otinoves
3:5 (2:3)

Branky: 12. a 83. Seyfried, 45. Coufal – 23. Kostka, 36., 43. a 73. Pavlinský, 89. Lizna. Rozhodčí: Kreif –
Milek, Brázda. Sestava Otinovsi:
Piňos – Janeček, Hustý, Schmidt,
Doseděl – Andrýsek, Matocha, Ze-

mánek, Kostka – Pavlinský, Zapletal. Trenér: Tomáš Hrdlovič.
Hodnocení trenéra Otinovsi
Tomáše Hrdloviče:
„Domácí zatím nezískali ani bod a
věděli jsme, že už potřebují bodovat.
V úvodu jsme měli dvě pološance, ale
po hrubé chybě 'Dosiho', jehož krátkou malou domů vystihl jejich útočník a následně přeloboval brankáře,
jsme je sami poslali do vedení, ještě
do přestávky se nám to ale podařilo
třemi brankami otočit. Domácí se
pak maximálně dotáhli na jeden gól,
ale měli jsme to pod kontrolou. Kluci běhali a napadali, dostávali jsme je
pod tlak, dali jsme do toho více. I Babice sice měly nějaké šance, ale góly
jsme dávali hlavně my. Pavlinský to
vzal na sebe a je to hráč schopný proměňovat šance, ve druhé půli jsme
se stáhli a chodili jsme do brejků.
To se nám dařilo a hrozili jsme, branek mohlo padnout ještě víc. Máme
dvanáct bodů a teď hrajeme dvakrát
doma, nesmíme však usnout na vavřínech a hodilo by se nám z obou
utkání něco získat.“
(jim)
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Schválení dotace TK Prostějov předcházela NECHUTNÁ DISKUZE
„Vyjádření opozičních zastupitelů mě mrzí,“ posteskl si Michal Ptáček
PROSTĚJOV Původně mělo jít o formalitu, vždyť kdo by
rád nepomohl nejúspěšnějšímu klubu v České republice?
Obzvláště pak, když městská kasa přetéká miliony korun a radní v nedávné minulosti již projevili velkorysou štědrost i k ostatním sportovním oddílům. Finanční prostředky navíc si odnesli
hokejisté, fotbalisté či volejbalistky. Jenomže diskuse před
schválením dotace ve výši 900 000 korun tenisovému klubu
přerostla na pondělním jednání zastupitelstva v nechutnou
frašku... Večerník vše zachytil.

Michal Kadlec,
Petr Kozák
Rada města Prostějova doporučila
zastupitelům schválit dotaci devíti set
tisíc korun tenisovému klubu, která
má být použita na dovybavení letní
tělocvičny za Kosteleckou ulicí sportovně technickým materiálem. Konkrétně půjde o posilovací stroj, který
umí simulovat vyšší nadmořskou
výšku. Sotva primátor však Miroslav
Pišťák oznámil úmysl finančně pomoci klubu s náročnou investicí, strhla se
lavina kritických připomínek. „Zaprvé
nevím, kde jsou k dosažení stanovy to-

hoto klubu, nemohu je nikde najít. Za
druhé bych chtěl přítomné zastupitele
upozornit, že za poslední tři roky bylo
Tenisovému klubu Prostějov poskytnuto už několik dotací. Požaduji výsledky kontrol, jak bylo s nimi naloženo! Já osobně jsem proti schválení této
veřejné finanční podpory, i když vím,
že mě za to na žádný raut nepozvou...
Touto částkou by se mělo spíše přispět
některým školám v Prostějově,“ dal
o sobě vědět tradiční kritik drtivé většiny sportovních dotací Jan Navrátil, lídr
hnutí Změny pro Prostějov.
Před zastupiteli následně vystoupil
jednatel spolku TK Prostějov Michal

Ptáček. „Jelikož došlo k reorganizaci
klubu, nové stanovy jsou připraveny
ke schválení na Obchodním soudě
v Brně. Původní, které jsou ale dosud
stále platné, jsme přiložili k žádosti
o dotaci. Takže si je mohl kdokoliv
na radnici pročíst,“ reagoval bezelstně
ekonomický šéf klubu. Vzápětí potvrdil, že dotaci chce využít na zakoupení speciálního posilovacího stroje.
„Peníze by šly na přístroj simulující
různé nadmořské výšky. Co se týká
výsledků kontrol čerpání dřívějších
dotací, žádná z nich neshledala pochybení a bylo nám tak povoleno
ucházet se o tuto konkrétní finanční
podporu pro letošní rok,“ objasnil na
vysvětlenou Michal Ptáček.
Jeho slova však jakoby zapůsobila na
některé opoziční zastupitele jako červený hadr před očima rozzuřeného
býka. „Nechápu, když stanovy klubu
mají k dispozici úředníci města, proč
je nemáme my! Navíc bych požadoval
výsledky roční účetní uzávěrky tohoto klubu,“ kontroval František Filouš
z hnutí ANO 2011. „Velmi si vážím

činnosti této organizace. Zároveň mi
ale přístroj na simulování nadmořské
výšky nepřijde jako něco, co by využily
třeba sportující děti. Správné je podle
mě to, když si sportovci na sebe sami
vydělají a financují svoji další činnost
ze svého,“ nechal se slyšet například
Tomáš Blumenstein, zastupitel za
ODS. „Když se podívám do minulých
let, tak jsme už tomuto klubu dali
milion korun na kondiční vybavení
letní tělocvičny a posléze v roce 2014
další milion a půl na mobiliář. Tak co
prosím ještě nyní budeme dovybavovat za dalších devět set tisíc korun?,“
zeptala se s údivem jeho stranická kolegyně Milada Sokolová.
Také dalším opozičním zastupitelům
se nezdálo, proč se Tenisový klub
Prostějov dotuje z městského rozpočtu tak významnými částkami. „Za
posledních několik let dostali tenisté
přes dvě stě milionů korun z veřejných
prostředků. Zajímá mě proto, kde se
peníze využily. Tuhle dotaci podpořit
nemůžu, zdá se mi to jako vyhozené
peníze,“ trval si na svém Jan Navrátil.

postoupila do čtvrtfinále US Open
podala výborný výkon, z postupu se
přesto radovala Češka. „Hlavně na
začátku byla soupeřka lepší. Ale nějak jsem to vůlí zvládla,“ oddechla si
Kvitová.
Ve čtvrtfinále byla její soupeřkou
zkušená Italka Flavia Pennettaová
a zpočátku se zdálo, že vítězná cesta
neskončí. Kvitová vedla 6:4 a 3:1,
pak jí ale začaly docházet síly a duel
ve třech setech ztratila. „Ke konci už
jsem nemohla,“ přiznala.
Tomáš Berdych bez větších potíží
postoupil do osmifinále, v něm už
ale našel přemožitele. S Richardem
Gasquetem vedl 1:0 na sety, v dalších
sadách už ovšem dominoval francouzský tenista.

plánuje nejlepší Češka na turnaji
NEW YORK, PROSTĚJOV V New Yorku se Petře Kvitové
nikdy nedařilo a sama přiznala, že poslední grandslam nemá
voblibě.Poletošnímročníkusetomožnázmění.Českájednička
prošla až do čtvrtfinále, i když kvůli nedávno prodělané mononukleóze prakticky netrénovala. „Nic jsem od sebe nečekala.
Výsledek byl ale parádní,“ ohlédla se za US Open Kvitová.

Ladislav Valný

„Od druhé sady jsem přestal využívat
své šance a to byl největší problém.
Soupeř hrál lépe a lépe, všechno se
otočilo proti mně. Prohra je trpká, ale
musím se dívat dopředu. Ve sportu se
vyhrává, nebo prohrává. Ve druhém
případě se z toho musíte otřepat a pokračovat dál. Tenis mě pořád baví a to
je hlavní,“ komentoval své vystoupení
na US Open Berdych.
(lv)

●● V New Yorku se vám poprvé
dařilo. Změnila jste něco oproti
minulým turnajům?
„Uvědomila jsem si, že si nemůžu
hlavu zanášet hloupostmi. Snažím
se soustředit na přítomnost. Jsem
správně naladěná a to je opravdu
klíčové. Nepřemýšlím třeba, na jakém

kurtu hraji. Jsou to drobnosti, ale i ty
mají vliv na výkon.“
●● Na dvorci jste působila uvolněně.
Kde jste vzala tuhle pohodu?
„Po zdravotních problémech mi došlo,
jaká je to vlastně paráda, že můžu
v New Yorku hrát a nemarodím doma
v posteli. Uvědomila jsem si, že zdraví
je nejdůležitější. A že tenis je úžasná
hra.“

Foto: internet

●● Po čtvrtfinálové porážce jste
byla zklamaná. Jak budete na letošní
US Open vzpomínat s odstupem?
„V dobrém. Na letošní ročník budu
mít několik hezkých vzpomínek
a s tím se budu za rok vracet. Pokusím se čtvrtfinálový výsledek vylepšit.
Mohlo by to vyjít.“

ZÁPIS do tenisové školy

9Yu[

ozdobí Kvitová a Šafářová

FED CUPU A DAVIS CUPU
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zastupitelů jsou buď projevem zloby
a nepřejícnosti, anebo neznalosti
nejen sportovního prostředí.
„Velice mě mrzí vyjádření některých
opozičních zastupitelů, především je
to překvapivé u pana Blumensteina
nebo paní Sokolové, kteří naprosto
opomíjejí dvě základní skutečnosti.
Zaprvé Letní tělocvična je klasicistní
budova z třicátých let dvacátého století
a ještě před deseti lety byla v absolutně
havarijním stavu, kde se nedalo sportovat. Dnes tam cvičí děti ze tří středních
škol - Gymnázium Jiřího Wolkera,
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola. Za druhé v prostorách
denně sportuje a posiluje zhruba dvě
stě padesát dětí zapojených ve volejbalu, basketbalu či tenisu. To nechtějí tito
kritici vidět a slyšet?,“ poskytl Večerníku exkluzivní vyjádření Michal Ptáček,
který má na starosti investice prostějovského tenisového klubu.
Zastupitelstvo města nakonec dotaci Tenisovému klubu v Prostějově ve výši 900 tisíc korun těsnou
většinou schválilo.

„Za rok se zkusím zlepšit,“

KVITOVÁ POPRVÉ V KARIÉŘE
NEW YORK, PROSTĚJOV Na
nejlepší výsledek dosáhla na posledním grandslamovém turnaji
roku US Open prostějovská tenistka Petra Kvitová. Členka TK
Agrofert poprvé postoupila mezi
nejlepší osmičku, a i přes nemalé
zdravotní trable srdnatě bojovala
o postup do semifinále. Závěr americké části sezony tak čtvrté hráčce světa vyšel, když vyhrála devět
zápasů v řadě. „Ve čtvrtfinále mi
došly síly, přesto jsem spokojená,“
uvedla česká jednička.
Do druhého týdne závěrečného
grandslamu roku vstoupila Kvitová
výhrou nad Britkou Johannou Kontaovou. Soupeřka opory TK Agrofert

„Podporujte všechny sporty, ne pouze
tenis,“ vzkázal radním Aleš Matyášek.
„Každý sport má jiné požadavky a je
jinak drahý. Není pravda, že dáváme
peníze jen do vyvolených sportů,“ zareagoval předseda sportovní komise
a radní za ČSSD Pavel Smetana.
Kritice ze strany opozičních zastupitelů
se na závěr vzepřel i prostějovský radní a
první náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák. „Tenisový klub
v Prostějově je jeden z nejlepších nejen
v republice a Evropě, ale už i na celém
světě. Naprosto skvěle propaguje a zviditelňuje město Prostějov, Olomoucký
kraj i celou Českou republiku. Mnoho
jiných měst nám tento klub závidí, stejně jako vynikající tenisty Berdycha, Kvitovou, Šafářovou i další. A my se tady
budeme přít, jestli má jejich podpora
smysl. To zase nechápu já...,“ řekl dosti
důrazně Alois Mačák.
Nezbývá než souhlasit. Večerník musí
při maximální snaze o objektivitu vyslovit přesvědčení, že opakované nepřátelské útoky na Tenisový klub Prostějov ze strany některých opozičních

PROSTĚJOV Dvě největší hvězdy
ženského prostějovského tenisu
Petra Kvitová a Lucie Šafářová budou přítomné letošnímu zápisu do
Tenisové školy při TK Agrofert,
který proběhne v tenisovém areálu
ve středu 16. září od 16:00 hodin.
Společný trénink dětí a dvou hráčem
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první desítky světového žebříčku WTA
je součástí tradiční akce Hledáme nové
vítěze Fed Cupu a Davis Cupu. „Sraz je
u cvičné tenisové zdi v tenisovém areálu. Od pěti hodin bude probíhat ukázka
tréninku za účasti Petry Kvitové a Lucie
Šafářové a o půl hodiny později začne
autogramiáda obou tenistek,“ přiblížil

program Tomáš Cibulec, manažer
pořádající TK PLUS.
Zápis je určený pro děti narozené
vroce2010amladší.Rodičemůžou
v případě dotazů kontaktovat
trenérku tenisové školy Mgr. Lucii Šolcovou na telefonním čísle
777 818 918.
(lv)

sportovní zpravodajství
●● více informací

●● více ohlasů

●● více fotografií, videí
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Berdych bude v daviscupové baráži chybět
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PROSTĚJOV, PRAHA Bez
Tomáše Berdycha nastoupí do
zápasu o záchranu elitní skupiny
Davisova poháru tenisté České
republiky. V nominaci pro utkání
v Indii, které se hraje od 18. do 20.
září, se objevilo kvarteto Jiří Veselý,
Lukáš Rosol, Radek Štěpánek
a Adam Pavlásek. Složení určil nehrající kapitán Jaroslav Navrátil po
Berdychově porážce s Gasquetem
v osmifinále US Open. Resumé se
zrodilo po dohodě tří stan.
„Je to velké oslabení, protože se jedná
o prvního hráče do singlu i čtyřhry.
Tomášovo rozhodnutí ale chápu
a respektuji. Čeká na něj náročný
závěr sezony, kdy bojuje o účast na
Turnaji mistrů. Za národní tým toho
odehrál hodně a má právo utkání

vynechat,“ uvedl Navrátil. Nehrající
kapitán současně věří, že přes neúčast
elitního tenisty, Češi elitní skupinu
uhájí. „I bez Tomáše máme natolik
zkušený a silný tým, že by měl v tom
těžkém prostředí uspět a Světovou
skupinu vybojovat,“ řekl.
Na tom, že Berdych baráž vynechá,
se šestý hráč světového žebříčku ATP
shodl i s manažerem Miroslavem
Černoškem. „Tomáše po US Open
čeká skutečně velmi náročný konec
sezony. Usiluje o sedmou účast na
Turnaji mistrů v řadě, což je sportovně
nesmírně cenná a prestižní záležitost,
od které se odrazí celá sezona 2016.
Proto jsme společně nahlas vyslovili to,
na co zřejmě všichni v duchu mysleli,
totiž že Tomáš v dané konstelaci do
Indie nepoletí,“ prozradil Miroslav

Černošek, jehož společnost Česká
sportovní české zápasy v Davisově
poháru zajišťuje. „Tomáš v minulých
letech udělal pro daviscupový tým
mnoho a výrazně přispěl ke dvěma
vítězstvím, proto má nyní plné právo
na to soustředit se na své potřeby. Již
proto, že letošní rok velmi dobře začal
a všichni mu přejeme, aby ho ještě
úspěšněji skončil. K potřebnému
úspěchu by cesta do Indie v žádném
případě nepřispěla.“
Podle vyjádření prostějovského
bosse se obě strany dohodly také na
Berdychově účasti v týmu v příštím
roce. „Jsme domluveni, že bude
v týmu v prvních dvou zápasech a pak
se uvidí. Ambice českého týmu bychom chtěly držet na solidní úrovni,“
dodal Černošek.
(lv)
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V sobotu se bude opět boxovat! Starým gardám
PROSTĚJOV Prostory tělocvičny DTJ Prostějov v Krasické ulici
budou tuto sobotu 19. září hostit
od půl jedenácté dopoledne turnaj
města Prostějova talentové mládeže a mužů. V pořadí devátý ročník
se i letos uskuteční pod záštitou
prostějovského primátora Miroslava Pišťáka a prvního náměstka
hejtmana Olomouckého kraje
i prostějovského radního Aloise
Mačáka, vstupné činí dvacet korun.
„Jedná se o první kolo jihomoravské
oblastní soutěže, ale přijedou i boxeři ze severní Moravy a Slovenska.
Tradičně kde o klání, kde se představí nejvíce boxerů, za nás třeba úřadu-

vládl DD Sport

jící šampion mezi kadety Pavel Ján,
junior Kamil Jahák a další. Bude pro
ně čest představit se před domácím
publikem.“ představil blížící se akci
trenér prostějovských mužů a starosta celé DTJ Petr Novotný.
Bude se také jednat o vůbec první
boxerský podnik od rozsáhlé rekonstrukce celých prostor a všichni
návštěvníci si tak budou moci prohlédnout, jak to tam nyní vypadá.
„Vchod bude z parkoviště u aquaparku v Anenské ulici a projde se celým
areálem. Máme tam svůj ring a kvalitní zázemí, věřím, že podmínky budou vyhovující pro všechny,“ očekává Novotný kladné ohlasy.
(jim)

DUBANY Na konci letních prázdnin se v Dubanech uskutečnil již
dvacátý ročník tradičního turnaje
starých gard v malé kopané. Na
dvou travnatých hřištích svedlo boj
o vítěznou trofej dohromady šest
týmů, hrálo se tak systémem každý
s každým. A své kvality předváděli
vedle amatérů i stále ještě současní
či alespoň bývalí hráči z vyšších
soutěží, tudíž o krásnou fotbalovou podívanou nebyla nouze.
„Jezdíme sem pravidelně, já osobně
tu jsem asi pátým rokem. Vyhráli
jsme pouze jeden zápas, ovšem celý
tým měl nejen nad pětatřicet let, ale
mnozí už i více než padesát let, takže
to pro nás bylo náročné. Vyšlo ale
počasí a je tu pěkný areál, líbilo se

nám to,“ vyjádřil se kupříkladu Milan Trávníček z týmu Paprsek.
O celkové prvenství se utkala jiná
mužstva a titul nakonec zůstal doma.
Radovali se totiž hráči celku DD
Sport, který za sebou nechal druhý
Cukrovar Vrbátky a třetí Moritz
Olomouc. Těsně pod stupni vítězů
se pak umístily HASO Vrbátky,
pátý již zmíněný Paprsek a poslední
pozice připadla Sokolu Dubany.
„Když se k fotbalovému umění přidalo
rovněž krásné počasí, dostatek diváků
a kvalitní občerstveni v podobě
domácích klobásek či uzených žeber,
tak se jednalo o opravdu vydařenou
akci, která se protáhla až do nočních
hodin,“ potěšilo Václava Kováře
z pořádajícího Sokola Dubany. (jim)

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

www.vecernikpv.cz
Ohlédnutí za prestižní sportovně-společenskou akcí roku

DRAÈÍ LODÌ TRHALY REKORDY, PØILÁKALY PØES ÈTYØI TISÍCE LIDÍ
MOSTKOVICE Po skončení festivalu Česká spořitelna Plumlovský
drak, který se jel předminulý víkend na plumlovské přehradě,
vám přinášíme ohlédnutí za touto jedinečnou akcí, která letos
k nádrži přitáhla přesně 4 180 návštěvníků! „Je to rekord, ještě
nikdy v historii tolik lidí na ´dračáky´ k přehradě nepřišlo,“ usmíval spokojený Petr Zakopa, hlavní organizátor. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, jakožto exkluzivní mediální partner, vám přináší sumář
s hlavním organizátorem i jeden zajímavý dvojrozhovor.
exkluzivní zpravodajství
dajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Festival dračích lodí se u přehrady konal již popáté. Z pohledu návštěvnosti
byl ten letošní ročník nepochybně
opravdu nejúspěšnější. „Podle našich
záznamů si cestu na pláž U Vrbiček
našlo přesně 4 180 lidí. Z toho bylo
asi dva tisíce dvě stě platících, dalších
devět set dětí a osm set závodníků. Po-

sádek pak bylo osmatřicet, což je více
jak dvakrát tolik co loni,“ nahlédl do
pečlivě vedených záznamů hlavní organizátor Petr Zakopal, který byl zároveň i moderátorem celého sobotního
dne. Díky tomuto „souběhu funkcí“ si
atmosféru celého setkání užil hlavně
po pracovní stránce. Jeho samotného
však nejvíce potěšil počet dětských
posádek. „Původně jsme měli přihlášeny pouze dvě, nakonec jich jelo osm.
Kromě tří z dětských domovů v Prostějově, Plumlově a Konici jednu z nich
sestavila i společnost Sprintel, která

Společný snímek účastníků letošního ročníku akce Plumlovský drak.

Příští rok by se měla plavidla prohánět po přehradě hned celé tři dny

Nejrychlejší posádkou letošního ročníku byli ostřílení Brněnští draci. Dokáže je příští rok někdo porazit? Foto: Martin Zaoral

nám do soutěží věnovala řadu cen. připojení k internetu. Právě díky němu
Podpořila i klání o miss dračích lodí mohli lidé přímo z pláže U Vrbiček
a po celý den zajišťovala bezplatné wi-fi jednotlivým dívkám na Facebooku
posílat hlasy,” upozornil Zakopal.
Co naopak organizátorům nevyšlo, to
byly avizované lety balónem. „Za to
se všem omlouváme. Bohužel pilot,
který k nám měl dorazit, onemocněl
vysokými horečkami, a byl dokonce
hospitalizovaný v nemocnici,“ objasnil Petr Zakopal, kterého také mrzela nižší účast při závěrečné Dragon
party zpříjemněné vystoupením čtyř
hudebních skupin. „Také jsem byl
překvapený, že se do soutěže nezapojila ani jedna škola. Zpětně mi bylo
Foto: Martin Zaoral vysvětleno, že je to pro učitele dost

velký problém vzhledem k zajištění
bezpečnosti žáků a studentů. Tu však
můžeme všem rodičům garantovat
a to díky záchranným vestám i přítomné záchranné službě, kterou letos
zajišťovali plumlovští hasiči. Příště se
pokusím alespoň některé školy oslovit osobně a nikoliv pouze prostřednictvím e-mailu,“ konstatoval hlavní
organizátor.
Účast posádek byla hojná, přestože
jízda na lodi není přirozeně zdarma. „Každá klasická posádka zaplatila pět tisíc korun. Školy by to přišlo na
tisícovku a dětské posádky u nás jezdí
zdarma,“ vyjmenoval Petr Zakopal
s tím, že lidé zároveň mohli zakoupit

pro svého potomka místo na lodi za
šedesát korun, za což dostali pamětní
odznáček.
Příští rok by se měly dračí lodě na přehradu vrátit a to opět první zářijový
víkend. „Termín zůstává stejný, ale závody se ještě rozšíří. Už nyní je téměř
jisté, že v pátek bude trénink a lodě
budou mezi sebou soutěžit jak v sobotu, tak i v neděli. Rádi bychom totiž
nabídli možnost vyzkoušet si i desetimístná plavidla, o které jak věříme, by
mohl být solidní zájem zejména mezi
firmami,” plánuje Zakopal s tím, že
všichni, kteří dorazí, najdou ubytování i zázemí v blízkém kempu.
Do budoucna se rovněž rýsuje spolupráce s dalšími podobnými podniky,
které se konají například na rybníku
Olšovci v Jedovnici, na brněnské přehradě neboli Pryglu, v Pasohlávkách
či v Pavlově. „Na příští rok plánujeme
speciální projekt pro firemní a fun
posádky. Ty, které se zúčastní alespoň
tří závodů z výše jmenovaných, budou moci bojovat o prestižní pohár.
Nepůjde pouze o závody velkých, ale
i menších dračích lodí, které se u nás
příští rok také objeví,“ naznačil Petr
Zakopal. Pokud tedy vše klapne, jak
má, tak za rok by se u plumlovské
přehrady mělo potkat nejen více
nových posádek, ale i těch ostřílenějších z jiných závodů. Těšme se
tedy, jak to příští rok bude vypadat.
Večerník bude opět u toho!

„Dcera nám dala řádně zabrat,“ smál se starosta Mostkovic
umístili jsme se přesně v polovině
startovního pole. Obzvláště nás
těší, že se nám podařilo porazit
loď plumlovských hasičů, kteří
skončili dvě místa za námi.“
●● Předpokládám, že vám to
budou chtít za rok zase vrátit...
Jaroslav Peška: „Taky si myslím.
Vůbec jsme nečekali, že bychom
mohli takto uspět. Díky Petře jsme
absolvovali jeden trénink v Kojetíně, na kterém jsme ujeli asi šest kilometrů. Pak už jsme si to vyzkoupouze krátce včera. Jsem sám
MARTIN ZAORAL šeli
zvědavý, kam se nám za ten rok po●● Jaké máte pocity po dojez- daří posunout, teď po závodě jsou
du?
očekávání velká. Tak uvidíme.”
Jaroslav Peška: „Skvělé! Přesto- ●● Petro, jak často trénují Naže se jednalo o náš první závod, jády dračice, které v prestižním

MOSTKOVICE Svoji posádku
letos do závodů nasadily i domácí
Mostkovice. Mezi dvanácti týmy
obsadily při své premiéře skvělé
šesté místo. Přitom před závody
absolvovaly pouze dva tréninky.
Jednotky vedla kapitánka nejúspěšnější ženské posádky Najády
dračice Petra Pešková, která na
lodi fungovala jako bubenice.
Dcera místního starosty pak Večerníku i společně s otcem poskytla exkluzivní dvojrozhovor...

souboji porazily své kolegyně
z Vrahovické sací jednotky?
Petra Pešková: „To je dost různé.
Řekla bych, že tak půlka lodi dvakrát, třikrát týdně a druhá půlka
skoro vůbec ne...“
●● Poslouchala vás při tréninku převážně mužská posádka
Mostkovic?
Petra Pešková: „Určitě, jsou zlatí.
Nejtěžší ale bylo vůbec posádku
sestavit. I proto bych chtěla pochválit Rudolfa Kozla, který se
u nás pádla chopil, přestože je mu
už čtyřiaosmdesát let.“
Osmadvacetiletá
Petra
Pešková
nadchla pro závody dračích lodí i svého
otce Jaroslava.
Foto: Martin Zaoral
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rozhovor Večerníku

PETR SVOBODA:„NEEXISTUJE NA SVĚTĚ MÍTINK,
KTERÝ BY MĚ DONUTIL PROSTĚJOV VYNECHAT!“
v rámci exkluzivního
ho
interview
pro Večerník
se ptal

Zdeněk

VYSLOUŽIL
L
PROSTĚJOV Hlavní hvězdou, která dodala atletické Velké ceně města Prostějova
potřebný lesk, se podle očekávání stal nejlepší český překážkář a účastník nedávného světového šampionátu Petr Svoboda.
Brzy jedenatřicetiletý atlet, jenž se před
šesti roky dokázal vklínit mezi fenomenální borce tmavé pleti a postoupit do finále
mistrovství světa a v hale se stal dokonce
mistrem Evropy, se ale na Hané jako hvězda
vůbec nechovala. Držitel národních rekordů na 110 a 60 metrů překážek se ochotně
bavil s každým, kdo jej oslovil, prostějovský
mítink si opravdu užíval. „Kde jinde doma
závodit než na nejstarším republikovém závodu? Žádné peníze mi nestojí za to, abych
tady chyběl,“ přiznal v exkluzivním rozhovoru pro Večerník nemalé sympatie k Velké
ceně města Prostějova Petr Svoboda. Co
dál na sebe prozradil?
●● Šlo o váš první závod po mistrovství světa
v Pekingu...
„Zrušil jsem účast v Záhřebu a Rovennetu. Já
chtěl být v Prostějově! Mám to tady rád.“
●● Kromě vítězství jste vylepšil i svůj rekord,
takže spokojenost?
„Běžet tu dnes bez ´Penyho´, asi by ten čas nebyl tak dobrý. Já vždycky vítám, když se mnou
běží právě Petr Peňáz nebo Martin Mazáč.
Jsem za to vděčný. Ve světě je to jinak, tam si

říkám zase já, kam až s nimii vydržím. Doma
ou.“ (úsměv)
jsem rád, když mě kluci hecnou.
m, potěší, ne?
●● Čas 13.49, i když s větrem,
„Ano, jsem za něj rád. Je to výborný čas.
K tomu větru asi tolik, on byl spíše nepřílíže k překážkám
jemný. Dostává to člověka blíže
a hrozí srážka. Myslím si, žee kdyby foukalo
hu lepší.“
méně, byl by čas ještě o trochu
●● Kam míříte z Prostějova??
vě. Měli by tam být
„Mám v plánu mítink ve Varšavě.
Robles nebo Oliver. Běhají časyy okolo 13.40, tak
to značí, že Svoboda má formu. (smích) Pojedu je
tam potrápit!“
ak se ohlížíte
●● Zmiňujete světová esa. Jak
za světovým šampionátem?
em měl
„Po příjezdu do Pekingu jsem
chali do
čtyři dny zánět průdušek. Píchali
al a vrámě kalciovky, abych se probral
nech
til zpátky. Po těch čtyřech dnech
jsem byl ale tak oslabený, žee
jsem něco snědl a tři dny strá-m
vil na záchodě... Zhubnul jsem
vé
tři až čtyři kila čistě jen svalové
hmoty. Takže to už bylo spíšee ve
ečekal
hvězdách, jak to dopadne. Nečekal
jsem už prakticky nic.“
odně
●● V rozběhu vás navíc hodně
rozčílil diskvalifikovaný Američan...
„Hodně jsem vybouchnul. Já vyběhl
dobře a ... Nikdy v historii se nestalo, že
adionu. Maximálby někdo něco uhádal na stadionu.
ko se to podařilo
ně dodatečně po protestu, jako
vyky a k ničemu,
mně. Dělat tam ale takové cavyky
to se nesluší Stejně ho poslali pryč. Já odešel
bez keců a dohadovali jsme see až potom. Do
bylo to ono.“
semifinále mě sice dali, ale nebylo
●● Celkově vnímáte letošní sezónu jak?
„Nic, moc! Čekám, až budu dva roky v kuse

„Po příjezdu do Pekingu jsem měl
zánět průdušek, píchali do mě kalciovky
a já byl tak oslabený, že jsem něco
snědl a tři dny pak strávil na záchodě...“
zdravý Potřebuji udělat pořádnou přípravu,
zdravý.
k
díky které
by tělo přešlo na jiný level. Vrátil
jsem se po třech a půl letech přestávky a pořá to šijeme závod od závodu. Teď jsme
řád
t
trochu
potrénovali, což bylo hned poz Mrzí mě, že už končí sezóna. Cítím,
znat.
ž jsem se vyběhal teprve teď. Přál jsem
že
s zakončit sezónu časem pod 13:40, ale
si
z
zatím
se nepodařilo.“
● Místní legendě Františku Mrázko●●
vi jste s úsměvem říkal, že se nic neděje,
vžd Rio je až příští rok. Je to velká výzva?
vždyť
„Ob
„Obrovská!
Bude to asi moje poslední olympiáda.Ř
áda.
Říkám asi ale, že například Collins běhá světovévvýkony v osmatřiceti... U těch černochů je to
tové
jin (smích) Já pojedu do olympiády v Riu
ale jinak.
Jan na sto procent. Je potřeba se udržet
de Janeiro
zdravý a vyběhat se. Musím se dostat na čas okolo
třináct celých tři, abych tam měl co dělat.“
Zm jste svoji tříletou pauzu. Jak moc
●● Zmínil
s
bylo složité
se po tak těžkém zranění vrátit
zpátky Věřil jste, že to dokážete?
zpátky?
b jediný důvod, kvůli kterému jsem se
„To byl
vrátil. Právě že pořád jsem věřil tomu, že na to
mám. Nevím, jestli to má každý, ale já v sobě
pořád měl něco, že pokud budu zdravý, vrátím
se a bu
bude to dobré. Jsou tréninky, kdy cítím PetSvo
ra Svobodu
z roku 2010. Cítím tu vnitřní sílu,
jen je potřeba zůstat zdravý!“
V
●● Vraťme
se k tomu nešťastnému zranění.
Jaké jste prožíval pocity?
„Nazval bych to atletickou smrtí. Od Paříže 2011
(HME zlatá medaile - pozn. red.), mě začala bolet
pata a už jsem do závodu nenastoupil. Ještě jsem
absolvoval soustředění, kde jsem běhal a dokonce
si dělal i osobáky. Pak mě ale začala bolet pata a
všichni fyzioterapeut i masér, mi říkali, že se jedná
o odraženou patu, což se poznává těžko.“
●● Co vám nakonec vlastně bylo?
„Zánět úponu, jenž se mi utrhl a nastartoval
vlastně všechny problémy. Přetěžoval jsem

pravou nohu a už to jelo. Měl jsem pocit, jako
by se proti mně vše spiklo.“
●● První operace nepomohla?
„Přesně tak. Přitom mělo jít o jednoduchý
zákrok. Po šesti týdnech jsem začal chodit,
následně i vyklusávat. Cítil jsem však stále bolest, vůbec se to nelepšilo. Čekala mě tak druhá
operace, která odhalila kalcifikát, jenž musel
být oškrábán. Následovala třetí operace, dostal
jsem homeopatika.“
●● Co následovalo poté?
(smutný úsměv) „Při třetím zákroku, se mi do těla
dostala infekce, která si říká zlatý stafylokok. Byla
tedy nutná drenáž a cítil jsem se pod psa. Hlavou
se mi honily myšlenky, jestli budu vůbec chodit...“
●● Dlouhodobá rekonvalescence a nečinnost vás žraly?
„Odporný pocit, moc se to nedá vyjádřit. Každý
sportovec, jenž prodělal nějaké těžké zranění, ví,
o čem mluvím. Nikomu bych to nepřál.“
●● Vrátil jste se v loňském roce a hned jste se
zařadil do širší světové špičky. Znamená to, že
jste fit?
„Vypadá to, že ano. Achillovky sice sem tam pobolívají, ale není to nic drastického.“
●● Dokázal jste se kvalifikovat i na mistrovství světa, už to je obdivuhodné...
„Já byl přesvědčen, že limit dám. Cítil jsem se
dobře už na republice a ve Francii, kde jsem
zaběhl v červenci 13.44, pak ze mě spadlo obrovské závaží. Svoboda je zkrátka zpátky a bude
se s ním muset znovu počítat!“
●● Když zmíněná olympiáda dobře dopadne
a budete slavný, přijedete i pak do Prostějova
na takový v uvozovkách pouťák?
„Já jsem připravený po olympiádě ještě rok,
dva závodit. Pokud ale nebude třeba finále
Diamantové ligy a já tam budu, tak mě nic neodradí od toho, abych vynechal místní Velkou
cenu. Myslím, že na světě neexistuje mítink,
který by mě donutil Prostějov vynechat!“

vizitka
PETR SVOBODA

15051210465

15071610689

Nejlepší český překážkář Petr Svoboda ukazuje legendě prostějovské atletiky Františku Mrázkovi svůj několikrát operovaný kotník.
Večerník byl svědkem toho, že oba tito chlapíci jsou sice z jiné generace, ale mají si co říct...
Foto: Zdeněk Vysloužil

✓ narodila se 2. července 1998
✓ narodil se 10. října 1984 v Třebíči
✓ pochází z Budišova, kde začínal s atletikou jako sprinter a dálkař, věnoval se i vícebojům
✓ držitel českého rekordu v běhu na 110 metrů překážek - 13.27 vteřiny, a 60 m překážek
v hale 7.44 sekund
✓ největší úspěchy: halový mistr Evropy z roku 2011 v Paříži, bronzový medailista z ME
v hale roku 2009 - oboje v běhu na 60 m překážek, 6. místo na MS v roce 2009, 5. místo
na HMS v roce 2010, 6. místo na MS v roce 2010
zajímavost: vleklé zranění paty a opakované operace mu přerušily kariéru na tři
a půl roku! Hlavou se mu honily myšlenky na ukončení aktivní činnosti, rozhodl se však
pokračovat dál...

Pondělí 14. září 2015
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VELKÁ CENA MĚSTA PROSTĚJOVA OZDOBENA REKORDEM
V oštěpařském memoriálu tentokrát chyběl Veselý, ale legenda se dočkala
PROSTĚJOV Devětašedesátý
ročník Velké ceny města
Prostějova v běhu na 110
metrů překážek, který se konal
uplynulou středu v areálu ZŠ
a RG města ve Studentské ulici, udělal největší radost vítězi
prvního ročníku. Legendární
atlet František Mrázek byl
totiž ve svých devadesáti
letech i tentokrát osobně
přítomen a bezprostředně po
doběhu pak největší hvězdě
Petru Svobodovi také osobně
pogratuloval k prvenství
i novému rekordu mítinku.
Večerník byl tradičnímu mítinku naživo přítomen.

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
Hlavním bodem celého středečního
programu byl mužský závod na 110 metrů překážek. Po tříleté absenci zaviněné
těžkým zraněním se na prostějovský
tartan vrátil Petr Svoboda, a to se vší slávou. Svůj rekord 13.61, jenž vytvořil
při své výhře roku 2010, dokázal vylepšit hned o dvanáct setin. Hodnota
nového nejlepšího času dosaženého
při Velké ceně města Prostějova tak
zní 13:49! Do oficiálních statistik však
tento čas nemůže být zařazen, protože jej
nedávný účastník světového šampionátu
dosáhl s nepovolenou podporou větru
- 2,9 vteřiny... „Pomohl mi ´Peny´ (Petr
Peňáz - pozn.red.), jenž mě dokáže vyhe-

VÝSLEDKOVÝ SERVIS VELKÉ CENY
MÌSTA PROSTÌJOVA 2015
MUŽI

110 m překážek - Velká cena města Prostějova
1. Petr SVOBODA (PSK Olymp Praha)
2. Petr PEŇÁZ (PSK Olymp Praha)
3. Jindřich VEČEŘA (AK Olomouc)
4. Martin Pokorný (VSK Univerzita Brno)
5. Michael Havlík (AK Moravská Třebová)
6. Aleš Říhošek (SK Přerov)
Memoriál Dr. E. Rozbořila v hodu oštěpem
1. Jaroslav JÍLEK (Hvězda SKP Pardubice)
2. Martin SKLENÁŘ (AC Slovácká Sl. Uh. Hradiště)
3. Tomáš PETRUŽÁLEK (Atletický klub Zlín)

13.49 s
14.13 s
14.59 s
15.19 s
16.34 s
16.91 s
78.03 m
62.64m
60.68 m

DALŠÍ DISCIPLÍNY

Radost prostějovským fanouškům udělal domácí talent Jiří Odvářka (na snímku vlevo).

covat. Zaběhl jsem nakonec výborný čas,
i když s větrem,“ vyjevil své pocity bezprostředně po závodu Petr Svoboda,
s nímž Večerník pořídil exkluzivní
rozhovor, který najdete na straně 42
dnešního vydání.
Největší favorit tak potvrdil papírové
předpoklady a potěšil diváky i organizátory super výkonem světového puncu.
Druhý doběhl jeho oddílový kolega z
Olympu Praha Petr Peňáz, třetí místo
bral Jindřich Večeřa z Olomouce.
Druhým vrcholem programu Velké
ceny bývá tradičně mužský oštěpařský závod. Tentokrát však chyběla
největší hvězda Vítězslav Veselý. „Víťa
nezávodil ani minulý týden. Psal
jsem mu, zval ho, ale má pravděpodobně zdravotní potíže,“ informoval Milan Čečman, ředitel závodu.
Jasným hegemonem šestadvacátého

ročníku Memoriálu Dr. E. Rozbořila tak
byl podle očekávání pardubický Jarda
Jílek, jenž se dostal k osmdesátimetrové
hranici - 78,03 metrů. Druhý Martin
Sklenář ztrácel patnáct metrů...
Vítěznou radost si mohli užít domácí
diváci při rámcových závodech. V juniorské kategorii se těšil z vítězství na 110 metrů překážek talentovaný Jirka Odvářka.
Časem 14:82 vteřiny by obsadil čtvrtou
příčku v mužské Velké ceně!
Celkově se ale letošní Velká cena zapíše
do historie jako jedna z nejslaběji obsazených. Zvláště v ženské kategorii bylo
několik disciplín obsazeno tak, že mezi
sebou závodily žákyně, dorostenky
a ženy všechny dohromady. „My jsme
to letos nijak nehrotili. Příště nás čeká jubilejní sedmdesátý ročník a plánujeme
sezvat všechny historické vítěze, čímž
bychom rádi dali celému závodu slav-

Foto: Zdeněk Vysloužil

nostní kabát,“ objasnil strategii Čečman.
Vedle výše zmíněného „větrného“ rekordu Petra Svobody se šéfovi Velké
ceny nejvíce líbil mladý Ostravan Lukáš
Martiňák. „Ten klučina z Poruby předvedl perfektní výkon. Pokud vydrží, mohl
by mít před sebou solidní budoucnost,“
pronesl na závěr. Martiňák ovládl žákovský běh na 100 metrů překážek v čase
13:86 sekundy.
Prostějovská Velká cena se v poslední
dvacetiletce stala doménou jediného
trenéra. Luděk Svoboda, jenž v současnosti trénuje Petra Svobodu a Martina
Peňáze, s úsměvem podotkl: „Moji svěřenci zvítězili v předchozích šestnácti
ročnících za sebou, po dnešku už je to
fakt číslovka sedmnáct. My bereme
Prostějov jako tradici. Panuje tu příjemná atmosféra a vždycky se sem těšíme,“
rozloučil se s Večerníkem úspěšný kouč.

100 m: 1. Šimon HÁNA (AK Zlín) 11.29 sekund, 2. Patrik KOČENDA
(AC Slovácká Sl. Uh. Hradiště) 11.55, 3. Petr SPÁČIL 12.72, 4. Michal Závodný 14.11, 5. Jakub Horák (všichni AC Prostějov) 15.38
Skok vysoký: 1. Jakub GENŽA (AK Zlín) 200 centimetrů, 2. Patrik ALBRECHT 165, 3. Karel DOHNAL 140, 4. Miroslav Slezák (všichni AC
Prostějov) 130
Skok daleký: 1. Šimon HÁNA 684 centimetrů, 2. Tomáš HOLÝ (oba AK
Zlín) 630, 3. Michael HAVLÍK (AK Moravská Třebová) 580, 4. Petr Spáčil (AC Prostějov) 522, 5. David Skřeček (SK Přerov) 509, 6. Jonáš Peterka
(AC Prostějov) 454.
ŽENY

100 m: 1. Adéla DUBOVÁ (TJ Šumperk) 12.45 sekundy, 2. Karolína
FUKSOVÁ (Atletika Jihlava) 12.82, 3. Alena SYMERSKÁ (AK Kroměříž) 13.02, 4. Viktorie Suchánková (AK Olomouc) 13.72, 5. Veronika Muchová (AK Kroměříž) 14.01. Běh 2: 1. Vanessa Klíčová 13.93, 2. Markéta
Vyhlídalová 14.05, 3. Sára Kišková (všechny AC Prostějov) 15.35. 100 m
překážek: 1. Lenka HORNOVÁ (TJ Valašské Meziříčí) 20.89. Hod oštěpem: 1. Michaela HANÁKOVÁ (TJ Sokol Opava) 35.99 metrů, 2. Lenka
HORNOVÁ (TJ Valašské Meziříčí) 29.00. Skok vysoký: 1. Simona OŠŤÁDALOVÁ 148 centimetrů, 2. Monika DVOŘÁKOVÁ (obě AC Prostějov) a Karolína VLČKOVÁ (AC Jaroslava Halvy při GJŠ Zlín) obě 140.
Skok daleký: 1. Tereza HROMADNÍKOVÁ (AK Zlín) 529 centimetrů, 2.
Viktorie SUCHÁNKOVÁ (AK Olomouc) 516, 3. Veronika KUŽELOVÁ
(AC Prostějov) 458.
MLÁDEŽ

110 m překážek - Junioři: 1. Jiří ODVÁŘKA (AC Prostějov 14.82 sekundy, 2. Miroslav NYKL (JAC Brno) 15.59, 3. Vít HROMEK (TJ Šumperk)
16.87. 110 m překážek - dorostenci: 1. Rostislav MALIŠKA (SK Přerov) 14.67. 100 m překážek - dorostenky: 1. Eva ŠVEHLÁKOVÁ (AC
Jaroslava Halvy při GJŠ Zlín) 15.76. Hod oštěpem - dorostenci: 1. Vojtěch BŘEZKA (AK Kroměříž) 50.91. 100 m překážek – žáci: 1. Lukáš
MARTIŇÁK (Atletika Poruba) 13.86. 100 m překážek - žákyně: 1.
Veronika ČEJNOVÁ (SK Přerov) 15.34, 2. Beáta SEDLÁČKOVÁ (AC
Jar. Halvy při GJŠ Zlín) 16.67, 3. Michaela BRANČÍKOVÁ (AC Prostějov) 17.14. Běh 2: 1. Karolína Doleželová (AC Prostějov) 19.31, 2. Leona
Voráčová (AC Prostějov) 21.65, 3. Kateřina Vejrostová (AC Prostějov)
22.18. Hod oštěpem 500g - žákyně: 1. Veronika KUŽELOVÁ (AC
Prostějov) 27.08. 60 m překážek - ml. žáci: 1. Jonáš KOLOMAZNÍK
(SK Přerov) 9.77, 2. David SKŘEČEK (SK Přerov) 9.84, 3. Jaroslav VAVERKA (AC Prostějov) 11.07, 4. Jonáš Peterka 11.65, 5. Miroslav Slezák
12.33, 6. Filip Moučka 12.68, 7. Vojtěch Vačkář (všichni AC Prostějov)
14.68. 60 m překážek - ml. žákyně: 1. Anna VYSLOUŽILOVÁ 11.57, 2.
Kateřina KUMSTÁTOVÁ 11.59, 3. Sarah TOŠKOVÁ (všechny AC Prostějov) 13.00.

POHLEDEM ŠÉFA EXKLUZIVNÍ FOTOGALERII A PŘÍMOU VIDEOREPORTÁŽ
NAJDETE NA WWW.VECERNIKPV.CZ

„Rekord je rekord! Sice nebude oficiálně uznaný, ale my ho budeme brát jako
rekord. (úsměv) Na seznam vítězů bude napsán Petr Svoboda, čas 13.49 a jen
se za to dopíše vítr +2,9. Velmi solidní výkon předvedl na překážkách i mladík
z Poruby. Vysoko hodnotím také skok do výšky, dva metry je kvalitní výkon.
Celkově jsme si to zde zase užili, setkali se staří známí. Obsazení hlavního
závodu mělo kvalitu. Vedle Petra tu byl Peňáz, výborný překážkář a Jindra
Večeřa je zase obrovský talent. Víťa Veselý má pravděpodobně nějaký zdravotní problém, protože neházel v neděli ani extraligu. Psal jsem, že kdyby měl
náhodou cestu domů do Zlína, ať se zastaví ve středu v Prostějově. Ono není
jednoduché dostat sem takové borce. Kluci sice nejsou nároční, ale nějaký peníz
to stojí. Atletika je celkově náročný sport.“
Milan Čečman, ředitel Velké ceny města Prostějova

a

Fotoreportáž

jaká
ja
akáá byla
byylaa velká
velkká cena...
ceena....

3xfoto: Zd
Zdeněk Vysloužil

Hvězda na roztrhání. Společné foto? Nebyl problém! Petr Svoboda ochotně vyhověl každému,
Velká cena nejsou jen muži. Nad plůtky se vznáše- Medailové trio oštěpařů společně s prostějovským kdo ho požádal o společný snímek. Ono se taky
není co divit…
ly i pohledné dívky.
primátorem Miroslavem Pišťákem
Milan Čečman se s atlety a zvláště překážkáři dobře zná. Foto: Zdeněk Vysloužil

46

Pondělí 14. září 2015
www.vecernikpv.cz

volejbal

RYCHLÝ
ZNÁME PŘESNÝ JÍZDNÍ ŘÁD SKUPINY „C“ V LIZE MISTRYŇ VEČERNÍK
VK AGEL Prostějov odstartuje poslední říjnovou středu v Polsku,
desátého listopadu pak doma vyzvou obhájce Eczacibasi Istanbul

PROSTĚJOV Stejně jako každým rokem i tentokrát byl
krátce po letních prázdninách
zveřejněn přesný rozpis všech
utkání se stanovenými termíny
i časy v jednotlivých skupinách
volejbalové CEV DenizBank
Champions League žen
2015/2016. Platí to rovněž pro
základní grupu „C“, v níž bude
bojovat tým VK AGEL Prostějov.

Marek
SONNEVEND

Zápasový program skupiny C v Lize mistryò 2015/2016

Proti obhájci. Agelky čeká v základní skupině letošní Champions League i úřadující vítěz prestižní soutěže Eczacibasi Istanbul.
Foto: archiv Večerníku

prosince znovu od 17.00 hodin. Pak
Champions League ulehne k více než
měsíc trvajícímu svátečnímu spánku,
aby až ve druhé polovině ledna propukl třeskutý finiš úvodní fáze prestižní
soutěže: 19. 1. na horké turecké půdě
a 27. 1. již od 16.30 hodin v domácím
prostředí proti Chemiku.
„Co říkám na rozpis utkání a sled jednotlivých soupeřů? Nic zásadního. V
tak nabité skupině je podle mě v podstatě jedno, s kým a kde začínáme,
pokračujeme i končíme. Samozřejmě
venku to zpravidla bývá těžší než na

vlastní palubovce, ale třeba zrovna v
bouřlivém prostředí Police, kde nyní
zahajujeme, jsme loni dokázali senzačně zvítězit, aniž by to kdokoliv
mohl očekávat. Zatímco doma jsme
stejnému protivníkovi předtím podlehli 0:3. Tudíž hodnotit či komentovat něco takhle dopředu je asi zbytečné,“ podotkl Miroslav Čada, hlavní
trenér žen VK Agel.
Bez ohledu na program duelů v „céčkové“ grupě má celý Prostějov jeden
základní cíl: ve vražedné konkurenci
důstojně obstát. „Před rokem jsme

PROSTĚJOV Příprava úřadujíVK AGEL Prostìjov – VK Pøerov
cích mistryň, to bylo až dosud šest
3:1 (22, -22, 12, 22)
týdnů čistě jen tréninkové náplně
Rozhodčí:
Miček. Čas: 87 minut.
bez jediného zápasu. Ke změně
Diváků: 30.
došlo uplynulý čtvrtek, kdy Agelky
Sestava Prostějova: Tinklová,
sehrály první přátelské utkání před Gambová, Herelová, Soares, Balásezónou 2015/2016. Za soupeř- ková, Borovinšek, libero Slavíková.
ky měly ženy Přerova a porazily je Střídala: Stavinohová. Trenéři:
3:1, ač nastoupily v silně nekom- Miroslav Čada a Ľubomír Petráš.
pletním složení včetně několika
juniorek.
Baláková a libero Slavíková, kterou
na druhý set vystřídala Stavinohová. Na opačné straně sítě stál přeExkluzivní reportáž
vážně mladý celek tažený zkušenou
pro Večerník
kapitánkou Gálíkovou a někdejší
MAREK SONNEVEND
členkou místního „vékáčka“ Gabikou Tomášekovou, naskočila i proProstějovský výběr má bez repre- stějovská odchovankyně Přibylová.
zentantek momentálně k dispozici Hanácké derby pojaté ve vyloženě
pouze pět hráček, jež v sestavě do- tréninkovém duchu se od začátku
plnily oddílové juniorky: smečařka vyvíjelo dost vyrovnaně, například

úvodní tři výměny patřily hostům.
Domácí mančaft však průběh vstupní sady otočil, získal ji v koncovce
a dlouho navrch měl i ve druhém dějství. Výpadek při jednom postavení
ale poslal do vedení protivníka, načež
Přerovanky v dalším těsném závěru
vyrovnaly setový stav na 1:1. Teprve
třetí pokračování patřilo jednoznačně favoritovi, který i v kombinované
sestavě konečně našel lepší rytmus
a soupeře přejel rozdílem dvou tříd.
Jenže pak zase polevil, vydařené pasáže střídal s jednoduchými chybami. Čtvrtá sada tudíž znovu dospěla
k dramatickému konci, jenž o fous
urvaly Agelky a celé střetnutí tak dotáhly k výhře 3:1.
„Byl to čistě tréninkový zápas, do
kterého jsme šli z plné přípravy
a v současném složení bez repre-

Agelky vstoupí do nového ročníku evropské Ligy mistryň ve středu 28. října
od 18:00 hodin na hřišti polského Chemiku Police, čtvrtého celku z minulé sezóny celé prestižní soutěže. Premiérově
doma se následně představí v úterý 10.
listopadu od 17:00 hodin proti tureckému obhájci trofeje Eczacibasi Istanbul,
poté přijde na řadu zápasový dvojboj
s úřadujícími italskými šampiónkami
Pomi Casalmaggiore. V jejich hale se
mančaft kouče Čady představí 25. listopadu a k domácí odvetě je vyzve 9.

1. kolo: Eczacibasi Istanbul - Pomi Casalmaggiore (úterý 27. října, 17:00
hodin), Chemik Police - VK AGEL Prostějov (středa 28. října, 18:00 hodin)
2. kolo: VK AGEL Prostějov - Eczacibasi Istanbul (úterý 10. listopadu, 17:00
hodin), Pomi Casalmaggiore - Chemik Police (středa 11. listopadu, 20:30 hodin)
3. kolo: Pomi Casalmaggiore - VK AGEL Prostějov (středa 25. listopadu,
20:30 hodin), Eczacibasi Istanbul - Chemik Police (čtvrtek 26. listopadu,
17:00 hodin).
4. kolo: VK AGEL Prostějov - Pomi Casalmaggiore (středa 9. prosince, 17:00
hodin), Chemik Police - Eczacibasi Istanbul (čtvrtek 10. listopadu, 18:00 hodin).
5. kolo: Eczacibasi Istanbul - VK AGEL Prostějov (úterý 19. ledna, 17:00
hodin), Chemik Police – Pomi Casalmaggiore (středa 20. ledna, 18:00 hodin).
6. kolo: VK AGEL Prostějov - Chemik Police (středa 27. ledna, 16:30 hodin),
Pomi Casalmaggiore - Eczacibasi Istanbul (středa 27. ledna, 20:30 hodin)
říkali, že pozitivní bude každý získaný
set a jakákoliv výhra by znamenala velký
úspěch, načež jsme dokázali ze třetího
místa postoupit do play off. Většinu
našeho kvalitního týmu jsme přes léto
udrželi pohromadě, což svádí k názoru,
že bychom opět měli bojovat o postup.
Jenže objektivně máme ještě náročnější skupinu než loni a vyřazovací boje
okusí po rozšíření účastnického pole
jen první dvě družstva tabulky. Z toho

důvodu nemá smysl dávat si nějaké
výsledkové mety, zbytečně zvyšovat už
tak velký tlak. Prostě se ze všech sil budeme snažit zase předvádět svůj nejlepší
volejbal a uvidíme, k čemu to povede,“
konstatoval Čada.
Fandové „vékáčka“ přesto neztrácejí
naději v zázrak číslo dvě. Zopakují jej
Agelky proti klubovému výkvětu starého kontinentu i ve druhé sezóně za
sebou?

Agelky v úvodním přípravném duelu zdolaly Přerov

Julie Kovářová odehrála další
přípravné duely za reprezentaci
LIBEREC, PROSTĚJOV Příprava volejbalistek České republiky na
blížící se mistrovství Evropy žen 2015, které se uskuteční od 26. září do
4. října v Belgii a Nizozemsku, se přehoupla do své závěrečné fáze. Její
součástí byly dva přátelské zápasy v Liberci proti Polsku, které patřily
do takzvaného Volejbalového supervíkendu společně se dvěma střetnutími mužů ČR proti Slovensku.
Pro prostějovský region měly přípravné mače českého národního výběru něžného pohlaví svou zajímavost tím, že do nich nastoupila členka VK
AGEL Prostějov Julie Kovářová. Oba odehrála celé v základní sestavě a na
liberu odvedla tradičně kvalitní výkony založené jak na dobré přihrávce, tak
na výborných zákrocích v poli i herní organizaci celé defenzivy družstva.
V prvním duelu to pomohlo k vítězství 3:1 (-20, 25, 22, 11), odveta naopak
vyzněla lépe pro Polky poměrem 1:3 (-19, -19, 21, -21). Podstatné však bylo
hlavně to, že utkání měla vysokou úroveň a tři týdny před startem evropského šampionátu ideálně prověřila svěřenky kouče Carla Parisiho včetně někdejších „Agelek“ Andrey Kossányiové, Pavly Vincourové či Nikol Sajdové.
Příprava českého „nároďáku“ pokračovala dalšími duely o víkendu v Belgii,
přičemž Julie Kovářová zatím pevně míří do konečné nominace výběru České republiky pro letošní ME.

Prostějov (son) - Mohly letět tři, nakonec cestovala pouze jedna. Řeč je
o mladých volejbalistkách VK AGEL
Prostějov,
j které absolvovalyy ppřípravu
p
reprezentačního týmu České republiky na mistrovství světa juniorek do
20 let 2015. V širší nominaci byly blokařka Sarah Cruz, smečařka Vendula
Valášková a libero Tereza Slavíková,
ovšem do konečného dvanáctičlenného výběru pro samotný šampionát
se dostala jen prvně jmenovaná.
Před Slavíkovou dal trenér národního celku Aleš Novák přednost druhému liberu, zatímco Valáškovou
vyřadilo z účasti na vrcholné mezinárodní akci nešťastné zranění. Během
jednoho z posledních herních testů si
totiž dívka přezdívaná Vendy natrhla
stehenní sval a na MS musela bohužel zapomenout.
Do Portorika tedyy
p
s juniorským nároďákem ČR odletěla
z „Agelek“ jediná Cruz, kterou kouč
i při závěrečném přípravném turnaji
v Olomouci pravidelně nasazoval do
základní sestavy. Měla tak velmi reálnou šanci zahrát si proti špičkovým
soupeřkám z Brazílie, Dominikánské
republiky a Turecka, jež Novákovy
svěřenky potkaly v základní skupině.
Každé jednotlivé vítězství by znamenalo výrazný úspěch, o případném
postupu do další fáze ani nemluvě.

Pøípravné turnaje
mládežnic VK

Holky, takhle! Kouč prostějovských volejbalistek Miroslav Čada udílí pokyny během prvního přípravného utkání s Přerovem.
Foto: Marek Sonnevend.

zentačních opor. Holky si po šesti
týdnech přípravy v převážně nižším
počtu již potřebovaly pořádně zahrát
šest na šest, v tomto směru utkání splnilo svůj účel. Výkon samozřejmě odpovídal danému přípravnému obdo-

bí i kombinované sestavě, s čímž jsme
dopředu počítali. Ve hře se objevily
jak hezké povedené momenty, tak
spousta chyb. Musíme dál pracovat,“
zhodnotil Miroslav Čada, hlavní kouč
prostějovských volejbalistek.

VOLEJBALISTKY O VÍKENDU

ČEKÁ OSTRAVA CUP 2015
PROSTĚJOV Po úvodním přátelském duelu s Přerovem absolvují
ženy VK AGEL Prostějov i svůj první
přípravný turnaj před novou sezónou. Půjde o klání Ostrava Cup 2015,
kde budou mít o nejbližším víkendu
za soupeřky volejbalistky domácí Ostravy, Přerova a polské Lodže.
Sobotní den 19. září bude v hale TJ ve
Varenské ulici patřit základní části turnaje, během níž se všichni čtyři účastníci střetnou každý s každým na tři hrané
sety. Agelky tedy sehrají tři zápasy, a to
půl hodiny před polednem s VK Přerov, o půl třetí odpoledne s LKS Lodž
a hned vzápětí s výběrem pořádajícího
oddílu.

Na MS juniorek
jedna „Agelka“

Kompletní startovní pole postupuje
do nedělního programu, v rámci něhož jsou 20. září nejprve na programu
dvě semifinále (první proti čtvrtému a
druhý proti třetímu ze základní fáze),
následně pak celá akce vyvrcholí střetnutím o bronz a závěrečným finále.
Veškeré tyto mače budou mít pravděpodobně zase zkrácenou podobu na tři
vítězné sady.
Hlavní trenér prostějovských volejbalistek Miroslav Čada bude mít
z kádru „A“-družstva k dispozici jen
Veroniku Tinklovou, Sonju Borovinšek, Ninu Herelovou, Barboru
Gambovou a Solange Soares, možná i Liannes Simon, pokud na Kubě

dostane dlouho žádaná nová víza.
Ostatní členky hráčské soupisky nadále plní reprezentační povinnosti.
„Mančaft tedy znocu doplníme několika juniorkami, přičemž vytěžovat
budeme v rámci možností především
ženy. Při vyšší porci utkání za jediný
den ale logicky potřebují někdy prostřídat nebo si odpočinout tak, aby
nedošlo ke zranění. Uvidíme podle
vývoje jednotlivých duelů, každopádně výsledky pro nás nebudou s ohledem na dané okolnosti, fázi přípravy
i složení týmu nijak zásadní. Na druhou stranu prohrávat samozřejmě
nechceme,“ rozebral kouč ženského
vékáčka Miroslav Čada.
(son)

Prostějov (son) - V plném proudu
je příprava všech mládežnických volejbalistek VK AGEL Prostějov na
novou sezónu 2015/2016. Součástí
tréninkového procesu jsou i přípravné
turnaje, kterých Hanačky po úvodním
vystoupení v Dolních Studénkách absolvovalyy už celou řadu.
Juniorky skončily čtvrté v Českých
Budějovicích a osmnácté v Přerově,
kadetky byly třetí i čtvrté v Uherském
Hradišti (startovaly dva týmy) a šestnácté v Přerově. „Výsledkům nepřikládám žádný význam, neboť jsme opět
rovnoměrně střídali úplně všechny
hráčky bez ohledu na průběh jednotlivých zápasů. Primárně šlo o to rovnoměrně vytížit veškeré holky, které
byly k dispozici. Chyběly totiž nejen
reprezentantky Sarah Cruz a Kristýna
Adamčíková, ale také spousta zdravotně vyřazených. Eva Lakomá se stále
potýká s bolavou achilovkou, Anetu
Chludovou trápí poraněné koleno,
Anetu Faksovou i Adélu Stavinohovou postihly výrony v kotníku, Vendula Valášková si natrhla stehenní sval
a Gabriela Klusáková byla na operaci
mandlí. Marodka je hrozná, což bude
nepříjemné i směrem k blížícímu se
startu extraligových soutěží. Vůbec se
nemůžeme sehrát v optimálních sestavách a příprava je vinou vysokého
množství zdravotních problémů hodně narušená,“ povzdechl si šéftrenér
mládeže VK Jaroslav Matěj.
Alespoň že u starších žákyň je situace
lepší. V Uherském Hradišti obsadily
třetí a osmou pozici, ve Svitavách šestou
a devátou příčku. „Výsledky však ani
zde nebyly vůbec podstatné, znovu
se pravidelně střídaly všechny členky
hráčského kádru. Trenérskou sestavu
u této věkové kategorie rozšířili Solange
Soares a Pavel Parobek, což je také výborná zpráva,“ informoval Matěj.

Minivolejbal do škol je novým projektem VK pro děti
Volejbalový oddíl VK AGEL Prostějov rozjíždí úplně nový projekt
zaměřený na zvýšení zájmu malých
dětí o sportování. Má název Minivolejbal do škol a jeho podrobnosti
přibližuje v následujících odstavcích šéftrenér mládeže ve vékáčku
Jaroslav Matěj.
♦ Cílem projektu je zapojit co nejvíce
děvčat z 1. stupně základních škol do
pohybových aktivit v kroužcích, které
budou sice zaměřeny hlavně všeobecně (atletika, gymnastika, míčové hry),
ale tato průprava jim už od první třídy

bude umožňovat zapojení do systému
minivolejbalu (viz. pravidla http://
www.minivolejbal.cz/clanky/pravidla.html ) a jeho soutěží v rámci Prostějova a blízkého okolí (pro zájemce
i celorepublikově).
♦ Projekt bychom chtěli odstartovat
od začátku školního roku 2015/2016
(září - školení, říjen – kroužky, listopad
- soutěže).
♦ Ve školách, kde už různé typy pohybových kroužků pro děvčata existují,
se jedná pouze o jejich zapojení do
soutěží.

♦ Ve školách, kde k tomu mají prostorové a personální podmínky, ale pohybový kroužek nemají, půjde o jeho zřízení.
♦ Materiální podmínky (míče, sítě
atd.) pomůže zajistit VK Prostějov,
stejně jako finanční „přilepšení“ pro
učitele – vedoucí kroužku (ve stejné
výši jako od školy).
♦ Metodickou pomoc (školení a veškeré materiály) zajistí VK Prostějov
v množství a termínech, jaké budou požadovány a to i individuálně
školám nebo učitelům v termínech,
které jim budou vyhovovat. Pokud

máte zájem, můžete se ihned podívat
na instruktážní videa http://www.
volejbaldomazlice.4fan.cz/instruktazni_videa , které vede sám předseda
Českého volejbalového svazu pan Haník. Pokud se Vám to bude zdát příliš
složité, nemusíte se vůbec bát. Všechna
pravidla se dají modifikovat podle místních podmínek a je pouze otázkou naší
dohody, jak budeme hrát.
♦ Veškerá pomoc VK Prostějov bude
poskytnuta jak kroužkům stávajícím,
tak i nově vznikajícím.
♦ V počátku projektu nemusí být za-

pojeny všechny školy, dokonce ani ne
všechny ročníky v zapojených školách,
v projektu je vítána každá škola.
♦ VK Prostějov také zřídí a bude organizačně zajišťovat městskou soutěž v minivolejbale (zpočátku ve žlutém – přehazovaná pro 1. a 2. třídy, a pro zájemce
i v jiných barvách podle požadavků škol
a učitelů). Pravidla soutěže mohou být
podle požadavků učitelů i individuálně
upravována tak, aby to vyhovovalo podmínkám škol, celorepubliková pravidla
nejsou doktrínou. Tato soutěž může
být organizována buď přes víkendy,

nebo v rámci možností škol i ve všední
dny podobně jako soutěže AŠSK. Soutěž bude organizována i pro minimální
počet družstev. Zájemcům bude umožněna v závěru školního roku i účast na
republikových kolech.
♦ Koordinátorem projektu je Jaroslav
Matěj, hlavní trenér mládeže VK Prostějov. Jakékoliv dotazy a připomínky
můžete okamžitě adresovat buďto přímo na mail: jaroslav.matej@zsvd.cz,
nebo telefon: 602 500 698.
Na spolupráci se těší Jaroslav Matěj,
hlavní trenér mládeže VK Prostějov

Pondělí 14. září 2015
www.vecernikpv.cz
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Nohejbalový zázrak se nekonal: Žatec ovládl i prostějovskou odvetu
S PV
N ŽT

2:5

PROSTĚJOV Bojovali až do
konce. Prvoligový nováček
z Prostějova přesto ukončil
sezónu porážkou. Hlavy však
rozhodně borci Sokola I věšet
nemusejí, protože se tak stalo
v semifinále play off o postup do
extraligy! „Rozhodla zkušenost.
V kádru Žatce hrají prim bratři
Vítové, borci s reprezentačními
zkušenostmi. V postup jsem
moc nevěřil, ale mohli jsme podat lepší výkon,“ zamyslel se po
porážce 2:5 Richard Beneš, hlavní kouč prostějovského výběru.

Oproti prvnímu duelu semifinálové
série, kdy Hanáci podlehli na půdě
Žatce po vyrovnaném boji 3:5, se
moc sestavy neměnily. Jedinou
změnou byl v domácí sestavě Šlézar. „Hrál dobře, vrátil se po zranění
a pomohl nám,“ chválil Beneš.
Vstup do utkání probíhal podle
papírových předpokladů. Hostující
bratrská dvojice Vítů si hladce poradila s párem Husařík - Matkulčík,
kterým k obratu nepomohlo ani
střídání kapitána Honzy Valenty.
Vyrovnání však přineslo utkání
druhých „dvojek“. Ftačník se Šlézarem dokázali přetlačit Dráždila
s Pecinou ve třech setech a před
trojkami byl tedy stav smírný 1:1.
Právě trojice bývají v nohejbalových
zápasech rozhodujícím závažím na
misce vah. První souboj Valenty,
Ftačníka a Husaříka na domácí straně, proti O. Vítovi, Brehmovi a Zla-

FOTO & VIDEO
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klikni na

www.vecernikpv.cz

Prostějovští borci se v odvetě dopouštěli mnoha podobných chyb.
Foto: Zdeněk Vysloužil

tohlávkovi dopadl z pohledu Sokola
I smolně. Po jasně prohrané první
sadě se domácí trio rozehrálo, mělo
druhý set jasně nalitý (8:5), ale tři
zkažené servisy a nevynucené chyby
nakonec přinesly porážku o jediný
míč - 1:2! Nervozita sehrála velkou
roli i ve druhém duelu. Prostějovské

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

„MOHLI JSME ZAHRÁT LÉPE...,“ ŘÍKÁ DOMÁCÍ KAPITÁN JAN VALENTA
PROSTĚJOV Jedním z nejzkušenějších a nejpoctivějších hráčů
současného kádru Sokol I Prostějov je kapitán týmu Jan VALENTA
(na snímku). S týmem prožil řadu
pádů i úspěchů, letos si poprvé
zakusil atmosféru druhé nejvyšší
republikové soutěže. V premiérové prvoligové sezóně pak dokráčel
společně se svými spoluhráči až do
semifinále.

Zdeněk VYSLOUŽIL
●● Jaký máte pocit z tohoto zápasu?
„Rozhodně jsme mohli zahrát lépe...
Myslím, že jsme na jejich hřišti podali
kvalitnější výkon. Tentokrát nás asi
svazovala nervozita, mysleli jsme si,
že bychom je mohli porazit. Bohužel
se nedařilo žádné sestavě, navíc bylo
v utkání i hodně sporných míčů.“
●● Těžil Žatec ze svých zkušeností?
„Každopádně. My máme nejmladší
tým v celé lize, nemáme tolik herních

zkušeností, navíc jsme v první lize
nováčkem. Přehrávali nás v klíčových
momentech, které rozhodují.“
●● Celkově jste ale s prvoligovou
premiérou spokojení, ne?
„Dostat se jako nováček až do semifinále je dobrý výsledek. Beru to jako
úspěch. Na našich výkonech se podepsalo mládí. Měli jsme zápasy, které
jsme odehráli prakticky bez chyb,
pak jsme třeba prohráli vyloženě vinou vlastních chyb. Máme problém
i s určitou nesehraností. Je nás málo,
tím pádem nemůžeme ani tolik trénovat.“
●● V rozhodující fázi sezóny vám
chyběl Tomáš Roba. Jak byste počínání svého spoluhráče okomentoval?
„Jeho jednání mě hodně zklamalo.
Je to dobrý hráč, dříč... Asi ho ovlivnilo až příliš volnosti o prázdninách.
Nevím, jak to s ním bude dál. Dá se
mu však odpustit, pokud bude chtít

BASKETBALISTY ČEKAJÍ

DVĚ DOMÁCÍ PŘÍPRAVY
PROSTĚJOV Po sérii čtyř přípravných zápasů na půdě soupeřů se během jediného týdne představí basketbalisté Ariete Prostějov na palubovce
Sporcentra DDM. V úterý 15. záři nastoupí od 17:00 hodin proti Opavě,
dalším protivníkem budou v pátek od 18:00 hodin slovenské Košice.
„Chceme pokračovat v sehrávání týmu a pilování některých herních činností.
Turnaj ve Zlíně nám ukázal rezervy v obraně, nyní se budeme snažit postupně
některé nedostatky odstraňovat. Doufám, že to do ostrého začátku sezony stihneme,“ plánuje Zbyněk Choleva, trenér prostějovských basketbalistů.
V prvním domácím střetnutí půjde o reprízu posledního mistrovského zápasu
minulé sezony, po němž Orli získali bronzovou medaili. Tomu ale žádný soupeř
nepřikládá žádnou váhu. „Bude to zápas a nikdo nechce prohrát. Ale především
jde o přípravu a výsledek není v tomto případě rozhodující,“ připomíná Choleva.
Druhým protivníkem, který přijede v nadcházejícím týdnu na Hanou, jsou basketbalisté Slavia TU Košice. Jedná se o nováčka slovenské elitní soutěže, do níž
se klub vrací po sedmi letech. „Bude to zajímavé srovnání slovenského a českého
basketu. Košice dávají dohromady zajímavý tým a doufám, že půjde o kvalitní
utkání,“ poznamenal generální manažer Ariete Prostějov Petr Fridrich.
(lv)

Startuje předprodej permanentek
Necelý měsíc před začátkem nového ročníku Kooperativa NBL
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„Nechtěli jsme cenu zvedat, je nejpřijatelnější v rámci celé soutěže.
Budeme pochopitelně rádi, když do
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Foto: Z. Vysloužil

pokračovat. Je nás málo a on je kvalitní nohejbalista. Hodně nás ale
zklamal.“
●● Odnesl jste to hlavně vy, protože jste musel do singlu proti Ondřeji Vítovi, který si z vás udělal
trhací kalendář...
„Osobně si to beru hodně! Já si totiž
nohejbalu hodně vážím, hraju ho několik let a nikdy bych nic podobného
neudělal. Jak už jsem říkal, jeho přístupem jsem obrovsky zklamán.“

trio Matkulčík, Příhoda a Šlézar získalo proti sestavě P. Vít, Sýs a Dráždil
hladce první sadu. Další průběh však
provázely velké emoce, protesty
a slovní výpady hostujících hráčů
proti prostějovským fanouškům.
Zkušenější Žatec ale udržel nakonec
nervy na uzdě a díky zvládnutým
koncovkám otočil na 1:2, čímž šel
do trháku - 1:3.
Při absenci Tomáše Roby (čtěte na
straně 25 - pozn.red.) musel do
singlu kapitán Jan Valenta a proti
Ondřeji Vítovi neměl absolutně
žádnou šanci. Hosté tak získali
mečbol v podobě vedení 1:4. Domácí borci ještě vývoj zdramatizo-

ÚSTY TRENÉRŮ
Richard BENEŠ (Sokol I Prostìjov):
„Oproti prvnímu zápasu jsme mohli navíc počítat se Šlézarem, což je výborný hráč,
i když se po zranění dostává do herního tempa pozvolna. Celkově jsme zahráli
o trochu hůře než v Žatci, nemohu ale říci, že bych byl nespokojený. Soupeř má
kvalitní a zkušený kádr, dvojici bratrů Vítů by těžko porážely i leckteré extraligové
páry. Když k tomu přidáte singl, tak máte tři prakticky jisté body. Za dané situace
a při našem mládí, vyhrát s takovým soupeřem prakticky nejde. Jsme ale schopní
zahrát vyrovnaný zápas, prohrát třeba 3:5 nebo 4:5, postup bohužel reálný nebyl.
Tentokrát se zlomilo v trojkách, kdy zápasy byly naprosto vyrovnané, my jsme ale
po opakovaných protestech a diskuzích zbytečně znervózněli. Zkrátka byl v této
fázi soupeř zkušenější, řekl bych chytřejší...“
Vojtìch SÝS (Nohejbal Žatec):
„Předvedli jsme lepší výkon než v prvním duelu, přesto nám to kolikrát haprovalo na nahrávce. Doufám, že výkony zlepšíme, protože nás čeká finále pravděpodobně se Zručí. Podle mého názoru přišlo rozhodnutí ve druhé trojce.
Kdybychom to nezvládli, šlo by se do singlu za stavu 2:2 a bylo by to ještě zajímavé... V Prostějově je hezké hřiště, je tu dost místa na výběhy do stran. Diváci
jsou stejní všude, to si nevyberete. Je důležité si jich nevšímat a soustředit se na
vlastní výkon. My jsme si dali za cíl již před sezónou postup, snad jej zvládneme.
Prostějov má mladý perspektivní tým, doplněný třeba Šlézarem. Přeju jim, aby
šli v budoucnu pořád dál.“
vali, když trojka Ftačník, Valenta a
Husařík zvládla dramatickou trojku a vykřesala výhrou 2:0 jiskérku
naděje - 2:4. Ta však vzápětí zhasla, když trojka Matkulčík, Příhoda
a Šlézar nestačila na silnější sesta-

vu Žatce (O. Vít, Brehm a Zlatohlávek) a celkově 2:5.
V semifinálové sérii 1. ligy tak zvítězil celkově Žatec 2:0 a postoupil
do finále. Výsledky jednotlivých
utkání najdete na straně 27.

„V postup jsme věřili,“ usmíval se Ondřej Vít
PROSTĚJOV Bez diskuzí největší osobností, ať už výkonem nebo profesionálním vystupováním, byl v sobotním dopoledni na kurtu za sokolovnou kapitán
žateckého souboru Ondřej Vít (na snímku). Jeho přínos pro tým vystihl domácí
kouč Richard Beneš. „Společně se svým
bratrem tvoří takovou dvojici, kterou by
málokdo porazil i v extralize!“
Hostující opora po utkání netajila, že si Žatec přijel pro postup už na Hanou. „Věděli
jsme, že nás čeká bouřlivé prostředí. To se
i potvrdilo, ale k vypjatým duelům něco podobného patří. Mezi hráči to bylo v klidu.
Naše výhra nebyla až tak jednoduchá, jak
napovídá konečný výsledek. Několik zápasů
Foto: Z. Vysloužil
bylo na tři sety.“ I on jako rozhodující zlom
viděl výsledky trojic. „Mysleli jsme si, že po dvojkách povedeme dva nula. To nevyšlo, ale podařilo se nám na
rozdíl od domácího týmu vyhrát obě trojky. Singl byl jasný a věřili jsme, že případné poslední dvojky dáme.
Zaplaťpánbůh na ně nedošlo!“ Žatečtí tedy potvrdili roli favorita a dívají se výše. „Nevím, jestli je postup naším
hlavním cílem, ale vyhrát chceme. Musíme se ale zlepšit, stále to není optimální. Pokud se nám to podaří, tak
budeme hrát těžce o sestup a na devadesát procent spadneme. Musí se uzdravit Michal Pecina, bohužel je pořád
zraněný,“ uzavřel Ondřej Vít.
(zv)

najdete nás na www.vecernikpv.cz
Dorostenci vyrazili vstříc postupu do finále

PROSTĚJOV Bez sebemenších
problémů zvládli nástrahy úvodního semifinále dorostenci Sokola I Prostějov a už jen čtyři dílčí
vítězství je dělí od postupu do
finále BOTAS nohejbalové ligy.
O nedělním poledni jim na
soupeře ze Zvěrkovic stačilo
pouhých padesát minut hrubého
času a bylo dobojováno.
„Dopadlo to úplně ideálně. Čekali
jsme, že když budeme kompletní,
tak vyhrajeme, to se také naplnilo.
Byl to rozdíl dvou tříd, kluci kromě
Roby hráli v sobotu i mužské semifinále proti Žatci a výkonnost se mu-

sela projevit,“ těšilo předsedu nohejbalového oddílu Richarda Beneše.
Domácí neponechali nic náhodě
a všechny duely zvládli v poměru
2:0 na sety. První bod získala dvojice Ftačník-Příhoda, o druhý se
postaral pár Roba-Matkulčík. Již na
3:0 zvýšilo trio Ftačník, Matkulčík,
Příhoda a celkové vítězství stvrdil
svým výkonem Tomáš Roba. V jeho
singlu se jednalo o reprízu loňského
semifinále na mistrovství republiky
žáků.
„Hraje se sice sedm zápasů, ale ve
vyřazovací části jen do čtyř získaných bodů, protože pak už je jas-

né, kdo vyhraje. Připraven byl ještě
čtrnáctiletý Ondra Pospíšil a kluci
podali výborný výkon. Všechny zápasy zvládli naprosto hladce,“ užíval
si Beneše podařeného mače.
O dominanci svědčí i fakt, že
duel začínal na kurtu u sokolovny
v pravé poledne a již deset minut
před jednou hodinou bylo rozhodnuto. Odveta je na programu tuto
neděli 20. září od 12 hodin na půdě
soupeře a případný třetí mač by se
uskutečnil přesně o týden později
opět v Prostějově „Naším cílem je
sérii ukončit již tam, abychom měli
volno a mohli se připravit na boj

o titul mistra republiky,“ má jasno
nohejbalový doyen.
A zatím to vypadá, že dojde na
očekávané finále v podání dvou
nejlepších celků po základní části,
v souběžně hraném druhém semifinále totiž také Modřice využily
výhody domácího prostředí a poradily si v poměru 4:0 s Českými
Budějovicemi.
„Vypadá to tak, ale co mám
zprávy, tak to byla větrná loterie
a Budějovice se s ní tolik nevyrovnaly. Prý byly i herně lepší, ale prohrály
2:1 na sety,“ přiblížil Richard Beneš
průběh druhé série.
(jim)

Býci z Kapfenbergu udeřili v poslední čtvrtině
KAPF
BK PV

76
66

KAPFENBERG, PROSTĚJOV
Ve čtvrtém přípravném utkání se
museli basketbalisté Ariete Prostějov poprvé smířit s porážkou.
Proti přednímu rakouskému

celku z Kapfenbergu byli sice tři
čtvrtiny lepším týmem, v poslední části jim ale odešla střelba
a toho semifinalista rakouské nejvyšší soutěže z minulé sezony dokázal využít. Orli prohráli 66:76,
i když po třiceti minutách vedli
o sedm bodů.
„Dlouho jsme hráli solidně, v koncovce se mám ale nepodařilo proměnit několik otevřených střel
a domácí toho dokázali využít k ob-

ratu. V rychlém sledu dali tři trojky
a najednou vedli. Výkon přesto nebyl špatný, i když hlavně pod vlastním košem to někdy skřípalo,“ hodnotil zápas proti rakouským Býkům
trenér Ariete Zbyněk Choleva.
První poločas patřil Hanákům, kteří
nastoupili bez Jana Tomance. Při zakončení se dařilo především dvojici
Palyza, Roseboro. Dvě letní posily
daly v celém utkání shodně sedmnáct bodů. Také díky tomu Orli

po dvaceti minutách vedli 37:30
a náskok sedmi bodů uhájili i ve třetí
desetiminutovce. V poslední čtvrtině už ale přidali pouze jedenáct
bodů, a proto svůj náskok ztratili.
„Bohužel se tentokrát střelecky neprosadilo více hráčů. Hodně střel
skončilo na obroučce, někdy to tak
je. Svoji roli možná sehrála i docela
dlouhá cesta a také skutečnost, že
jsme šli do zápasu z plného tréninku,“ poznamenal Choleva.
(lv)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

UVADAJÍCÍ ZÁJEM AKTIVNĚ SPORTOVAT DOKLÁDÁ
I TRVALÝ POKLES TÝMŮ HRAJÍCÍCH MALOU KOPANOU...
exkluzivní
zpravodajství
ví
pro Večerník
k

Marek
SONNEVEND
Z plenek do zlaté éry
Malá kopaná a Prostějovsko, to není
z globálně dlouhodobého hlediska
zase tak dlouhé manželství. Zatímco
jinde v České republice se hrála spousta soutěží i turnajů ještě před „Sametovou revolucí“, v místním regionu jsme
si kromě některých výjimek museli na
podobný průlom počkat až do poloviny devadesátých let minulého století.

Tehdy oficiálně vznikla okresní liga
s účastnickým polem osmi mužstev.
A vše se spustilo...
Každým rokem pak přibývaly nové
celky a současně rostla poptávka
po tom hrát malou kopanou nejen
během fotbalové sezóny, ale také
v letní pauze. To vedlo v roce 1997
ke vzniku dnes už legendárního turnaje Krumsínský Haná Cup a posléze
i dalších jednorázových akcí, čímž rámec tohoto sportu dostal v hranicích
prostějovského regionu svou základní
podobu.
A protože malá kopaná bavila pořád
víc lidí, poměrně rychle přibývalo
jejích aktivních vyznavačů na všech
frontách. Tím se dost brzy po svém
historickém vzniku uvnitř regionu

rozrostla do původně netušených rozměrů a užívala si opravdový boom ve
své zlaté éře, která odstartovala na přelomu nového tisíciletí.

Kdy o hráèe
nebyla nouze
V průběhu první dekády jednadvacátého století se okresní soutěže kontinuálně rozrůstaly až do maximálního
stavu, kdy bylo okolo čtyřiceti mužstev
rozděleno do pěti lig a navíc existoval
i sedmičlenný přebor žáků. Malá
kopaná prostě byla v kurzu, spousta
hráčů velkého fotbalu ji brala coby
ideální doplněk, většina lidí neměla
v té době výraznější finanční problémy a naopak disponovala dostatkem
volného času.
Tyto ideální podmínky se promítly
i do velké expanze Krumsínského Haná
Cupu, jehož obsazení se postupně ustálilo na šedesáti zúčastněných týmech
a v některých ročnících mohlo být dokonce i početnější. Pokud by tenkrát
organizátoři využili nevysychajícího
přílivu dalších přihlášek, stal by se z populárního podniku ještě větší gigant.

POÈET TÝMÙ V OKRESNÍCH
LIGOVÝCH SOUTÌŽÍCH

Zdroj: Pv Večerník

Masovost je minulostí. Letošní Bedihošť Cup (foto vlevo) hrálo pouhých devět mužstev, Krumsínský Haná Cup 2015 (snímek
vpravo) absolvovalo jen třicet týmů. Počet účastníků šel oproti předchozím rokům citelně dolů.
2x foto: Zdeněk Vysloužil

Kromě toho na Prostějovsku stále
přibývaly nové jednorázové akce až
do té míry, že v průběhu léta mezi
koncem fotbalového jara a začátkem
podzimu téměř neexistoval volný víkend bez nějakého turnaje v malé kopané. Tím druhým nejmohutnějším
se posléze stal Bedihošť Cup, který
v letech hojnosti obsáhl více než dvacítku zúčastněných mančaftů.

A pøišla recese...

KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP
ročník
počet mužstev
2010
60
2011
60
2012
40
2013
40
2014
40
2015
30
BEDIHOŠŤ CUP
ročník
počet mužstev
2010
24
2011
18
2012
28
2013
24
2014
14
2015
9

15090810850

PROSTĚJOV Řada různých sociálně ekonomických faktorů
má vliv na to, že se každým rokem aktivně věnuje sportování
stále méně lidí. Tento neradostný vývoj je patrný v drtivé
většině odvětví a za jeden z názorných příkladů může sloužit
malá kopaná. V prostějovském regionu tuhle dříve tolik
oblíbenou odnož velkého fotbalu provozuje už jen polovina
zájemců oproti době před pouhými pěti lety, což dokládá
následující rozbor Večerníku...

Negativní zlom nastal kolem roku
2010. Tehdy ještě v okresních ligách
působilo přes třicet družstev, Haná
Cup se držel na výše zmíněných šedesáti a nejnovější Bedihošť Cup byl
v rozkvětu. Jenže ne nadlouho. Ekonomická krize donutila mnoho lidí
o poznání víc pracovat, tím pádem
jim zbylo méně volného času a ten byl
v podstatně větší míře věnován rodině či jiným nezbytným záležitostem.
Dalším podstatný faktor spočíval
v chybějícím nástupu mladé generace,
což je potíž obecně celého sportu. Děti
se mu věnují v citelně menší míře než
v minulosti a tím, jak roste počet končících starších sportovců všech výkonnostních úrovní, celková masa se bez
adekvátního doplnění z řad mladších
logicky tenčí. Stoprocentně to platí
i pro malou kopanou.
Tím pádem z někdejších pěti okresních lig zůstaly momentálně jen dvě
a ze čtyřiceti celků pouhých šestnáct.
„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 souhlasně předseda ligových soutěží Prostějovska Pavel Kočíb.
Podobný osud potkal Krumínský
Haná Cup, kde nižší zájem přihlášených ořezal startovní pole nejprve
na čtyřicet výběrů a letos premiérově v novodobých dějinách dokonce
už na třicet. „Současný trend klesajícího množství účastníků vidíme i na
ostatních turnajích všude po České
republice. Počty padají všude a já jsem
nakonec rád, že jsme dali tentokrát
dohromady aspoň těch třicet mančaftů. Osobně s tím problém nemám,
i když bych pochopitelně rád uvítal větší
zájem jako dříve. Každopádně mě zklamala nízká divácká návštěvnost, fanoušků chodilo v minulých letech o dost
více,“ říkal po devatenáctém ročníku tradičního klání jeho šéf Martin Ošťádal.
S nemilým ústupem z vydobytých
pozic se museli smířit též pořadatelé
Bedihošť Cupu, jehož letošní sedmý
ročník absolvovalo dokonce jen devět družstev. „Zájem o turnaje v malé
kopané obecně upadá, což mě mrzí.
Pouhých devět týmů na naší akci
mě po pravdě zklamalo. Fotbalisté
prostě dávají na tyhle akce mančafty
dohromady pořád složitěji z mnoha
různých důvodů počínaje zvýšenými
finančními náklady přes méně volného času až po určitou ztrátu motivace.

Trend pro nás organizátory zkrátka
není příznivý,“ krčil rameny hlavní
pořadatel Jiří Kresta.

Pøijde odraz
ode dna?
Za aktivní hráče shrnul danou problematiku známý fotbalista i vášnivý vyznavač malé kopané Petr Ullmann. „Pro
mě je tenhle vývoj velkým zklamáním.
Už v Krumsíně, kde jsem hrál za Brodek
u Prostějova, bylo jen třicet mančaftů,
zatímco ještě před pár lety neznamenalo žádný problém naplnit maximální
kapacitu šedesáti přihlášených týmů.
I Bedihošť Cup hrávalo dřív mnohem
víc mužstev, teď je místo toho jednodenní s pouhými devíti celky. Rozhodně je to škoda zvlášť proto, že tady na
Prostějovsku má malá kopaná skvělou
tradici a prestiž. Bohužel my starší postupně končíme, přednost dostávají
rodiny nebo práce. A ze strany mladších prostě není o sport obecně takový
zájem jako dřív. Jak říkám, je to velká
škoda, ale taková je holt doba,“ glosoval
Ullmann po Bedihošť Cupu 2015.
Je však možné, že budoucnost včetně
té nejbližší nemusí být úplně černá.
Podle mínění ekonomů globální
finanční krize již ustupuje, což by
mohlo aspoň u části lidí vést k opětovnému zlepšení situace s volným
časem a snad i k návratu většího zájmu o sportování. Klíčové ovšem bude
znovu přivést k aktivnějšímu způsobu
života děti a mládež, o což se nyní stále
víc snaží řada různých subjektů v čele s
Českou unií sportu. A právě pod její křídla od loňska patří okresní ligové soutěže
v malé kopané. „Do nového ročníku se
přihlásilo šestnáct mužstev, tedy stejný
počet, který končil uplynulé jaro. Tím
pádem se nám podařilo zastavit trvalý
pokles zúčastněných týmů a věřím, že to
nejhorší máme za sebou. Do budoucna
snad bude i lépe,“ zadoufal Pavel Kočíb.
Co by sportovnímu prostředí pomohlo
určitě a výrazně, to by bylo plánované zvýšení státních dotací do českého
sportu ze stávajících tří miliard korun
ročně na zamýšlených šest, později devět
a dokonce ještě víc. Takový objem peněz
by přirozeně putoval do všech sfér a velmi pravděpodobně by mohl znamenat
i oživení účastnického zájmu o jednorázové turnaje v malé kopané. „Založenou
tradici samozřejmě chceme zachovat
a pokračovat dál. No, a jestli by časem
opět vzrostl počet přihlášených družstev,
udělalo by nám to rozhodně radost. My
sami za sebe pro to uděláme maximum,“
shodli se Martin Ošťádal s Jiřím Krestou.
Každopádně až čas ukáže, kam sport
v České republice obecně a malá kopaná v prostějovském regionu konkrétně v dalších letech zamíří...

