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Historicky první primátorkou
se má stát Alena Rašková
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rubriky

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Kruháè
na Vrahovické
Prostějov (mls) - Stavební úřad již
rozhodl o umístění okružní křižovatky na náměstí Padlých hrdinů
a začátku Vrahovické ulice. Křižovatka bude mít tři ramena s prstencem
o průměru 27 metrů. „Stávající kryt
bude odfrézován a nahrazen novým
´tichým asfaltem´. Nově bude řešená také cyklistická a pěší doprava.
Namísto stávajících přechodů pro
chodce jsou navržena dělená místa
pro přecházení. Dvě budou umístěna u křižovatky přes Svatoplukovu
ulici a v ulici Českobratrská,“ uvedl
Jan Košťál, vedoucí stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova.

„Zimák“ má
nové záchody
Prostějov (red) - Staré, nevyhovující
a poničené sociální zařízení už je minulostí. Návštěvníkům a sportovcům
prostějovské Víceúčelové haly-zimního stadionu nyní poslouží zbrusu nové
sociálky a šatny. Toalety jsou opatřeny
i novou technologií - o splachování se
stará speciální teplotní čidlo, vše je navíc odolné vůči vandalismu. „Jde o takzvaný systém antivandal, který zajistí
pravidelné čištění. Čidlo zaznamenává
změnu teploty a nastavený mechanismus spouští splachování. Odpadá tak
častý problém s poničeným splachovacím zařízením, které pak doprovázel
nepříjemný zápach linoucí se ze sociálek. Pisoáry jsou navíc z jednoho kusu
vylisovaného nerezu. Nedají se odnést
ani utrhnout. V době kdy není hokejové utkání, se jednou za čtyřiadvacet
hodin záchody samy automaticky
propláchnou, aby byla zajištěna hygiena. Tento systém jsme v městském
zařízení použili zcela poprvé a věřím, že
ho lidé ocení,“ prozradil náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil. Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí
stála městskou pokladnu 3,58 milionu
korun včetně DPH. Práce prováděla
firma Stavby Krejčí s.r.o., Prostějov.

FOTO
VEÈERNÍKU

FANDILI JSME
AŽ U BAJKALU

Jiří Možný

Nedávno se zástupci Savany Kostelec na Hané a SK
Plumlov vydali na kušistické mistrovství světa, které
v letošním roce hostila nejrozlehlejší země světa Rusko.
Samotný šampionát se konal v hlavním městě republiky
Burjatsko Ulan Ude (dříve Verchněudinsk), nacházejícím se
mezi jezerem Bajkalem a čínskými hranicemi, tedy šest tisíc
kilometrů daleko od domova.
A ve výbavě regionálních střelců, kteří reprezentovali nejen svá města, ale rovněž Olomoucký kraj a celou
Českou republiku, nechybělo ani v té době aktuální číslo
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. I s pomocí jeho četby se zástupcům zdejšího regionu následně podařilo blýsknout
hned několika parádními výkony, které ověnčily bronzová
medaile juniorského družstva, čtvrté místo mezi ženami
a páté v mužích i sólově zásluhou Bohumila Korbaře.
Zpravodajství ze světového šampionátu
připravujeme do příštího vydání!

Jakmile se novou prostějovskou
primátorkou stane Alena Rašáková, čekají nás velké věci. Každý
malý hóser ví, že doposud zastávala funkci první náměstkyně
starající se na radnici o vše, co
má v Prostějově kola a ventilky.
A nyní už je jasné, co bude následovat poté, kdy bude historicky
první ženou v čele města!
„Tož jako první zavedu povinné
vlastnictví řidičských průkazů
pro všechny obyvatele Prostějova.
Vůbec ze všeho nejdřív se přihlásí

„7 dnù Veèerníku v kostce“
pohledem Martina Zaorala

•• Pondělí ••

CO NÁS POTĚŠILO…
Eskáčko dál válí. Nevídané tažení
třetiligovou soutěží předvádí fotbalisté Prostějova, kteří v uplynulém týdnu
zvládli hned dva těžké duely na půdě
soupeřů. Těsné výhry ve Vítkovicích
a v Uničově zajistili svěřencům trenéra
Jury setrvání na první příčce tabulky
MSFL, přičemž během odehraných
osmi kol neprohráli, když ztratili jen
dva body za remízu!
CO NÁS UDIVILO…

Foto: archív Savana Kostelec na Hané

Agentura Alena Rašáková primátorkou? Všichni do autoškoly!
do autoškoly zastupitelé napříč
politickým spektrem, kteří řidičák ještě nemají. Vždyť v jejich
věku je to ostuda,“ sdělila Agentuře Hóser Alena Rašáková.
Odezvy na toto vyjádření budoucí
primátorky na sebe nenechaly dlouho čekat. „Já odmítám toto ideologické nařízení. Doteď jsem do Společenského domu i do Jezdeckých kasáren
jezdil na kole nebo koloběžce. Autem
jezdit neumím, ale nevidím v tom
žádný problém. Plošné nařízení
ohledně vlastnictví řidičského oprávnění budu ignorovat,“ nechal se slyšet
Jan Nicnevrátil z opozičního hnutí
Nic se v Prostějově nezmění.
Sednout do auta se však bojí
i další komunální politici. „Ještě

rubriky
Večerníku

jako primátora mě všude vozili
autem, jako obyčejný zastupitel si
hodlám koupit kolo nebo i nadále
budu jezdit autobusem. Ostatně, v důchodu plánuji jen samé
procházky, já za volant nesednu,
ani kdyby kolegyně Rašáková na
praseti jezdila,“ obořil se dnes už
bývalý primátor Miroslav Nakaseseděl. „Starého psa novým
kouskům nenaučíš. Pokud paní
Rašáková bude jako primátorka
trvat na autoškole pro každého, dá se očekávat velký koaliční
spor. Já jezdím autobusem nebo
chodím pěšky už od Vítězného
února roku 1948. Ostatně, ze
Skalky do Prostějova to není tak
daleko,“ vyjádřil se k danému

tématu také komunistický radní
Jaroslav Brambor.
Na půdě zastupitelstva se tedy
dají na toto téma očekávat velmi
vášnivé diskuse. Pokud však tento nápad Aleny Rašákové projde,
budou muset nastoupit do autoškoly všichni občané Prostějova
starší osmnácti let. „V tom případě okamžitě rozšířím svoji živnost. Koupím pozemky po Oděvním podniku Prostějov a zřídím
na nich autodrom,“ plánuje budoucnost majitel největší prostějovské autoškoly Jaroslav Pivoda.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

SCÉNA VEČERNÍKU
Babimaki & mik

Kam ten svět spěje? Starým lidem to musí připadat jako jasný důkaz toho, že
dnešní mládež je opravdu chudá. Občas totiž vidí, jak pět studentů kouří jedinou
cigaretu a ještě se tomu smějí... Aby ovšem bylo co kouřit, je v tomto případě třeba také něco zasít. Hned na začátku týdne však v jednom z rodinných domů místo
„chudého“ studenta sklízela marihuanu policie.

Do „mrtvol“ se nekope. Pořekadlo,
které v sobě skrývá alespoň kousek respektu k lidem, jež jsou momentálně
dole, se nedrží prostějovská opozice.
V zádech s nejmenovaným deníkem,
který patří šéfovi hnutí ANO 2011,
pokračují v kampani, jenž je především k dnes již bývalému primátorovi
M. Pišťákovi minimálně krutá. Snad
se to dotyčným lidem nevrátí...
ZACHYTILI JSME…
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Pouze třináct měsíců bylo malému
dítěti z Prostějova, které záchranáři s popáleninami druhého stupně
letecky přepravili do brněnské nemocnice. Nešťastná událost se stala
uplynulý čtvrtek vpodvečer, bližší
podrobnosti k případu však příslušné složky IZS nevydaly.
ZAUJALO NÁS…

Foto: internet

MIROSLAV
DONUTIL
Slavný herec se opět vrátí na prostějovská prkna, která znamenají
svět. Díky pokračující přízni marketingové společnosti TK PLUS
vůči festivalu Aplaus se představí ve
hře Amadeus a to dokonce se svým
synem. Bude to v polovině října bezesporu úchvatný zážitek.
ZASLECHLI JSME…

•• Úterý ••

„PSAL JSEM NA KRAJ,
PROTOŽE MÌ MRZÍ,
ŽE SE NA NÁŠ KAŠLE“

Konec básníků v Prostějově. Náměstek hejtmana Olomouckého kraje
a prostějovský radní Alois Mačák rezignoval na všechny své veřejné funkce. Po
více jak dvaceti letech tak z vrcholné komunální politiky odchází muž, který
v ní dosáhl na posty téměř nejvyšší. Do širšího povědomí veřejnosti se zapsal
nejen jako mecenáš sportu či filmového tábora v Sobotíně, ale také jako autor
eroticky laděných básní.

Starosta Ptení Jan Porteš
si postěžoval, že olomoucké
hejtmanství neřeší opravu
silnic v této obci

•• Středa ••

Host do domu, bič do ruky. Nezvaný návštěvník zavítal do bytu v ulici Antonína Slavíčka. Zde ovšem narazil na majitelku, takže se okamžitě pakoval pryč.
V tomto případě tak pověstné „host do domu, Bůh do domu“ rozhodně neplatilo, ač se dotyčná žena po tomto setkání možná i pokřižovala...

POÈASÍ v regionu

•• Čtvrtek ••
Co se k vám vrátí? Když jsem před časem ztratil peněženku s nemalou finanční částkou, tak ji žádný poctivý nálezce neobjevil. Větší štěstí měl majitel, jehož
peněženku našla žena, která ji vrátila strážníkům. Inu, mně se zas pravidelně
vrací aspoň ztracená kila...

Pondìlí 16/9 °C

Matouš

Úterý

18/11 °C

Darina

•• Pátek ••

Svátek měl Kryštof. Toto jméno si hodně lidí spojí s veleúspěšnou hudební kapelou vedenou charismatickým Richardem Krajčem. Přitom málokdo ví, že kapela se jmenuje podle textu písně o chlapci, kterému společnost nedala šanci žít.
Při vzniku samotné skupiny měli její členové pocit, že jejich osud bude podobný.
A ejhle, co se z toho nakonec vyklubalo...

•• Sobota ••
Dobývání Plumlova. Tradiční akce na plumlovském zámku představila boje
napříč celou druhou světovou válkou. Vzhledem k aktuální situaci se někteří
lidé domnívají, že se ještě za svého života dožijí dobývání Plumlova vojsky Islámského státu. Je to realistická vize? Nebo přehnaná panika? To se za pár let
dovíme i my...

•• Neděle ••
Netradiční zámecká prohlídka. O měsíc dříve byl dokončen rondel na Přikrylově náměstí, který byl otevřen již v závěru tohoto týdne. Při případném kroužení
po nové křižovatce tak budou moci řidiči obhlížet i krásy prostějovského zámku.

MILUJEM
E
VEČERN
ÍK

Støeda 21/15 °C
Berta

Ètvrtek

Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. A proto by asi bylo nejlepší, pokud
by Prostějov vedlo nějaké hodně velké zvíře.

Pátek

18/9 °C

Jaromír

18/10 °C
Zlata

Sobota 17/11 °C

Andrea

Nedìle 20/11 °C
Jonáš

Pondìlí 20/9 °C
Václav
Zdroj: meteocentrum.cz
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zpravodajství

U „myší díry“ ve Vrahovicích

SMETL VLAK ŽENU

PROSTĚJOV Minulý čtvrtek
17. září kolem páté hodiny ranní
srazil v blízkosti prostějovského
hlavního nádraží vlak pětasedmdesátiletou ženu, která si
podle dostupných informací zkracovala cestu přes koleje směrem
k zahrádkářským koloniím ve Vrahovicích. Seniorka byla s těžkými
zraněními převezena do Fakultní
nemocnice v Olomouci.
„Ke srážce došlo nedaleko bývalého
pivovarského rybníku v Prostějově,“
přiblížil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje. Drážní inspekce ČD původně informovala,
že žena zemřela. A právě taková
zpráva se od čtvrtečního rána nesla
Prostějovem. Naštěstí však nic takového nebylo potvrzeno, i když
vyhráno zdaleka není...
„Záchranná služba ženu na místě
ošetřila a napojila na přístroje. Pacientka obdržela mnohočetné zlomeniny, poranění hlavy a vnitřní
zranění. Byla transportována do
Fakultní nemocnice v Olomouci,“
nechal se slyšet Pavel Vysloužil,
mluvčí Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje.

POZOR,
ŠŤASTNÁ
HODINA

PRO KLIENTY
SOUKROMÉ
I OBCHODNÍ
PREZENTACE
Pokud si zadáte v týdnu
od 21. do 25. září 2015
řádkovou inzerci v době
od 12:00 - 13:00 hodin
získáte slevu

50 %
navštivte redakci Večerníku
Olomoucká 10, nebo pošlete
e-mail: inzerce@vecernikpv.cz
či volejte 582 333 433,
608 960 042

K nehodě došlo v místě, kde si lidé přes
koleje zkracují cestu k zahrádkářským
koloniím...
Foto: Martin Zaoral

Jak Večerník zjistil, její stav
zůstává i po hospitalizaci velmi
vážný. „V současné době je napojena na dýchací přístroje a lékaři
ženu udržují v umělém spánku,“
prozradil nám na konci uplynulého
týdne tiskový mluvčí FN Olomouc
Egon Havrlant.
Kvůli nehodě České dráhy zrušily
nejméně čtyři osobní vlaky, rychlík mezi Olomoucí a Nezamyslicemi dopravce poslal odklonem
přes Přerov. Doprava byla obnovena krátce před sedmou hodinou.
(mls, pk)
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U OLŠAN ZÁHADNĚ ZEMŘEL ŘIDIČ!
PROSTĚJOVSKO K tragické
dopravní nehodě došlo uplynulý pátek těsně před pátou hodinou ranní na příjezdu do Olšan
u Prostějova ve směru od Lutína.
Řidič vozidla Hyundai z doposud
neznámých příčin vyjel ze silnice, vrazil do stromu a na místě
zemřel! Pozoruhodné je, že si
havárie dlouho nikdo nevšiml...
Mezi lidmi se nyní proslýchá, že
za volantem seděl profesionální
šofér autobusu!
„Sedmdesátiletý řidič osobního
vozidla značky Hyundai v pravotočivé zatáčce z dosud neznámých příčin vyjel vlevo mimo
komunikaci. Při nehodě došlo
ke smrtelnému zranění muže za
volantem. Havarované vozidlo
bylo nalezeno v 6:30 hodin,“ popsal nehodu František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje. Přivolaným zdravotníkům
rychlé záchranné služby se po
příjezdu na místo již nepodařilo
muže oživit.
K celé události došlo v bezprostřední blízkosti místního
fotbalového hřiště v Olšanech

Nalezen b
yl až nece
lé
dvě hodiny
po nehodě
.
Co se stalo
, nikdo nev
í...
u Prostějova. Havarovaného auta
si ale všiml až téměř dvě hodiny
po havárii muž na náhodně projíždějícím skútru, který s příčinou nehody neměl co do činění.
Její okolnosti jsou nyní předmětem dalšího vyšetřování.
Přímo na místě se však Večerníku podařilo zjistit, že muž zcela
nekontrolovaně vyjel mimo silnici, prorazil plot a zastavila ho
až hromada větví pořezaných
z okolních stromů. Tyto okolnosti by mohly napovídat tomu,
že jej během jízdy postihl nějaký
vážný zdravotní problém. Tuto
variantu však potvrdí či vyvrátí
až nařízená soudní pitva.
Jak jsme ještě dále zjistili, muž
nepocházel přímo z Olšan. Po
obci se proslýchá, že se jednalo

Podle situace přímo na místě vyjel automobil ze silnice zcela nekontrolovaně
a zastavila ho až hromada ořezaných větví z okolních stromů... Foto: Policie ČR

o řidiče autobusu jezdícího na
lince mezi Bystročicemi a Olomoucí, který přes noc býval zaparkovaný u místního obecního
úřadu. Ke smrtelné havárii pak
mělo dojít při jeho ranní cestě
do práce. „Také jsem tuto variantu slyšel. Pravdou je, že se řidič
autobusu v pátek ráno pohřešoval. Ale zda to mělo nějakou
souvislost s tragickou nehodou,
to skutečně nevím, stejně tak

ani to, odkud pocházel,“ zareagoval na dotazy Večerníku Milan
Elfmark, starosta obce Olšany
u Prostějova.
(mls)

VÍTE O NEHODĚ
NĚCO VÍC?
NAPIŠTE NA
E-MAIL
REDAKCE@VECERNIKPV.CZ

OP U SOUDU: V kauze Milivoje Žáka vypovídali první svědci

Výpověď Kluga obžalovaný zpochybnil,

Roman Hanus se z jednání omluvil
PROSTĚJOV Minulý čtvrtek probíhal u prostějovského soudu
další díl hlavního líčení s druhým a zároveň posledním předsedou představenstva zkrachovalého Oděvního podniku Prostějov
Milivojem Žákem a jednatelkou společnosti Oděvy Praha Danou
Lauerovou. Po předchozích obsáhlých výpovědích obou obžalovaných nyní přišli na řadu první svědci. Klíčová byla zejména výpověď Bořivoje Kluga, který se na realizaci nevýhodných zakázek
pro pofidérní pražskou společnost podílel.

Martin Zaoral

Připomeňme si, že Milivoji Žákovi hrozí až pět let vězení a uhrazení
způsobené škody. Čelí totiž obžalobě
z podvodu a porušení povinnosti při
správě cizího majetku. Za OP Prostějov se společností Oděvy Praha zastupovanou Danou Lauerovou uzavřel
dvě smlouvy, které se ukázaly jako
krajně nevýhodné. Kvůli jedné z nich
přišel OP o tři sta tisíc korun, kvůli
druhé dokonce o 4,4 milionu korun. On sám si vinu nepřipouští, obě
smlouvy prý podepsal na doporučení

svých spolupracovníků a v dobré víře,
že povedou k rozvoji podniku. Ani
tato obhajoba však jeho podpis pod
oběma smlouvami nevymaže.
Klíčovým svědkem v celém případu byl nepochybně Bořivoj Klug,
který již byl za kšefty s ‚Oděvy‘
v minulosti odsouzen a trest přijal.
„Tento svědek si na řadu zásadních věcí
tentokrát nevzpomínal. Obžalovaný,
stejně jako další svědci, však přímo
u soudu upozornil na fakt, že Bořivoj
Klug byl o těchto obchodech dobře
informován. Nicméně pro obžalobu je
stále zásadní fakt, že klíčovou smlouvu

v obchodu se Sazkou podepsal právě
Milivoj Žák. Díky tomu byla jasná většina peněz místo na konto Oděvního
podniku Prostějov, které zakázku za
šest milionů korun vyrobilo, převedena na účet společnosti Oděvy Praha,
jejíž podíl na celkovém objemu práce
byl minimální. Ostatní předložené důkazy budeme hodnotit až po výslechu
všech svědků,“ popsal státní zástupce
Jaroslav Miklenda, který žalobu na Milivoje Žáka připravil.
Dalším klíčovým mužem vyvádění
peněz z krachujícího OP Prostějov byl jeho tehdejší hlavní vlastník
a pražský právník Roman Hanus.
Právě on podle Dany Lauerové stál
za nápadem vzniku firmy Oděvy
Praha krátce předtím, než jí do klína
spadla milionová zakázka z Oděvního podniku. Navíc měl disponovat
také přístupem k účtům společnosti.
„Když se na to zpětně dívám, zřejmě jsem se dostala do role nastrče-

Milivoj Žák a Dana Lauerová se před soudním jednáním údajně viděli pouze jednou v životě. Přitom společně uzavřeli komplot, kvůli němuž měl Oděvní podnik
přijít minimálně o čtyři a půl milionu korun.
Foto: Martin Zaoral

né figurky,“ snažila se obhájit Dana
Lauerová, která však vzhledem ke
své pozici jednatelky nesla za fungování pofidérní společnosti faktickou
odpovědnost. „Roman Hanus byl

předvolán jako svědek, ale omluvil
se a k jednání se nedostavil,“ prozradil Miklenda s tím, že by měl být
vyslechnut při dalším hlavním líčení,
které se bude konat 10. listopadu.

Kruhová křižovatka otevřena O MĚSÍC DŘÍVE
KOLEM ZÁMKU
UŽ SE PROHÁNĚJÍ
VOZIDLA.

Přestřiženo! Představitelé města a zástupce dodavatele slavnostně otvírají novou kruhovou křižovatku na Přikrylově náměstí.
Foto: Tomáš Kaláb

Zdeněk Fišer. Kolem vnitřní plochy
budou vysazeny trvalkové květiny
a vyšší i nižší okrasné traviny. Zbývající část, směrem ke kamenné obrubě
bude řešen jako štěrkový záhon
s menšími skupinami trvalek, okrasných travin a cibulovin. Sezónní
květiny budou každoročně po odkvětu
doplňovány novou výsadbou.
Předmětem diskusí s přítomnými
občany se stala absence přechodů, za

své vzal samozřejmě i semafor, který
užívaly děti směřující k nedaleké škole
na Skálově náměstí. „Jde o všeobecný
trend, kdy se v rámci bezpečnosti
chodců ruší klasické přechody
a zřizují se místa pro přecházení, na
nichž chodci nemají přednost a jsou
tedy obezřetnější,“ vysvětlil Zajíček.
Od dnešního dne, tj. 21. září, se tím
ruší objížďkové trasy autobusů MHD
i příměstských linek a většina jich

opět bude jezdit v původních trasách.
Výjimkou jsou linky 16, 19, a 32,
které pojedou nadále po objízdných
trasách, a to z důvodů částečné uzavírky
Kostelecké ulice. Tato objížďka končí
10. října 2015.
Celková cena je 9,1 milionu korun vč.
DPH, městskou pokladnu přišlo vybudování kruhového objezdu na 3,8 milionu, Správa silnic Olomouckého kraje
přispěla částkou 5,3 milionu. (tok, pk)

1+1
akce
KOMPLETNÍ DIOPTRICKÉ BRÝLE
NEBO SLUNEČNÍ BRÝLE

BRÝLE
zdarma
PRO vaši
rODINU
a přátele

Pernštýnské nám. 3, 796 01 Prostějov
po − pá: 9 − 18, so: 9 − 12

podmínky akce na www.fokusoptik.cz

200 KČ

na nákup v hodnotě
nad 1 000 Kč

Kupon lze uplatnit pouze v pobočce Prostějov, Perštýnské naměstí 3. Nevztahuje se na e-shop objednávky, nelze směnit za peníze.
Kupon lze uplatnit i v kombinaci s aktuálními akcemi FOKUS optik. Kupon platí od 21. 9. do 30. 9. 2015.

15091510890

PROSTĚJOV Uplynulou neděli
přesně ve 14:00 hodin byla u nově
vybudované kruhové křižovatky
na Přikrylově náměstí slavnostně
přestřižena páska a celá komunikace následně oficiálně uvedena
do provozu. Řidiči si jí ale plně
ještě neužijí, protože do 10. října
bude provoz na ulici Kostelecké
jednosměrný směrem do centra.
Slavnostního otevření významného městského dopravního uzlu se
zúčastnila první náměstkyně primátora Alena Rašková, náměstek primátora Zdeněk Fišer, vedoucí odboru
rozvoje a investic Antonín Zajíček
a zástupce dodavatelské firmy Insta.
„Podle původního časového harmonogramu měly práce na výstavbě
křižovatky trvat devadesát dní. Výstavbu jsme pomyslně odstartovali dvacátého července, tudíž vše je dokončeno
o měsíc dříve,“ uvedl spokojeně
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pohled zpátky

STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
PŘÍPADU

Do církevní „základky“ Zlechov si na otevření ještě počká
nastoupilo šestnáct žáků
PROSTĚJOV Loni v listopadu
Večerník přinesl jako první informaci, že magistrát po bezmála
dvou letech odmítání udělil
Cyrilometodějskému gymnáziu
v Prostějově souhlasné stanovisko se zřízením nové církevní
školy. Ta začala fungovat už od
letošního září.
Křesťanská základní škola prozatím
našla zázemí v dosavadní budově
gymnázia v Komenského ulici. Za
rok by se však měla stěhovat. „Otevřeli
jsme zatím jednu, a to šestou třídu.
Nastoupilo šestnáct žáků, což splnilo
naše předpoklady. Chceme nejdříve
zaplnit druhý stupeň základní školy
od šesté do deváté třídy. Od příštího
roku pak bude základní škola fun-

govat ve vedlejším objektu, který
právě prochází rekonstrukcí a skončí
v květnu příštího roku,“ prozradil nám
v průběhu uplynulého týdne Pavel
Polcr, ředitel Cyrilometodějského
gymnázia, základní a mateřské školy
v Prostějově.
Zda se podaří otevřít i první stupeň
křesťanské základní školy zatím není
jisté. „Výhledově o tom uvažujeme.
Žáci prvního stupně ovšem musí
mít k dispozici školní jídelnu či
družinu, což ani v jedné z našich
budov zatím nejsme schopni zajistit. Vše bude záležet na financích
i na tom, jestli se nám podaří sehnat
vhodný objekt, který momentálně
nemáme,“ reagoval na doplňující
dotaz Pavel Polcr.
(mls)

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

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Už před více jak třemi
roky svitla naděje legendárnímu hotelu Zlechov, že se mu vrátí někdejší
lesk. Kdysi krásná a pyšná stavba
hrdě se vypínající na břehu plumlovské přehrady se stala pelechem bezdomovců a feťáků, kteří si ji „zařídili“
po svém. Nový majitel objektu tehdy
vyslovil přání, že by hotel za tři roky
rád otevřel prvním návštěvníkům.
Přestože po letech totálního zmaru
se nemovitost přece jen začala opravovat, vše jde zatím pomaleji, než se
původně počítalo...

Martin Zaoral

Hotel Zlechov se nachází nedaleko místa, kde se před vybudováním plumlovské přehrady už od středověku rozkládaly rybníky. Největší z nich se jmenoval
právě Zlechov, podle něhož tedy bylo
pojmenováno i ubytovací zařízení. Po
první světové válce postavil Alois Vojáček u rybníka výletní hospodu, která se
stala oblíbeným místem nejen místních
rybářů, ale i obyvatel Prostějova. V roce
1942 však vyhořela. Po druhé světové
válce nechal na stejném místě Robert

Víšek vybudovat stavitelem J. Páclem
z Plumlova hotel Zlechov, který byl otevřen od roku 1948. Tehdy se jednalo
o prestižní zařízení s celoročním provozem, které nabízelo jedenáct dvoulůžkových pokojů, restauraci, kavárnu, výčep
a vinárnu. Hojně bylo využíváno k různým oslavám, svatbám či zvěřinovým
hodům. Do hotelu se pravidelně sjížděla
prostějovská společenská smetánka.
V roce 1956 došlo ke znárodnění a hotel převzala Jednota Prostějov, která jej
provozovala dalších téměř čtyřicet let.
V roce 1992 se o Zlechov přihlásili dědicové prvního majitele, Ivo a Richard Víškovi. Do roku 1999 hotel pronajímali,
poté se objekt rozhodli prodat. Tehdy
byl ještě v dobrém stavu. Bohužel jeho
další majitel ho nechal zchátrat. S plány na
opravu či dokonce rekonstrukci pak přišel
Jindřich Skácel, který nemovitost zakoupil v roce 2007. Na jeho opravu ovšem
nesehnal dostatek finančních prostředků.
Hotel byl téměř rok v nabídce realitních kanceláří, když jej v dubnu
2012 získal nový majitel Ladislav Koláček. Z celého objektu tehdy zůstaly
fakticky jen základy a obvodové zdi.

Hotel Zlechov na břehu plumlovské přehrady sice už neobývají bezdomovci, jeho
opravy ale probíhají pomaleji, než se původně očekávalo.
Foto: Martin Zaoral

I stropy byly v katastrofálním stavu.
V budově nezbyl jediný kus železa
ani elektrické rozvody. Nový majitel
od začátku hovořil o tom, že mu jde
o obnovení provozu hotelu a naznačil,
že již v létě 2015 by mohl být otevřen
pro veřejnost. Přestože se mu to zatím
nezdařilo, své vize se stále nevzdává.
„Nechceme se Zlechova určitě zbavovat
a stále platí, že ho chceme zrekonstruovat. Bohužel máme více aktivit a opravy
probíhají pomaleji, než jsme původně
počítali... Zatím jsme částečně opravili
střechu, připravili budovu na odvodnění

a zajistili i její okolí tak, aby nečelila dalším nájezdům vandalů,“ popsal Koláček
Večerníku aktuální situaci .
Kdy se tedy Zlechov opět zpřístupní
veřejnosti? „S jistotou mohu říct snad
jen tolik, že nejprve otevřeme restauraci
nacházející se v přízemí a teprve později
ubytování v horním patře. Přáli bychom
si, aby to bylo již příští rok, ale reálně to
vidím až v létě za dva roky,“ zareagoval na
náš přímý dotaz Ladislav Koláček, který
bedlivě sleduje dění kolem přehrady
a vítá fakt, že se do jejího okolí po letech
opět vrací život.

Rondel
u
Intersparu
ostře
kritizují
i
zastupitelé
Napsáno
ˇ
pred
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průjezd danou lokalitou. V tomto případě se ovšem zapomnělo na vozidla
s rozměrným nákladem a na kamiony.
Také je pravda, že ve vyspělých zemích
Evropy mají rondely doslova úctyhodné rozměry. Bohužel, v rozměrech kruhové křižovatky u Intersparu
jsme se s Dopravním inspektorátem
neshodli. Ovšem znovu opakuji, že
jsme se museli podřídit jeho stanovisku,“ sdělil místostarosta města Alois
Mačák, kterého vzápětí doplnil radní
a předseda dopravní komise Zdeněk
Peichl. „Opravdu s politováním musím říct, že dopravní komise města ani
radnice nejsou tím posledním, kteří
řeknou konečné slovo. Nesouhlasím
s tím, že čím menší rondel, tím je bez-

pečnější. Myslím si, že pro dopravu
v našem městě je naprosto ideální například kruhová křižovatka v Kostelecké ulici na rozhraní s Martinákovou
ulicí. Ta není malá, ani velká, prostě
akorát. Souhlasím naopak s názorem,
že u Intersparu jde hlavně cyklistům
o život, když je na rondelu předjíždí

například kamion. Bohužel s tím neumíme nic udělat, odvolat se není kam,“
lituje Zdeněk Peichl.
Rondel u Intersparu ale paradoxně kritizují i ti, kteří ho sami stavěli. „Kdyby
to bylo jenom na mně, nikdy bych se
pod takový zmetek nepodepsal! Každý den zde znovu a znovu opravujeme

rozjeté obrubníky, které tady zůstávají
po kamionech. V největším nebezpečí
jsou tady cyklisté, když je na rondelu
předjíždí jakékoliv auto, hlavně nákladní. Kdo takové parametry rondelu
vymyslel a schválil? Tady jde opravdu
o život,“ svěřil se Večerníku jeden ze
stavbařů, který si nepřál být jmenován.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Byly i horší příklady, kdy nově stavěné kruhové křižovatky v Prostějově prošly obrovskou kritikou. Například rondel u bývalé Vitany, nebo ten u Víceúčelové haly.
zimního stadionu. Zajímavé je, že i přes sérii dopravních nehod v samotných počátcích jejich provozu se vlna nespokojených komentářů vždy zklidnila. Řidiči si
i na ty nejmenší rondely prostě zvykli a naučili se je projíždět. Co jim ostatně také
zbývalo, že? Každý rondel v Prostějově totiž vzhledem k vlastnictví pozemků
nemůže být tak velký, jako ten vůbec první u čerpací stanice v Plumlovské ulici.
Bohužel, to je realita...
(mik)

15090910868

26. 9. 20

Nedávno jsme kritizovali kruhovou
křižovatku u nového hypermarketu Interspar za Plumlovskou ulicí. Stručně řečeno, rondel je malý
a pro větší nákladní vozidla průjezdný jen s námahou. Dopravní odborník sice tvrdí, že řidiči si stěžují neoprávněně, protože po rondelu jezdí
příliš rychle a tím nedokáží vybrat
ostrou zatáčku. Stavba je prý v normě, ale tomu laik jen těžko uvěří...
V úterý 20. září navíc nově vybudovaný rondel ostře zkritizovali i zastupitelé na svém zasedání. „Stanoviska
dopravního inženýra Policie ČR jsou
pro nás sice závazná, a je pravda, že
čím menší poloměr kruhové křižovatky, tím se více zpomalí a zbezpeční

jak šel čas Prostějovem ...
15091610895

Rejskova ulice II

Rostly tu dříve ořechy. Pojmenována byla 31. ledna 1893 podle českého
gotického stavitele Matěje Rejska (1445-1506), za německé okupace se jmenovala Rejsek-Strasse. Ulice leží nedaleko historického městského centra. Kvůli
umístění místního železničního nádraží byla označována za nádražní třídu západní dráhy. Do roku 1899 zde fungovalo plynové osvětlení, poté elektrické.
K vydláždění ulice došlo v roce 1911, na východní straně stávala vedle chodníku
ořechová alej, později se zde vysázely platany. Foto: SOkA a Martin Zaoral

15090910867

15091610896

Příště: Žeranovská ulice

Pondělí 21. září 2015
www.vecernikpv.cz

krimi

hodin

168

s městskou policií

Agresivní mladík
skončil na záchytce

Foto: Internet
Den před vyvrcholením hanáckých slavností se na náměstí T. G.
Masaryka pětadvacetiletý chlapík
podezřele pohyboval kolem spícího muže na lavičce. Jeho počínání
si povšiml jeden z prodávajících
a spáče probudil s upozorněním, ať
si hlídá svoje věci, což však podezřelého rozlítilo natolik, že se začal
hrubě chovat k okolí. Vykřikoval
urážlivá slova a neurvale gestikuloval. Zklidnit se nemínil a jeho agresivita se stupňovala i vůči přivolané
hlídce. Skončil v poutech a následně byl převezen na záchytnou stanici do Olomouce. Pro podezření
z přestupku proti veřejnému pořádku byla celá událost postoupena správnímu orgánu.

Vykutálený zákazník
Minulé úterý 15. září před třetí
hodinou ranní řidič Taxi dovezl
zákazníka na sjednané místo. Ten
opustil vozidlo s tím, že si jen odskočí domů pro peníze. Zpět se
ovšem nevrátil. V bytovém domě
ve všech oknech panovala tma
a vzhledem k počtu bytů nebylo
možné muže dohledat. Přivolané
hlídce se toho času nepodařilo
neplatiče zjistit. Taxikáři nezaplacením jízdného vznikla škoda 800
Kč. Neplatící zákazník je podezřelý
z přestupku proti majetku a v případě zjištění mu hrozí u správního
řízení pokuta až patnáct tisíc korun.

Poctivá nálezkyně

v útulku v Čechách pod Kosířem,“
sdělila Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
Druhého volně se pohybujícího psa
nalezl bydlící z ulice M. Pujmanové.
„Černého labradora odchytil a nález
zvířete telefonicky oznámil na linku
156. Vyslaní strážníci si psa převzali,
a jelikož v tomto případě byl chovatel
známý, převezli nalezence rovnou do
místa bydliště,“ přiblížila Adámková.
V obou případech se majitelé dopustili přestupku dle zákona na ochranu
zvířat proti týrání porušením vyhlášky
města. Oba tak dostali pokutu ve výši
do jednoho tisíce korun.
(mls)

PROSTĚJOVSKO Zaměstnanci
mateřských škol i jejich rodiče po
celém regionu si mohou zhluboka
oddechnout. Prostějovští policisté
totiž už v pondělí 7. září sdělili obvinění muži, který vykradl školky
v Drahanech, Jednově a Brodku
u Konice. A tak se zdá, že fantom
a postrach mateřinek je dopaden!
Muž v obcích Drahanské vrchoviny řádil zejména v únoru a březnu
letošního roku. Například ve školce
v Drahanech ukradl šest set korun,

fotoaparát, notebook, sluchátka, mikrofon a počítačovou myš, čímž celkově způsobil škodu přes 23 700 korun.
„Jedná se o dvaačtyřicetiletého
muže, který má trvalé bydliště na Vysočině. Kromě školek se vloupal také
do restaurací a jednoho rodinného
domu,“ prozradil Večerníku Pavel
Novák, vedoucí územního odboru
Policie ČR Prostějov. Muž není policistům zcela neznámý. „V minulosti
už byl soudně trestán,“ dodal Novák.
(mls)

KRONIKA
Přistihla zloděje
přímo v bytě!

Prostějovští policisté pátrají
po dosud neznámém pachateli,
který uplynulou středu 16. září
deset minut před půl jedenáctou vnikl do vnitřních prostor
panelového domu v ulici Antonína Slavíčka. Muž po násilném
překonání dveří vnikl do jednoho z bytů. V chodbě bytu byl
však přistižen jeho obyvatelkou,
proto z bytu i z domu odešel! Poškozením dveří pachatel majiteli
bytu způsobil škodu ve výši pěti
set korun.

www.vecernikpv.cz

„BATMANové“ v akci

anebdo obchoďáku přes střechu

PROSTĚJOV, DRŽOVICE Schopnosti Batmana museli prokázat
zloději, kteří za svým úlovkem vyrazili do nákupní zóny na výpadovce směr Olomouc. Přestože se ví o
maximální zajištění, v tomto případě měli dotyční pro strach uděláno
a místy až způsobem z televizní
obrazovky se nezákonně obohati-

li. Na jak dlouho, to nyní záleží na
prostějovských policistech.
Vše se odehrálo během noci z úterý
15. na středu 16. září, kdy se dva dosud neznámí pachatelé vloupali do
obchodního domu v Konečné ulici, kam vnikli násilným způsobem
přes střechu! „V budově se postupně vloupali do dvou prodejen. V

Znáte muže na fotografii?
Je to DŮLEŽITÝ SVĚDEK
PROSTĚJOV V souvislosti s prověřovaným
případem protiprávního jednání se prostějovští
policisté obrací na širokou veřejnost se žádostí
o pomoc při zjištění totožnosti osoby - muže na
fotografii.
„Jeho svědectví může významně přispět k objasnění
případu,“ vzkazuje přes média František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Občané, kteří by muže z fotografie
poznali, případně by disponovali jakýmikoliv informacemi k jeho pobytu či výskytu, policie žádá, aby
se obrátili buď telefonicky, nebo osobně na policisty
oddělení hospodářské kriminality Prostějov, ulice Karoliny Světlé 8, v pracovní době
na telefon č. 974 781 345, 582 360 525, případně kdykoliv prostřednictvím bezplatné
telefonní linky 158.
(red)

první odcizili z pokladny a příručního trezoru finanční hotovost 3
715 korun a nezjištěné množství cigaret různých značek. Poté se vkradli
do druhé prodejny, ze které odnesli
přenosný trezor. Ten následně z celého objektu vynesli ven a poté, co se
do něj násilným způsobem dostali,
odcizili mobilní telefon a finanční

hotovost téměř třicet tisíc korun,“
popsal počínání ´pavoučích mužů´
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje s tím, že podle
předběžného vyčíslení svým činem
pachatelé způsobili škodu poškozením a odcizením ve výši nejméně 81
999 korun.
(pk)

Foto: internet

Sto litrů z kanceláře

Škodu přes sto padesát tisíc korun způsobil dosud neznámý pachatel při vloupání do kanceláře
v Prostějově. V brzkých ranních
hodinách pátku 18. září překonal dvoumetrovou posuvnou
bránu u soukromého areálu,
poté vyřadil z provozu hnací jednotku od pojezdu brány, aby následně v přízemí budovy vypáčil
okno. V jedné z místností odcizil
zabudovaný trezor s finanční hotovostí přes sto tisíc korun...

VÝZVA SE ŽÁDOSTÍ O POMOC
PŘI OBJASNĚNÍ DOPRAVNÍ NEHODY
Dne 2. září 2015 v 9:30 hodin
došlo v Mathonově ulici v Prostějově k dopravní nehodě. Na přechodu pro chodce před budovou
nemocnice, při couvání směrem
k ulici Hloučelní, srazil neustanovený řidič dvaašedesátiletého
muže, který zde přecházel vozovku směrem od nemocnice k parkovišti. Muž upadl pod vozidlo,
které ho, než řidič zastavil, krátce
sunulo po vozovce. Chodec s řidičem spolu po nehodě na místě
hovořili a poté řidič odjel.

K objasnění okolností této dopravní nehody se obracíme
s prosbou o pomoc na svědky,
kteří viděli její průběh, aby se obrátili se svými informacemi buď
telefonicky nebo osobně na policisty dopravního inspektorátu
Prostějov,uliceHavlíčkova16b,tel.
974 781 251, 974 781 580, případně kdykoliv prostřednictvím
bezplatné telefonní linky 158.

Odhalený
pěstitel konopí

www.
vecernikpv.cz
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Ve čtvrtek 17. září navštívila žena
strážníky a odevzdala jim nalezenou peněženku. Uvnitř se nacházely doklady i finanční hotovost
v částce přes 1 300 Kč. Strážníci věci
převzali a předali přímo majiteli.

ČERNÁ

Strážníci naháněli psí tuláky DOPADLI FANTOMA „MATEŘINEK“

PROSTĚJOV Začátkem uplynulého týdne převzali strážníci během
pouhých dvaasedmdesáti hodin
z rukou nálezců hned dva psy. Oba
dva se naštěstí vrátili zpět ke svým
majitelům. Ti však museli zaplatit
pokutu.
V prvním případě se jednalo o pobíhajícího psa na ulici Ječná, kterého
odchytil muž a přivedl ho přímo na
služebnu. „Kříženec německého ovčáka čip neměl. Majitel byl v této době
neznámý, a proto pes putoval prozatím
do služebního kotce. Na druhý den
si páníček pro něj přišel. Pokud by se
tak nestalo, skončil by čtyřnohý tulák

POLICISTÉ LETOS CHYTILI REKORDNÍ POČET OPILÝCH ŘIDIČŮ
Ve srovnání s rokem 2013 se počet téměř zdvojnásobil...
PROSTĚJOV Alarmující statistiku získal Večerník od Územního
odboru Policie ČR Prostějov. Jak ze zveřejněných čísel vyplývá,
během letošního roku až nebývale narostl počet trestných
činů způsobených řízením pod vlivem alkoholu, šoférů či
šoférek za volantem s drogou je bohužel pořád stejně. Stejně
hodně...

Martin ZAORAL

kteří z mladých lidí mají obecně také
velmi kladný vztah k nebezpečnému
Češi jsou evropští přeborníci v pití pervitinu. A čím dál častěji pod jejich
alkoholu i kouření marihuany. Ně- vlivem sedají i za volant. Svědčí o tom

ØIDIÈI ZA VOLANTEM
Zdroj: Policie ČR

2012

2013
Alkohol do 1%

1. - 8. 2012
1. - 8. 2013
1. - 8. 2014
1. - 8. 2015

248
202
256
281

2014

2015

pod vlivem drog Trestné èiny Celkem

47
103
97
98

70
65
80
109

365
370
433
488

i právě zveřejněné policejní statistiky.
„Od začátku roku do konce srpna
tohoto roku spáchalo trestný čin
Ohrožení pod vlivem návykové látky
celkem sto devět řidičů. Je to o devětadvacet více jak za stejné období
v loňském roce a dokonce o čtyřiačtyřicet víc jak před dvěma roky,“
konstatoval exkluzivně pro Večerník
Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Prostějov Policie ČR.
K doposud poslednímu podobnému
činu došlo předminulou neděli 13.
září, kdy opilec za volantem navíc výrazně překročil rychlost. Co se stalo?
V ranních hodinách změřili policisté
vozidlu značky Peugeot projíždějícímu obcí Čehovice rychlost jízdy
sedmaosmdesát kilometrů v hodině.
„Po zastavení tohoto vozidla zjistili dechovou zkouškou jeho řidiči hodnotu
0,82 promile alkoholu v dechu. Řidič
přiznal požití alkoholu před jízdou,
konkrétně pěti půllitrů jedenáctistupňového piva předchozího dne v době
od dvacáté hodiny do půlnoci,“ popsal
případ František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.

zjistili jsme
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Minulé pondělí v dopoledních
hodinách provedli prostějovští
kriminalisté domovní prohlídku
v rodinném domě, načež zajistili
rostliny konopí setého v množství v jednotkách kusů. Pětatřicetiletý pěstitel je podezřelý, že
je měl v úmyslu usušit a zpracovat na toxikologicky využitelnou
hmotu zvanou marihuana. Muž
byl ještě týž den obviněn z trestného činu nedovolené výroby
a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy, za který mu v případě
odsouzení hrozí trest odnětí
svobody na jeden rok až pět let.

Telefon za
deset tisíc zmizel
Předminulou sobotu 12. září
v podvečerních hodinách ukradl
neznámý pachatel v prodejně na
Plumlovské ulici mobilní telefon.
Ten měla jeho majitelka volně
odložený pod prodejním pultem.
Pachatel ženě svým činem způsobil škodu ve výši deseti tisíc korun, za což mu v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta.

Policisté lapli
zlodějky z drogerie

Policisté na silnicích Prostějovska provádí pravidelné kontroly a často se
nestačí divit...
Foto: Policie ČR
Policisté muži na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. V
tomto případě se však jednalo „pouze“ o přestupek. Jestliže by ale hladina
alkoholu překročila jedno promile,
jednalo by se už o trestný čin. „V takovém případě řidičům hrozí odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti. Pokud se
tohoto jednání dopustí opakovaně,

pak až tříleté vězení,“ upozornil Kořínek.
Čehovický řidič byl předán pro podezření z přestupků proti bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích příslušnému správnímu
orgánu k dořešení. Hůře už dopadl
nezodpovědný šofér v Kobeřicích, o
čemž se můžete dočíst na straně 12
v rubrice „Černá kronika“...
(mls)

Z přečinu krádež podezřívají
prostějovští policisté dvě ženy
ve věku 38 a 43 let. Toho se měly
dopustit tím, že při dvou návštěvách ve dnech 3. a 4. července
tohoto roku odcizily v prodejně
drogerie na náměstí T. G. Masaryka celkem osmadvacet kusů
zboží. Majiteli prodejny tak
svým jednáním měly způsobit
škodu v celkové výši 14 137 korun. V případě prokázání viny
a odsouzení ženám hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta.

6

Pondělí 21. září 2015
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krimi
hodin

168

s městskou policií

Nepříjemný pád
Jednašedesátiletá žena ve svém bytě
upadla na zem a sama nedokázala
vstát. Prostřednictvím telefonu se tak
předminulou sobotu 12. září obrátila
o pomoc na linku 156. Když strážníci
dorazili na místo, dveře do bytu byly
otevřené. Hlídka vstoupila dovnitř
a ženě pomohla vstát. Volající sice
nebyla viditelně zraněná, ale necítila
se dobře. Na místo byla přivolána
záchranná služba, která ji odvezla do
zdravotnického zařízení na vyšetření.

O černý rybolov
se nejednalo
V pondělí 14. září v dopoledních
hodinách bylo na linku 156 přijato
oznámení, že na rybníku v Drozdovicích chytají dva muži ryby. Hlídka
na místě protiprávní jednání nezjistila, neboť tito pánové jsou členy
Rybářského svazu, kteří prováděli
kontrolní odlov ryb.

netové stránky www.vecernikpv.cz

Pondělí 21. září 2015
www.vecernikpv.cz

19

ČERNÁna zahradÿ
Prostÿjov
a
podzim
NAFTOVÝ UPÍR ČELÍ ŽALOBĚ ZA ZNÁSILNĚNÍ
NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

KRONIKA

Vydíral svoji expřítelkyni
pomocí ukradených aktů?

PROSTĚJOV Jako černá ruka řádili loni po Prostějově
Daniel Černý a Martin Sochor. Terčem jejich útoků se
staly hlavně nádrže odstavených automobilů, ze kterých vysávali naftu. Dosud netrestaný Martin Sochor
byl obžalován hned ze čtrnácti podobných skutků.
Výrazně horší pro něj však je, že jeho bývalá přítelkyně jedenadvacetiletý Martin Sochor. obžalován. Stejně tak se doznal k četvznesla obvinění ze znásilnění! Večerník úterní jednání Jeho bývalá přítelkyně naopak tvrdí, že ným krádežím nafty po celém Prostějou prostějovského okresního soudu bedlivě sledoval. on sám se s rozchodem nebyl schopen vě. Mezi jeho oblíbená místa patřilo parexkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Podle obžaloby měl Martin Sochor
ukrást z počítače své přítelkyně sérii
aktů. Pod pohrůžkou, že je zveřejní
na internetu, si pak měl na slečně ná-

sledně vynucovat sex. On sám něco
podobného ovšem důrazně popírá.
„Chodili jsme spolu asi rok. Vloni
v dubnu jsme se sice rozešli, ona měla
kromě mě ještě jiné chlapy, nicméně
jsme spolu i nadále spali. Takhle nám
to vyhovovalo, než jsem to definitivně
ukončil na konci loňského roku. Mám
pouze jedno zdraví... Pravdou je, že
jsem se mezitím s jejími dalšími dvěma
partnery docela skamarádil,“ popsal
peripetie vztahu ze svého pohledu

smířit, proto ji začal vydírat a sex si na
ní po rozchodu vynucoval. „Je to nesmysl, spala se mnou vždy dobrovolně. Její akty jsem rozhodně neukradl,
sama mi je poslala přes messenger,
což mohu i doložit,“ hájil se Martin
Sochor, který si celé obvinění vysvětluje jako pomstu za to, že sestře své
bývalé partnerky ukradl pokladničku
se šesti tisíci korunami. „Peníze jsem
pak použil na koupi auta,“ přiznal se
k trestnému činu, z něhož byl rovněž

koviště mezi Billou a Penny Marketem
v Plumlovské ulici. Jako svého parťáka
Sochor na policii i u soudu označil právě Daniela Černého. „Něco jsem kradl
sám, něco spolu s ním,“ konstatoval.
Rozsudek v této věci dosud nepadl, hlavní líčení však bylo odročeno
už na tento čtvrtek 24. září a Večerník bude opět u toho, abychom
vám v příštím vydání mohli přinést
rozuzlení či pokračování celého
případu...

Auto není trezor
Minulé pondělí 14. září před půl
devátou dopoledne stačilo před
provozovnou v Určické ulici
neznámému pachateli pouhých
patnáct minut parkování vozidla bez dozoru k tomu, aby se
do něho vloupal. Nezjištěným
předmětem rozbil skleněnou
výplň pravých předních dveří
a ze sedačky vozidla odcizil pánskou peněženku s doklady, platební kartou, tankovací kartou
a finanční hotovostí tří set korun. Celkem tak pachatel svým
činem způsobil škodu 3 300 korun.
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Policejní případy pod drobnohledem

Je
čas
na
výsadbu
jarních
cibulovin
Pyrotechnik zasahoval
i u závaží
k hodinám...
CHUTNAJÍ
I UZDRAVUJÍ

“

se rozšíĊila
Za poslední měsíc jsme chytili
asi deset cyklistů, kteří měli
kolem tří promile.

Pokud zeleninu nestačíme zkonzumovat či nám ještě v záhonech nějaká
zůstala, musíme většinu před příchodem mrazů sklidit a řádně uskladnit.
Ovšem některé druhy je možné na
záhoně ještě ponechat. Pokles teploty
do mínus šesti stupňů zvládne pórek,
pekingské zelí, salát a hlávková kapusFoto: archív Večerníku
jov 2 celkem 110 vozidel. „U šesti řidičů
řešili jejich přestupek uložením blokové
pokuty. Jeden z nich při dechové zkoušce nadýchal 0,27 promile alkoholu
v dechu. Tento muž s naměřenou hodnotou
nesouhlasil a vyžádal si lékařské vyšetření.
Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Případ bude předán příslušnému správnímu orgánu k dořešení,“ uvedl
vedoucí Územního odboru Policie ČR Prostějov.
(mls, pk)

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.

LUKÁŠ POZDÍČEK

ROMAN MÉZL

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

se narodil 19. července 1974 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
19. června 2015. Její zdánlivé stáří je
v rozmezí od 38 do 40 let a měří mezi
170 až 175 centimetry. Má střední postavu, zelenohnědé oči a hnědé rovné vlasy.

NIKOLA HEBELKOVÁ

GABRIELA VÖRÖŠOVÁ

se narodila 7. října 1997 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 6. dubna 2015. Její zdánlivé stáří je 17 let
a měří mezi 155 až 160 centimetry. Má
hubenou postavu, rovné blond vlasy
a zelené oči.

se narodila 4. května 1999 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
11. července 2015. Jeho zdánlivé stáří
je 16 až 17 let, měří mezi 160 až 170
centimetry, má hubenou postavu,
hnědé vlasy i oči.

ZELENÉ HNOJENÍ
PRO PODZIMNÍ
ZELENINOVÉ
ZÁHONY
Zanedlouho bude téměř všechna úroda sklizena a můžeme pak půdě začít
dopřávat ozdravnou kúru. Stejně jako
člověk potřebuje po náročné zimě očistnou detoxikaci, tak i půda musí dostat
po náročné sezóně patřičnou péči. Zvolíme tedy rostlinky, které ji provzdušní
a dodají dusík i další živiny. Například
zelené hnojení můžeme zajistit výsevem
afrikánů, měsíčku nebo lichořeřišnice.
Všechny tyto rostlinky ještě vyraší a po
prvních mrazech je můžeme mělce zarýt. Případně je možné v zahradnických

ÈESNEK NÁS
POSÍLÍ I ZACHRÁNÍ

Aby nás česnek posílil a chránil nejen
před různými neduhy, ale také před
zlými mocnostmi, je vhodné nezapomenout na jeho výsadbu. Jeho čas tak
přichází přibližně koncem října. Nejlépe
se mu daří v hlubší hlinitopísčité půdě,
která je dobře zásobená živinami a je na
slunném i teplém místě. Nevhodnými
předplodinami jsou brambory, rajčata a cibulová zelenina. Naopak mezi
vhodné předplodiny patří okurky nebo
košťáloviny. Česnek sázíme po stroužcích, někdo jej před výsadbou moří do
chemických přípravků proti houbovým
chorobám, jiný si připlatí za ekologickou
a zdravější variantu.
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redakce

ZELENINA, KTERÁ
VYDRŽÍ I MRAZÍKY

ta. Až do jara pak můžeme na zahrád- centrech pořídit speciální směsi pro bezkách ponechat špenát, růžičkovou ka- chemické a přírodní hnojení.
pustu, zimní pórek nebo černý kořen.

Podzimní péče o jahody
V těchto dnech je poslední šance, kdy stále ještě můžete zakládat nové záhony jahod ze zakořeněných
dceřiných sazenic. Jahodníkové porosty, které dávaly bohatou a sladkou úrodu na počátku léta, je třeba
před zimou dobře připravit a odměnit je za předchozí
náročné plození. Budou vděčné za opatrné okopání,
přihnojení (hnojivem bohatým na draslík, nikoli na
dusík, nebo kvalitním kompostemn) a v případě potřeby zavlažení.

SKLIZEŇ ZELENINY A OCHRANA PŘED CHLADEM
Květák, který nevytvoří do konce září
růžice ke sklizni, je nutné chránit před
prvními mrazíky. Bílá netkané textilie
rostliny ochrání až do poklesu teplot
–4 °C. Lze použít i přenosné foliové
kryty a rukávce. Také plody tykví jsou
citlivé vůči mrazíkům. Skliďte je proto

Foto: Internet

hned při první signalizaci poklesu teplot.
Cukety dobře dozrají i po utržení. Na
chráněném, ale dobře větraném místě a
vydrží třeba až do prosince.
Plody rajčat první mráz znehodnotí.
Obalte je netkanou textilií či fólií, nebo
utrhněte a nechejte v teple dozrát.

Melouny se sklízí již od konce srpna a
v průběhu září. Spolehlivým signálem
zralosti je dutý zvuk při poklepu na plod.
Meloun už nepřibírá na váze, stopka zasychá. Vzhledem k tuhé slupce, která je
dobře chrání, se melouny dají skladovat i
dva až tři měsíce po sklizni.

Velmi vysoko zdvihnutý prst
vyvolává statistika Územního
odboru Policie ČR Prostějov,
podle které neustále roste nejen
počet trestných činů způsobených řízením pod vlivem alkoholu, ale i těch, kdy mají lidé
za volantem v krvi do jednoho
procenta promile. O těch zdrogovaných píšeme také neustále...
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Více jak stovka trestných činů,
kterých si řidiči a řidičky za
volantem dopustili v období
od ledna do srpna letošního
roku znepokojuje i šéfa prostějovské policie Pavla Nováka,
který nám prozradil, že muži
zákona ještě více zpřísní veškeré bezpečnostní kroky i prevenci. Pomůže to ale?
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muž prostějovské policie. Jedním dechem
však dodal, že ani jeden z těchto výjezdů
rozhodně nepovažuje za zbytečný. „Opatrnost je v takových případech vždy na
Hned třikrát v uplynulých několika málo místě!“
dnech musel na Prostějovsku zasahovat pyrotechnik. „V Ptení a Protivanově likvidoZásahy proti drogám
val munici ze druhé světové války, v Hrubčicích se však nejednalo o výbušninu, ale Prostějovští policisté počátkem září uspěo nádobku do hasicího přístroje, která li také v boji proti drogám. „Obvinili jsme
bombu zdánlivě připomínala,“ konstatoval jednoho distributora pervitinu a odhaliPavel Novák. A přidal jednu zajímavost. li tři pěstírny marihuany. Dvě byly malé,
„Vzpomínám si i na jeden nedávný případ v jednom případě však pachatel pěstoval
z vesnice nedaleko Němčic nad Hanou. asi šedesát rostlin konopí. Objevili jsme
Tam pyrotechnik vyjížděl k nálezu, z ně- u něj i větší množství sušené hmoty,“ shrhož se nakonec vyklubalo závaží do ho- nul vedoucí Územního odboru Policie ČR
din..,“ zalovil s úsměvem v paměti první Prostějov.

Pyrotechnik byl
v pohotovosti

Právě teď na začátku podzimu je nejvyšší čas pro výsadbu cibulovin, které
rozkvetou brzy na jaře. Zahradnická
centra a trhy nabízejí bohatý výběr
různých druhů cibulí a kultivarů. Nejvhodnější je vysazovat vždy několik
druhů cibulí téhož druhu do skupiny
a pokud možno do plastových či ještě
lépe drátěných košů, které cibule přes
zimu ochrání před žravými hlodavci.

15091710901

PROSTĚJOV Podle prvního muže prostějovské policie byl konec
prázdnin a začátek školního roku na Prostějovsku z pohledu výčtu
kriminálních případů relativně klidný. „Jejich počet se v posledním
období dokonce spíše snížil. Naopak vrásky na čele nám stále dělá
lehkovážnost občanů a především silně opilí cyklisté. Na jejich bezpečnost se chceme proto obzvlášť důkladně zaměřit i v následujícím
měsíci,“ prozradil Večerníku Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR Prostějov. Právě on byl dalším hostem našeho seriálu
se šéfy záchranných jednotek IZS.

služeb nechte si předložit jeho služební průKrádeže z aut
kaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo
jsou folklórem
instituci, na kterou se pracovník odvolává.
V případě jakýchkoliv pochybností trvejte
Největší počet řešených případů se však na tom, že o nabízenou službu nestojíte,“
i tentokrát týkal krádeží věcí zanechaných přidává.
v odstavených automobilech. „Řešíme je
přibližně obden, a to téměř všude od nákupCyklisté by se mìli
ních zón až po lesní cesty. Třeba peněženka
mít na pozoru
viditelně odložená v autě je skutečně velký
lákadlem. Nelze se pak divit, že příležitost Na konci prázdnin se policisté ve zvýšené
míře setkávali také s opilými cyklisty. K poudělá zloděje,” upozornil Novák.
slednímu případu došlo uplynulý čtvrtek ve
22:37 hodin na silnici mezi Němčicemi nad
Podvodníci
Hanou a Víceměřicemi. „Policisté u muže nas nedoplatky elektøiny
měřili hodnotu 2,94 promile alkoholu v deDva dosud neznámí pachatelé, žena a muž, chu. Cyklista se k požití alkoholu před jízdou
se dne 4. září v odpoledních hodinách vy- přiznal a uvedl, že během večera pil pivo,“ podávali za zástupce energetické společnosti psal Novák s tím, že podobných případů zaa jejím jménem navštívili v místě bydliště znamenali policisté v posledním měsíci hned
třiaosmdesátiletou ženu na Prostějovsku. celou desítku. „Nechceme se prvoplánově
„Pod smyšlenou legendou, že má nedopla- zaměřovat právě na cyklisty, nicméně takto
tek na zálohách elektřiny, ze ženy podvod- opilí lidé jedoucí na kolech jsou nebezpeční
ně vylákali částku dvanáct tisíc korun. Věc nejen ostatním, ale především sami sobě,“
nadále šetří kriminalisté,“ potvrdil šéf pros- zdůvodnil plánované akce. „Vzhledem k ročtějovské policie s tím, že lidé by se měli mít nímu období, kdy se dříve stmívá, nás bude
neustále na pozoru. „Podvodníci využívají zajímat například vybavení kol. Zaměříme se
různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim i na využívání cyklostezek,“ naznačil další plápenězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu, ny prostějovských policistů Pavel Novák.
a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů jak vás okrást. Nedůvěřuj- V úterý 15. září byla provedena dote neznámým lidem, nikoho cizího nevpouš- pravně-bezpečnostní akce zaměřená
tějte do svého bytu a nikdy hned neotvírejte na dodržování zákona o provozu na podveře, nevíte-li, kdo je za nimi,“ vzkazuje pře- zemních komunikacích. V období od
devším starším občanům Pavel Novák. „Zvo- páté do osmé hodiny ranní zkontrolovali
ní-li opravář, pracovník úřadu či jiných policisté z obvodního oddělení Prostě-

navštivte stále více oblíbenější inter

téma Vederníku

Pondělí 21. září 2015
www.vecernikpv.cz
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PŘEČKAJÍ TRADICE V MODERNÍ EVROPĚ?

Prostÿjov a podzim na zahradÿ
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FEJETON PETRY HEŽOVÉ

GLOSA VEČERNÍKU
TOMÁŠ KALÁB

Konec léta je pomalu, ale
jistě za námi a přichází čas
podzimu a s ním příroda hrající všemi barvami, ztišující se
zahrádky, které se chystají ke
svému spánku. Ještě než však
udeří sama „Paní zima“, pořád
máme na zahrádkách co na
práci. Vrcholí sklizeň pozdního
ovoce, zeleniny, připravujeme
záhony i rostlinky. Přichystat
zahrádku na toto období
však není úplně jednoduché.
Pojďme se tedy na dnešní
tematické straně podívat, co
všechno obnáší podzim na
zahradě...
Texty připravila:
Aneta Křížová

Třináct rad, co byste měli udělat na podzim na zahradě

Sázení ovocných stromků, poslední posekání trávníku nebo zastřihávání růží. To jsou jen
některé práce čekající na vaší zahradě. Nezapomeňte také před zimou zahradu zalévat. Nabízíme vám část rad do vaší podzimní zahrady.
1. Naposledy posekejte trávník. Není ale dobré
ho sekat příliš blízko u země. Takže zvyšte pojezd
vaší sekačky. Před zimou by měl mít i ten anglický
pažit trochu vyšší střih. Také je na místě chemická
ochrana. Trávník postříkejte proti zimním plísním.
Nakonec mu přilepšete poházením kompostu. Samozřejmě, že kompost by měl být proházený přes
síto, aby se po zahradě neválely větší kusy.
2. Pravidelně shrabujte listí. To pak můžete uložit
do kompostu. Ale pozor. List z ořešáku v žádném
případě sphnekompostujte, protože obsahuje příliš
mnoho škodlivých látek. Stejně tak na kompost nepatří nahnilé ovoce (na podzim to bývají většinou
jablka), předcházíte tím šíření houbových nemocí.
Nahnilé plody zásadně házejte do kontejneru.
3. Zryjte všechny záhony po sklizni zeleniny a
zaryjte i drobné zbytky rostlin. Máte-li, přidejte i
chlévský hnůj tam, kam budete dávat rostliny první
tratě jako například rajská jablka, okurky, zelí, kvě-

ták, celer a další. Pozor, pro mrkev nesmíte hnojit
chlévským hnojem, mohla by se vám objevit pochmurnatka mrkvová (mrkev by byla červivá).
4. Na zimu zahradu dokonale odplevelte. Ušetříte si tím práci v příštím roce.
5. Zahradu často zalévejte. Pro vaše rostliny je to
velice důležité. Připravujete je tím na zimní období,
kdy zelené části stále odpařují vodu, ale zem je již
zamrzlá, a kořeny rostlin proto vodu nemohou přijímat.
6. Podzim je čas na sázení ovocných stromků,
bobulovin a růží. Jámy pro ovocné stromky dělejte dostatečně hluboké. Nejdříve je prolijte vodou,
dna dno dejte kvalitní zeminu a pomalu rozpustné
hnojivo (například rohosku) a po nasázení stromek
znovu zalijte. Velkou pozornost věnujte výběru
vhodných odrůd. Nemáte-li tolik času na ošetřování
stromků či chcete-li snížit chemickou ochranu, volte raději vyšlechtěné rezistentní odrůdy. Při nákupu
dejte pozor na stav rostlin, zda nemají zaschlé kořeny či poraněný kmínek. Angrešty a rybízy sázejte
hlouběji (tzv. je topíme cca 10 cm hluboko od místa
rozvětvení), naopak při výsadbě ovocných stromků
dávejte pozor, aby očko roubu bylo nad zemí.

7. Na podzim se sází cibuloviny.
8. Stříhejte růže. Na řadu přichází podzimní sestřih, který umožní růžím dobře přezimovat.
9. Rostliny, které nesnášejí mráz, přeneste do
světlých bezmrazých místností. Musíte být velmi opatrní se zálivkou, protože při nadbytku vody
by mohlo dojít k uhnití kořenů či šíření houbových
chorob. Po přenesení dovnitř je hluboce seřízněte.
10. Po letošním suchém létě je příliš myší, aplikujete proto do nor jedovaté nástrahy.
11. Opatřete si netkanou textilii na ochranu
choulostivějších rostlin proti zimním mrazům.
Ještě ji ale nepoužijte. Počkejte, až nastanou silnější
mrazy. Je tu nebezpečí, že byste tím připravili vhodné zimoviště pro škůdce, kteří by se vám pod textilii
nastěhovali. Na stromy nyní můžete připevňovat
lepové pásy, na které se vám škůdci uchytí.
12. Nemocné či uschlé stromy vykopejte i s kořeny.
13. S prvními mrazíky uzavřete přívody vody a
vypusťte vodu z kohoutků a hadic. Pokud máte
kde, uskladněte hadice přes zimu na suchém a
chladném (bezmrazém) místě. Prodlouží se tím jejich životnost.

V poslední době jsem navštívil
dvě regionální akce, které
v širším kontextu prostě musí vést
k zamyšlení. O jednom nedělním
dopoledni v Určicích jakoby se
vrátil čas o desítky let zpátky.
V čele průvodu kříž, za muzikanty
a hasiči pod baldachýnem kráčející
kněz s obrazem Panny Marie.
Za ním členové řádu sv. Lazara.
Vše se důstojně ubírající centrem
obce k majestátně se tyčící siluetě
kostela...
O sedm dnů později zcela odlišný
pohled při Prostějovských hanáckých slavnostech na náměstí.
Mezi atrakcemi, stánky a pódiem
množství lidí, rodin s dětmi,
mladých dívek, samotných žen.

Pivo a burčák teče proudem,
všude veselí a zábava. I to je česká
tradice.
Představme si zatím čistě teoreticky, že by v nějaké obci byli
usídleni migranti, jejichž přidělení
České republice reálně hrozí.
Málokdo si uvědomuje, že tato
komunita může do obecních
voleb postavit svou kandidátku
a při roztříštěnosti starousedlíků
by třeba mohla volby i vyhrát
a usednout na radnici. Dovedete si pak představit pouť jako
v Určicích? Pokud by ji nezakázala přímo nově zvolená rada,
stejně by se to nehodilo kvůli
nábožensky přecitlivělým novým
spoluobčanům.

MELOUNOVÝ PRINCIP
A hodové veselí? Migranti už
začínají
poučovat
evropské
starousedlíky, že je nepřípustné,
aby mladé dívky i vdané ženy chodily na veřejnosti bez doprovodu
svého otce, bratra či muže, navíc
takto vyzývavě odhalené! Prostě
- jiný kraj, jiný mrav. Jde jen o to,
kdo se komu musí přizpůsobit. Jen
aby ten letošní hodový přípitek
nebyl poslední nejen pro Miroslava Pišťáka v primátorské funkci...

Onehdy jsem v nejmenovaném
supermarketu narazila na kolegyni, která mi se smíchem vyprávěla, jak byla nedávno účastníkem slevové akce na kachny. No,
prostě událost světového formátu
a v marketu byla pochopitelně
hlava na hlavě.
Jak se hranička mražených kurů
zmenšovala, tak se zvětšovala
rychlost běhu zákazníků směrem
k mrazicím boxům. Kolegyně mi
mezi záchvaty chechotu popisovala, jak se jedna seniorka nenápadně přikradla k druhé a šup, už se
její mražená kačena přemístila do

košíku k ní, načež uháněla s nákupním vozíkem, co jí síly stačily,
směrem k pokladně. Vykolejená
seniorka číslo jedna se rozpačitě
rozhlížela kolem, pak popadla
nejbližší košík, jehož dosavadnímu majiteli se podařilo ukořistit
kachny rovnou dvě, a vyrazila ke
kase. Co ti lidi pro kus zlevněné
mražené drůbeže neudělají, že...
Já se při té představě směju, jen
se za břicho popadám, dokud si
nevšimnu, že mi v košíku chybí
můj čtvrt hodiny pečlivě vybíraný
meloun. Spousta z vás by možná
mávla rukou a vylovila si z bedny

další meloun, ale jde o princip!
Takže se strnulým výrazem a za
výstražného bubnování do držátka nákupního košíků více či méně
nenápadně nahlížím do okolních
vozíků a pátrám po odcizeném
melounu. Ha! Tady je! Melounový zloděj stojí opodál a spolu
s dalším zákazníkem se právě
něčemu směje. Moc dlouho se
smát nebude - šup a můj meloun
zase pěkně trůní v mém košíku
a já se s vítězným úsměvem blížím
k pokladně. Co ti lidi neudělají
pro kus žvance, že? No, hlavně že
mám ten meloun...

DÝNĚ CHUTNAJÍ I UZDRAVUJÍ

▶

▶

adresa
zĒstává
stejná

ní dekorace. Při skladování dáváme pozor, aby se dýně mezi sebou nedotýkaly,
jinak se začnou kazit. Pokud nechceme
dýně kandovat, zavařit do kompotu či
z nich udělat pyré, můžeme je zamrazit.
Máte-li raději dýni čerstvou a nemáte
prostor na větší skladování, výborně se
jim daří v chladnějších suchých chodbách domu či bytu. Tyto oranžové plody si potrpí na suché a chladné místo.
Dýni tak neskladujte v lednici ani ve
vlhkém sklepě. Jakmile chytne plíseň, rozhodně ji namísto odkrajování
a vykrajování rovnou vyhoďte. Dýně
se však hodí nejen do kuchyně, ale
i do kosmetiky či se uplatní jako domácí lékárnička. Z dýňového oleje
se vyrábí zábaly, masky, krémy apod.
Samotná dýně pak obsahuje téměř
devadesát procent vody, je bohatá
na draslík, hořčík, selen, měď, sodík, železo, chlór, zinek, fosfor, vitamin A, beta-karoten, alfa-karoten
a lutein. Také obsahuje vlákninu,
malé množství sacharidů, bílkoviny,
kyselinu nukleovou a vysoce kvalitní nenasycené mastné kyseliny.
V lidovém léčitelství se pak již odpradávna používala dýňová semínka. Ze
semínek se vyrábí kvalitní olej, který
dodává tělu potřebné živiny, zlepšuje
stav a kvalitu vlasů, nehtů, pokožky,
zubů a pozitivně působí na trávicí
trakt. Čistý dýňový olej snižuje riziko
infarktu, působí protizánětlivě, zmírňuje močové infekce, kožní neduhy
a alergie. Pravidelná konzumace dýňového oleje pak podle vědeckých
výzkumů slouží jako protinádorová
prevence.

Foto: Internet

HLAS LIDU

TAK NĚJAK O TOM NAŠEM POHYBU...

HLAS BOŽÍ
Zapsal se mi do pamìti
Chtěl bych se vyjádřit k osobě Jana Přidala z Vřesovic, který 31. srpna
tohoto roku ve věku 94 let bohužel zemřel. Před časem jsem byl tazatelem společnosti Median a při jednom adresném výběru mi vybrali
i pana Přidala. Dotazování v neděli před polednem proběhlo bez problémů a poté mi tento pán ukázal úžasné věci ze svého archivu, z historie Sokola, skautů i své osobní. Jenom jsem zíral! Sám napsal několik
knih a i přes svůj vysoký věk pracoval skvěle s počítačem. A poté mě,
kterého znal v tu chvíli pouhou hodinu, pozval k nedělnímu obědu!
Toto pozvání prostě nešlo odmítnout, pan Přidal i jeho paní se mi zapsali do paměti jako úžasné osobnosti, přitom velmi skromné.
Oldřich Trávníček, Prostějov

15091810903

se rozšíĊila

Dýně jsou nejen krásnou podzimní ozdobou našich obydlí, ale
také zdravým pomocníkem, který
dovede zatočit s ledajakými neduhy či nás dokonce zkrášlit. Právě
nyní se pomalým krokem blížíme
do vrcholného období dýní. Dýně
začínají dozrávat koncem srpna
a sezónu mají až do listopadu. Je tak
nejvyšší čas si povědět, jak s nimi
dobře naložit...
Dýní existuje několik druhů. V poslední době je stále oblíbenější Hokkaido. To je asi nejvíce používaný
druh v kuchyni. Je jemnější a nasládlé
chutě, vhodná do sladkých jídel, různých kolářů a podobně, ale je dobrá
i do polévky. Dýni Hokkaido není
třeba loupat, při vaření slupka hezky
změkne.
Máslová dýně je typická svou světlejší až nažloutlou barvou, nemá kulatý
tvar, ale spíše připomíná činku. Je z ní
chutná kaše namísto bramborové, ale
hodí se i do polévek či sladkých pokrmů. Slupku je zde nutné oyloupat
a semínka vydlabat.
Dalším typem dýně je špagetová
dýně, která je podobná větší žíhané
cuketě. Svůj název získala proto, že
se při vaření rozpadá na vlákna jako
špagety. Nejčastěji se tak tyto dýňové
„špagetky“ dají využít jako příloha či
nudličky do polévky.
Ještě zbývá dýně Goliáš a okrasná dýně.
První z nich dosahuje obrovského plodu a váhy. Může vážit až třicet kilo a je
vhodná hlavně do kompotů. Okrasné
dýně nám při jejich požití nic neudělají,
ale raději poslouží jako parádní podzim-

15091810903

redakce

15091510885
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A kdo tam bude dìlat?
Nemám nic proti tomu, aby město koupilo pozemky po Oděvním
podniku. Ale byl bych hodně opatrný zde budovat další průmyslovou zónu. Samotný primátor
v rozhovoru ve vašem Večerníku
řekl, že vzhledem k nízké nezaměstnanosti může vzniknout problém, že nové firmy budou těžko
hledat zaměstnance. Sám pracuji
v jedné strojírenské společnosti
a vím, že například soustružníka
či kovoobráběče prostě tady už
neseženete. Aby to nedopadlo
tak, že pozemky po OP budou zastavěny novými továrnami, které
ale zůstanou prázdné!
Petr Kaláb, Prostějov

Ta dlažba je šlendrián!
Byla jsem se po dlouhé době podívat na náměstí T.G.Masaryka v Prostějově. I když jsem slyšela mnohé
kritické hlasy k jeho rekonstrukci,
skutečnost mnohokrát předčila mé
očekávání. Tak šlendriánsky provedené vydláždění se jen tak nevidí.
Za toto by měli odstoupit všichni
zastupitelé města a ještě to na vlastní
náklady uvést do původního stavu.
Ptám se: to za to opravdu nikdo nebude potrestán? To jen tak přejdeme mlčením a tichým nadáváním?
Jak mohl tak lajdácky odvedenou
práci někdo převzít a zaplatit? To se
další desítky let máme stále dívat na
takovou hrůzu?
M. Nováková, Prostějov

mobility, a to od 16. do 22. září.
V Prostějově se tato akce projevuje například tím, že zítra pojedou
autobusy zdarma a u hvězdárny
budou děti běhat v rámci Dne
bez aut, ve čtvrtek si budou moci
„zablbnout“ všechny generace odpoledne na koloběžkách přímo na
náměstí T. G. Masaryka. Čeká nás
i Nordic walking, což je chození
s hůlkami a další akce. Celý projekt
mobility je zaměřen na to, aby se
lidé hýbali, a to tak nějak celoevropsky.
oložme si ovšem otázku, jak
se hýbeme v běžných dnech,
když to nemáme centrálně nařízeno. Četl jsem teď spoustu článků
o tom, že hýbat se můžeme tak
nějak úplně běžně, aniž to tušíme.
Dle chytrých hlav prý stačí už to,
když půjdeme do práce rychlou
chůzí tam i zpět, když si v práci
občas u něčeho postojíme, místo
abychom si k tomu sedli a když
nám to celé zabere tři hodiny
denně. Budeme se prý divit, až
zjistíme, že to celé nahradí moření
se v posilovně, po kterém si někdy
připadáme, jako když nás přejede
vlak uprchlíků na lince Budapešť Vídeň. Zcela za revoluční považuji
i teorii, která říká, že když budete
intenzivně myslet na fyzickou ná-

ANALÝZA
MARTINA P
MOKROŠE
Nedávno jsem tady na tomto
místě psal, že budeme muset
zabojovat s hodovým přejídáním. Ale je pravdou, že boj
s přebytečnými kily stejně provádíme i po Vánocích. Dámská
část populace dokonce hromadně hubne před plesovou
sezonou a někteří prostě hubnou stabilně a pořád.

N

o a vidíte, teď jsme se mohli
pohybu věnovat jako draci,
právě totiž běží Evropský týden

mahu deset minut v kuse denně,
zhubnete také. No a pochopitelně
nejzábavnější postelovou formu
pohybu tady snad ani nemusím
připomínat, že? I když raději ji připomínám, protože se domnívám
a upozorňuji, že kdyby se více TO,
tak by ubylo agresivity.
y v Prostějově jsme teď měli
šanci se hýbat vcelku dost
při stavbě rondelu na souběhu
ulic Vápenice a Kostelecká, jelikož
bylo lepší opravdu chodit pěšky.
Na druhé straně ovšem musím
konstatovat, že řidiči vzali celou
situaci až zázračně pohodově a kupodivu jsem tentokrát nezaznamenal na sociálních sítích ani hysterii,
ani paniku, kterých tam mnohdy
bývá přehršel kvůli daleko menším
„blbinám“. Když jsme tak u toho,
tak zrovna stavbaři na rondelu
hubnout nepotřebují. I jiná fyzicky
namáhavá povolání pochopitelně
člověka vyšťaví tak, že večer padne
a články o hubnutí jdou opravdu
zcela mimo něj.
a tělo a hubnutí má pochopitelně vliv i jídlo. K tomu
mám tedy zásadní připomínku,
že se lidé nechávají zblbnout
nejrůznějšími dietami, navíc
tady máme úžasný obor nutriční
specialista s procenty, surovi-

M

N

nami, kombinacemi a podobně.
Já tedy osobně tvrdím, že je to
především výborný byznys, založený na zblbnutí zákazníka, do
kterého je pak cpáno všechno,
co se nazývá zdravé či plnohodnotně nahrazující. Asi největší
mor je všeobjímající značka BIO,
pod kterou se skrývá předražená
halda věcí, které jsou mnohdy nebezpečnější než suroviny z marketů, jímž končí doba expirace. Stará
pravda říká, že největším pomocníkem je pravidelnost a střídmost
aneb jak říká staré přísloví: „Jez
do polosyta, pij do polopita,“ případně: „Ráno snídej sám, obědvej
s přítelem a večeři dej nepříteli.“
o říct na závěr. Chceme-li žít
dlouho, měli bychom se ke
svému tělu chovat tak nějak lidsky
a uvědomit si, že jsme na tomto světě jen na návštěvě a tuto návštěvu si
můžeme buď prodloužit anebo také
rapidně zkrátit. Záleží jen na nás,
jak k tomu přistoupíme, není dobré
„blbnout“ přes míru ani v negativním smyslu, ale ani v pozitivním.
Naopak je třeba svému tělu hodně
naslouchat, ono nám mnohdy dává
samo signály, co chce, tak tyto signály neignorujme.
ak, vážení, buďte zdrávi!!!
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MĚL BYCH DNES POKOJ“

Vítejte na svìtì

ity po rezignaci na post primátora

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

Matěj NEVRLÝ
14. 9. 2015 49 cm 3,40 kg
Prostějov

Veronika MAŠKOVÁ
13. 9. 2015 47 cm 3,15 kg
Prostějov

Vojtěch BRÖCKNER
15 9. 2015 53 cm 3,35 kg
Přemyslovice

Berenika BÁŤKOVÁ
14. 9. 2015 51 cm 3,35 kg
Prostějov

Štěpán HAVLÍČEK
15 9. 2015 50 cm 3,20 kg
Slatinky

Sofie SCHLIMBACHOVÁ
14. 9. 2015 51 cm 4,00 kg
Slatinice

Jakub BARTOŠEK
14. 9. 2015 53 cm 3,55 kg
Protivanov

Marek PELZL
15 9. 2015 52 cm 3,75 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!

Projekt EDISON Charitativní akce pro nemocného
aneb na „Kollárku“přijedou Davídka se koná už tuto neděli
ZAHRANIČNÍ STUDENTI

seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích. „Očekáváme, že
prostřednictvím prezentací zahraničních
stážistů se naši žáci seznámí s jejich
zeměmi, zajímavostmi a způsobem
života. A to vše v anglickém jazyce,“ odkryla plány zástupkyně ředitele školy.
Stážisté budou v prostějovské škole
působit jeden týden. „Každý z nich
stráví s našimi žáky denně vždy
celé dopoledne v různých třídách.
Předpokládáme, že nezůstane jen
u rozhovorů a prezentací, ale že dojde
i na jiné zážitky, například z oblasti gastronomie. Zahraniční studenti ochutnají české jídlo ve školní jídelně a na oplátku seznámí naše děti se svou národní
kuchyní. K tomu využijeme naši
rekonstruovanou cvičnou kuchyňku,“
nastínila harmonogram Zdeňka Richterová. „Očekáváme, že díky atmosféře,
vyvolané zahraničními stážisty, se oživí
výuka a žáci budou touto cestou více
motivováni k zájmu o studium cizích
jazyků,“ dodala závěrem.
(pk)

PTENÍ, PROSTĚJOV Bude to
velkolepá akce! Jak už Večerník
informoval, vedle stále probíhající
sbírky víček je přede dveřmi i velká
charitativní akce na podporu nemocného Davídka Vítka z Ptení.
V neděli 27. září se jeho maminka
Zdeňka Staňková rozhodla svolat
k sokolovně ve Ptení všechny ty,
jímž není osud jejího syna lhostejný. A Večerník vzkazuje všem
lidem dobrého srdce – určitě přijďte!
Charitativní akce s názvem „Pomáháme Davídkovi“ se z předpokládaného
opékání špekáčků a pití teplého čaje i
hrami pro děti dostala do velkých
rozměrů. „Na programu bude vystupovat nejméně sedm účinkujících
a Davídka přijede podpořit i Naty
Hrychová s rodiči svým zpěvem! Je
to mladá holčička se zlatem v hrdle.
Většinu času je v Praze, kde studuje
uměleckou školu a po požádání se na
akci bude podílet,“ prozradila s úsměvem Zdeňka Staňková. Jak dále uvedla, vystoupí šermířská skupina Mar-

cus-M, k vidění budou kovbojové a
práce s bičem, country tance skupiny
Coloredo, kaskadérské vystoupeni
spolku Mapaj, Zumba s Veronikou,
mažoretky Krokodýlek a další. Vše
okoření hudba Dj´s. Pro děti jsou připraveny hry, výroba, kterou si mohou
následně odnést domů, skákací hrad,
jízdy na koni.
Pro dospělé pak udírna a tradiční i nenahraditelný punč od samotného starosty Jiřího Porteše, který jej sám připraví a lidem rovnou načepuje! „Jiří si
na svém výborném punči vybudoval
u lidí na každoroční vánoční výstavě
takovou tradici a ´klientelu´, že za
žádnou cenu nesmí chybět,“ vzkazuje
maminka Davídka.
A i ceny do slosování pomalu zaplňuji jeho pokojíček. „Lidé, známí mi
telefonují, že také něčím přispějí buď
dárkem do slosování, nebo pomocnou rukou. Je to úžasné,“ neskrývala
dojetí Z. Staňková. A přidala i jeden
konkrétní příběh: „Jednou, než jsem
došla s kočárkem z procházky domů,
vezla jsem ceny od šesti lidí během

jednoho dne! Opravdu je vidět, že
okolí chce pomoct a my ji vítáme,“
vzkazuje s velkým poděkováním.
„Stejně jako všechny ze srdce uvítáme
ve Ptení za sokolovnou tuto neděli od
třinácté hodiny. Vstupné dobrovolné.
A lidé mohou donést víčka přímo na
akci.“ Při nepříznivém počasí bude
program přenesen do sokolovny s vyhrazenou změnou programu.
Jenom připomeňme, že Davídek Vítek z Ptení je krásný chlapeček, který
se narodil s porodní váhou 3 800
gramů. Při porodu však utrpěl těžkou
asfyxii, z důvodu nedostatku přísunu kyslíku do hlavičky trpí dětskou
mozkovou obrnou spastického typu.
Od chvíle, kdy přišel na svět, bojoval
týdny o život a s potížemi se pere
dodnes. Platí tak osudu nejcennější
daň zdraví. Jeho dětství není a ani nebude jako u ostatních dětí.
Dary do slosování je možné nosit
prosím nejpozději do čtvrtka 24.
9. buď do redakce Večerníku, nebo
na adresu Ptení 168 po tel. domluvě na čísle 722 712 971.

PARTNER
AKCE

POMÁHÁ DAVÍDKOVI
PŘIDEJTE SE TAKY!

Akce na podporu
malého chlapeèka
se koná už v nedìli

27. záøí 2015
ve Ptení.
Pøispìjte také
do tomboly!
Ceny sbíráme v redakci.

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍČKY!
Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme,
ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 776 189 235 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

DARIO

je kříženec středního vzrůstu ve věku cca čtyř let. Je
to klidný a pohodový pejsek, který bude jistě skvělým
parťákem. Má přátelskou vyrovnanou povahu, bez
problémů se snese s fenkou. Na vodítku chodí pěkně
a netahá.

JERRY

je krásný kříženec malého vzrůstu ve věku jednoho roku.
Veselá fenečka, která rozdává úsměv na každém kroku. Má
přátelskou povahu. Šťastná bude kdekoliv, kde bude svému
pánečkovi nablízku. S pejskem i fenkou se snese bez problému, na vodítku chodí pěkně, netahá. Vhodná k dětem.

NORIS

Je kříženec podobný plemeni jack russel teriér, malého
vzrůstu ve věku. Odrostlé jendoroční štěňátko, vysmáté
sluníčko, které rozdává úsměv na každém kroku. Má přátelskou povahu, vhodný pro psí sporty. Snese jak s fenkou,
tak i s pejskem, na vodítku chodí pěkně, netahá.

FIONA

je kříženec německého ovčáka středně velkého vzrůstu,
ve věku zhruba jednoho až dvou let. Je velmi milá a klidná
fenka, která ze začátku potřebuje chvilku, než někomu začne důvěřovat. Šťastná bude v domečku se zahrádkou.
Snese se s pejskem, na vodítku chodí pěkně, netahá..
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AloisMačák:„Poskytnutýdarvrátím!“
PROSTĚJOV
V
uplynulých
dnech byl vláčen celostátními
médii jako ten, který se měl
dopustit neoprávněného převzetí
finančních prostředků formou
darů od soukromých firem. Dnes
již bývalý první náměstek hejtmana
Olomouckého kraje a radní města
Prostějova Alois Mačák poskytl
Večerníku exkluzivní rozhovor.

Petr Kozák

BLAHOPØEJEME!!!

PROSTĚJOV Právě dnes, tj.
v pondělí 21. září, zahájí žáci ZŠ
Kollárova pracovní týden vskutku
netradičně. Přivítají se totiž se
zahraničními stážisty v učebně na
Husově náměstí, čímž odstartuje
projekt EDISON (Education. Drive.
Internacionality. Students. Opportunity. Network).
„Jde o projekt společnosti AIESEC,
což je mezinárodní organizace, která
zprostředkovává praxi studentům formou zahraniční stáže nebo členstvím
v samotné organizaci. Díky tomu
napomáhá rozvoji mladých lidí po
celém světě,“ říká Zdeňka Richterová,
zástupkyně ředitele školy.
„Spolupracovat budeme se studenty
Tamar Dartsmelidze z Gruzie, Neerav
Jhamtani z Indie, Sonia AlZoghoul
z Jordánska/Ruska, Tugana Aslan
z Německa/Turecka a Thitapron Jiarachaikul z Thajska,“ prozradila Richterová.
Projekt EDISON spojuje mladé lidi
odlišných kultur a národností, aby se
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ƔƔ Minulý týden se hodně mluvilo o darech, které jste obdržel
od firem v letech 2012 a 2013. Co
k tomu můžete uvést?
„Poskytnutí daru se uskutečnilo v souladu se všemi příslušnými právními
předpisy včetně jeho zveřejnění
v takzvaném zákoně o střetu zájmu.,
chcete-li v mém majetkovém přiznání,
které je veřejně přístupné. Dary
byly řádně zdaněny a oznámeny
Finančnímu úřadu v Prostějově. Tyto
firmy, které mě chtěly podpořit, nedo-

dávaly pro město Prostějov ani Olomoucký kraj jedinou zakázku a navíc
to vylučuje i jejich samotný výrobní
program. Poskytnutí darů jsem využil
na podporu mého PR a prezentace.
Firmy mně poskytly finanční dar
legitimně darovací smlouvou, protože
jsme chtěli, aby byla zajištěna transparentnost a zákonnost. K problematice poskytnutí darů jsem se veřejně
vyjádřil již na zasedání Zastupitelstva
města Prostějova dne sedmého září.
Dnes se mi mohou posmívat ti politici, kteří mají peníze ´načerno´ a nosí
je v igelitových taškách...“
ƔƔ Když vše bylo, jak říkáte, v souladu se zákonem a transparentní, proč
jste tedy odstoupil jak ze Zastupitelstva Olomouckého kraje, tak i Zastupitelstva města Prostějova?
„Po mojí masivní negativní medializaci, která by i nadále pokračovala,
jsem nechtěl, aby bylo poškozováno
dobré jméno ČSSD a lidí, kterých
si vážím. Rozhodl jsem se také, že

poskytnutý dar vrátím, i když vím, že
určitým spekulacím od některých lidí
stejně nezabráním.“
ƔƔ Jak hodnotíte svoji práce pro
město a okres Prostějov?
„Je korektní, aby moji dlouholetou práci hodnotili především samotní lidé.
Podařilo se nám společně se zástupci
města postupně realizovat mnoho
důležitých dopravních staveb. Tento
rok například okružní křižovatku
u zámku na Přikrylově náměstí,
nebo za pár dnů bude dokončeno
parkoviště v areálu nemocnice. Co se
týká našeho okresu, byly to desítky
realizovaných investičních akcí včetně
cylostezek, rekonstrukcí nebo oprav
komunikací a mostů v řádech stovek
milionů korun. Kvalitu a spokojenost
s dopravní obslužností ponechám
skutečně na občanech a zástupcích
jednotlivých samospráv. Dovolím si
využít této možnosti a poděkovat za
velmi dobrou spolupráci jak vedení
města, kraje, tak i starostům obcí.“

Å)XQNFLSUYQtKRQiPĚVWNDVHQHEUiQtP´ŐtNi-LŐt3RVStäLO
Podle šéfa PéVéčka je politika už agresivní...
PROSTĚJOV Česká strana sociálně demokratická si „jeho“ hnutí PéVéčko vybrala po volbách za ústředního koaličního partnera. Kauza
MQPéKN[XMCRUG/KTQUNCXC2Kwċ¾MCUX÷FéÊKLGFGP\QUQDPÊEJFCTčDÚXCNÆJQRTKO¾VQTCéGEJQXKEMÚOHQVDCNKUVčOXNÆV÷NQÿUMÆJQTQMW dvou čelních politiků prostějovské
Foto: Michal Kadlec radnice tak pochopitelně zatřásla
i náměstkem Jiřím Pospíšilem. Co
štím, ale jsem toho názoru, že i hlas A možná můj hlas bude znít silněji, než přece přináší i to, že se v něm nese- na celou situaci říká? Jak bude reatkáváte jen se samými přáteli.“
opozice má být slyšen. Za všemi roz- zněl, když jsem byl primátorem!“
govat? A hrozilo by něco podobnéhodnutími, které jsem udělal jako ƔƔ Je veřejně známé, že deník MF ƔƔ Vy jste jako primátor nejlépe ho i v samotném PéVéčku?
primátor, si ale stojím. Možná jsem Dnes vlastní Andrej Babiš. Nepři- hospodařícího města v České rePetr Kozák
trochu zvláštní politik. Jsem levico- jde vám, že tato kauza je cílená ze publice byl nařčen z korupce. To
vě smýšlející, ale jako ekonom zase strany hnutí ANO 2011?
je tak trochu paradox, ne?
ƔƔ Jak byste ze svého pohledu shrnul
hodně konzervativní. Navíc jsem vě- „To ať si posuzují samotní čtenáři Mla- „Do jisté míry máte pravdu, také nad události posledních dnů?
řící člověk, takže jsem vyvinul určité dé fronty Dnes... Když jsem si přečetl některými věcmi přemýšlím podob- „Stručně řečeno překvapující a přeúsilí ke vzniku církevního gymnázia poslední článek v tomto periodiku, byl ně. Paradox je to skutečně úsměvný. vratné...“
a následně i církevní základní školy.“ jsem v něm vylíčen jako zlomený muž, Akorát nevím, jestli se tomu mám ƔƔ Šokovala vás rezignace primátora
ƔƔ Můžete uvést konkrétní pří- který jaksi přišel o dobrou pověst. A to smát ironicky nebo hořce.“
Miroslava Pišťáka a prvního náměstka
klad, kdy vás po rezignaci na post ze dvou důvodů, že jsem jednak dostal ƔƔ Otázka na tělo. Vzal jste někdy Olomouckého kraje i prostějovského
primátora lidé podpořili?
na radnici komunisty, a jednak přijal v politickém životě úplatek?
radního Aloise Mačáka?
„Jenom aby si někteří nemysleli, že finanční dar od soukromé firmy. Já si „Ne!“
„Nechci použít výraz šokovala, ale překvajsem si to vymyslel.. (úsměv) Dostal ale za všemi svými kroky stojím. Poli- ƔƔ Jaký vůbec vlastníte majetek? pila určitě.“
jsem například dopis od jedné paní ticky v tom širším slova smyslu stojím „Netvrdím, že nemám co do úst. Ale ƔƔ Jaký je váš názor na celou kauzu?
z Prostějova. Šlo o velmi krátké sdě- jinde než komunisté. Pro mě bylo dů- můj majetek je družstevní byt o veli- A ztotožňuje se s tvrzením, že jde o kolení, které mi však udělalo velkou ra- ležité, že jejich volební program v ko- kosti dvaasedmdesát a půl metru čtve- rupci?
dost. Mimo jiného mi tato občanka munální politice neobsahoval nic, co rečního. Nemám chatu ani auto. Mám „V žádném případě nebudu používat
poděkovala za všechno, co jsem pro by městu Prostějovu mohlo uškodit.“ doma pouze velkou knihovnu, mnozí slovo korupce. Z hlediska laika vidím,
ƔƔ Neudivuje vás tedy štvavá kam- mi tvrdí, že zbytečně. Toť vše.“
město Prostějov udělal.“
že oba v dobré víře přijali dar, podeƔƔ Dostalo se vám podpory i od paň, která je proti vám vedena?
ƔƔ Existuje velký předpoklad, že psali darovací smlouvu, dar z hlediska
současných či bývalých kolegů „Já mám trochu jiný pohled na politi- vaší nástupkyní v křesle primá- zákonů zdanili, přiznali jej ve svém
z komunální politiky?
ku i jednání s lidmi. Já jsem se nikdy torky bude Alena Rašková. Jaké prohlášení, které každý politik musí
„Ti mi velkou podporu vyjadřují při v životě k ničemu takovému neuchýlil. poselství jí odevzdáte?
každoročně předložit, a domnívali se,
každém setkání. Mně jde ale spíše V minulých letech jsem vždy respek- „Paní Rašková je jedna z možností na že je vše v pořádku. Z tohoto pohledu
o to, když slyším vlídná slova na svo- toval opozici, nikdy jsem jí nedával post primátora či primátorky, neří- vlastně nic netajili a vše transparentně,
ji osobu od obyčejných občanů.“
najevo nějakou nadřazenost a můj kám, že jediná. Kolegyně Alena Raš- tedy čistě vyřešili. Ovšem jak vidíte,
ƔƔ Naopak, narazil jste na něko- vztah k opozičním zastupitelům byl ková je dnes už velmi zkušená komu- celá věc se otočila proti nim...“
ho, kdo byl vůči vám kritický?
vždy korektní. Bohužel, současná ko- nální politička a má v Prostějově velmi ƔƔ Oba politiky znáte velice dobře. Je
vůbec uvěřitelné, že jsou vtaženi do takovýchto záležitostí?
„V politice je vše možné, důležité je ovšem
ptát se, kdo za tím stojí....“

“

V žádném případě se nyní nedíváte
na zlomeného člověka...

„Ne, žádného takového člověka
jsem nepotkal.“
ƔƔ A kdyby jo?
„Nevím, jak bych reagoval. Ale právo nemít rád svého bývalého primátora má každý.“
ƔƔ Možná se opakuji, ale nejsou
právě samé příznivé reakce běžných občanů signálem toho, že
kauza vytvořená jedním médiem
nemůže zhatit vše dobré, čeho jste
na radnici dosáhl?
„Jsem přesvědčen o tom, že tato vyvolaná kauza nic nezhatí. Navíc, a už jsem to
řekl, ani na vteřinu jsem po rezignaci na
funkci primátora nezauvažoval o tom, že
bych odstoupil ze všech veřejných funkcí. Zní to možná trochu sebevědomě, ale
věřím, že i nadále zůstanu prospěšným
a platným členem zastupitelstva města.

munální politika ze strany opozice se
ubírá směrem, který se ani mně nelíbí.
Z toho také vyplývají tyto pseudokauzy a následné kampaně a útoky proti
mé osobě.“
ƔƔ Myslíte si, že jde o osobní
útoky, nebo útoky s cílem rozbít
celou současnou koalici v prostějovském zastupitelstvu?
„Toto si opravdu musí posoudit
sami občané Prostějova. Ostatně,
představitelé současné opozice říkají už hodně dlouhou a nahlas, že jejich cílem je konec radniční koalice.“
ƔƔ Nyní tedy budete sedět v lavicích pro řadové zastupitele města.
Nablízku tak budete mít lidi, kteří
právě za touto kampaní proti vám
stojí. Jaký z toho budete mít pocit?
„Cítit se budu zcela normálně. Život

dobrou pověst. A pokud o to bude
stát, jsem připraven jí pomáhat.“
ƔƔ Existuje teoretická možnost,
že byste se vrátil do vedení města?
„V životě lidském je možné skoro
všechno! Ale já o tom v tuhle chvíli
skutečně neuvažuji.“
ƔƔ Závěrem jedna osobní otázku.
Co na celou kauzu s finančním darem a následné rezignaci říká vaše
rodina? Neříká vám například
manželka, abyste se už na všechno vykašlal?
„To jsem od své ženy slýchával dlouhá léta! Neustále se mě ptala, zda
mi to stojí všechno za to. A teď od
své paní slyším, že je dobře, pokud
zůstanu doma. Ale asi ji tak trochu
zklamu, nebude to přesně tak, jak si
představuje...“

ƔƔ Jaký je vůbec váš názor na štvavou
kampaň, kterou nyní vede nejmenované periodikum, jehož majitelem je
předseda hnutí ANO 2011, tedy vašeho
opozičního protivníka?
„Určitě všichni vnímají, že za poslední tři
čtyři roky se politika radikalizovala, dorostla do agresivních rozměrů a jistě na tom
mají podíl i různá média.“
ƔƔ Co říkáte na názory opozičních
zastupitelů, kteří celý případ kriminalizují, odvolávají další členy rady a chtějí
dokonce předčasné volby?
„Zde je nutné říci, že proběhly demokratické volby, byla demokraticky, podotýkám,
demokraticky vytvořena koalice, která
má vůli a chuť pokračovat dál ve své práci.
Samozřejmě opozice by si přála pád současného vedení města, což deklarovala už
na prvním zastupitelstvu. Ale k tomu, aby
byly předčasné volby, je třeba demokratické většiny, a ta v současnosti není.“
ƔƔ Dalším na řadě jste prý vy. Opozice
mluví o vašich těsných vazbách na některé firmy, očekáváte v tomto směru
jisté ataky?
„V politice musí člověk počítat s jakýmikoli ataky. O žádných vazbách já osobně
nevím, že spoustu představitelů firem

“

to i proto, že v Prostějově žiji od svého
narození, příští rok to bude padesát let.“
ƔƔ Vzhledem k tomu, že v případě
ČSSD jde o vašeho koaličního partnera
a vítěze komunálních voleb, se vás vše
bezprostředně dotýká. Jaký je postoj
hnutí PéVéčko?
„Hnutí PéVéčko je demokratické hnutí,
i když si to opoziční zastupitelé nemyslí,
my bereme současnou situaci jako realitu a vzhledem k tomu, že jsme podepsali
koaliční smlouvu, pokračujeme v naší
práci dál.“
ƔƔ Jaký vůbec očekáváte další vývoj na
prostějovské politické scéně?
„Očekávám radikalizaci ze strany opozice,
která bude dělat vše proto, aby obstrukcemi paralyzovala činnost rady i samotného
magistrátu. To vlastně můžeme sledovat
od sestavení koalice u některých frustrovaných a zhrzených opozičních zastupitelů
pořád.“
ƔƔ V zákulisí se o vás mluvilo jako
o možném nástupci Miroslava Pišťáka,
což je však politicky de facto nemožné.
Přijal byste však funkci prvního náměstka, o čemž se reálně hovoří?
„Uvidíme, jak se situace vyvine, je to otázka
jednání. Pokud by to bylo nezbytné a pro-

V politice je vše možné, důležité je
ovšem ptát se, kdo za tím stojí...

znám, to je jen výsledek mé práce, protože s firmami komunikuji jako představitel města ať se jedná o problémy
v průmyslové zóně, výkupy, či směny
pozemků, atd. Jen na okraj musím říci,
že znám i spoustu majitelů obchodů
a restaurací. (úsměv na tváři) Možná je

spěšné k chodu rady a města, pak se této
funkci nebráním.“
ƔƔ Jak se dle vás změní či nezmění situace v zastupitelstvu?
„O radikalizaci jsem již hovořil, čekám ještě
delší jednání s patřičnou příchutí obstrukcí
opozice.“

Bývalý zastupitel za ODS Radek Zacpal:

„Pan Pišťák nikdy neudělal žádnou levárnu!“

PROSTĚJOV Sám má bezmála dvacetileté zkušenosti v komunální politice.
Radek Zacpal byl až do loňského roku
členem Zastupitelstva Statutárního
města Prostějova, navíc zastával jednu
z nejvýznamnějších funkcí předsedy
finančního výboru. Na kauzu okolo
přijímání finančních darů v případech
Miroslava Pišťáka a Aloise Mačáka má
zcela vyhraněné a jasné názory, které na
rovinu řekl v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník.

Petr Kozák
Michal Kadlec
ƔƔ Co vy osobně říkáte na rezignace
Miroslava Pišťáka a Aloise Mačáka?
„Podle mého názoru je to celé hodně nešťastná kauza. Paradoxem ale je, že oba
pánové darované peníze přiznali a zdanili.

Kdyby si je vzali bez toho, bylo by to špatně. Jenomže pánové Pišťák i Mačák udělali
vše přesně podle zákona! Že to všechno
má nyní trochu jiný rozměr, je vidět v některých médiích.“
ƔƔ Miroslav Pišťák řekl Večerníku, že
rezignoval proto, aby touto pseudokauzou netrpěla pověst města...
„Řeknu vám jedno. Pana Pišťáka znám
více než dvacet let a považuji ho za
velice seriózního pána, který nikdy neudělal žádnou levárnu. V žádném případě si nemyslím, že tak slušný člověk
by si zasloužil takový konec politické
kariéry. Vnímám to tak, že v pražské
centrále ČSSD prostě neměli ty správné informace...“
ƔƔ Proč se z uvedených finančních
darů dělá taková kauza? Jednalo se skutečně podle vás o úplatky?

„Odpovím na to zcela jednoduše, do Prostějova podle mě dorazily pražské manýry!
Manýry z Poslanecké sněmovny, kde je
účelem kohokoliv poškodit či znemožnit. “
ƔƔ Jaký teď očekáváte vývoj celé kauzy?
„Vyslovím takovou kacířskou myšlenku:
já být panem Pišťákem, tak abdikuji a požádám zastupitelstvo znovu o důvěru při
opětovné kandidatuře na primátora!“
ƔƔ Prostějov je dvacet let chválen za výborné hospodaření. Nyní ale odchází
a některá média a také mnozí opoziční
zastupitelé ho vidí jako korupčníka. ..
„Politická kultura, kterou v současnosti
praktikuje určitá část opozice v prostějovském zastupitelstvu, svědčí o velkém
zklamání konkrétních jedinců, že se po
loňských volbách nedostali k moci. A od
takových lidí nemůžete čekat, že se zastanou dobrého člověka…“
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navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

„KDYBYCH TY PENÍZE PŘIJAL V IGELITOVÉ TAŠCE,

Miroslav Pišťák se Večerníku v otevřeném interview svěřil se svými poc

Exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Petr
KOZÁK
za přispění
Michala KADLECE
PROSTĚJOV Večerníku se podařilo pořídit obsáhlý rozhovor
s Miroslavem Pišťákem, který po
kauze s finančním darem přijatým od soukromé firmy rezignoval na post primátora Prostějova.
Deník Mladá fronta DNES vlastněný Andrejem Babišem nafoukl hodně velkou bublinu, kvůli
které vedoucí postavení na prostějovské radnici opustil muž
ověnčený glejtem primátora nejlépe hospodařícího města České
republiky. Úplatek? Korupce?
Nic takového. Paradoxem je, že
kdyby Miroslav Pišťák finanční
dar od soukromé firmy poctivě
nepřiznal finančnímu úřadu a také ve svém čestném prohlášení,
nedostal by se do současných
problémů...
ƔƔ Jak se vám v těchto hektických
dnech spí?
(úsměv) „Spí se mi velice dobře! Netvrdím, že situace je pro mě jednoduchá, a netvrdím, že nad některými
věcmi nepřemýšlím. Ale popravdě
řečeno, do určité míry se mi ulevilo.“
ƔƔ V čem?
„Ulevilo se mi v tom slova smyslu, že
nemusím usínat s pocitem, že jsem
ještě něco nedodělal, co je potřeba
na radnici řešit. Neprobouzím se
v noci s tím, že začnu přemýšlet, jak
některé záležitosti vymyslet. Takže,
svým způsobem se mi opravdu ulevilo.“
ƔƔ Tak jinak, jak se vám ráno vstává?
„Vstávám jako vždycky okolo páté
hodiny ranní. Na radnici ještě chodím, abych některé věci uspořádal.
A to tak, aby noví lidé, kteří budou
město vést, měli všechny věci přehledné.“
ƔƔ Ano, zpozorovali jsme, že i po
nečekané rezignaci do kanceláře
docházíte. Nabízí se otázka, proč,
když jiní by se na to už vykašlali...
„Přiznám se vám, že na takovou
otázku neumím a ani nechci odpovídat. Nerad bych, aby to vyznělo
nějak pateticky nebo frázovitě, ale
já jsem se vždycky hlásil k zodpovědnosti za všechno, co jsem udělal,
u čeho jsem byl a za co jsem odpovídal. A ten pocit zodpovědnosti u mě
přetrvává.“
ƔƔ Takže vás skutečně nenapadlo,
že zalezete do ulity s nějakým pocitem křivdy?
„Doufám, že nepatřím mezi ukřivděné lidi. Některé věci mě pochopitelně mrzí, ale že bych se kvůli nim
rozhodl definitivně nechodit na
radnici, tak v takovém stavu rozhodně nejsem. Kromě toho zůstávám
členem zastupitelstva města, což je
pořád ještě nějaká zodpovědnost.“
ƔƔ Procházíte obdobím, kdy předáváte agendu svým nástupcům.
Jak to bude trvat dlouho? A jak
vůbec odhadujete průběh příštích dnů a týdnů?
„V příštích dnech to bude vypadat
úplně stejně jako včera či předevčírem. Prostě v tuto chvíli jsem připraven dodělat ještě nějaké drobnosti
a podklady k jednáním, která ve-

dení města čekají v bezprostřední
budoucnosti. Já už od pondělí čtrnáctého září pochopitelně nemám
žádnou rozhodovací pravomoc,
takže už nic nepodepisuji. Jsou to
pro mě běžné pracovní dny s tou výjimkou, že již nenesu zodpovědnost
za věci, které se od onoho pondělí
v Prostějově staly.“
ƔƔ Takže pokud tomu dobře
rozumím, na magistrát budete
docházet do té doby, než bude
ustanoven nový primátor či primátorka?
„Ano, přesně tak!“
ƔƔ Říkáte, že už o ničem nerozhodujete. Když ale za vámi v těchto
dnech přijdou občané, snažíte se
jim vyjít vstříc?
„Pokud za mnou někdo přijde jako
za členem zastupitelstva, budu se
mu samozřejmě snažit pomoci.
Moje zodpovědnost zastupitele totiž neskončila.“
ƔƔ A přišel už někdo?
„Pravdou je, že od pondělí ještě
nikdo z občanů za mnou nepřišel.
S Prostějovany se ale denně potkávám na ulici a mám radost z toho,
když mi vyjadřují podporu. Tím
nechci říct, že za dobu svého primátorství jsem všechno dělal úplně
dobře, to teprve ukáže čas. Ale dělal
jsem vše v dobrém úmyslu a troufám
si tvrdit, že všechny tyto věci jsou
v pořádku.“
ƔƔ Po vaší rezignaci na post primátora zaznamenal Večerník
mnohé emocionální projevy politiků, ale i samotných občanů. Jak
se na celou věc díváte s týdenním
odstupem vy sám?
„Kladu si otázku, jestli jsem všechny
věci dostatečně zvážil... Jedním dechem ale znovu říkám, skutečně to
není tak, že bych kvůli tomu všemu
nespal. Když jsem se rozhodl rezignovat, nejvíce jsem se přitom díval
na svoji odpovědnost vůči městu.
Kdyby se v té pseudokauze objevilo
pouze jméno Miroslav Pišťák, tak
čert to vzal, ale ve smyslu určitého
podezření se za mým jménem objevoval titul primátora města Prostějova. Tím pádem bylo mé rozhodnutí
tak rychlé. Prostě jsem nechtěl, aby
v souvislosti s tím vším bylo moje
jméno spojováno s radnicí.“
ƔƔ Sám jste naznačil, že jste se tak
trochu unáhlil. Znamená to tedy,
že nyní s chladnou hlavou byste
se v otázce rezignace rozhodoval
jinak?
„Ne! Za svým krokem rezignovat si
stojím. Víte, jsem člověk jako každý
jiný, nejsem železný muž. Ale v žádném případě se nyní nedíváte na
zlomeného člověka! Když se dívám
za sebe, tak město Prostějov dosáhlo
celou řadu oprávněných ocenění za
své hospodaření. Jistě, i teď pozoruji, že některé věci se daly dělat jinak,
ovšem v těch zásadních záležitostech si za vším, co jsme společným
úsilím dokázali, si opravdu stojím.“
ƔƔ Pojďme nyní naostro ke kauze,
která zapříčinila vaši rezignaci.
Na veřejnosti se objevují hlasy, že
jste korupčník...
„Nechám promluvit úřední dokumenty. Tady vám předkládám darovací smlouvu, na jejímž základě
jsem dostal oněch dvě stě padesát
tisíc korun. V této smlouvě se hovoří doslova a do písmene o tom,
že dárce poskytuje finanční dar na
krytí vzniklých nákladů, na podporu
jeho mediální a PR propagace. Podle smlouvy jsem se zavázal, že takto specifikovaný dar použiji na tyto

účely. Ve smlouvě není nic o sociální
demokracii, není tam žádné datum
a nejsou v ní zmíněny ani volby.
Toto je potřeba, aby lidé, kteří mě
obviňují z korupce, slyšeli.“
ƔƔ Jak jste se v souvislosti s tímto
darem vypořádal s finančním úřadem?
„Podal jsem daňové přiznání z příjmu fyzické osoby, které Finanční
úřad Prostějov přijal 9. března 2015.
V příslušné kolonce jsem v něm přiznal finanční dar v hodnotě dvě stě
padesáti tisíc korun a odvedl jsem
z něho řádnou daň.“
ƔƔ Přiznal jste tento dar ještě
v nějakém jiném úředním dokumentu?
„Ano. Protože je to moje povinnost,
tak jsem ho uvedl ve svém čestném
prohlášení, což je oznámení o jiných
výkonech, příjmech a darech. Toto
prohlášení jsem podle zákona vyplnil 30. června 2015 a předal tajemníkovi Magistrátu města Prostějova.
Tímto jsem tedy splnil další zákonnou povinnost.“
ƔƔ Pořád mi uniká, co je tedy na
tom trestného…
„Někdo těm penězům říká dar, a že
jsem takový dar neměl vůbec přijmout. Nicméně já jsem ho přijal,
ale přiznal jsem ho a řádně zdanil.
A znovu opakuji, je to dar od firmy,
která není v žádném vztahu k městu
Prostějovu. Nikdy nežádala nebo
nehlásila se o žádnou městskou
zakázku. V tomto ohledu se tedy
mohu jen zasmát, když někdo hovoří o korupčním jednání.“

“

licií, nebo jiným orgánem činným
v trestním řízení.“
ƔƔ Vy si opravdu myslíte, že tuto
kauzu bude šetřit policie, nebo že
se snad dostane až k soudu?
„Nevylučuji to. Ale říkám, že každý,
kdo přichází s takovými přáním, tak
si vymýšlí. A kdo si vymýšlí, tak dokonce lže!“
ƔƔ Zastáváme názor, že celá tato
kauza dává návod politikům, že
podobné dary nemají přiznávat.
Co vy na to?
„Jistě, kdybych ty peníze převzal
v igelitové tašce, tak jsem měl dnes
pokoj. Ale ani dárce, ani já sám jsme
to takto řešit nechtěli. Řešili jsme
to formou řádné darovací smlouvy.
Firma zahrnula těch dvě stě padesát
tisíc korun do svého účetnictví, já
jsem je přiznal a řádně zaplatil daň.“
ƔƔ Takže jediným problémem je,
že jste zmíněný finanční dar „neprohnal“ přes stranickou pokladnu. Je to tak?
„Podle mě to není problém. Každý,
kdo nahlédne do darovací smlouvy,
tak si přečte, že jde o dar Miroslavu
Pišťákovi. Nikomu jinému!“
ƔƔ Tak v čem je proboha problém? Co vás tedy přimělo k rezignaci?
„Moje zkušenost hovoří o tom, že
válčit s novinami nemá v určitém
okamžiku žádný smysl.“
ƔƔ A vy si myslíte, že síla MF Dnes
je v Prostějově opravdu tak velká?
„Nevím, jaká je její síla... Ale co se
v těchto novinách objevilo, tak zcela jasně naznačilo, že se mnou není

v koutě a brečet, jak mi všichni ublížili. Nechci, aby to znělo arogantně,
ale moje role v komunální politice
nekončí!“
ƔƔ Tím jste mi nahrál, podle určitých informací Večerníku by váš
odchod z radnice nemusel být definitivní. Je to tak?
„Opakuji, že zůstávám členem zastupitelstva, jsem předsedou jedné
z komisí rady města a mám pověření
zastupovat město Prostějov ve spolku Prostějov olympijský. Tady všude
moje aktivní přítomnost nekončí.
Jestli se zastupitelstvo nějak v budoucnu rozhodne, a to v žádném
případě nechci předjímat, pověřit
mě nějakými dalšími úkoly, já se
tomu pochopitelně bránit nemohu.
Víte, určitý problém vidím v tom, že
se právě nacházíme v náročné fázi
přípravy rozpočtu pro rok 2016. A ať
už budu v jakékoliv pozici, budu se
pochopitelně velmi aktivně na této
práci i nadále podílet. Byla to vždycky moje práce a do určité míry i jako
řadový zastupitel se budu na tvorbě
rozpočtu města podílet. Ostatně,
počítám i s tím, že sami kolegové mě
o to snad možná dokonce požádají.“
ƔƔ Předpokládám, že něco takového nepotvrdíte. Ale přesto, vrátíte se někdy do vedení města?
(smích) „Teď, v tomto okamžiku
o tom neuvažuji!“
ƔƔ Budete se nějak podílet na výběru nového primátora a nových
členů rady města?
„Budu se na těchto věcech podílet
jako řadový zastupitel, to znamená

Nebudu ukřivděně sedět v koutě
a brečet, jak mi všichni ublížili!

ƔƔ Co říkáte na názory lidí, že
přijmout takový dar od soukromé
firmy bylo přinejmenším neetické?
„Bylo by neetické, kdyby převzetí
peněz bylo spojeno s nějakým závazkem vůči té firmě. A to skutečně
nebylo!“
ƔƔ Kritici vám ale vyčítají vazbu
na radního a vašeho kolegu Bedřicha Grulicha, který je významným zástupcem této firmy. Ten
obsadil místa v dozorčích radách
v městských společnostech...
„Všichni, kteří toto kritizují, mi přisuzují takřka nadpřirozené schopnosti! O jmenování pana Grulicha
do dozorčích rad nerozhodoval primátor, ale celé zastupitelstvo. Nad
podobnými spekulacemi já jen
mohu pokrčit rameny a myslet si
cokoliv...“
ƔƔ Zveřejníte někdy, na co přesně
jste oněch 250 000 korun použil?
„Jsem připraven, pokud budu nějakým orgánem státní správy o to požádán, doložit všechno do poslední
koruny.“
ƔƔ Můžete pro Večerník již nyní
prozradit alespoň část nákladů,
které jste vydal z tohoto finančního daru?
„Mimo jiné jsem například podpořil
prostějovský sportovní klub, aby se
mohl zúčastnit akce mimo území České republiky. Považuji to za správný
krok, na který mám doklad. Ostatně
stejně jako v dalších případech.“
ƔƔ Tyto všechny darovací smlouvy jste ochoten také zveřejnit?
„Opakuji, zveřejním je všechny, jakmile k tomu budu vyzván buď po-

něco v pořádku. Rezignací jsem to
řešil proto, že jsem citlivý na to, aby
město Prostějov neutrpělo žádné
problémy v souvislosti se mnou.
A znovu vám říkám, tou rezignací
se mi do určité míry ulevilo. Ale na
druhé straně, já nebudu věčně někomu ustupovat!“
ƔƔ Nezlobte se, ale právě vaše rezignace vypadá jako ústup na celé
čáře...
„Někdy je lépe takticky ustoupit, ale
není to ústup definitivní!“
ƔƔ Vy jste byl většině Prostějovanů vzorem, a stále jste. Myslíte
si, že vaše rozhodnutí odstoupit z funkce je příkladem pro ty,
kterým bylo ukřivděno a kteří by
měli bojovat?
(zamyslí se) „Možná že není. Víte,
také jsem hodně přemýšlel o tom,
jestli jsem udělal dobře. Ale za svým
krokem rezignovat na funkci primátora si stojím a nesu za něj plnou odpovědnost. I já jsem člověk se všemi
klady a zápory.“
ƔƔ Co je na tom pravdy, že jste
byl k rezignaci donucen z pražské
centrály ČSSD?
„K rezignaci jsem se rozhodl já
sám!“
ƔƔ Takže žádné tlaky ze směru od
Bohuslava Sobotky nebyly?
„To v tuto chvíli nechci komentovat.
Jak už jsem několikrát řekl, za to rozhodnutí nesu odpovědnost já sám.“
ƔƔ Přesto se ale většina občanů
Prostějova diví, jak rychle vás,
velmi úspěšného primátora, hodila ČSSD přes palubu...
„To není pravda! Navíc já nepatřím
k těm, kteří budou ukřivděně sedět

jedním hlasem z pětatřiceti. Jsem
také předsedou klubu zastupitelů
ČSSD a zatím jsem neslyšel žádný
hlas, že by mě kolegové chtěli z této
funkce odvolat.“
ƔƔ Koho sám za sebe vidíte v pozici nového primátora a členů
rady města za vás a za Aloise Mačáka?
„To jsou právě věci, na kterých se
jako jeden ze členů klubu ČSSD
budu podílet. Tipů na konkrétní
jména mám několik, ale znovu říkám, počkáme si, až je budeme projednávat na širším grémiu prostějovské sociální demokracie.“
ƔƔ Jak celá kauza okolo vás a kolegy Mačáka může ovlivnit další dění
v zastupitelstvu? Neohrozí to nějak
současnou radniční koalici?
„To snad může zůstat jen zbožným
přáním určitých lidí. V tom jim bránit nemohu. Pro mě samotného je
zásadní jedna věc! Byl jsem jedním
z tvůrců programového prohlášení
rady města a i nadále budu podporovat vše, co v tomto prohlášení je
zakotveno. Nevidím nejmenší důvod k tomu, aby v programových
záležitostech došlo k nějaké změně.“
ƔƔ Neuvažoval jste o tom, že byste
stejně jako Alois Mačák odstoupil
ze všech veřejných funkcí?
„Ne, to mě skutečně ani na vteřinu
nenapadlo.“
ƔƔ Čím si vysvětlujete, že se Alois
Mačák zřekl všech funkcí, a to jak
na kraji, tak v prostějovském zastupitelstvu?
„To je jeho rozhodnutí, za kterým si
zase stojí on. A já ho nemíním nijak
komentovat.“
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Rada poprvé
bez primátora

Pozor na uzavírku!

ƔƔ Opozice nelenila a hned se vytasila s požadavkem, že by se měly
uskutečnit předčasné volby.
„Nechci se vyjadřovat k prohlášením
některých opozičních zastupitelů, ale
použijme obyčejnou matematiku.
K tomu, aby mohly být vyhlášeny
nové volby, musí počet koaličních zastupitelů klesnout pod osmnáct členů.
A počítejte, kolik členů má opozice.
Pořád je to osmnáct ku sedmnácti
a nic nenasvědčuje tomu, že by to
mělo být nějak jinak.“
ƔƔ V úterý 22. září zasedá rada
města. Předpokládám, že ji povede první náměstkyně Alena Rašková. A co vy, zúčastníte se tohoto
jednání?
„Já se pochopitelně nebudu zúčastňovat jednání rady, jedině že by o to některý z kolegů stál. Budu docházet na
radnici do té doby, než budou dokončeny všechny předávací protokoly.“
ƔƔ Nyní má ale rada města o dva
členy méně. Není to komplikace?
„Není to žádný problém. Předpokládám, že i v dočasně oslabeném počtu se rada města bude držet svého
programového prohlášení.“
ƔƔ Je nyní ten pravý čas, aby koalice prokázala svoji sílu a jednotu?
„Věřím, že koalice ukáže, že problémy umí řešit a jak jsem již řekl, že
stojí za programovým prohlášením
rady města. Je pravda, že když se
vyskytnou problémy, ukáže se pravý charakter lidí. A já očekávám,
že nyní se prokáže dobrý charakter
všech členů koalice.“
ƔƔ Do redakce Večerníku za ten
uplynulý týden nedošel ani jeden
negativní dopis či ohlas na kauzu
spojenou s vámi či Aloisem Mačákem. Naopak se k nám dostala spousta reakcí Prostějovanů,
kteří nechápou, proč jste vlastně
odstupoval. Říkal jste, že k vám
osobně dorazily ohlasy lidí na vaši
podporu. Co k tomu můžete říct?
„Jsem člověk z masa a kostí, takže
musím přiznat, že mě to dojalo. Za
podporu jsem opravdu rád. Dobře si uvědomuji, že ne každému se
musí líbit, jakým způsobem jsem
řídil město. Několik lidí mi například vytýkalo, že při řízení jednání
zastupitelstva jsem příliš měkký a že
bych měl být razantnější. To připou-

Ze zastupitelstva odchází také
Věra Palacká (Změna pro Prostějov)

RYCHLÝ
VEČERNÍK

Prostějov (pk) - Další jednání Rady
města Prostějova je na programu
zítra, tj. v úterý 22. září. Hned na
úvod dojde na prohlášení nových
členů zastupitelstva, následně dojde na návrh změny organizačního
řádu magistrátu, projednána bude
okružní křižovatka na náměstí Padlých hrdinů a také převod
movitého majetku z RG a ZŠ ve
Studentské ulici na Sportcentrum
DDM. Dojde také na vyhlášení
záměru pronájmu nebytových
prostor v objektu na ulici Vápenice 3 a debatu o prodeji dřevěných
soch ze sympozii Hany Wichterlové. U jednání nebude poprvé
primátor Miroslav Pišťák ani Alois
Mačák.
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zpravodajství

Prostějov (red) - Motoristé se musí
připravit na další uzavírku komunikace. Ve dnech od 20. září 2015
až do 10. října 2015 je částečně
uzavřena ulice mezi Přikrylovým
náměstím a ulicí Martinákova
z důvodu stávající rekonstrukce
vodovodu. Jednosměrně bude
možné jezdit ve směru od Kostelce
na Hané do centra města Prostějova, opačný směr využije objížďku přes ulice Plumlovská, Lady
a U Stadionu.

Dividendy
pøinesly miliony
Prostějov (red) - Statutární město
Prostějov získalo do své pokladny značnou částku za svůj podíl v obchodních
společnostech FTL - First Transport
Lines Prostějov a .A.S.A. TS Prostějov.
Vyplacené dividendy za rok 2014
činí 2,56 milionu korun. Zatímco
z FTL, kde má město deset procent,
jde o 171.640,50 korun, mnohem
vyšší částku k vyplacení odsouhlasila
valná hromada obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, kde má město
pětadvacetiprocentní podíl. „Dosažený čistý zisk činil 1.803.447,76 korun
a podíl na čistém zákonném rezervním fondu ve výši 586.782,98 korun,
což bylo celkem 2.390.230,74 korun,“
prozradil dnes již ex-primátor Miroslav
Pišťák.

Odstávka na
odboru dopravy
Prostějov (red) - Magistrát města
Prostějova upozorňuje občany, že
dne 24. září 2015 bude na Odboru dopravy v Křížkovského ulici
po celý den přerušena dodávka
elektrické energie. Z toho důvodu
bude odbor dopravy uzavřen.

Jména zesnulých
lze vtesat do kamene

Foto: Magistrát města Prostějova

Prostějov (red) - Vsypová loučka u kolumbária je nově doplněna
o mramorovou desku. Pozůstalí, kteří využijí anonymní uložení
ostatků svých příbuzných, tak mohou zde jejich památku zvěčnit.
Okolí ještě čeká estetická úprava.
„Jde o to, že někteří lidé nechtějí
mít místo vsypu zcela anonymní.
Mohou proto jméno svých příbuzných nechat vytesat do kamene.
Písmo bude jednotné. Pozůstalí
mají alespoň touto formou možnost připomenout své příbuzné,“
uvedl náměstek prostějovského
primátora Jiří Pospíšil a dodal, že
i toto pohřebiště, kde nejsou samostatné hroby a urny, může působit
důstojně a upraveně. A vše se stihlo
ještě před dušičkami. Pozůstalí si
mohou objednat nápis se jménem
a daty narození a úmrtí příbuzného
u správce hřbitova. Vzpomínková
deska přišla město na 25 773 Kč.

„Čekala jsem větší spolupráci...“

●● Jaké jsou konkrétní důvody
vašeho odstoupení ze zastupitelstva?
„Po konzultaci s lékařem odcházím
ze zdravotních důvodů. Nejedná
se o chorobu, která by mě bezprostředně ohrožovala na životě,

nicméně pro mé zdraví to tak bude
určitě nejlepší. Jen bych chtěla vyvrátit tvrzení, že mě vyčerpávalo
studium materiálů k zastupitelstvu.
Na mém rozhodnutí se spíše podepsalo celkové psychické vyčerpání.
Práce ředitelky Domova pro seniory je časově náročná a už toho na
mě prostě bylo moc.”
●● Jste známá i jako bývalá šéfka
Dobrovolnického centra Adra.
Jak hodnotíte své působení v zastupitelstvu?
„Ráda dělám smysluplné i prospěšné věci. V zastupitelstvu jsem chtěla využít své zkušenosti a znalosti ze
sociální oblasti tak, aby se zlepšily
služby pro občany Prostějova. Velice mě mrzí, že se mi to příliš nepovedlo...“
●● Proč?
„Na zastupitelstvu se velmi podrobně probírala docela jiná témata než
právě sociální služby, takže jsem ani
nedostala šanci být v tomto směru nějak přínosná. Celkově jsem si

myslela, že vše bude o větší vzájemné spolupráci. Jenže tomu bylo poněkud jinak...“
●● Budete ještě někdy v budoucnu kandidovat?
„Rozhodně ne. Navíc v lednu 2017
dosáhnu důchodového věku. Pokud
nyní ze zastupitelstva odcházím ze
zdravotních důvodů, nepovažuji za
vhodné, abych se vracela jako důchodkyně.“ (pousměje se)

PROSTĚJOV Po Věře Palacké, která
na post prostějovské zastupitelky rezignovala, měla nastoupit Eva Zatloukalová. Ta ovšem z časových důvodů
přenechala místo Petru Lyskovi, který se na kandidátce Změny pro Prostějov objevil jako člen Pirátské strany.
„Funkci zastupitelky jsem musela odmítnout. Učím na Základní škole Edvarda Valenty, kromě toho na částečný

úvazek pracuji v Ekocentru Iris a navíc
jsem nedávno začala působit v pěveckém sboru. Mimo to jsem byla na takovém místě kandidátky, že jsem nečekala, že bych se do zastupitelstva mohla
dostat. Chtěla jsem spíše podpořit jiné
lidi, kteří za Změnu pro Prostějov kandidovali,“ vysvětlila Večerníku důvody,
proč neusedne do uvolněného zastupitelského křesla Eva Zatloukalová.

Řada tak přišla na dalšího v pořadí z kandidátky Změny pro Prostějov, kterým je
Petr Lysek. S čím hodlá vstoupit do komunální politiky? „S vědomím že budu
muset v sobě najít dostatek pevných
nervů. A taky ze zodpovědnosti vůči
voličům, kteří nám dali hlas na základě
programu, jež se snažíme prosadit,“ reagoval pro Večerník Lysek, který chce
zejména přispět k větší transparentnosti

PROSTĚJOV Uznávaná ředitelka Domova pro seniory
v Soběsukách Věra Palacká
(Změna pro Prostějov) opouští Zastupitelstvo města
Prostějova. Podle pořadí na
kandidátce ji měla původně nahradit šéfka prostějovského Ekocentra Iris Eva
Zatloukalová, která však tuto
možnost odmítla (více na jiném místě této dvoustrany - pozn.red.). Věru Palackou požádal
Večerník o rozhovor vysvětlující svůj krok.

Martin Zaoral

Foto: archiv V. Palacké
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ZAMĚSTNALA TŘI HASIČSKÉ VOZY
PROSTĚJOV Hned tři hasičské
vozy vyrazily uplynulý čtvrtek před
patnáctou hodinou k nahlášenému
požáru paneláku v Anglické ulici.
Příčinou byla zapomnětlivost jednoho z místních obyvatelů.
Událost vedenou jako požár
ve výškové budově měli hasiči
nahlášenu přesně ve čtvrtek
17. Září 14.40 hodin. Z okna jednoho z bytů se valil kouř. Do Anglické

ulice se vydaly tři hasičské jednotky.
„Hasiči vstoupili do uzavřeného
a silně zakouřeného bytu, ve kterém
se v té době nikdo nenacházel.
Příčinou zakouření byly potraviny
zanechané na plotně v kuchyni.
Došlo k odvětrání bytu i chodby.
K větším škodám nedošlo,“ popsala
celou událost pro Večerník Vladimíra
Hacsiková, tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje.
(mls)

BYLI J
S
U TOH ME
O

Čtvrteční zásah hasičů v Anglické ulici budil zájem širokého okolí.

Foto: Martin Zaoral

Novým zastupitelem bude „pirát“ Petr Lysek

Hodiny na sídlišti E. Beneše
Na slavnostní otevření přijede i otec

magistrátu. „Bylo by velmi žádoucí, aby
z veřejných prostředků neprofitovalo
jen pár vybraných sportů spojených
s několika málo jedinci s dobrými styky,
ale aby se zvýšil především počet aktivních sportovců z řad dětí a mládeže. Je
smutné, že ač se Prostějov často chlubí
tím, že je městem sportu, dle statistik
má jeden z nejmenších podílů aktivních sportovců na počet obyvatel,“ tvr-

dí Lysek, který však přiznává, že v této
věci není velkým optimistou. Nový
zastupitel se bude muset vyrovnat
s jednáním zastupitelstev, která končívají často pozdě v noci. „Samozřejmě
to nebude jednoduché, nicméně jednou jsem se rozhodl vstoupit do veřejného života a tak se budu muset naučit
i účelněji organizovat svůj čas,“ uzavřel.
(mls)

››› ZASTUPITELÉ, K VÌCI! ‹‹‹

„Úspěch se u nás často
devítiletého Jakuba neodpouští! Bohužel...“
ZAVRAŽDĚNÉHO

PROSTĚJOV Nové čtyřstranné
podsvícené hodiny ve tvaru domečku opatřené bezpečnostním hlásičem s přímým spojením na městskou policii a záchrannou službu se
od minulého týdne nachází na sídlišti E. Beneše v Prostějově.
V pořadí již čtvrté hodiny svého druhu
vyrostly u dětského hřiště za prodejnou Elektro Spáčil, ty první se nachází
v Hybešově ulici, další pak v Kolářových sadech a třetí můžeme najít u nové
nemocnice. S tím, co hodiny vše umí,
budou ve středu 23. září seznámeni
žáci nedaleké základní školy na ulici
E. Valenty.
„Při této příležitosti nás přijede podpořit i náš patron generálmajor Hynek
Blaško. Jeho tehdy devítiletého syna
Jakuba před sedmi lety oslovil právě
na dětském hřišti v Havlíčkově Brodě
slovenský dělník. Následně jej z hřiště
odvedl, znásilnil a zavraždil,“ prozradila
Večerníku Jana Kostelníková, předsedkyně občanského sdružení Přijdu včas,
které za vybudováním hodin u dětských hřišť stojí.
Jejich fungování představí ve středu prostějovští strážníci, DDM Prostějov pak
POZOR,

Martin Balák se nechce sám před sebou stydět

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC

V pořadí čtvrté hodiny s hlásičem najdete na novém dětském hřišti, které se
nachází za prodejnou Elektro Spáčil.
Foto: archiv Jany Kostelníkové

PROSTĚJOV Známý lékař
Martin Balák (na snímku) je
v Zastupitelstvu Statutárního
města Prostějova nováčkem.
Do vrcholného orgánu magistrátu jej katapultovaly hlasy
voličů před volbami nově
vzniklého hnutí PéVéčko.
A právě tento muž se stal
dalším respondentem našeho pravidelného seriálu
rozhovorů. Jak on sám po
necelém roce v komunální
politice říká, každý si nyní může
udělat obrázek o tom, jak
a kdo pro město nejen na půdě
zastupitelstva pracuje...

při této příležitosti připraví pro děti nejrůznější soutěže. Na vznik posledních
tří z celkem čtyř z nich finančně přispěla
i prostějovský magistrát. „Smyslem projektu je zvýšit bezpečnost na dětských
hřištích, připomínat dětem včasné
návraty domů, zajistit včas lékařskou
pomoc a také naučit děti pečovat o své
okolí,“ nastínila dlouhodobé cíle Jana
Kostelníková.
(mls) ●● Poslední jednání zastupitelstva se znovu vydatně protáhlo.
Co jste říkal na opakující se a často
neplodné diskuze?
„Musím říct, že první, možná i druhé
zastupitelstvo mě hodně překvapilo,
ale nyní již jsem na delší průběh
PRO KLIENTY SOUKROMÉ
připraven. Přečetl jsem si vyjádření
I OBCHODNÍ PREZENTACE
pana kolegy Nevrly o tom, že průPokud si zadáte v týdnu
běh posledního jednání byl ukázkou
jemné manipulace. Nad tím se lze
od 21. do 25. září 2015
snad jen pousmát. Každý, kdo zastuřádkovou inzerci v době
pitelstvo sleduje, si jistě udělá svůj
obrázek sám...“
od 12:00 - 13:00 hodin
●● Stále bez výsledku se jedná
získáte slevu
o osudu hlavní budovy Jezdecnavštivte redakci Večerníku Olomoucká 10, nebo pošlete e-mail:
kých kasáren. Má se podle vás zainzerce@vecernikpv.cz či volejte 582 333 433, 608 960 042
chovat nebo naopak zbourat?

ŠŤASTNÁ HODINA

50 %

„Diskusi kolem Jezdeckých kasáren
pozoruji velmi pečlivě. Vnímám ji
spíše jako politikum než bitvu jasných a věcných argumentů. Na jasnou otázku jasná odpověď. Já sám za
bourání celé
sebe jsem zastáncem zbourání
klého prostobudovy a využití vzniklého
návám, že jde
ru k jiným účelům. Uznávám,
o monumentální objekt,t, který však
kou hodnotu
nemá výraznou historickou
bře představit
a nedovedu si dost dobře
ekonomicky únosnou rekonstrukci,
ravdu účelné
kdy budova bude mít opravdu
a dlouhodobě udržitelnéé využití.“
●● Schvalovaly se také
ké finanční
dotace. Nemáte pocit, žee mezi opouje nenávist
zičními zastupiteli panuje
k tenisovému klubu?
„Nenávist je asi příliš silné slovo,
el, úspěch
spíše nevraživost. Bohužel,
nis k Prose často neodpouští. Tenis
stějovu neodmyslitelně patří
nou
a dělá městu neocenitelnou
ní
reklamu. Jeho sportovní
úspěchy na té nejvyšší
úrovni, ale i v oblasti
mládeže není snad potřeba ani připomínat.
Nevidím jediný důvod,
proč klub takového ražení nepodporovat.“
●● Myslíte si, že projekt Olympijského sportovního centra je pro
naše město prospěšný?
„Jsem velmi rád, že tento projekt
vznikl a bude realizován právě
v Prostějově. Nemám pochyby
o jeho prospěšnosti pro město
a jeho obyvatele. Jde o projekt, který je zaměřen na mládež a výchovu
budoucích reprezentantů. A věřím,
že každé jiné město nám ho bude
jen závidět.“

●● Jste známý lékař, proto otázka
z tohoto oboru. Je vůbec nějaká
šance, že Prostějov bude mít vlastní zubní pohotovost?
„Šance existuje vždy, ale v dohledné
době si myslím, že provozování stálé zubní pohotovosti v Prostějově je
organizačně i finančně nereálné.“

●● Jste také členem PéVéčka. Jak
podle vás toto hnutí obstálo za
necelý rok v roli koaličního partnera?
„Doufám, že v prvním roce jsme jako
koaliční partner obstáli velmi dobře,
ale toto hodnocení spíše přísluší našim voličům. Mnozí z nás jsou nováčci
v komunální politice, ale snažíme se
pracovat tak, abychom se za svou
práci, názory a postoje nemuseli sami
před sebou a ani před těmi, kteří nás ve
volbách podpořili, stydět...“

Pondělí 21. září 2015
www.vecernikpv.cz

INFORMUJE
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10 infoservis
Konstelace hvězd Prostějova
Po dlouhé době se Prostějované začnou více zajímat o domácí politiku.
Na radnici se koná zemětřesení, jeho důvody se budou živě probírat v
každé hospůdce či sebelepší restauraci. Jediné štěstí, že nejen politikou živ
je člověk...

Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele
BERANI - 20.3. až 18.4. Na všechny
strany budete házet úsměvy, ve svém
nitru ale budete cítit značnou nervozitu. Vám totiž reálně hrozí velký problém v zaměstnání, není vyloučeno,
že si budete muset hledat jinou práci.
Úsměv ale nezahazujte.
BÝCI - 19.4. až 19.5. Kdo nic nedělá,
ten nic nezkazí! Možná vaše činy tohoto týdne nebudou mít stoprocentní výsledky, ale to vás nesmí odradit.
Zůstaňte i nadále aktivní ve svých snahách, určitě nebudete litovat. Během
víkendu si ale odpočiňte.
BLÍŽENCI - 20.5. až 19.6. Nebuďte
lhostejní k tomu, co se děje ve vašem
okolí. Je pravda, že byste měli konečně
pečovat o své vlastní blaho, nicméně
události v zaměstnání i ve společnosti
se budou týkat i vás. Nestrkejte hlavu
do písku.
RACI - 20.6. až 21.7. Možná by stálo
za úvahu změnit životního partnera,
těch krizí ve vašem vztahu už bylo
dost! Měli byste uvažovat i o tom, že
byste nějaký čas zůstali sami a utříbili
si svoje myšlenky. Potřebujete klid ve
svém vlastním životě.

LVI - 22.7. až 21.8. Vaše nedochvilnost
se vám v tomto týdnu vymstí. Přijdete
pozdě na schůzku, která měla být pro
vás životní šancí. Nedivte se, že na vás
nikdo nepočkal. Pokud chcete všechno zachránit, honem všechny dotyčné
obvolejte a omluvte se.
PANNY - 22.8. až 21.9. Konečně si
vyřešíte soukromý problém, který
vás tížil už několik měsíců. Rázem se
uvolníte natolik, že se začnete věnovat
i běžným životním radovánkám. Vaši
změnu v chování ocení i kolegové,
kteří za vás makali.
VÁHY - 22.9. až 21.10. Vaše sebevědomí dostane v těchto dnech pořádnou trhlinu. To, na čem jste si zakládali, bude rozmetáno lidmi, kteří vám
házeli klacky pod nohy už v minulosti.
Nenechte se vykolejit a přejděte do
rázného protiútoku.
ŠTÍŘI - 22.10. až 20.11. Občas byste
se měli objevit doma, vaše výmluvy
na pracovní vypětí už lezou rodině na
nervy. Přitom sami víte, že v zaměstnání poslední dobou tolik práce nemáte, ale svůj volný čas raději trávíte
po hospodách... Děláte chybu.

STŘELCI - 21.11. až 20.12. Tento týden moc nesedejte za volant. Jednak
vám hrozí nebezpečí havárie, druhak
byste vzhledem ke svému zdraví měli
více chodit pěšky. Nebuďte líní, auto
nechejte v garáži a vydejte se na cestu.
Samozřejmě o trochu dřív...
KOZOROHOVÉ - 21.12. až 19.1.
Pohádáte se s nejlepším kamarádem,
což pro vás samotné bude obrovský
šok. Dalo se to ale čekat, v poslední
době jste si přestávali rozumět. Nečiňte ale unáhlená rozhodnutí, žádná
bouřka netrvá věčně.
VODNÁŘI - 20.1. až 18.2. Problémy
vám už přerůstají přes hlavu. Hodně
dlouho budete váhat, komu se s nimi
svěřit. Nevybírejte si nikoho z kolegů,
žádný z nich totiž není onou pověstnou tichou vrbou. Popovídejte si
s rodiči, ti nikomu nic neprozradí.
RYBY - 19.2. až 19.3. Měli byste daleko více sportovat. Možná si to neuvědomujete, ale začínáte pěkně nabírat
zbytečné kilogramy, navíc vám ochabují svaly, kterými jste se dříve tolik
pyšnili. Začněte běhat a kombinujte
to s tenisem.

nákupní servis
pro vás

Ve čtvrtek 1. října 2015 se v Národním domě od 9:00 hodin
uskuteční seminář Pracovnělékařské služby z pohledu
zaměstnavatele v roce 2015.
Seminář realizujeme tradičně
ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého
kraje, jehož zástupce bude po
celou dobu konání akce přítomen a připraven zodpovídat
dotazy účastníků.
Přednáší Robert Křepinský - člen
Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předseda
Stálého výboru pro legislativu při
Radě vlády pro BOZP, předseda

úterý 22. září: Fanderlíkova (Kostelecké - Fanderlíkova 37) * J. B. Pecky * Krapkova * Krapkova vnitroblok
a u garáží * Floriánské nám. * Hliníky * J. B. Pecky – vnitroblok * Krapkova - parkoviště (vpravo k U Stadionu) *
Fanderlíkova - parkoviště (Fanderlíkova 17 – 21) * Krapkova - zálivka (vlevo k U Stadionu) * Resslova
středa 23. září: Pernštýnské nám. * Kravařova * Fügnerova * Skálovo nám. * Školní * Školní-parkoviště * Šerhovní (Vápenice - Školní) * Kramářská * Blahoslavova * Vápenice * Smetanovy sady * Jiráskovo nám.
středa 24. září: Palackého * Palackého -cyklostezka * Podjezd + parkoviště * Podjezd-cyklostezka * Vodní parkoviště (parkoviště u Mlýna) * Vodní * Vodní-cyklostezka * průchod Vodní - Žeranovská * Žeranovská parkoviště
* Žeranovská * Žeranovská-vnitroblok * Knihařská * U Spořitelny * Žižkovo nám. * Žižkovo nám.-parkoviště *
Poděbradovo nám. + parkoviště před KB

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

Hamé paštika
Májka 48g

10,90

-

10,90

10,90

10,90

10,90

Hamé Ďábelské
tousty 180g

33,90

-

36,90

29,90

26,90

29,90
(120g)

Hamé paštika
Svačinka 48g

10,90

-

11,50

10,90

10,90

10,90

Fazole v tomatě
konzerva 415g

-

12,90

37,90

37,90

37,90

37,90

Vepřové maso
konzerva 400g

40,90

29,90

44,90

26,90

56,90

44,90

Hovězí ve vl. šťávě
konzerva 400g

48,90

-

-

46,90

46,90

46,90

Hledej a najdi
nás i na webu

Minule jsme monitorovali drobné svačinky, dnes zde máme nabídku pro
pořádné chlapy. Nejlevnější ďábelské tousty od Hamé koupíte v Tesku, pro
vepřové maso v konzervě se stavte v Kauflandu a fazole v tomatě se pak vyplatí vzít v Lidlu. Takovou Májku nabízí všechny markety kromě Lidlu za
stejnou cenu, vedle Billy je na tom zbylé kvarteto stejně i se Svačinkou. Hovězí ve vlastní šťávě stojí navlas totožně v Kauflandu, Tesku i Penny marketu.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden ve středu 16. září 2015

www.vecernikpv.cz

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: Němčice nad Hanou
Dne: 5. 10. 2015 od 7:00 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Němčice
nad Hanou - regulační stanice RWE
Obec: Čelechovice na Hané
Dne: 5. 10. 2015 od 7:00 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Čelechovice s ulicemi Hliníky celá,
od ul. Hliníky ul. Příční oboustranně po č. 134 vč., Cukrovarská po č.
345. vč., Hlavní po č. 5 a 32. Vč., celé
ul. Trávníky, Nádražní, Zahradní vč.
ČD.
Obec: Ludmírov, Dětkovice,
Kladky, Bělá, Upolín
Dne: 6. 10. 2015 od 7:30 do 12:30
hodin. Vypnutá oblast: celé obce
vč. podnikatelských subjektů: Ludmírov, Dětkovice, Kladky, Bělá,
Upolín Odběratelské TS: Kladky
5. v ZD, Kladky Oskar, Kladky škola
v přírodě

Obec: Prostějov
Dne: 6. 10. 2015 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: jednostranně část ul. Česká od č.14 po č. 38 a
Rostislavova č. 12.
Obec: Bílovice, Lutotín, Lešany,
Zdětín, Ohrozim, Mostkovice
Dne: 7. 10. 2015 od 7:30 do 14:00
hodin. Vypnutá oblast: celé obce
Bílovice, Lutotín, Lešany, Zdětín,
Bělecký mlýn vč. chatových lokalit,
Ohrozim, Mostkovice - areál firem
FORTE a.s. vč. FVE elektráren,
část Stichovice s ul. Ohrozimská,
Hlinická, V Proluce, Nábřežní,
Pěší, Za Stodolami č. 534- 561, ul.
Prostějovská od ul. Nábřežní po č.
219 včetně, část ul. Stichovická od
ul. Ohrozimská po konec obce sm.
Plumlov (mimo č. 460), dále celá
lokalita chat od Stichovic, hráze a
Letního kina (včetně) po chaty č.
1145, 1135 (vedle jachtklubu).
Obec: Vícov
Dne: 8. 10. 2015 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Vícov - ve směru od Plumlova uli-

Pozvánky na naše semináøe

22. září - POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ
POMOCI V TERÉNU I NA
PRACOVIŠTI – přednáší Mgr.
Martina Papšová
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

... tentokrát ze sortimentu: KE SVAČINĚ...

Naše RESUMÉ

Pracovní skupiny pro stanovení
expozičních limitů v pracovním
prostředí při Radě vlády pro
BOZP, odborný poradce Pracovního týmu pro bezpečnost práce
Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Seminář je zaměřen
hlavně na praktické zkušenosti
z aplikace zákonů ČR k dané tématice.
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

ce vlevo od č. 136 a 219 po č. 197
a 134, 109, dále spojovací ulice s
č.198, 181, 214, 213 a 173.
Obec: Kralice na Hané
Dne: 8. 10. 2015 od 07:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: areál fy. Navos, a.s., Kralický Háj 322, Kralice
na Hané.
Obec: Ptenský Dvorek
Dne: 9. 10. 2015 od 7:30 do
11:30 hodin. Vypnutá oblast:
část Ptenského Dvorku ve směru
od Suchdola od č. 59, 253, 160,
a dále omezené čísly 327, 317, 1,
62, 413, 92, 96. Celá ulice k nádraží ČD, dále ulice s č. 80 a vývod
pro chaty s č. 112, bytovky č. 90,
91.
Obec: Ptení
Dne: 9. 10. 2015 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: chatová lokalita Pohodlí.
Obec: Prostějov – Krasice
Dne: 10. 10. 2015 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: celý areál
GALA, a.s., Západní 75/1, Prostějov.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 21. DO 27. 9. 2015
· EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ se koná v pátek od 20:30 hodin. Nabízíme pořad o vlnové optice s fyzikálními
experimenty „NOC PLNÁ SVĚTLA“ a astronomická pozorování. Vstup zdarma.
· ÚPLNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE proběhne nad ránem v noci z neděle 27. 9. na pondělí 28. 9. 2015. Hvězdárna
bude mimořádně otevřena od 3:00 hodin ráno. Vstupné 20 Kč.
· VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí a ve čtvrtek od 20:30 hodin. Měsíc je kolem první čtvrti.
Vstupné 20 Kč.
· POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Sledujeme fotosféru a chromosféru. Vstupné 20 Kč.
· Pohádková středa přináší v 15:30 hodin dětem příběh: JAK PŘICHÁZÍ DEN. Vstupné 20 Kč.
· Výstavu MATEMATIKA VE SLUŽBÁCH ASTRONOMIE si můžete prohlédnout na začátku všech výše
uvedených pozorování.

ŠŤASTNÁ HODINA
POZOR,

PRO KLIENTY SOUKROMÉ
I OBCHODNÍ PREZENTACE

Pokud si zadáte v týdnu
od 21. do 25. září 2015
řádkovou inzerci v době
od 12:00 - 13:00 hodin
získáte slevu

50 %

navštivte redakci Večerníku Olomoucká 10, nebo pošlete e-mail:
inzerce@vecernikpv.cz či volejte 582 333 433, 608 960 042

O STÁTNÍM SVÁTKU KRVAVÝ MĚSÍC!
„Příští pondělí uvidíme úplné zatmění, to další
nás čeká až za tři roky...,“ prozradil Jiří Prudký

PROSTĚJOV V noci z 27. na 28.
září dojde k úplnému zatmění Měsíce od nás pozorovatelnému téměř
v celém svém průběhu. Nejatraktivnější část, zvanou úplné zatmění, pozorujte v Prostějově během
příštího pondělního rána od čtvrté
hodiny a takzvané maximální fáze
zatmění se dočkáte o 37 minut později. Ve čtvrt na šest úplné zatmění
skončí. Pro přesnost je třeba podotknout, že úplnému zatmění Měsíce předchází a po něm následuje
zatmění částečné, pouhýma očima
nespatřitelné.
„Abychom takový úkaz spatřili, musí
se Země dostat na spojnici Slunce
s Měsícem. Zeměkoule pak za sebou
vrhá sbíhavý plný stín a rozbíhavý
polostín. Ve chvíli, kdy do něj Měsíc
vstoupí, lze za bezmračné oblohy pozorovat, jak se postupně stmívá. Při

průchodu zemským stínem výrazně
ztmavne, díky zemské atmosféře však
nikdy zcela nezmizí,“ uvedl Jiří Prudký
z Městské hvězdárny Prostějov.
Vzdušný obal Země láme podobně
jako optický hranol sluneční světlo
do vnitřku zemského stínu. Na Měsíc
ale dopadá jen červená - dlouhovlnná
- část spektra slunečního světla, neboť
vzdušné molekuly modrou barvu
rozptýlí už v atmosféře, díky čemuž
také vděčíme za blankyt denní oblohy.
Měsíc tak „chytne“ zvláštní naoranžovělou, cihelně červenou, rudou nebo
dokonce nahnědlou barvu. „Zpravidla
nejzajímavější bývá zabarvení na počátku a před koncem fáze úplného zatmění, kdy se na světlejší okraj Měsíce
promítá světlo procházející zemskou
ozonovou vrstvou. Ten k načervenalému zabarvení ztemnělého Měsíce
dodává světle šedý až namodralý ná-

dech,“ prozradil dále Prudký s tím, že
tento „tyrkysový“ jev poprvé popsal
v roce 2007 klimatolog Richard Keen
z Univerzity v Coloradu a byl pozorovatelný u celé řady předchozích měsíčních zatmění.
Barvu a sytost Měsíce v zemském stínu mohou ovlivnit dvě věci. „Jednak
stav znečištění zemské atmosféry; především po silných pozemských sopečných erupcích může být Měsíc při zatmění velmi tmavý. Druhým faktorem
je jeho poloha v zemském stínu. Je-li
na okraji stínu, má často naoranžovělou či světle červenou barvu. Naopak
uprostřed stínu, kam dopadá nejméně
slunečního světla lámaného zemskou
atmosférou, bývá barva úplňku až nahnědlá,“ konstatoval známý odborník
a na závěr dodal: „Dalšího úplného
zatmění Měsíce se na Prostějovsku
dočkáme 27. července 2018!“ (red)

Pondělí 21. září 2015
www.vecernikpv.cz
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aneb jsme
s vámi
u toho...

POKUTA! KOSTELEC MUSEL ZA KANALIZACI RYCHLÝ
VEČERNÍK
ZAPLATIT O DESET MILIONŮ KORUN VÍC...
Důvodem vyšších finančních penálů byla chyba
v zadání projektové dokumentace i výměna potrubí
EXKLUZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
KOSTELEC NA HANÉ Město Kostelec na Hané dostalo z dotací
na vybudování kanalizace o více jak deset milionů korun méně,
než původně plánovalo. Pro tuto částku musí sáhnout do vlastního rozpočtu. Podle aktuálního vyjádření Ministerstva životního
prostředí ČR vzniklo pochybení jak při přípravě projektové dokumentace, tak i využitím levnějšího potrubí, než bylo původně
odsouhlaseno. Pro město hospodařící ročně s částkou kolem čtyřiačtyřicet milionů korun je to citelná rána...
Původně se v souvislosti s pokutou
hovořilo až o 35 milionech korun.
Nakonec je tato částka nižší, přesto
ji město ve svém rozpočtu nepochybně pocítí. Důvody udělení této
sankce jsou podle již zmíněného
stanoviska Ministerstva životního
prostředí hned dva. „V rámci veřejnosprávní kontroly bylo odhaleno,
že v průběhu realizace došlo na části
stavby k použití jiného trubního materiálu, než byl uveden ve schválené
projektové a zadávací dokumentaci
pro stavbu, přičemž tato skutečnost
nebyla poskytovateli dotace oznámena. Opravným opatřením odpovídajícím tomuto pochybení bylo
snížení dotace o rozdíl mezi tržní
cenou mezi projektovaným a použitým potrubím. Celkem se jedná o 4
306 454 korun,“ uvedla pro Večerník

Petra Roubíčková, tisková mluvčí
Ministerstva životního prostředí
České republiky.
To ovšem není vše. „Druhá korekce
byla spojena s veřejnou zakázkou,
kde byla diskriminačním způsobem
stanovena kvalifikační kritéria pro
potenciální uchazeče. To znamená,
že mohla být znemožněna účast někomu, kdo by byl způsobilý projekt
realizovat jinak. Původně byla stanovena korekce ve výši pětadvaceti
procent z ceny veřejné zakázky, ale
po projednání s Evropskou komisí
byla korekce snížena na pět procent.
Důvodem snížení byla skutečnost,
že vzhledem k velkému množství
podaných nabídek lze odůvodněně
předpokládat, že postup zadavatele
neovlivnil výběr nejvhodnější nabídky a dopad na výsledek soutěže je

pouze potenciální. Korekce ve výši
pětadvaceti procent by v takovém
případě byla nepřiměřená. Původní
totiž činila zhruba třicet milionů korun, po snížení je tomu milionů šest,“
objasnila dále Petra Roubíčková.
Kostelec na Hané už o těchto více
jak deset milionů korun, které
měl dostat z dotací, přišel. „Obě
korekce již byly vůči příjemci uplatněny,“ potvrdila nám tisková mluvčí.

Starosta Kostelce:
„Nejsme v tom sami“
Podle vedení města je celý projekt
výstavby kanalizace v tuto chvíli již
uzavřený. „Připravoval se již od roku
2006. V průběhu času se měnily zákonné podmínky i technologie, na
což se špatně reagovalo a několik
chyb se udělalo. Trvám však na tom,
že využité potrubí bylo ve skutečnosti kvalitnější než to, s kterým se
původně počítalo. Chtěl bych podotknout, že další diskriminační
parametr byl v uvedení konkrétního materiálu, tedy trubek, které
v té době vyráběly pouze dvě firmy.
Tudíž nikdo, zdůrazňuji nikdo, jiný
neměl šanci se této soutěže zúčastnit a svůj materiál nabídnout. Je
to dáno zákonem 137 o veřejných
zakázkách,“ tvrdí dnes Ladislav
Hynek, starosta Kostelce na Hané.

Opozice Konšela
znovu neodvolala

zjistili jsme

Určice (red) - Již podruhé během
tří měsíců vyvolala určická opozice hlasování o důvěře ve starostu
Vlastimila Konšela. Avšak i tentokrát skončilo hlasování ve prospěch
prvního muže Určic. Čtyři zastupitelé hlasovali proti jeho setrvání ve
funkci, sedm bylo pro, přičemž další
členové zastupitelstva se hlasování
zdrželi. Letos v červnu pro odstoupení starosty hlasovalo o jednoho
zastupitele více.
Ministerstvo životního prostředí ČR vystavilo deseti milionům korun z dotací na
výstavbu kanalizace v Kostelci na Hané stopku.
Foto: archiv Večerníku

povědný. Na zpracování projektové
dokumentace si město najalo externí
firmu, které za její služby zaplatilo.
Problém vězí v tom, že projekt ve
finále odsouhlasilo celé zastupitelstvo, takže formální odpovědnost za něj nesou právě kostelečtí
zastupitelé. Zhotovitelem stavby
kanalizace a čistírny odpadních vod
pak bylo Sdružení Kostelec na Hané
- OHL ŽS a INSTA CZ. V průběhu
výstavby kanalizace vedení města
rovněž vyměnilo stavební dozor a
původní firmu nahradilo jinou, což
odůvodnilo snížením nákladů. Kostelecký starosta v této souvislosti již
dříve potvrdil, že město si pro realizaci výstavby kanalizace najalo poKdo nese odpovìdnost? radce. „Proti všem, kteří se podíleli
na pochybení v souvislosti s výstavOtázkou tak zůstává, kdo je za uve- bou naší kanalizace, připravujeme
dené chyby, které přišly na více jak právní kroky,“ ubezpečil na závěr
deset milionů korun, fakticky od- starosta Kostelce na Hané.

„Takže je to jak s tím vejcem a kuřetem, já si myslím, že vejce bylo dřív,
tudíž kdyby bylo vše správně nastaveno a někdo omylem nepřehlédl
tuto ´maličkost´, tak by žádná ´záměna´ asi nebyla a město Kostelec
na Hané mohlo uvažovat i třeba o
jiných materiálech,“ zní logicky výtka starosty. „Klíčový je pro mě také
fakt, že bylo zastaveno trestní řízení, neboť policisté v tomto případě
neshledali žádné pochybení z naší
strany,“ vyjádřil se Večerníku starosta Kostelce na Hané Ladislav Hynek
s tím, že uvedené sankce se netýkají
pouze města, jež řídí, ale všech, kteří
se podobných pochybení dopustili.

Čelechovice s historickou raritou: Autentickou četnickou stanicí!
ČELECHOVICE NA HANÉ „Pane
vachmajstr, vy ste hlava!“ Tahle nezapomenutelná hláška z filmového
zpracování Dobrého vojáka Švejka
se musí nutně vybavit každému při
návštěvě čelechovického obecního
úřadu. V patře této budovy se totiž
nachází nefalšovaná replika prvorepublikové četnické stanice! „Jedná
se o jedinou podobný objekt na Moravě. Všechny vystavované artefakty
jsou naprosto reálné,“ potvrdil exkluzivně Večerníku Jiří Vaněček ze
sdružení Zemské četnické velitelství Brno.

Zdeněk Vysloužil

Nápad, zbudovat předválečnou četnickou stanici vznikl, jak už to u podobných akcí bývá naprosto neplánovaně.
„Do Studence, což je místní část Čele-

chovic, se přistěhoval pan Hrušák a při
jedné debatě jsem se dozvěděla, že má
spoustu exponátů z historie četnictva
a také uniformy. A tak vznikl nápad
ukázat vše veřejnosti. Slovo dalo slovo
a domluvili jsme se, že obec poskytne
prostory, aby se na ně mohli lidé podívat a neležely jen někde ve skříních,“
prozradila Jarmila Stawaritschová, starostka Čelechovic na Hané.
Nabízené obecní prostory pak
vnukly nápad k vytvoření četnické
stanice. „S kolegy z našeho sdružení
jsme poskytli potřebné sbírkové věci.
Hodně nám také pomohl pan plukovník Spurný z prostějovského policejního odboru, jenž nám vyřídil potřebné
podklady. Bereme to jako vzdání úcty
četníkům, kteří na Moravě v té době
sloužili,“ přidal Jiří Vaněček. Při cestě do prvního patra čelechovického

Při slavnostním otevření nechyběli ani praví četníci z masa a kostí.
Foto: archív OÚ Čelechovice na Hané

obecního úřadu tak můžete na vyvěšených plakátech sledovat kompletní
historii zemského četnictva od roku
1918 až do roku 1945.
Jakmile vstoupíte do hlavní kanceláře,
dýchne na vás historie. Přímo proti dve-

řím místnosti dominuje velitelský stůl.
„Ten je originální. Pochází z četnické
stanice Rychtářov u Vyškova,“ prozradil Vaněček. Dále nechybí jízdní kolo,
lyže, archaický psací stroj nebo obraz
tehdejšího prezidenta T. G. Masaryka.

„Musím uznat, že zde chlapi odvedli
pořádný kus práce! Finišovalo se celou
noc před oslavami sedmi set let, ale vše
se stihlo,“ hovoří s obdivem o nadšení
autorů Jarmila Stawaritschová.
Unikátní repliku četnické stanice si
od svého otevření začátkem září stačily prohlédnout již desítky zájemců. Ti, kteří to ještě nestihli, mají
možnost každé pondělí a čtvrtek.
„V tyto dny máme úřední dny a každému zájemci jsme k dispozici. Návštěva
se dá domluvit i v jiných termínech.
Rádi bychom pořádali ve spolupráci
s Moravskými četníky i nějaké vzdělávací akce, z naší strany rozhodně vůle
je,“ informuje Jarmila Stawaritschová
a na závěr dodává: „Jedná se o zajímavou raritu, která nikde jinde není. Veřejnost, tak má možnost dozvědět se
něco z naší historie.“

V Nìmèicích se
pustili do oprav
Němčice nad Hanou (mls) - Revitalizace veřejného prostranství
nedaleko místní základní školy
byla zahájena v Němčicích nad
Hanou. Ve středu 16. září se začalo
s frézováním ulic Okružní, Lomená a Dukelská. Radnice v této věci
žádá proto majitele osobních vozidel, aby od tohoto data již neparkovali vozidla u svých domů.

Papírová válka pokraèuje
Přemyslovice (mls) - Kromě Policie ČR, obecního úřadu a stavebních úřadů v Kostelci na Hané či
v Plumlově a řady dalších institucí byl
do sporů, které bují v Přemyslovicích
vtažen i Odbor dopravy Magistrátu
města Prostějova. Schůzka, kterou
svolal Jiří Čepl, se bude konat 8. října
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Přemyslovicích. Jejím účelem
je získání informací pro posuzování
problematiky veřejných cest tak, aby
měl odbor dopravy dostatek podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci.

V Kostelci opraví radnici
Kostelec na Hané (mls) - Zastupitelstvo Kostelce na Hané rozhodlo,
že rekonstrukci fasády budovy radnice města provede Stavební společnost Navrátil za celkovou cenu
1 410 844 Kč včetně DPH.

Jezdecké hry v Jesenci
Jesenec (mls) - Hřebčín a jezdecký
klub v Jesenci vás zvou tuto neděli
27. září 2015 na tradiční Jezdecké hry spojené se dnem otevřených dveří. Od 11:00 hodin bude
v areálu hřebčína probíhat bohatý
jezdecký program a soutěž členů
jezdeckého klubu. Dále pořadatelé připraví hry a soutěže pro děti
o hodnotné ceny. Program nabídne
i bohaté občerstvení, speciality na
grilu, velký výběr domácích dezertů
a oblíbený svařák. Vstup zdarma.

Řidička smetla motorkáře!

Osmadvacetiletý řidič motocyklu vyvázl z nehody s lehkým zraněním.
Foto: Policie ČR

vozidla. „Oba byli převezeni k ošetření
do prostějovské nemocnice. Při nehodě byla způsobena hmotná škoda
na zúčastněných vozidlech a vybavení

motocyklisty v předběžně stanovené
výši sto tisíc korun. Alkohol byl u obou
řidičů vyloučen provedenou dechovou zkouškou,” dodal Kořínek. (mls)

15091510892

HORNÍ ŠTĚPÁNOV Srážka s automobilem motorkáře vždy bolí.
A to i v případě, že za ni on sám
vůbec nemůže. K dalšímu takovému případu došlo předminulou
neděli 13. září před šestnáctou
hodinou v Horním Štěpánově.
„Sedmačtyřicetiletá žena z Olomouce řídila osobní automobil značky
Škoda po vedlejší komunikaci ve
směru od místního hřbitova. Při najíždění na hlavní silnici nedala ze zatím přesně nezjištěných příčin přednost motocyklu značky Kawasaki
jedoucímu z centra obce Horní Štěpánov na obec Pohora,“ popsal nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR Olomouckého kraje.
Při střetu vozidel došlo k lehkému
zranění osmadvacetiletého řidiče motocyklu a spolujezdkyně z osobního
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ČERNÁ
KRONIKA
Pil a sedl za volant

Uplynulý pátek večer zastavili policisté v Kobeřicích padesátiletého řidiče.
Po kontrole dokladů muže vyzvali
k dechové zkoušce a naměřili hodnotu 1,43 ‰ alkoholu. Řidič naměřenou hodnotu akceptoval. Policisté
mu zadrželi jeho řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Poté se dobrovolně
podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. Nyní je důvodně podezřelý ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky...

Opilý cyklista
Silně podnapilého cyklistu zastavili
policisté uplynulý čtvrtek na silniční
komunikaci mezi obcemi Němčice
nad Hanou a Víceměřice. Provedenou dechovou zkouškou policisté
u muže změřili hodnotu 2,94 ‰
alkoholu v dechu. Řidič se k požití
alkoholu před jízdou přiznal a uvedl, že během večera vypil neurčené
množství piva. Řidiči byla zakázána
další jízda a věc bude předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

„Dopraváci“ v akci
Minulý týden ve středu 16. září
a v pátek 18. září proběhla celorepubliková dopravně bezpečnostní
akce. Na Prostějovsku bylo do akce
nasazeno celkem sedmatřicet policistů z dopravního inspektorátu i obvodních oddělení. V průběhu akce
bylo zkontrolováno 550 vozidel. Policisté zjistili dvaašedesát přestupků,
z nichž šestapadesát vyřešili na místě
v blokovém řízení uložením pokut
v celkové výši jedenadvaceti tisíc korun. Ve dvou případech bylo u řidiče
zjištěno ovlivnění alkoholem a v jednom případě jinou návykovou látkou. Těmto řidičům byla zakázána
další jízda a zadržen řidičský průkaz.

zprávy z regionu

PLUMLOV
SE
ZMĚNIL
V
BERLÍN.
A
BYL
DOBYT...
Lidé mohli vidět i pravé Poláky bojující při Varšavském povstání
PLUMLOV Opět po roce se na nádvoří místního zámku vrátila
akce nazvaná Dobývání Plumlova. S řadou bojových ukázek
napříč celou druhou světovou válkou a jednou z dob první
světové války se uplynulou sobotu představilo kolem sto deseti členů Klubů vojenské historie v dobových uniformách
a s autentickými zbraněmi. Dění na nádvoří pak přihlíželo kolem osmi stovek diváků. Večerník mezi nimi nechyběl.

Sobotní dění na zámku vyvrcholilo
FOTOGALERIE
závěrečnou bitvou, při které Rudá
klikni na
armáda dobyla Berlín. „Příští rok
www.vecernikpv.cz
se sem určitě zase vrátíme. Kromě
BYLI JSME
toho už v květnu opět uspořádáme
U TOHO
tradiční kolonu vítězství po jednotlivých obcích regionu. A už nyní také
plánujeme velkou rekonstrukci bitvy
v některém z míst na Prostějovsku,
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
kde se skutečně bojovalo. Mohla by
pro Večerník
se tedy konat například v Pivíně, Klenovicích či Skalce. To však bude až
k pětasedmdesátému výročí ukončení druhé světové války,“ uzavřel JaroNa závěr akce si všichni účastníci pořídili společný snímek.
Foto: Martin Zaoral
Akce na plumlovském zámku odstar- lem,“ popsal Večerníku Jaroslav Dvořák slav Dvořák.
tovala již úderem desáté hodiny, první z pořádajícího KVH Dukla.
sa
ukázka přišla na řadu o hodinu později. Zajímavostí celého setkání byla nepoJednotlivé bojové scény plné pyrotech- chybně ukázka z Varšavského povstání,
nických efektů vždy uvedl krátký ko- do které se zapojili i tři Poláci. Na pro3x foto: Martin Zaoral
mentář, který vpravil diváky do situace. gramu byla i připomínka tragédie, která
Výstupy následovaly plynule za sebou, se ke konci války udála v nedalekém
ačkoliv ne všechno probíhalo přesně Vícově. „Příští rok bychom se chtěli
podle představ pořadatelů... „Někteří domluvit s vedením obce a zúčastnit
přihlášení účastníci nedorazili, takže se vzpomínkového aktu na oběť deseti
jsme museli poněkud improvizovat. vícovských občanů, jež byli odvedeni
Zařadili jsme tak několik krátkých jako rukojmí za německé vojáky, které
ukázek jako třeba popravu dezertéra či pár dní před koncem války zastřelili
přepadení německé motospojky party- partyzáni,“ naznačil Jaroslav Dvořák,
Generál německého wehrmachtu právě přijíždí Rudoarmějec pronikl do bran dlouho dobývaného Bitvě o Berlín na nádvoří plumlovského zámku přizány. Letošní novinkou pak byla ukáz- který poděkoval sponzorům a Statuzkontrolovat stav svého vojska.
hlavního města německé třetí říše.
hlížely stovky spokojených diváků.
ka z první světové války, kdy se jednalo tárnímu městu Prostějov za finanční
o boj mezi českými legionáři s nepříte- pomoc.

Martin ZAORAL

jjak
ak ssee b
bojovalo
ojovvalo n
naa ko
konci
onci vá
války...
álkky....

Náklaďák v zatáčce zablokoval
silnici a způsobil nehodu

UZAVÍRKY SKONČILY
zjistili jsme
PTENÍ V rekordním čase zvládli výstavbu obecní kanalizace
a opravy některých silnic ve Ptení. Slavnostní otevření za účasti
hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila plánují v obci na
9. října. A bude o čem hovořit.
„S pomocí kraje bychom rádi
opravili i další silnice. Zatížení
kamionovou dopravou je totiž
u nás enormní,“ říká starosta Ptení Jiří Porteš.
Budování hloubkové kanalizace
odstartovalo na začátku letošního
dubna. A práce provázely velké uzavírky, které byly, jak už to bývá, pod
kritickým drobnohledem občanů.
„Jsme hotoví. Kanalizace je měsíc ve
zkušebním provozu, už se na ni připojilo kolem pětiny všech obyvatel,“
hlásí nyní Večerníku starosta Ptení
Jiří Porteš.
Po budování kanalizace následovaly i opravy místních komunikací.
„S tou poslední jsme skončili začátkem září, kdy se opravovala druhá
polovina silnice na Ptenský Dvo-

KOSTELEC NA HANÉ Tohle je tedy povedený „synek“! Nejenže ve svých
téměř padesáti letech žije s maminkou a chlastá jak duha, navíc starou paní
minulý čtvrtek hodně nevybíravým způsobem fyzicky napadl!
Řádění opilého devětatřicetiletého muže museli ve čtvrtek 17. září odpoledne
řešit policisté z Kostelce na Hané. „Ženu vulgárně urážel a poté částečně poničil vybavení bytu. Před příjezdem policistů z místa utekl,“ popsal František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Po odjezdu policistů z místa se ovšem muž vrátil a domáhal se vstupu do
bytu. „Opětovně přivolaná hlídka už chlapíka zajistila a provedenou dechovou zkouškou změřila hodnotu 3,80 promile alkoholu v dechu. Protože byla
obava, že muž bude v protiprávním jednání pokračovat, rozhodli policisté
o jeho umístění v protialkoholní záchytné stanici,“ přidal Kořínek.
Po návratu ze záchytky se násilník k mamince na nějaký čas vrátit nemůže.
„Provedeným šetřením policisté zjistili, že byly splněny zákonné podmínky
pro uplatnění institutu vykázání ze společné domácnosti na dobu deseti dní,“
objasnil policejní tiskový mluvčí.
(mls)

K nehodě nákladního a osobního automobilu došlo na silnici mezi Horním Štěpánovem
a Pohorou.
Foto: Policie ČR

Při střetu došlo k lehkému zranění
obou řidičů a spolujezdkyně v osobním vozidle. „Hmotná škoda na vozidlech a dvou směrových sloupcích

Kanalizace ve Ptení je hotová, IVAŇSKÝ SEDMIBOJ
bavil letos už počtvrté

IVAŇ, PROSTĚJOV V místě narození vícebojaře a olympijského vítěze
Roberta Změlíka se zrodila zajímavá
a prospěšná tradice. Pod heslem „Ve
zdravém těle zdravý duch“ uspořádal
místní spolek Eywan 2010 již čtvrtý
ročník Ivaňského sedmiboje, který
přináší soutěže ve věru netradičních
disciplínách. Ty jsou samozřejmě
zdrojem vítané zábavy.
Sedmiboj probíhal v sobotu odpoledne
za ideálního počasí. Soutěžilo se v tradičně netradičních disciplínách: sprint na
50 metrů – muži s plnými kolečky, ostatní bez zátěže, trojskok snožmo, bench
muži a ženy (starší děti sedy lehy, malé
děti do 6 let dřepy), běh pod překážkami, sprint do kopce, skok do výšky a hod
koulí (muži kládou, děti gumákem).
Celkem se zúčastnilo sedmasedmdesát

soutěžících v kategoriích muži, ženy, děti
10 až 12 let, děti 7 až 9 let a děti do šesti
let. Drobotiny byla většina. V kategorii
dospělých kralovali zástupci Tovačova Petr
Vrána a Olga Čechmánková. Mezi nejstaršími dětmi byli nejúspěšnější Martin Racl
a Markéta Štíbrová, v mladší kategorii kralovali Jiří Zavadil a Emma Rambousková
amezinejmenšímiseprosadilJakubHrubý.
Po skončení soutěží přibyla v rámci protažení po výkonu a čekání na výsledky
další atraktivní disciplína o Pohár starosty obce. Vyhrál ten, kdo nejdéle vydržel
viset na hrazdě. Disciplína proto dostala
názvy „shnilá hruška“ alias „netopýr“. Vítězi dětské kategorie se stali Dan Hozman
a Monika Šálková, dospělí měli visení doplněné o pití piva dlouhou slánkou. Nejlépe si vedli Olga Čechmánková a Petr
Cetkovský.
(tok)

Hlavní silnice ve Ptení jsou sice už průjezdné, kompletní opravu by i vzhledem k velkému provozu určitě uvítaly.
Foto: Martin Zaoral

rek. Jinak jsme již od prázdnin zcela
bez uzavírek,“ doplňuje spokojeně
Jiří Porteš, který by však přivítal
kompletní rekonstrukci všech hlavních cest v obci. „Je to hlavně kvůli
velkému zatížení ze strany kamionů vozících dřevo z pily Javořice
a Agropu. Jsme vážně rádi, že u nás
fungují takto velcí zaměstnavatelé,
nicméně někteří místní už opravdu

ztrácejí trpělivost a cítí se ukřivděni.
Vše by vyřešil plánovaný obchvat,
jenže tento již připravený projekt
bohužel vyzněl do ztracena a nyní
bude těžké na něj navázat. Chtělo
by to tedy opravit alespoň všechny
hlavní silnice v obci. Už jsem v této
věci několikrát psal na Olomoucký
kraj, protože mě mrzí, že se na náš
kašle...,“ vyjádřil se Jiří Porteš. (mls)

Ocenění vítězové ivaňského sedmiboje na společné fotografii.

Foto: Tereza Hozmanová

Totálně ožralý >>> chcete vìdìt, kdo je vaším starostou?
muž NAPADL „Vysoké poplatky brzdí rozvoj Ondratic,“
vlastní MATKU posteskl si starosta Ladislav Černý

na komunikaci byla předběžně stanovena na osm set tisíc korun. Alkohol byl
u řidičů vyloučen provedenou dechovou zkouškou,“ dodal Kořínek. (mls)

HANÁCKÁ SEKYRKA prověřila všestrannost hasičů
Loňské vítězství obhájil Přerov, Vrahovice skončily druhé

15091010870

HORNÍ ŠTĚPÁNOV Škodou za
800 000 korun skončila nehoda,
ke které došlo předminulou sobotu krátce před devátou hodinou
dopoledne na silnici mezi Horním
Štěpánovem a Pohorou.
„Při průjezdu táhlé levotočivé
zatáčky neumožnil čtyřiapadesátiletý
řidič nákladního automobilu značky
DAF průjezd protijedoucímu osobnímu automobilu značky Škoda,
načež došlo ke střetu obou vozidel.
Osobní vůz byl nárazem odhozen
vpravo mimo komunikaci, náklaďák
sjel ve směru své jízdy vpravo mimo
komunikaci, kde narazilo do vzrostlého stromu, o který se zastavilo,“
informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR Olomouckého kraje.
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KOSTELEC NA HANÉ Celkem
dvanáct čtyřčlenných družstev z celého Olomouckého kraje se v sobotu
sjelo do Kostelce na Hané, aby mezi
sebou změřily síly v soutěži hasičské
všestrannosti O hanáckó sekyrko.
Z Kostelce na Hané mužstva zamířila dále do Čelechovic na Hané, Stařechovic, Čech pod Kosířem, Lešan
a zpět do Kostelce. Trať letos měřila
dvaadvacet kilometrů a hasiče na ní
čekalo celkem šest stanovišť.
Soutěž už pojedenácté velmi dobře
prověřila připravenost, pohotovost
a souhru dobrovolných hasičů. Tu
si jednotlivé týmy vyzkoušely sice
v modelových, ale jinak velmi reálně
působících krizových situacích. Hasiči
v nich ukázali, jak jsou schopni zabránit
ztrátám na životech či ochránit zdraví
osob stejně jako minimalizovat materi-

ální škody. V čem byl letošní ročník jiný
než těch deset předchozích? „Účastníci
opakovaně chtěli nějakou disciplínu,
která by výrazněji prověřila také jejich
fyzickou kondici. Tento rok jsme pro
ně připravili hned dvě. Jednak to byl náročný transport muže, který havaroval
na čtyřkolce. Tento úkol byl připraven
v roklině za hřbitovem ve Stařechovicích. Druhým fyzicky náročným úkolem byl požární útok vedený do kopce,“
prozradil Večerníku za pořadatele Petr
Látal, velitel JPO II z Kostelce na Hané.
Akce se konala ve spolupráci s kosteleckou radnicí, sbory z okolních obcí
a za finanční podpory Olomouckého
kraje. Jedna z celkem šesti disciplín zůstávala do posledního okamžiku tajná.
„Letos to byla zásah při amputaci prstů motorovou pilou,“ dodal Petr Látal.
V okolí Kostelce na Hané nakonec

bojovalo o jedno družstvo více než
minulý rok. Loňské prvenství obhájili hasiči z Přerova, na druhém místě
vystřídali hasiči z Vrahovic své kolegy
z Plumlova. Zlepšily se i Držovice, které byly posledně na samém chvostu,
letos skončily deváté.

BYLI JSME
U TOHO

jak všechno dopadlo?
1. Přerov
2. Vrahovice
3. Tovačov
4. Lípy
5. Nová Hradečná
6. Plumlov „A“
7. Plumlov „B“
7. Štětovice
8. Olomouc- Černovír
9. Držovice
10. Švábenice
11. Hněvotín

Před zbrojnicí v Čelechovicích na Hané probíhal druhý úkol, kterým bylo vyproštění dvou
dospělých zraněných a jednoho dítěte při automobilové havárii.
Foto: Martin Zaoral

exkluzivní rozhovor
pro Večerník
ík

Tomáš
KALÁB
ONDRATICE Starosta obce
na jižní výspě prostějovského
regionu má úctyhodné rodinné zázemí. Čtyřiašedesátiletý
Ladislav Černý (na snímku) je
ženatý již dvaačtyřicet roků,
s manželkou Janou má dvě děti
ačtyřivnoučata.Ikdyžžilapracoval
v Prostějově celých sedmadvacet
let, vždy se považoval za člověka
z vesnice, neboť jeho rodnou obcí
je Dobrochov. V Ondraticích zapustil kořeny v roce 1982, od roku
2002 zde trvale žije. Za ta léta se
s obyvateli obce dostatečně
poznal a sžil. I proto jej před komunálními volbami v roce 2010
oslovili někteří členové dosavadního zastupitelstva obce a on přijal nabídku lídra Sdružení NK. Tak
začalo jeho angažmá v komunální
politice...
●● Ve funkci starosty jste druhé volební období, co považujete za největší
úspěch svého počínání?
„Jsou to investiční akce, mezi něž patřily
rekonstrukce sportovního areálu
v roce 2011, protipovodňová opatření,
srážkoměr, bezdrátový místní informační
systém varování obyvatelstva včetně
povodňového plánu či Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých
protipovodňových opatření, které byly

úspěšně zajištěny s využitím dotací.
Ostatní investiční akce jsme zajišťovali
z vlastních rozpočtových zdrojů, žádný
úvěr jsme zatím nepořizovali s vědomím
toho, co nás může potkat při realizaci
prioritního úkolu, kterým je výstavba
Splaškové kanalizace a čističky odpadních
vod ve svazku obcí Brodek u Prostějova Ondratice. Přípravné práce a zahájení
stavby v říjnu roku 2013 jsou největším
úspěchem prvního funkčního období
a mého působení v předsednictvu svazku.
Mám za to, že těmito splněnými úkoly
jsem naplnil důvěru zastupitelstva
a ukázal, že usměrněným i poctivým
hospodařením s rozpočtem obce lze
nejen zabezpečit stanovené úkoly, ale
při vyrovnaném rozpočtu také akumulovat finanční prostředky na investičně
náročnější úkoly v dalších letech.“
●● S jakými předsevzetími jste přijal
opětovnou kandidaturu do zastupitelstva, které vyrekrutovalo na úřad
starosty?
„Před volbami v roce 2014 považovali
někteří lidé z mého pracovního okolí
a nejen ze zastupitelstva za samozřejmost,
že budu opět kandidovat. Mým jediným
předsevzetím pro přijetí kandidatury
bylo dokončení splaškové kanalizace
v obci a příprava podmínek či možností
pro následné vyspravení komunikací
a chodníků po připojení všech nemovitostí. To se naplnilo.“
●● Ve vaší obci nastala zajímavá situace, kdy většinu v zastupitelstvu získalo konkurenční uskupení, přesto
máte obě vrcholné funkce. Jak k tomu
došlo?
„Abychom zúžili prostor pro zpracování
návrhu kandidátky případné opozice,
připravil jsem na návrh nejbližších členů
zastupitelstva seznam potenciálních

kandidátů pro dvě SNK. Jelikož pak
do voleb žádná další protistrana nevstoupila, bylo rozhodující, kdo a kolik
navržených kandidátů z jednotlivých
SNK bude zvoleno. Na ustavujícím
zasedání pak lídr vítězného sdružení
navrhl na starostu moji osobu. Volba
místostarosty Miloše Zámečníka pak
byla po dohodě formální záležitostí.
Dá se tak říct, že doba voleb je na vesn-

“

Foto: archiv L. Černého

Kde je v zastupitelstvu minimálně sedm
progresívních členů, projevuje se společný
zájem o pozitivní výsledky bez hašteření se,
jak se tomu děje na vyšších úrovních...

icích jediným obdobím takzvaného
politikaření. Kde je v obcích v zastupitelstvu minimálně sedm progresívních
členů, projevuje se především společný
zájem o pozitivní výsledky při plnění
programů bez hašteření se, jak se tomu
děje na vyšších úrovních...“
●● Jaké hlavní akce plánujete na
nejbližší období?
„Po volbě se mým dalším stěžejním
úkolem stala záchrana budovy bývalé
školy, kde zdevastované pravé křídlo hrozilo znehodnocením majetku jako celku.
Již po dobu tří roků se intenzivně zabývám
záchranou a následným využitím této části
budovy. Postupné opravy i rekonstrukce
pokračují a mým cílem je přemístění obecníhoúřadudotěchtoprostorpodokončení
rekonstrukcí. Stávající úřad v Obecním
domě by vyhovoval, ale potřebné sociální
zázemí a přístupové schodiště zejména pro
starší spoluobčany podmínky nesplňují.
A jsou rovněž příčinou neúčasti mnohých
ve volbách nebo na veřejných zasedáních
zastupitelstva.“

●● Během dvacátého století došlo
v Ondraticích k významnému poklesu počtu obyvatel. Jak se vedení obce
snaží tento trend zvrátit a přitáhnout
mladé rodiny?
„Základem je zvýšení zájmu mladých
rodin o život v obci. S tím bezprostředně
souvisí nejen ekonomická situace mladých
lidí, ale vedle sociálního zázemí v obci také
možnosti výstavby rodinných domků.
Platný územní plán obsahuje celkem
dvanáct stavebních lokalit. Pro dvě z nich
již máme vypracované a schválené studie
výstavby s možností řešení zasíťování,
a zájemci o stavbu se již přihlásili. Po
prvním dubnu však zájem ochabnul,
přičemž důvodem jsou poplatky za vynětí
ze zemědělského půdního fondu, které
jsou v našem katastrálním území nastaveny tak, že jsou značně vyšší, než je samotná
tržní cena stavební parcely... Za takových
podmínek se nám navýšení počtu obyvatel
bude dařit jen velice těžko.“
Celou verzi rozhovoru najdete už brzy
na www.vecernikpv.cz
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rozhovor Večerníku

„NAŠTVÁNÍ NA REŽIM MI USNADŇOVALO ŽIVOT...“
Do Prostějova přijede Marta Kubišová, legendární zpěvačka s velkým Z
Michal
KADLEC

a Pavla
VAŠKOVÁ
PROSTĚJOV Už tento čtvrtek
24. září zažije Prostějov zcela
jedinečnou hudební lahůdku. Ve
Společenském domě vystoupí legendární zpěvačka Marta Kubišová,
která se proslavila nejen hitem
„Modlitba pro Martu“. Symbol
„Sametové revoluce“ z roku 1989
nebude doprovázet nikdo jiný
než dnes již téměř stejně věhlasná
skupina Petra Maláska. Jako host
pak navíc vystoupí Milan Hein.
Takovouto kombinaci skvělých
muzikantů na jednom pódiu si
snad ani nelze nechat ujít! A opomenout nelze ani následující exkluzivní rozhovor. S Martou Kubišovou
si Večerník popovídal nejen
o chystaném koncertě, ale také
o její minulosti plné vzestupů
a pádů...

tislavské lyře. Jak na tyto události
vzpomínáte?
„Na duet ´Nech tu lásku spát´ s Waldemarem Matuškou, za níž jsem
dostala bronzovou lyru nelze zapomenout. Byla to báseň. Po Zlatém
Slavíkovi, což je nejcennější ocenění,
které jsem mohla získat a strašně si
ho vážím, jsem v roce 1968 získala
i Zlatou Bratislavskou lyru. Stalo
se tak za píseň ´Cesta´. V lednu 1968 jsem byla také s Helenou a Vaškem v Cannes
na soutěži MIDEM.“
●● Takže jste v roce
1968 byla na vrcholu
slávy. Jak jste se dívala na aktuální politické události? Vy jste
tenkrát hodně sympatizovala s Alexandrem
Dubčekem, že?
„A rozhodně jsem nebyla
sama. S ním sympatizoval
skoro každý. Pražské jaro mělo
prostě ohromný ohlas v celém
světě.“

●● Kdy poprvé vám potom komunistický režim v rámci normalizace začal dělat problémy?
„Bohužel poměrně záhy. Už na přelomu roku 1969 a 1970... Jistě na
tom měl zásluhu i obrovský úspěch
písně Modlitba pro Martu, která se

všech stránkách. Prožila jsem několik těžkých životních zkoušek, řada
lidí se ode mě odvrátila a musela se
živit například lepením sáčků...“
●● Jak k tomu došlo, že jste
21. listopadu 1989 měla možnost

dodatečně předán Zlatý slavík - tzv.
´doživotní´. Hudební doprovod mi
tehdy dělala skupina Energit Luboše
Andršta.“
●● V roce 2012 jste převzala od
francouzského velvyslance Řád

●● Jaká generace vaše koncerty
nejvíce navštěvuje?
„V hledišti je vždycky celé spektrum
diváků, od jednoho roku až do devadesáti let. Je to pro mě známka toho, že
moje písničky mají lidem stále co říct.“

„Jak přestanu zpívat, budu psát
knihu. Již několik let jsem u první
kapitoly a těším se, až na ni dojde řa
da“
zazpívat lidem na Václavském
náměstí z balkonu budovy Melantrichu?
„Václav Havel pro mě poslal do kanceláře Ondřeje Vetchého. Připadalajsem
Připadala jsem si
jako ve snu. Poprvé po letech jsem mohla veřejně zapívat Modlitbu pro Martu
a hymnu. A ještě při takové příležitosti.“

●● Jak se těšíte na prostějovské
publikum? Pokud se nemýlíme, je
to váš návrat po čtyřech letech…
„Nemýlíte se. Naposledy jsem zpívala ve vašem krásném divadle na konci roku 2011. Na Moravu se těším
vždycky a do Prostějova dvojnásob!“
●● Jak jste se vlastně dostala ke
zpívání?
„V letech 1959 až 1962 jsem byla
zaměstnaná v Poděbradských sklárnách a tři roky se marně usilovala
o doporučení továrny k pohovorům
na medicínu. Maminka tehdy objevila v Literárních novinách inzerát
na konkurz do pardubického ´Stop
divadla´. Zkusila jsem štěstí, vyšlo to
a jednu sezónu jsem v tomto divadle
vystupovala.“
●● V roce 1967 jste získala prvního Zlatého slavíka a uspěla v Bra-

čestné legie. Co pro vás znamená
toto ocenění?
„Jsem na něj velmi hrdá! Je to obrovská pocta a stále nemůžu uvěřit, že se
jí dostalo právě mně.“
●●Zaujala vás nějaká nová tvář
showbusinessu natolik, že byste si
s ní ráda zazpívala duet?
„Na současné hudební scéně se
objevilo mnoho zajímavých tváří,
těžko si vybrat. (úsměv) Už třetím
rokem ale spolupracuji v muzikálu
‚Touha jménem Einodis‘ s Anetou
Langerovou. Je úžasná.“
●●Kde vás vlastně vaši fanoušci
dnes mohou vidět a poslechnout
si váš hlas?
„Moje domovská scéna je pražské
Divadlo Ungelt. V současné době
mě tam můžete vidět v recitálu
´S nebývalou ochotou´.“

●●Máte připraveno pro zdejší
publikum nějaké překvapení,
na které se mohou návštěvníci
těšit?
„Nebudu nic prozrazovat, ale věřím,
že diváky v Prostějově nezklamu...“
(úsměv)
●● A chtěla byste Prostějovanům
něco vzkázat?
„Snad jen to, že už se na ně moc těším a není to fráze!“
●● Co plánujete po ukončení
vaší pěvecké kariéry v takzvaném
zaslouženém odpočinku? Máte
nějaké plány, jak budete trávit
volný čas, kterého teď určitě moc
nemáte?
„Budu psát knihu. Už několik let
jsem teprve u první kapitoly a těším se, až na ni jednou dojde řada.“
(úsměv)

vizitka
MARTA KUBIŠOVÁ

Foto: martakubisova.cz

!!!!
!! EXK
EXKLUZIVNÍ KONCERT !!!
Vystoupí:
zpěvačka Marta Kubišová v doprovodu skupiny Petra Maláska.
Hostem je Milan Hein

Termín:
24. září 2015,
začátek v 19.00 hodin

Místo:
Společenský dům, Prostějov

Vstupenky:
od 590 do 790 korun

stala téměř národním protestsongem.“
●● Od února 1970 jste měla zakázanou uměleckou činnost. Jak jste
to nesla?
„Byla jsem překvapená a rozezlená,
že si to ke mně režim dovolil“ Přituhovalo už delší dobu. Vždyť dalšího
Zlatého slavíka za rok 1969 už jsem
obdržela soukromě, za dveřmi redakce Mladého světa...“
●● Jak jste prožívala zřejmě nejtěžší období svého života, které
trvalo až do roku 1989?
„Naštvání na režim mi velice usnadňovalo život. Zafungoval pud sebezáchovy. (úsměv) Pravdou ovšem
je, že to bylo velmi náročné, a to po

●● Hřálo vás u srdce, že právě
v tento den vám tleskal celý „Václavák“?
„Nemohla jsem uvěřit tomu, co se
kolem mě děje, a byla jsem především v šoku.“ (úsměv)
●● Bylo pro vás složité po roce
1989 obnovit vaši pěveckou kariéru?
„Bála jsem se, že mě zradí mechanická paměť, ale záhy jsem naštěstí
zjistila, že s texty nemám problém.
Poprvé jsem se vrátila na pódium
třetího prosince osmdesát děvět
v rámci Koncertu pro všechny
slušný lidi. Můj první samostatný koncert se uskutečnil druhého
června 1990 v Lucerně, kde mi byl

✓ narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích
✓ byla dvakrát vdaná - v roce 1969 se stal jejím manželem režisér Jan Němec, který později emigroval do
USA. Jejím druhým manželem se stal v roce 1974 režisér Jan Moravec.
V roce 1979 se jim narodila dcera Kateřina
✓ amatérsky zpívat začala s taneční kapelou, kterou sestavili muzikanti
z lázeňského promenádního orchestru Poděbrady
✓ od roku 1962 účinkovala v pardubickém Stop divadle, o rok později
přešla do divadla Alfa v Plzni, od roku 1964 působila v pražském divadle Rokoko, kde se seznámila s Helenou Vondráčkovou a Václavem
Neckářem, s nimiž v roce 1968 založila legendární trio Golden Kids.
✓ po 21. srpnu 1968 se stala její píseň Modlitba pro Martu doslova národním protestsongem, čímž se znelíbila režimu a od roku 1970 následoval zákaz umělecké činnosti
✓ v roce 1977 se stala signatářkou Charty 77
✓ v roce 1991 se stala ústřední tváří Adventních koncertů v České televizi, o rok později začala moderovat pořad na pomoc zvířatům „Chcete
mě?“
✓ natočila mnoho alb a pravidelně uvádí své recitály v pražském
Divadle Ungelt. Mezi největší hity patří tolikrát zmiňovaná Modlitba pro Martu, Nechte zvony znít, Ring-o-ding, Cesta, Depeše či
Magdalena
zajímavost: 29. října 2012 byla na francouzské ambasádě oceněna
řádem Čestné legie, který získala za zapojení se do boje proti komunistickému režimu a svou uměleckou činnost

15012210020

Chcete vìdìt, zda-li jste
vyhráli vstupenku na koncert
Marty Kubišové?
Nalistujte stranu 28

15091010869

v rámci exkluzivního
interview
se ptali

www.hittrade.cz/trio-plus
od 18:00
hotel Plumlov
degustace vín a sýrů !!!
Rezervace: 792 303 952
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zpravodajství
zpravodaj
jství
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KAUZA ÈELNÍCH POLITIKÙ PROSTÌJOVSKÉ RADNICE:
Primátora následoval také Alois Mačák...
Rezignoval na všechny veřejné funkce na kraji i ve městě

OLOMOUC, PROSTĚJOV Pár
desítek hodin po rezignaci primátora Prostějova Miroslava Pišťáka následoval podobný krok od dalšího
sociálního demokrata. Alois Mačák
odstoupil z funkce prvního náměstka hejtmana Olomouckého kraje a
rovněž z pozic radního i zastupitele
města Prostějova. Důvodem jsou
stejně jako v případě Pišťáka finanční dary od soukromých firem.
Alois Mačák skončil v aktivní politice
po více jak dvaceti letech. V odůvodnění svého rozhodnutí se dotkl přijatých darů ve výši více jak jednoho
milionu korun, které dostal od několika firem. „Moje osobní záležitost
může poškozovat dobré jméno ČSSD,
Olomouckého kraje, ale i osob v mém

okolí, kterých si vážím. Proto jsem se
rozhodl k dnešnímu dni rezignovat
na všechny veřejné funkce,“ poskytl
Večerník v úterý oficiální prohlášení
Alois Mačák.
Jeho rezignaci potvrdil ještě v týž
den ráno i krajský hejtman Jiří Rozbořil. „Obdržel jsem rezignaci pana
Mačáka na všechny funkce ve vedení
Olomouckého kraje, včetně rezignace na člena krajského zastupitele.
To znamená, že dnešním dnem už
pan Mačák není mým náměstkem
pro oblast dopravy. S ohledem na
události posledních dnů to beru jako
nejlepší možné řešení a jsem rád, že se
pan Mačák k tomuto kroku rozhodl,“
uvedl v tiskové zprávě Jiří Rozbořil.
„Po seznámení se s okolnostmi ko-

lem této kauzy jsem přesvědčen, že
se nejednalo o korupční jednání, že
tato kauza nemá spojitost ani s financováním ČSSD a už vůbec se netýká
fungování v rámci Olomouckého
kraje. Na druhou stranu si myslím, že
financování veřejně činné osoby soukromou firmou je minimálně neetické. I z tohoto důvodu jsem postoj
pana Mačáka přivítal. Co se týče jeho
osoby, tak za dobu působení v politice
odvedl dobrou práci a jako náměstek
hejtmana přes dopravu má své zásluhy na bezproblémovém fungování
resortu, který měl v kompetenci,“ dodal první muž Olomouckého kraje.
(mik)
Exkluzivní rozhovor s Aloisem Mačákem si můžete přečíst na straně 16

JE TO TAK! Alena Rašková
se zřejmě stane primátorkou
„Získala jsem důvěru výboru ČSSD,“ přiznala Večerníku
PROSTĚJOV Už těsně po rezignaci Miroslava Pišťáka na funkci
primátora města začalo vedení
prostějovské ČSSD horečně jednat o jeho nástupci. V tuto chvíli
to není stoprocentní, ale s velkou
pravděpodobností hraničící s jistotou se poprvé v historii Prostějova stane vládkyní nad městem
žena!
V neděli 20. září se do pozdních
večerních hodin konalo zasedání
Okresního výboru ČSSD v Prostějově. Večerník dosti dlouho čekal

na první zprávy. „Šlo o předběžné
jednání o mém nástupci, není nic
rozhodnuto,“ odpověděl nám na telefonickou otázku Miroslav Pišťák,
který zůstává v pozici předsedy klubu zastupitelů sociální demokracie.
Jeho dosavadní první náměstkyni
jsme tak položili vzápětí otázku přímo na tělo. Budete primátorkou?
„Předně musím říct, že v neděli
odpoledne jednal výbor naší strany,
v pondělí se koná členská schůze.
O obsazení uvolněných míst primátora a v radě města jsme dnes zatím

konkrétně nehovořili. Abych ale odpověděla na vaši otázku, tak získala
jsem podporu výboru pro funkci
primátorky,“ sdělila Večerníku těsně
před dvaadvacátou hodinou Alena
Rašková.
Ale pozor, Alena Rašková dostala
nepřímo nabídku od hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila
nahradit ve funkci první náměstkyně hejtmana Aloise Mačáka, který
rovněž rezignoval. „Jsem patriotka,
zůstanu doma,“ ujistila Večerník
Alena Rašková.
(mik)

JAK ŠEL ČAS ANEB KONEC ORANŽOVÝCH GIGANTŮ
PROSTĚJOV Uplynulé dny přinesly nepochybně největší zemětřesení na prostějovské politické scéně od listopadu 1989.
Po hodovém oznámení rezignace prostějovského primátora
Miroslava Pišťáka (ČSSD) smetly pochybnosti kolem přiznaných
finančních darů od soukromých firem také náměstka hejtmana
Olomouckého kraje a prostějovského radního Aloise Mačáka
(ČSSD). Zatímco prvně jmenovaný zůstává alespoň prostějovským zastupitelem, Alois Mačák po více jak dvaceti letech v aktivní politice odchází ze všech svých veřejných funkcí.

Martin Zaoral
Pondělí: Pišťák vysvětluje,
Mačák rezignaci odmítá
V krajské příloze celostátního deníku MF Dnes vlastněného šéfem
opoziční strany v Prostějově ANO
2011 Andrejem Babišem vyšel článek s titulkem „Politici dostávali
od firem statisícové dary, primátor Prostějova končí“. Podle něj
z majetkových přiznání Miroslava
Pišťáka a Aloise Mačáka vyplývá,
že oba od soukromých firem inkasovali statisíce korun. V případě
dnes již exprimátora to bylo 250
tisíc korun od společnosti DT-Výhybkárna a strojírna z Prostějova,
u Aloise Mačáka 1,35 milionu korun a to jak od výše jmenované

firmy, tak i od Moravské modelárny Olomouc a společností Spea
Olomouc a Olbena Olomouc. Na
rozdíl do svého stranického kolegy
Alois Mačák zůstával i v pondělí
14. Září na všech postech. „Nevidím
jediný důvod k tomu, abych odstupoval kvůli tomu, že jsem paradoxně jednal v souladu se zákonem. Jak
mi dnes říkal jeden člověk: neměl
jsi přiznávat nic a zaplatit padesát
tisíc korun za to, že jsi nepodal majetkové přiznání. Pak bys měl klid,“
reagoval Mačák. Ústřední vedení
sociálních demokratů se začátkem
týdne od celé kauzy distancovalo.
„Financování všech volebních kampaní ČSSD je realizováno výhradně
přes schválené příslušné stranické
účty a dle schválených vnitrostranických pravidel. V tomto případě

se jedná čistě o osobní záležitost
obou aktérů,“ uvedla mluvčí strany
Eva Gregorová.

Úterý: Mačák končí
na všech postech
První náměstek hejtmana Olomouckého kraje a prostějovský radní
Alois Mačák rezignoval na všechny
své veřejné funkce. V aktivní politice
tak skončil po více jak dvaceti letech.
V odůvodnění svého rozhodnutí se
dotkl přijatých darů ve výši více jak
milion korun, které dostal od několika firem.

Středa: Dary
prověří policie
Kauzu statisícových darů od soukromých firem prověří podle MF Dnes
také policie. „Celý případ zatím známe
jen z veřejných zdrojů. Pokud policie
nezačne konat sama, dáme jí pokyn.
Nejprve je třeba získat více informací,“
potvrdila prostějovská okresní státní
zástupkyně Naděžda Kezniklová.
„Musíme zjistit, co se za dary skrývá, proč politici dostali peníze, proč
odstoupili, jestli tam nebyly nějaké
protislužby nebo je naopak všechno

2x foto: Michal Kadlec

liční partneři sociálních demokratů ve
vedení prostějovské radnice vyčkávají
na další vývoj v ČSSD. „O obsazení
obou volných postů v radě budeme
intenzivně jednat a je možné, že v neděli bude jasno,“ informoval Večerník
Pavel Smetana (ČSSD). V souvislosti
s obsazením primátorského křesla se
nejvíce mluví o současné náměstkyni
Aleně Raškové (více na jiném místě
této strany – pozn.red.), do rady by
měli naskočit Milada Galářová a buďČtvrtek: Kdo
to Jana Halvadžievová či Jiří Pospíšil,
bude primátorem?
který se má stát jako první náhradník
Zatímco z tábora opozice se ozývají nástupcem Aloise Mačáka v zastupihlasy o předčasných volbách, tak koa- telstvu.

v pořádku. Až shromáždíme všechny
informace, rozhodneme, jestli v celé
věci existuje nějaké podezření,“ dodala. Opozice rovněž upozornila na roli
Bedřich Grulicha (ČSSD). Prostějovský radní a spolustraník Miroslava
Pišťáka a Aloise Mačáka je totiž zároveň předsedou představenstva DT-Výhybkáren a strojíren, které většinu
peněz oběma politikům poskytly.

Pátek: První rozhovor
Miroslava Pišťáka
po rezignaci
V zákulisí probíhají intenzivní jednání o dalším osudu Aloise Mačáka v ČSSD a Miroslav Pišťák už
coby prostý prostějovský zastupitel poskytl Večerníku obsáhlý rozhovor, ve kterém zdůrazňuje, že se
uvedenými událostmi necítí nijak
zlomený... Na sociálních sítích pak
probíhají různé teze, kdo v čem
takzvaně „jede“ a má odstoupit.
Někteří chtějí dokonce předčasné
volby.

OSLOVILI JSME ZÁSTUPCE VŠECH ZVOLENÝCH STRAN V ZASTUPITELSTVU! JEJICH POSTOJE A NÁZORY NAJDETE NA STRANĚ 32 DNEŠNÍHO VYDÁNÍ

DANAJSKÝ DAR SMETL UŽITEČNÉHO PRIMÁTORA. CO PO NĚM ZŮSTANE?
„Lidé jsou jako holubi. Pokud
jsou pod vámi, zobou vám
z ruky. Jsou-li však nad vámi, tak
na vás... kálí.“ Pravdivost tohoto
tvrzení si v soukromí bolestně
zakusil snad každý z nás. Lidé,
kteří dobrovolně vstoupili do
veřejného života, a proto je sledují tisíce očí, musí kromě toho
být smíření s tím, že se na ně
jednou bude kálet ve velkém.
Ale když to pak přijde, není to
pro nikoho nic příjemného...

P

rávě v takové situaci se ocitli dnes
již bývalý prostějovský primátor
Miroslav Pišťák a taktéž někdejší náměstek krajského hejtmana i radní
Alois Mačák. Oba sociální demokraté
přijali dar od soukromých firem. Oba
dva je však řádně zdanili a zveřejnili ve
svém majetkovém přiznání. Ale tím si
paradoxně pořádně naběhli.
ednalo se totiž o dary skutečně
Danajské. Prvním darem tohoto
druhu byl známý Trojský kůň. Zatímco v dřevěné soše, kterou si důvěřiví

J

Trójané sami vtáhli do svého jinak
nedobytného města, se skrývali lstiví
vojáci, peníze od Výhybkáren s sebou
nesly temný stín podezření z možné
korupce. Valné většině lidí pak už
je zcela jedno, zda je toto podezření
oprávněné, či nikoliv. Hlas lidu je
v této věci jasný: dobře placený politik by peníze od soukromých firem
brát neměl. I když se k tomu sám veřejně přizná.
e stejném duchu se k celé kauze
postavila i domovská partaj, která
se od obou svých dlouholetých kolegů distancovala s tím, že se jedná čistě
o jejich soukromou záležitost. Miroslav
Pišťák se pak zachoval tak, jak rozhodně
nebývá v této republice zvykem: okamžitě ohlásil rezignaci na funkci primátora. Dva dny na to jej následoval i Alois
Mačák, který po dvaceti letech v politice
odstoupil dokonce ze všech svých veřejných funkcí.
kolnosti jejich odchodu nejsou
právě důstojné. Jejich následovníci se však z nich nepochybně poučí.
Nedělejme si však iluze, že všichni
do jednoho od nynějška budou

V

O

dary od soukromých firem odmítat. Je téměř jisté, že tomuto pokušení budou podléhat i nadále, a to
ve výrazně vyšší míře. Na rozdíl od
Pišťáka s Mačákem však budou zatloukat, zatloukat a zatloukat...
ť už je aktuální hlas lidu jakýkoliv,
Prostějov odchodem Miroslava
Pišťáka přišel o nejlepšího správce
svých financí, jakého si mohl přát.
Svědčí o tom zejména fakt, že město jako jediné v republice nedávno
dosáhlo na nejvyšší možný rating.
Můžeme to zpochybňovat, můžeme
to zlehčovat, ba dokonce si z toho
můžeme dělat i legraci, ale to je asi tak
vše, co se proti tomu dá dělat.
tejně tak je nevyvratitelné, že za
působení Miroslava Pišťáka v užším vedení města se Prostějov v mnoha ohledech zvedl. Jde hlavně o četné
rekonstrukce náměstí, ulic, parků,
opravy Národního domu či prostějovského zámku, budování sítě cyklostezek i koncepční řešení dopravních
problémů ve městě, stejně jako o smysluplnou podporu sportu i kultury. Nezpochybnitelný rozvoj města přitom

A

S

nebyl vykoupen jeho zadlužením,
jako je tomu například u sousedního
Přerova, Olomouce či kdekoliv jinde.
V době, kdy se „život na dluh“ stal společenskou normou, na kterou tvrdě
doplatili jak konkrétní lidé, tak i velké
podniky včetně OP Prostějov, se jedná
o něco skutečně výjimečného.
a druhou misku vah někteří
lidé samozřejmě přihodí zejména problematickou smlouvu
s Manthellanem, z níž se „vypařila“
povinnost investora vybudovat ve
městě kulturní sál, kvůli čemuž ji
soud uznal za neplatnou. Dále pak
slibovaný, ale stále chybějící důstojný plavecký bazén ve městě. Nicméně každý, kdo s Miroslavem Pišťákem někdy měl co do činění, velmi
brzy přišel na to, že to je moudrý
a pracovitý muž, který jako jeden
z posledních lidí v zastupitelstvu zůstával věrný heslu vepsanému do fasády radnice a snažil se lidi spojovat
a nikoliv rozdělovat. A nejen to. Měl
i dostatek osobní síly a charismatu,
aby tak i dlouhá léta činil. Pomáhaly
mu k tomu jak jeho životní zkuše-

N

nosti, tak i typický humor a nadhled,
který je v dnešní „rozhašené“ době
plné bezduchých výkřiků do tmy
už něčím naprosto ojedinělým. Nikoliv věkem či vitalitou, ale právě
svým nadhledem Miroslav Pišťák
působil dojmem, že patří do jiné
doby... Kromě toho byl vždy velkým prostějovským patriotem,
který měl až neuvěřitelný přehled
téměř o všem, co se ve městě podstatného děje a dokázal o tom také
zasvěceně prohovořit. I v tom se
zásadně odlišoval od řady svých
kolegů - zastupitelů i radních.
tuto chvíli se dá očekávat, že
jako rozený bojovník, kterému
nikdy nechyběla jistá dávka ješitnosti, se Miroslav Pišťák nebude se
svým odchodem smiřovat lehce. Na
druhou stranu ve svém věku už má
právo na zmírnění tempa a pro jeho
zdraví to tak bude určitě nejlepší.
Navíc poslední dobou na něm bylo
jasně patrné, že ve své funkci přestává být šťastný. Bylo to poté, co
jednání zastupitelstev zcela ovládl
konfrontační styl a všude kolem se

V

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
vyrojila řada kariéristů podrážejících
nohy jeden druhému. Exprimátor
se tak čím dál častěji v myšlenkách
vracel do dob, kdy pracoval jako
kamenolamač či dělník při hrazení
bystřin. I zde stejně jako ve vedení
města byl užitečný. A jisté je, že takovým zůstane i nadále.
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nabídka realit a nemovitostí

LEVNÉ OPRAVY ODĚVŮ

PŮJČOVNA NÁŘADÍ

TEL: 773 506 999, 776 187 516

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

www.opravyodevuprostejov.cz

GRATULACE

$75,80 SĜt]HPt +ODYiþNRYRQiP3URVWČMRY

15090920861

DROZDOVICKÁ 20, PROSTĚJOV /asi 150 m od rybníka/

BLAHOPŘÁNÍ

Pro naše klienty hledáme

BYTY, DOMY, POZEMKY
&KFHWHGREĜHDU\FKOHSURGDW
Vaši nemovitost?
3URGiYDMtFtPQDEt]tPHNRPSOHWQt
servis zdarma!

Dnes, tj. 21. září 2015
oslaví 100. narozeniny
paní Kristina PAVLÍČKOVÁ
z Hamer.
Hodně zdraví, samou radost,
k tomu také spokojenost
Radek,
Leona a Libor
s rodinami.

SOUKROMÁ INZERCE

15081270790

ZVÍŘÁTA

OZNÁMENÍ

Probíhá zápis do tanečního krouž- Prodám štěňata N.O. vlkošedá
ku Zumby s Veronikou na sezonu bez P.P., odběr koncem září. Tel.:
2015/16. Zumba probíhá v mnoha 605 726 080 po 17. hod.
vesnicích v okr. Prostějov, letos nově
Hledá se světle rezavá kočička,
i přímo v Prostějově. Zumba je určeje plachá, stará 2 roky,
na všem dětem od 4-16 roků, které
slyší na jméno Žofinka.
baví tanec. Zkušební hodiny v září
Ztratila se 30.8.2015 na
jsou zdarma. Více na www.zumbasvesídl. E. Beneše u Hloučele v PV.
ronikouu.webnode.cz nebo na envirTel.: 721 820 394,
ka@seznam.cz
nálezce odměním.

ŠŤASTNÁ HODINA
PRO KLIENTY SOUKROMÉ
I OBCHODNÍ PREZENTACE
Pokud si zadáte v týdnu
od 21. do 25. září 2015
řádkovou inzerci v době
od 12:00 - 13:00 hodin
získáte slevu

50 %

navštivte redakci Večerníku Olomoucká 10, nebo pošlete e-mail:
inzerce@vecernikpv.cz či volejte 582 333 433, 608 960 042

15082710823

150123020036

Nabízím reklamní plochu k proná- Pronajmu kompletně zrekonstruovaný rodinný dům s vjezdem, zajmu, tel.: 728 100 986
hradou a terasou ve Služíně.
Koupím byt 2+1 v os. vl. v PV do 750 10 km od Pv. Nájem 6 500 Kč
+ energie, tel.: 734 104 815
tis. Tel,: 775 636 182. RK nevolat.

POZOR,

15030670256

Stavební firma hledá pozemek pro Koupím menší RD v PV 774 101 818
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
Hledám pronájem 2+1, nebo 3+1 od
REALITNÍ KANCELÁŘ
1.10. v PV, RK ne! Tel.: 777 163 656
VNB REALITY
Hlaváčkovo nám.1 (ATRIUM), Pronajmu garáž na Močidýlkách.
Prostějov
Tel.: 776 340 848
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
Pronajmu byt 2+1, 80m2, alkov*BYT3+1,Kralice n/H 1.300.000Kč na, balkon. Ve dvoře přístře* RD 5+1, Určice
850.000 Kč šek na parkování. Petrské nám.
* RD 2+6, Brodek u Pv1.890.000 Kč č.3. Tel.: 725 597 532, e-mail
* RD 3+kk, novostavba Brodek u K. jhemelka@seznam.cz
3.300.000 Kč
RD 2+1, Brodek u K. 330.000 Kč Pronájem moderního bytu po reIng.MarieVymazalová,774421818 konstrukci 2+kk v RD, max 2 osoaktuálně NABÍZÍ:
by, 6 700, vč. ink. Tel.: 777 885 251
* RD Přemyslovice 940.000 Kč
RD Otaslavice
960.000 Kč
Koupím byt 1+1 pro maminku
RD Skřípov
990.000 Kč
a 3+1 pro rodinu. 792 284 168
Chata Plumlov.přehrada 940.000 Kč
Pozemek Skřípov 640 m2 170.000 Kč
Stav.pozemek 9.518 m2Brodek u Pv Hledáme ke koupi větší byt 3+1,
nejlépe po rekonstrukci, tel.:
Stav.pozemek 22.056 m2
Mostkovice 774 409 430
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME: Prodám část pozemku v prů* BYTY 1+1, 2+kk, 2+1 v Prostějově myslové zóně za ul. Určickou,
* BYT 3+1 do 1.500.000 Kč v PV
tel.: 774 664 966
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty, zahrady a pozemky
Prodám nedostavěný dům se
Více na:WWW.VNB-REALITY.CZ
zahradou v obci Víceměřice okr.
Pronajmu podkrovní 3+kk, 120m2, Prostějov, cena dohodou.
nájem 10.000+ ink., 3x kauce. RK nevolat. Tel.: 724 212 893
Tel.: 702 484 288
Pronájem garážového stání jen za
900Kč/měsíc, nabízí Autopark
Obec Přemyslovice nabízí k pro- Francouzská ul., sídliště Západ. Akce
deji stavební pozemky v místní platí do konce září. Tel.: 604 430 934
části Šumbalov. Cena za m2 je 150
Kč. Pro více informací volejte na Prodám družstevní byt 2+1 na
mobilní číslo: 777 899 502.
Sidl. svobody, tel.: 608 060 083,
777 344 507
Koupím domek v okolí PV, s opravami počítám. 773 545 092
Pron. cihl. byt 2+1+balk. (zahrada)ul.
Prodám dům v PV, Vrlova ul. Máchova PV 70m2 po rek. vl. kot. a měř.
Náj. 7.000Kč + inkaso. Tel.: 604 820 358
Tel.: 603 218 740

Blahopřejeme
paní Danuši ZVONKOVÉ
k 60. narozeninám, které oslaví
23. září 2015.
Ať úsměv a radost na Tvé tváři
neustále září, ve středu narozeniny
slavíš, tak ať se hodně bavíš.
Hodně štěstí, zdraví, lásky…
ať nemáš žádné vrásky, ať se směješ
den co den, ať splní se Ti každý sen,
ať máš kolem prima lidi, co Tě
vždycky rádi vidí. Přeje dcera
Martina s manželem a vnoučaty.

Pondělí 21. září 2015
www.vecernikpv.cz

soukromá řádková inzerce a vzpomínky

FINANCE

AUTO-MOTO

SLUŽBY

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

Kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene.

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

Dne 25. září 2015
si vzpomeneme nedožitých 40 let
našeho bratra, strýce a bratrance
pana Dušan FROHNA mladšího.
Vzpomíná sestra Erika s rodinou.

PRODÁM Fiat Punto 1,2 16V;
Půjčka 5.000 Kč – 2 mil. Kč, možnost STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
59kW, rok 2004, najeto 137 tis.
sloučení nevýhodných úvěrů. Tel.: 721 344 771. Práce strojem UNC, km, 5dv., klimatizace, mlhov777 965 734, pracuji pro více věřitelů výkopové, terénní práce.
ky, posilovač řízení, zimní pneu
a další výbava. Cena 55 tis. Kč.
Ploty betonové, drátěné, průmys- Tel.: 734 765 110
lové gabiony. Kvalitně za rozumné
Prodám Citroen C15D skříňový,
ceny. 723 522 369
info na tel.: 776 386 401
Stříhání a úprava psů, Plumlovská
PRODÁM
68, Prostějov. Tel.: 774 942 100

15012320037

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

Malá půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.: Zemní práce, kanalizace, odvodnění,
777 551 492
demolice. 723 522 369
!PENÍZE VŠEM! Úvěry, hypotéky,
zástavy, exekuce.. od 8 věřitelů = vaše Stěhování bez pomoci zákazníka
výhoda, konzult. zdarma 739 066 462, a vyklízecí služby. Rychle, levně.
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
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
Osobní bankrot – oddlužení. Konpřebroušení
přímo na místě.
zultace zdarma. OPTIMCREDIT
Tel.:
721
817 009
s.r.o. Volejte777 551 492
Nabízíme kompletní pokládku zámkové
Půjčky již od 5 tis, úvěry, sloučení půj- dlažby, žulových kostek a dalších, super
ček, oddlužení nemovitostí, vypla- ceny, vysoká kvalita. Tel.: 723 522 369
cení exekucí. Profesionálně a rychle.
Provádíme dokonalé stroj. čištění
Tel.: 774765437
sed. souprav a koberců. M. Revay,
Hotovostní půjčka, půjčíme vám tel.: 604 439 302, 582 382 325,
5 až 50 tis. Kč, rychle, diskrétně www. revay.cz
a až do domu. Zaručujeme serióz- Rekonstrukce koupelen. Telefon:
ní jednání. Zprostředkovatelskou 605 459 652
činnost vykonávám výhradně pro
jednoho věřitele. Tel.: 731 127 756 Nabízím veškeré malířské a natěračské práce, možnost vystěhování
i úklidu, tel.: 799 797 657

Prodám nepotřebný koks asi 25q.
Za poloviční cenu, odvoz a naložení
si zajistěte. Tel.: 702 574 540
Přijímám objednávky na růže velkokvěté, pnoucí a polianty. Cena 35
Kč/ks, tel.: 607 971 192
Prodám dět. kočárek Bebecar
dvojkomb. po 1 dítěti, ve výb. stavu. Autosedačku, deky, fusak atd.
Tel.: 602 860 298

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

15012320038

Dne 27. září 2015
by se dožila 71 roků
paní Jolana KARÁSKOVÁ
z Mořic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel s celou rodinou.

Dne 28. září 2015
by se dožil 70-ti let
pan Jaromír PRUCEK
za Stražiska .
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

vzpomeòte na zesnulé
novì v barevném
provedení pouze

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
Fasády, rekonstrukce, zateplení, ná- a platba hotově. Tel.: 773 113 303.
těry, nástřiky, ochrana před grafiti.
Koupím kamna na pevná paliva
Volejte 723 522 369
Petry, ledničku, WC-combi, dveře,
Nabízím žehl. prádla v PV. Koš okna, vařič Tel.: 608 539 783
prádla za 200 Kč tel.: 737 834 020
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplaStavební práce – dlažby, obklady,
tíme za kvalitní obrazy 17. - 20. stobytová jádra včetně všech prací.
letí, zlaté a stříbrné mince, hodiny
Tel.: 608 780 615
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

za

200 Kè

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

e-mail: inzerce
inzerce@
@vecernikpv.cz

Dne 26. září 2015
by se dožila devadesáti let
paní Drahomíra KLOBOUKOVÁ
z Kralic na Hané, ředitelka ZŠ
v Brodku u Prostějova v.v.
S láskou a úctou vzpomíná PhDr.
Hana Bartková, neteř s rodinou.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
v PÁTEK
25. záøí 2015
v 10.00 hodin

smuteèní oznámení

najdete nás na
www.
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

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi

Luděk Miler 1927
Soběsuky
PhDr. František Cygánek 1932
Prostějov
Ladislav Burgr 1946 Prostějov
Ing. Jiří Hrabal 1938 Prostějov
Jarmila Hrubá 1943
Olšany u Prostějova
Jana Podlahová 1963 Prostějov
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Poslední rozlouèení

Pondělí 21. září 2015
Alberta Šťastná 1942 Prostějov 11.00 hodin OS Prostějov.
Středa 23. září 2015
Miloslav Kment 1925 Hluchov 12.30 hodin OS Prostějov
Stanislav Zoubek 1945 Prostějov Ludmila Kubešová 1924
Vlasta Havránková 1944 Vyškov
Domamyslice
Jaroslav Pořízka 1941 Drahany Marie Soldánová 1947 Bílovice
František Přidal 1941 Dubany

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

RYCHLE A PROFESIONÁLNĚ

Zdeněk Novotný 1965 Bedihošť

Anna Zapletalová 1947 Ohrozim

15012920079

Pohřební služba A.S.A. TS
15091110883

z

Dne 25. září 2015
by se dožila 100 roků
paní Marie GELLNEROVÁ
z Čech pod Kosířem
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.

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

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

VOLEJTE IHNED:
774 765 437 773 463 891

Již 25 roků žije pouze v našich
vzpomínkách můj manžel, náš
tatínek a děděček
pan Jaroslav KVAPIL
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku děkuje
jméne celé rodiny manželka.

Dne 22. září 2015
by se dožil 60-tých narozenin
pan Jan MAREŠ
z Prostějova.
Vzpomíná manželka Marie,
syn Jan a dcera Monika s rodinou.

Odkoupím a v hotovosti ihned
proplatím starožitnosti umělecké
a sběratelské předměty, staré knihy, pohlednice, mince, medaile,
obrazy, zbraně, uniformy, vyznamenání, hodiny, fotoaparáty, rádia,
gramofony, nábytek z chromových
Antény Jiříček nabízí až 47 tv progra- trubek i barevného umakartu, lusmů bez poplatků. Tel.: 776 340 848, try, lampy, kamna, porcelán, keramiku, sklo, věci ze stříbra, šperky,
www.anteny.kvalitne.cz
staré hračky, veterány a věci na ně a
Nabízím výuku angličtiny, pro další. Přijedu, rychle a solidní jedvšechny úrovně tel.: 731 088 393 nání. Tel.: 605 138 473

t
t
t
t

Dne 19. září 2015
by se dožil 85 roků
pan Stanislav PAVLÍK
z Čech pod Kosířem

Dne 16.dubna 2015
uplynuly 4 smutné roky od úmrtí
paní Anežky PAVLÍKOVÉ

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dříví – krácené. Cena 550
Kč/prms. Doprava zajištěna. Tel.:
582 371 493 nebo 605 405 953

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

Až dva miliony korun
českých vám půjčí klienti,
kteří se dnes prezentují
ve Večerníku

…a láska zůstala,
ta smrti nezná….

Prodej bukového palivového dříví.
Cena 600 Kč/prms. + 15% DPH.
Doprava zajištěna. Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic. Tel.: 582 388 101

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

2 000 000

Dne 19. září 2015
uplynuly 3 smutné roky,
kdy nás opustil
pan František HUŠKA
z Prostějova.
Vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

21

Nejsou již mezi námi

Vlasta Vaňková 1924

Držovice

Poslední rozlouèení

Středa 23. září 2015
Zdenka Samochinová 1960 Pivín 11:45 hodin OS Prostějov
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soukromá řádková inzerce a nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru
na zkrácený pracovní úvazek ženy
v invalidním důchodě. Místo výkonu Vrahovice. Podmínka čistý trestní rejstřík. Informace na
602 786 692
Přijmeme brigádníky na lehkou
manuální práci, tel.: 582 330 341
Firma NAMI, výroba dámských
oděvů Hluchov, přijme do pracovního poměru dámské krejčové.
Nástup možný ihned Informace na
tel.: 582 378 556 nebo 731 441 045
STUDIO 365 hledá nové tváře
pro reklamu od 9-27 a 28-45let.
T.: 605 427 271, 9-12 h.
www.studio365.eu

Přijmu obchodního zástupce Hledám pomocné stavební dělníky
k nabízení služby v oblasti čištění, a elektrikáře, tel.: 774 989 007
tel.: 776 868 067
Studio Styl do svého týmu přijme
Přijmeme prodavačku do potravin kosmetičku nebo masérku na Žl.
v PV. Požadujeme: praxi v oboru, Info. na tel.: 720 558 085
elán, 100% spolehlivost, samostatnost, schopnost rychle se učit no- BowlingPalace, Újezd 4, přijme
vým věcem a vyhodnotit priority, ihned KUCHAŘE/-ku, brigádně
na odpolední hodiny v týdnu i vízdrav. průkaz.
Nabízíme: dlouhodobou a stabil- kendy KUCHAŘE/-ku PIZZA,
ní práci v malém kolektivu, slušné brigádně SERVÍRKU na víkendy,
jednání, dobré platové ohodno- tel.: 728 634 274
cení. Pouze vážní zájemci, kteří
chtějí pracovat. Nástup ihned. Info Společnost Nekr sevis v Držovicích
na tel.: 608 757 400 v časech: 9-12 přijme do HPP soustružníka pro
jednosměnný provoz, kusová výroa 15-18 hod.
ba na hrotovém soustruhu. Nástup
Do stavební firmy hledáme šikov- možný ihned, tel.: 777 743 604,
p. Hloušek
né pracovníky. Tel.: 777 943 299

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

PRÁCI HLEDÁ

Přijmeme zdatnou důchodkyni na
Přijmu pracovnici do pekařské vý- pravidelnou výpomoc o víkendech
roby i na zaučení. 3 směnný provoz. do supermarketu. Doplňování peInfo.: 582 342 095
čiva. Pouze z PV. Tel.: 776 158 268

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

Přijmeme mechaniky do pneuservisu. Nabízíme práci na hlavní
i vedlejší prac. poměr, možný zkrácený úvazek. Praxe výhodou. Dobré platové podmínky - od 100Kč
na hod. čistého. Nástup možný
Přijmu prodavačku do butiku od 1. 10. 2015. Tel.: 608 332 170,
v PV, brigádně. Tel.: 720 750 511 www.pneuservis-pv.cz

Provoz

Kvalifikace

Dělníci dřevovýr.
Šička/-krejčí
Pomoc. sklad. pracovníci
Recepční
Prac. přímé obsl. péče
Chovatelé a ošetř. prasat
Pracovníci údržby
Hodinář/-ka v klenot.
Operátor montáže
Montáž. dělník/-ce
Dělníci výk. prací
Mistři výroby
Konstruktér elektro
Soc. pracovník/-ce
Vyšší soud. úředníci

14-16 000 Kč
11 200 Kč
78 - 83 Kč/hod.
75 Kč/ hod
10 120-13 000 Kč
90 Kč/hod.
80-120 Kč/hod.
15 000 Kč
14 000 Kč
61 Kč/hod
85 Kč/hod
15 000 Kč
30 000 Kč
22 000 Kč
17 340-26 080 Kč

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
turnus. služby
dvousměnný
třísměnný
jednosměnný
třísměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

zákl. + praktická
zákl. + praktická
zákl. + praktická
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
úplné stř. odborné
úplné stř. odborné
vyšší odborné
vysokoškolské

Firma
M. F. A. Konšel, Určice
CLINITEX CZ, PV
ŽOLÍKOVÁ PRÁCE, PV
Hotel Plumlov
Domov důchodců, PV
PROVEM - farma Vícov
PV-RECYCLING, PV
A. Buráň, OC Arkáda
LINAPLAST, Kralice n.H.
Futures Contproduct
M. Řezníček, Plumlov
Futures Contproduct
LASKI, Smržice
Azylové centrum PV
Okresní soud PV

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?
VYUŽIJTE LETNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

2ąKLOGOG
RTCEQXPÊM[

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

na obsluhu

\KPMQXCEÊNKPM[

Pozice

Plat (Kè)

Uklízečka
Kuchaři
Pomocný kuchař/- ka
Cukráři
Montáž. dělníci výr. ze dřeva

6GNR0QX¾M

15091120863

15091120878

15090220834

606 031
0 31 220
/QåPQDTKI¾FP÷
PGDQPC*22

Plat (Kè)

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

najdete nás na
www.vecernikpv.cz

Přijmeme pracovníka do pneuservisu v Prostějově. Vyučen v oboru
automechanik podmínkou. Nástup možný ihned. Pro informace
volejte 777 870 729

Pozice

2 700-3500 Kč
10 200 Kč
70 Kč/ hod.
10 200 Kč
70 Kč/ hod.

Provoz

Kvalifikace

zkrácený
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

zákl. + praktická
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné

Firma
SaM - úklidové služby, PV
MUDr. Alice Ratajová, PV
SBP MORAVA, PV
MUDr. Alice Ratajová, PV
TRINIUM Invest, 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

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
pro další èíslo je v PÁTEK
25. záøí v 10.00 hodin

NABÍDKA PRACOVNÍCH POZIC <<<<
>>>> TAKÉ NA WWW.VECERNIKPV.CZ
Vydavatelství HANÁ PRESS s.r.o.,
s přední pozicí mediálním trhu v regionu
(v portfoliu tituly Prostějovský Večerník
a Radniční listy Prostějov)

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

A
K
/
R
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A
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A
M
Í
N
OBCHOD

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

Krapkova 3421/28
Prostějov 1
hledá vhodné uchazeče na pozici

ÚKLIDOVÝ PRACOVNÍK/-CE
602 786 692

Více informací na tel. č.:
p. Nezhybová

15090810860

Vhodné pro osoby tělesně postižené.

Pondělí 21. září 2015
www.vecernikpv.cz
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soutěže

ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
hádejte..
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 36/2015:

I ve třetím 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 24. ZÁŘÍ 2015,
12:00 hodin.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
vyhrál/-a

Svatoplukova 19
Zdeňka HAVLÍKOVÁ, Finská 9, Prostějov
Výherce získává: SLEVOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
na služby školního kadeřnického salónu SŠA Prostějov.
BÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:

vyhrál/-a

Čechomor
Libuše ŠPALTOVÁ, Slovácká 3, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč
V
na sortiment zboží od FT OIL.

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

správně:

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

CATERING
Petra BABIČKOVÁ, Lutotín 17, Kostelec na Hané
Výherce získává: POUKAZ na konzumaci v hodnotě 300 Kč
v TABOO RESTAURANT&COCTAIL BAR.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

15090260891

KŘÍŽOVKA

Výherce získává Hanácký koláč + roládu
nebo sekanou /odběr pátek/.

vyhrál/-a

7,5,5,1
Ivana KAMLEROVÁ, Resslova 4, Prostějov
Výherce získává: KUPON na konzumaci v hodnotě 400 Kč,
který věnovala palačinkárna PALL A CHINKY.
správně:

vyhrál/-a

Agro Prostějov uvaří a napeče za Vás
Bohumil HÁLA, Vrahovická 160, Prostějov
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.

15021760159

PŮVABNÁ A .... ...

15081860767

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Partnerem dnešního kola je NAISY, který věnuje do soutěže dárkový kosmetický balíček
v hodnotě 400 Kč.

ALFA, ARAB, DĚTI, DIOXIN, DŘEP, CHAOS, LAOS, LAŠK, LIMO, LINO, LOTOS,
MATYLDA, MÍLE, ODRAZIT, OPIS, OPOZICE, OSLE, RACI, RAMBO, ROLE,
RYTO, ŘEZY, SMYSL, ŠUMA, ŠUPLE, TOFU, UNIE, ZDAR, ZVYK

Výherce získá kupon SLEVOVÝ POUKAZ
v hodnotě 400 Kč, který věnoval partner
dnešního kola AUTODÍLY GARÁŽ.

BÁDEJTE, KDO SE

SKRÝVÁ
POD TOUTO TVÁŘÍ...

15012860074

Kdo je na fotografii? Tentokrát jsme zabrousili
do SPORTU a graficky lehce poupravili
odchovance prostějovského hokeje, který
nedávno vsítil 250. gól v nejvyšší soutěži...

15052760545

Výherce získá POUKAZ v hodnotě 400 Kč na
sortiment zboží od PONOŽKY OD MARUŠKY

Výherce získá POUKAZ v hodnotě
400 Kč na služby od STUDIA STYL.
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zveme vás...

TIPVečerníku
UŽ JSME DOMA
EB 30 LET TOUR
N
A

Vážení fotbaloví přátelé, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na 3. kolo MOL CUPu

1. SK Prostějov - FC FASTAV Zlín
Začátek zápasu je ve úterý 22.8.2015 od 16:30 hodin na hřišti za Místním nádražím

KDY: PÁTEK 25. ZÁØÍ, 20:00 HODIN
KDE: APOLLO 13, Barákova ul., Prostìjov
Chcete si na chvíli odpočinout od líbivých popových
melodií a prvoplánových textů současné české „středoproudové“ produkce, kterou na nás v poslední době chrlí
všudypřítomná média? Máte chuť na trošku syrovosti,
originality a avantgardy? V tom případě nezapomeňte navštívit v pátek 25. září hudební klub Apollo 13 a pořádně
si užít koncert skupiny Už jsme doma, jenž se uskuteční
u příležitosti třicátého výročí jejího vzniku.
Kapela UŽ JSME DOMA vznikla v Teplicích, psal se rok
1985. Asi po šesti měsících do skupiny přišli Miroslav Wanek
a Romek Hanzlík z legendární punkové skupiny FPB. Hudba
byla již od počátků punkově přímočará, přitom však velmi ra-

finovaně propracovaná po kompoziční i textové stránce. Živá
vystoupení navíc oplývají nespoutanou energií. Pokud jde
o stylovou charakteristiku, je velmi obtížné ji zařadit jak v České
republice, tak v zahraničí není nic podobného k nalezení. Jisté
jsou punkové kořeny a vliv avantgardní hudby v podání hnutí Rock in Opposition, The Residents nebo Magmy. Z kapel
alespoň trochu podobných je možné uvést Sleepytime Gorilla
Museum, The Ex, NeZdali, Dog Faced Herrmans, Degenerate
Art Ensemble aj. Na české scéně patří Už jsme doma do rodiny
skupin, jako jsou Psí vojáci, Dunaj, Dybbuk, Ženy, Krásné nové
stroje, Zkopce a nebo Dvouletá fáma.
Večerník tento pátek v Apollu nebude chybět! A co vy?

FILMOVÉ, DIVADELNÍ
OKÉNKO A VÝSTAVY

aneb, co se kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 21. září
14:00 Pondělní Bijásek
– Prokletí Midasovy skříňky
17:30 American Ultra
americká akční komedie
20:00 Straight Outta Compton
amer. hudební film
úterý 22. září
14:00 Úterní Bijásek
- Prokletí Midasovy skříňky
17:30 Očima fotografky
Art film
20:00 American Ultra
středa 23. září
17:30 American Ultra
20:00 Ultra Straight Outta Compton
čtvrtek 24. září
17:30 Hotel Transylvanie 2
americký anim. film
20:00 Straight Outta Compton
pátek 25. září
15:30 Hotel Transylvanie 2 3D
17:30 Everest
americký dobrodružný film
20:00 Everest
sobota 26. září
15:30 Hotel Transylvanie 2 3D
17:30 Everest
20:00 Everest
neděle 27. září
15:30 Hotel Transylvanie 2
17:30 Everst 3D
20:00 Everest 3D

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
úterý 18. září
22. a 23. září
9:00 PŘEDPLATNÉ DUHOVÁ
KULIČKA
Slon Bimbo v Tramtárii
(Liduščino divadlo, Praha)

Apollo 13

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
11. září až 22. listopadu
NEAR TO REALITY (Blízko k realitě)
mezinárodní výstava současného
holandského umění Maartena Wlbergena
a Zuzany Albrechtové
10. září až 21. listopadu
předaukční výstava PRVNÍ AUKCE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A STAROŽITNOSTÍ V PROSTĚJOVĚ

Barákova 12, Prostějov
Galerie U Hanáka
pátek 25. září
20:00 UŽ JSME DOMA 30 LET TOUR
Školní 24, Prostějov
legendární česká alternativ - punková do 6. října 2015 - Jan Čížek „Proti světlu“
kapela, kterou zná celý svět.

DIVADLO POINT
Olomoucká 25, Prostějov
pátek 25. září
19:00 FILMOVÝ TÁBOR
SOBOTÍN 2015
(Filmové projekty letošního ročníku)

MÌSTSKÉ DIVADLO
ADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám.1, Prostějov
středa 23. září
17:00 Musica Animae
charitativní koncert sál Městského divadla
www.vecernikpv.cz

Spoleèenský dùm
Komenského 1, Prostějov
čtvrtek 24. září
19:00 koncert Marty Kubišové
Její poslední koncert stávajícího recitálu
v Prostějově. Host: Milan Hein a hudební
skupina Petra Maláska.

Hotel PLUMLOV
sobota 26. září
19:00 skupina TRIO PLUS
hraje u degustace vín a sýrů

www.vecernikpv.cz

Mediální partner prostějovského hokeje
7. KOLO WSM LIGY
Víceúčelová hala - Zimní stadion v Prostějově
BASKETBAL:
Úterý 22. září:
18:00 Ariete Prostějov - BK Opava
(domácí přípravné utkání, hala Sportcentra
DDM Pv)

MALÁ KOPANÁ:
Sobota 26. září:
8.00: 2. turnaj 1. ligy
(Čehovice+Hluchov, Dobrochov, Brodek u
Prostějova, Chaloupka PV, hřiště Čehovice).
8.00: 2. turnaj 1. ligy (kluby Mexico
Víceměřice, 1.FC Laškov, Otinoves, FK
Vrbátky, hřiště Víceměřice).

TIP

k obrazovce

Centrum pro rodinu Prostìjov o.s.
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
- setkávání rodičů s dětmi. Každé pondělí
a středa od 9:00 do 12:00 hodin. Nabízí
rodičovské inspirace, přednášky, hernu pro
děti a tvůrčí a pohybové činnosti.
ABY MALÉ BYLO VELKÉ - každý čtvrtek
od 16:30 do 17:30 hodin.
KURZ „MANŽELSKÉ VEČERY“ je
určen pro všechny manželské páry. Každý
čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin ve vnitřních
i venkovních prostorách
- dopolední kroužek typu miniškolky, pro
rodiny s dětmi od 2 do 4 roků.

RÙZNÉ……..
Evropský den bez aut - dne 24. září na nám.
T. G. Masaryka proběhne akce Prostějovská
koloběžka - rozjížďky od 14:30 do 16:15 hodin, koloběžky na závod zajištěny

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
Pravidelně v pondělí a čtvrtek od 9:30 do
11:30 hodin setkávání 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. Dne 22. září - Jižní
Súdán, dne 24. září - Vyvážená strava dětí

Územní sdružení ČZS Prostějov a ZO ČZS
Čelčice pořádají Okresní výstavu ovoce, zeleniny, květin a bonsají v kulturním domě v
Čelčicích, a to ve dnech 26. - 28. září 2015
od 10:00 do 18:00 hodin.

SEMTAMNÍK
ZO ČZS v Určicích pořádá dne 26.
a 27. září 2015 ZAHRÁDKÁŘSKOU
VÝSTAVU za účasti včelařů a prodejců
zahrádkářských potřeb. Akce se koná
v přísálí sokolovny v Určicích. Výstava
otevřena pro veřejnost: sobota 26. září od
14:00 do 18:00 hodin a v neděli 27. září od
10:00 do 18:00 hodin. Příjem vzorků od
Mìstská knihovna Prostìjov
členů i příznivců zahrádkářů v pátek 25. září
od 16 do 19 hodin a v sobotu 26. září od 9 Jak sbalit nejlepší kamarádku
od 1. do 30. září 2015
do 11 hodin.
Velká filmová soutěž
od 1. do 30. září 2015
MC Cipísek 2015
Pravidelné programy připravujeme pro Sovičkiáda – soutěž pro malé spisovatele
od 1. do 30. září 2015
rodiče s dětmi od 3 měsíců do 6 let.

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

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky,
WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky a polohovací
lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt po
telefonu pí. V. Zapletalová 776 054 299
Galerie u Hanáka by chtěla upozornit, že
zdůvoduúspěchubylavýstavaT.Skoupilové
prodloužena až do 15. října 2015.

KULIÈKY:
Sobota 26. září:
11.00: Mostkovice Open 019
(Turnaj pro širokou veřejnost,
fotbalový areál v Mostkovicích).
Neděle 27. září:
11.00: Karáskovo sluníčko
(Turnaj pro širokou veřejnost,
Křenůvky).

FOTBAL:
Pozvánky na všechny zápasy najdete
na stranách 36 a 37, vybrané šlágry
pak na straně 25.

NEDĚLE
27.9.2015
21:45 HODIN

BATHORY
Film, ČR/SR (2008)
Režie: J. Jakubisko
Hrají: A. Frielová, V. Regan, H. Matheson, K. Roden, F. Nero, D. Horváthová,
B. Polívka, M. Vašut, J. Mádl
Legenda o těchto ukrutnostech „krvavé
hraběnky“ vznikla až několik let po její
smrti. Postupně se v průběhu staletí rozvíjela a Alžbětiny údajné zločiny nabíraly
na zrůdnosti. Její filmový příběh začíná v
době, kdy je jí třicet dva let. Manžel, František Nádasdy, bojuje ve válkách s Turky a

CO, KDY, KDE aneb informace, akce, události a pøednášky z vašeho okolí…
Ekocentrum IRIS
Husovo náměstí 67, Prostějov
Dne 21. září 2015 od 16:00 do 18:00
hodin - Keramika - tvořivá dílna.
Dne 22. září 2015 od 8:30 do 12:00 hodin
- Den bez aut aneb Co trápí přírodu?
Jako součást Evropského Dne bez aut
pořádaného Zdravým městem Prostějov
budou připraveny v Kolářových sadech aktivity pro děti, které se konají dne 26. září
2015 od 7:45 do 17:00 hodin
Geologická vycházka okolím Grygova
- ráno sraz na hl. nádraží v Prostějově
v 7:45 hodin, odjezd vlakem do Grygova
s přestupem v Olomouci.

VOLEJBAL:
Sobota 26. září:
10.00: TJ OP Prostějov – SG LD Brno-Královo Pole (1. kolo extraligy kadetek,
hala Sportcentra DDM Prostějov).
14.00: TJ OP Prostějov – SG LD Brno-Královo Pole (2. kolo extraligy kadetek,
hala Sportcentra DDM Prostějov).
Neděle 27. září:
10.00: TJ OP Prostějov – SG LD Brno-Královo Pole „A“ (1. kolo extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Pv).
14.00: TJ OP Prostějov – SG LD Brno-Královo Pole „A“ (2. kolo extraligy juniorek, hala Sportcentra DDM Pv)..

Zveme na zahrádkářskou výstavu pořádanou
v Obecním domě v Držovicích. Zájemci
ji mohou zhlédnout v pátek 25. září 2015
v době od 15.00 do 20.00 hodin, v sobotu
26. září od 9.00 do 18.00 hodin a v neděli 27.
záříod9.00do15.00hodin.Vneděliproběhne
vyhodnocení soutěží v kategoriích Rozkvetlý
dům, Jablko roku a Dětské výtvarné práce.
Taneční škola Šárky Milarové pořádá
Taneční pro dospělé - zahájení 25.
září 2015 v 19:15 hodin Info na tel:
602 966 222 nebo www.tanecni-prostejov.cz
Tuto sobotu 26. září od 9:00 hodin
se koná NOHEJBALOVÝ TURNAJ
V KŘENŮVKÁCH, a to na sportovním
hřišti u kulturního domu.
Regionální informační centrum,
zve na výstavu fotografií
"Josef Franc - fotografické ohlédnutí".
Výstava bude zahájena ve středu
23. září 2015 v 15:30 hodin.

BRUSLENÍ
VEŘEJNOSTI
Pátek 25. 9. 17.00 - 19.00

ona se sama stará o děti a zároveň o rozsáhlé
rodové majetky. Film nemá být dokumentem, ani historicky věrným vyobrazením.
Režisér se drží dostupných historických
faktů a neprozkoumaná – tzv. „bílá“ místa
dějin zaplňuje dle své fantazie. Tak se do
příběhu dostává také malíř Caravaggio či
Monteverdi, tvůrce první opery.V roli Alžběty uvidíme Annu Friel, jako její manžel
František Nádasdy se představí Vincent
Regan, Caravaggia ztvárnil Hans Matheson
a čtveřici hlavních postav uzavírá Karel Roden jako Juraj Thurzo.

akce v regionu...
Svatováclavské slavnosti vína v Plumlově
Skupina Spirituál kvintet bude hlavní hvězdou Svatováclavských slavností vína, které se budou konat tuto sobotu 26. září od 14:00 hodin
na nádvoří plumlovského zámku. Tato akce organizovaná plumlovskou radnicí
naváže na tradiční plumlovské vinobraní, které se konalo v režii Spolku plumlovských nadšenců. V programu tak od 17:00 hodin nebude chybět ani tradiční
průvod s příjezdem sv. Václava. O hodinu později pak vystoupí zmíněný Spirituál kvintet. Kromě něj se představí pěvecký soubor Nota bene, folklórní Klas
a od 16:00 hodin také oblíbená folkrocková kapela Dojem. Od 20.00 vše zakončí rocková skupina Ancient Desire. Součástí akce bude i řemeslnický jarmark
a pohádkový sklep.

Hanácký cestovatel
skončí v Čechách
Slavnostní ukončení XII. ročníku Hanáckého cestovatele se uskuteční v sobotu 26. září od 14:00 hodin v areálu
fotbalového hřiště v Čechách pod Kosířem. Na programu bude drakiáda pro
děti i dospělé, o hodinu později dojde
k předání certifikátů úspěšným cestovatelům a také vyhlášení výsledků drakiády. Od 17:00 hodin bude připravena
ukázka akrobacie rádiem řízených modelů létajících strojů. V průběhu akce návštěvníci mohou zdarma navštívit hasičské muzeum. Po celé odpoledne děti
zabaví nejrůznější hry, soutěže a skákací
hrad. Občerstvení bude zajištěno včetně ochutnávky netradičních druhů piv.
V případě nepřízně počasí se akce přesouvá do místní multifunkční haly.

Svatováclavské
vepřové hody v Ochozi
Eques tempus-skupina historických
aktivit pořádá v Ochozi nadcházející
26. září Svatováclavské vepřové hody.
Program začne od 14:00 hodin mší
v kapli sv. Václava. k vidění budou ukázky kovářské práce. Po celý den nabídne
program produkce Klubu historického
šermu Baštýři z Brna, kteří předvedou
tři šermířská vystoupení, břišní tanečnice, střelnici pro děti, historické dílny,
rytířské ležení či ohňovou show. Na
prodejních stáncích budou k mání i výsledky ručních pracích. Občerstvení obstarají pečené vepřové kýty, zabíjačkové
a uzené speciality, domácí guláše, řízky,
bramboráky, langoše a domácí chléb.
Od 21:00 hodin bude následovat taneční zábava se skupinou Sax.

MIILUJE
M
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

NA ZÁMKU

SE NOTOVALO
Duše Prostějovanů zahřál během
pátečního odpoledne
pravý folk

SPORT

KULTURA
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Pondělí 21. zář í 2 0 1 5

SPOLEČNOST

Číslo 38•Ročník 19

FOTBALOVÁ
HOREČKA!

Naleznete
uvnitř

HVĚZDNÝ
APLAUS

●● Organizátoři představili
další ročník festivalu
strana 29

VYZPOVÍDALI JSME
ÚLOVEK ORLŮ
●● Exkluzivní rozhovor
s křídelníkem L. Palyzou
strana 42

Foto: Tomáš Kaláb

2x foto: Pavla Vašková

strana

JEDNOU
VĚTOU
●● Gabriela Matoušková dirigovala předminulý víkend dvěma
góly výhru sparťanek nad Duklou
7:0 a její tým je tak po pěti kolech
se stoprocentní bilancí první.

28

PROSTĚJOV Přesně v polovině je třetí nejvyšší fotbalová soutěž a prostějovský tým 1.SK se může pyšnit
nečekaně skvělou bilancí. Jediné dva ztracené body za remízu v Otrokovicích, jinak jde Jurova družina od
vítězství k vítězství. Poslední dvě přidala na horké půdě ve Vítkovicích, resp. v Uničově. Když k tomu připočteme premiérový postup do třetího kola domácího poháru, máme tu doslova senzační vstup do sezóny.
Vracejí se snad zlaté časy prostějovského fotbalu?

AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY 2. KOLA NAJDETE NA STRANĚ 23 DNEŠNÍHO VYDÁNÍ

Šafina v nemocnici,
Berďa slavil TŘICET

●● Jedním gólem přispěla k výhře
dorostenek Slovácka nad Brnem
v poměru 10:0 Klára Waltrová
a její tým suverénně vede prvoligovou tabulku s plným počtem
bodů a skóre 48:4.

●● Novým předsedou hospodářské komise Okresního fotbalového svazu Prostějov se stal dřívější
okresní a nyní krajský sekretář
a současně aktivní rozhodčí Pavel
Peřina.
●● Minulé úterý proběhla
v Kolářových sadech vědomostně-dovednostní soutěž pro seniory,
kterou uspořádala Městská policie
Prostějov.
Čtěte na straně 32
●● Devatenáctiletá tenistka TK
Agrofert Prostějov Barbora Krejčíková získala první deblový titul na
okruhu WTA.

●● Comeback do nejvyšší české
soutěže hlásí tým BC DTJ
strana 44

Zveme na šlágr Večerníku – FOTBAL

ZÍTRA NA POHÁR,

V SOBOTU NA DERBY
vs

PROSTĚJOV Jedinečný
fotbalový týden má
před sebou aktuální
lídr MSFL, tým 1.SK
Prostějov. V těchto
dnech totiž svěřence
kouče Jury čeká hned
dvojice vysoce atraktivních utkání, na které se určitě vyplatí zajít. Na stadionu SCM
Za Místním nádražím se nejprve už zítra odehraje nefalšovaná
pohárová bitva, na což v sobotu naváže hanácké derby!
V úterý 22. září nastane v Prostějově pravý fotbalový svátek. Na
místní stadion totiž opět po roce zavítá prvoligový soupeř, tentokrát ovšem již ve třetím pohárovém kole! A navíc Zlín, kterému se
coby nováčkovi v Synot lize, mimořádně daří. Brány stadionu se
otvírají o půl čtvrté, výkop je plánován na 16:30 hodin.
Tuto sobotu 26. září pak hostí„eskáčko“ slávisty z Kroměříže. Tým,
jehož ambice sice neodpovídají momentálnímu postavení v třetiligové tabulce, který ovšem pro to není o nic méně atraktivním soupeřem. Tímto duelem se uzavře nabitých čtrnáct dní, během nichž
sehrají svěřenci trenéra Františka Jury čtyři těžké zápasy. Výkop bude v 16:00 hodin.
(tok)

●● Pro Zdeničku Kotyzovou,
která utrpěla těžkou havárii a vrací se do normálního života, se vybralo už 140 000 korun.
Více čtěte v příštím čísle!

●● Obec Krásná z Karlovarského
kraje se od sobotního odpoledne
může pyšnit titulem Vesnice roku
2015. Zvítězila v celostátním kole
v konkurenci dalších vítězných
obcí z jednotlivých krajských kol.
Zástupce Olomouckého kraje
Černotín skončil třetí.

➢

BOXEŘI LETOS
V EXTRALIZE

BRNO, PROSTĚJOV Rozdílný týden prožily světové tenisové pětky. Zatímco Lucie Šafářová svádí další náročnou bitvu, tentokrát bohužel ne na kurtu, její
někdejší přítel Tomáš Berdych pořádně slavil. Co se stalo? „Šafina“ totiž skončila v brněnské nemocnici s bakteriální infekcí, „Berďa“ je od čtvrtku třicátníkem...
„Život nám do cesty někdy klade překážky, ale tak už to bývá. Budu se maximálně snažit, abych se na kurty vrátila co nejdříve,“ nezapřela bojovné srdce
osmadvacetiletá tenistka na sociální síti. Místo tréninku na asijskou část sezony
tak hráčka TK Agrofert řeší zdravotní potíže. „Musím se s tím smířit. Vzhledem
k Turnaji mistryň není nic ztraceno,“ doufá hráčka.
Tenista Tomáš Berdych ve čtvrtek 17. září na den svých třicátých narozenin
uspořádal velkolepou párty, na níž nechyběly nafukovací balónky, pestrobarevné papírové kloboučky, koktejly a samozřejmě parádní dort... Na snímku ve
výřezu Berdychova maminka s malým Tomášem.
Ke gratulantům se připojuje i Večerník. A Lucce přejeme brzké
uzdravení!

zpravodajství z dění kolem 1.SK Prostějov
najdete na stranách 34 a 35

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

➢

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 15. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 8. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 8. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 8. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 8. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ

TJ SOKOL URČICE

TJ SOKOL ČECHOVICE

SK JESENEC-DZBEL

TJ OTINOVES

TJ SOKOL URČICE

FK JESENÍK

TJ SOKOL PLUMLOV

TJ SOKOL LEŠTINA

FC HVOZD

STŘEDA 23.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

SOBOTA 26.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

NEDĚLE 27. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

NEDĚLE 27. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbelu

SOBOTA 26.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Otinovsi
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výsledkový servis, sport

WSM LIGA - 3. kolo

Sportovní sumáø
MSFL - PŘEDEHRÁVANÉ 15. KOLO

MFK

1

Vítkovice

1.SK
Prostějov

Poločas: 1:1

2

Diváků: 712.

Branky: 27. Wojnar - 38. Kroupa z penalty, 58. Machálek. Rozhodčí: Mikyska - Černý,
Drozdy. Žluté karty: 38. Cverna, 38. Dvořák, 89. Bystrý - 70. Pančochář, 90. Bureš. Diváci: 712. Rohové kopy: 13:2. Střely na branku: 10:5. Střely mimo: 8:3.
SESTAVA
VÍTKOVIC:

Rohel - Cverna, Coufal, Korneta, Dvořák (83. Taraba) Lukáš (78. Bystrý), Wojnar, Hruzík, Mišinský (71. Kovář) Musiol, Kovařík.
Trenér: Oldřich Jakubek.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Bureš - Hirsch, Sus, Rus, Pančochář - Koudelka (89. Krejčíř),
Fládr. Zelenka (90. Přikryl), Machálek (71. Sečkář) - Nekuda,
Kroupa.
Trenér: František Jura.

Litovel

2

FC
Kralice na Hané

4

Poločas: 0:1

Krejčí – Dočkal, Martinka, Škoda (81. Lexa) – Troneček
(28. Novotný), Petržela – Nečas, Neoral, Hlačík – Lehký,
Kováč.
Trenér: Ivo Gottwald.

„Nervózní zápas dvou mužstev,
která potřebovala vyhrát,“
„Do jisté míry šťastná výhra...“
trenér Kralic IVO GOTTWALD
trenér
tre
enér 1.SK Pr
Prostějov
rostějovv Fran
František
ntišek
k JU
JURA
URA
A
strana 36
strana 34
7. kolo - Přebor Olomouckého KFS

MSFL – 7. KOLO

SK

Uničov

0

1.SK
Prostějov

1

FC
Poločas: 0:0

SESTAVA
UNIČOVA:

Uvízl - Nuc (72. Můčka), Heinz (76. Vasiljev), Vejvoda, Koutek
- Hrubý (13. Kasal), Binar, Juřátek, Jeřábek - Komenda, Krč.
Trenér: Jiří Balcárek.

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Kofroň - Hirsch, Sus, Rus, Pančochář - Koudelka (89.
Sečkář), Fládr, Zelenka (52. Langer), Machálek (90. Krejčíř)
- Nekuda, Kroupa.
Trenér: František Jura.

„Dnes si mohu troufnout konstatovat,
že jsme byli lepším týmem!“
trenér
tre
enér 1.SK Pr
Prostějov
rostějovv Fran
František
ntišek
k JU
JURA
URA
A
strana 35
DALŠÍ VÝSLEDKY
Předehrávka 15. kola: 1. HFK Olomouc – MSK Břeclav 1:0 (0:0). Branka: 75. Buček.
Diváci: 112 * FC Hlučín – 1.FC Slovácko B 1:0 (1:0). Branka: 26. Kraut. Diváci: 120 *
SK Spartak Hulín – FC Viktoria Otrokovice 2:1 (1:0). Branky: 24. Krhut, 72. Ondřejka
– 66. Silný. Diváci: 180 * MFK Vyškov – FC Velké Meziříčí 1:0 (1:0). Branka: 37. Lahodný. Diváci: Neuvedeno * FC Fastav Zlín B – SK Uničov 2:1 (1:0). Branky: 12. Višněvský,
54. Jordan – 82. Jeřábek. Diváci: 127 * SK Líšeň – SK HS Kroměříž 0:2 (0:1). Branky: 36.
Žák, 69. Haša. Diváci: 155 * FK Mohelnice – HFK Třebíč 1:1 (0:1). Branky: 86. Bzirský
– 28. Dogui. Diváci: 230.
7. kolo: MSK Břeclav – HFK Třebíč 3:3 (1:2). Branky: 5. De Carvalho Serra, 67. Šenkeřík
(pen.), 90. Košut – 9. Dogui, 11. Ošmera, 72. Komínek (pen.). Diváci: 160 * SK Líšeň – MFK
Vítkovice 0:3 (0:2). Branky: 26. Musiol (pen.), 35. Musiol, 85. Wojnar. Diváci: 195 * FK Mohelnice – FC Hlučín 1:1 (0:0). Branky: 75. Yunis – 55. Dostál. Diváci: 190 * MFK Vyškov –
SK Spartak Hulín 1:1 (1:1). Branky: 39. Lička – 28. Ondřejka. Diváci: 386 * SK HS Kroměříž
– FC Viktoria Otrokovice 2:1 (2:0). Branky: 27. Nevřa, 42. Budín – 47. Mazouch. Diváci: 343
* FC Velké Meziříčí – 1.FC Slovácko B 3:0 (1:0). Branky: 19. Smejkal, 56. Simr, 64. Smejkal.
Diváci: Neuvedeno * FC Fastav Zlín B – 1. HFK Olomouc 0:0 (0:0). Diváci: 85.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO ODEHRANÝCH 8 KOLECH


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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
4
4
4
4
4
3
3
2
2
1
2
1
1
1

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

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

16:7
15:7
20:8
11:7
13:11
10:10
11:12
17:10
11:7
15:15
7:9
9:13
12:17
11:19
10:18
4:22

22
18
14
13
13
13
13
11
11
10
9
7
7
6
6
4

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

KAM NA MSFL - 8. KOLO:
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
10:15
10:30
10:30

TJ Sokol

Určice

Diváků: 280

Branka: 58. Sus. Rozhodčí: Nováček - Hájek, Pfeifer. Žluté karty: 8. Heinz, 61. Vejvoda, 74. Binar, 79. Krč, 83. Uvízl - 25. Koudelka, 85. Sus. Rohové kopy: 8:4. Střely na
branku: 3:4. Střely mimo 5:7. Nepřímé kopy 2:3.

sobota 26.9.
sobota 26.9.
sobota 26.9.
sobota 26.9.
sobota 26.9.
neděle 27.9.
neděle 27.9.
neděle 27.9.

Dolany

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

:
:
:
:
:
:
:
:

2

Horčička – Kaluža, Mojžíš, Husák, Drtina, Šenkeřík,
Protivný, Rudl, Vokurka – Čuřík, Moskal, Krejčík –
Novák, Dragoun, Rod – Kajaba, Illéš, Šlahař – Gřeš,
Kuncek, Augustin.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

SESTAVA
SLAVIE:

Hylák – Hruška, Pavlin, Hraško, Punčochář, Kolařík, Knot,
Adam, Růžička – Robinson, Vas, Markovič, Micka, Jurík,
Jiránek, J. Doležal, Kašpařík, T. Doležal, Čermák, Tomek,
Andres.
Trenér: Pavel Hynek.

„Musím ocenit hru domácích. Výborně bruslili.“

trenér Slavie PAVEL HYNEK
strana 40
WSM LIGA - 4. kolo

(0:1, 4:1, 3:0 )

Branky a nahrávky: 25. Chrpa (Charousek, Tomáš Rohan), 26. Račuk (Kůs,
Chlouba), 29. Chlouba (Kůs), 38. Račuk (Charousek, Trefný), 46. Račuk (Hlava,
Chlouba), 53. Chrpa (Charousek, Hejcman), 54. Müller (Trefný) – 13. Drtina (Rod, Dragoun), 38. Moskal (Husák, Drtina). Rozhodčí: Krob – Štofa, Beneš. Vyloučení: 5:4.
Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 40:38. Diváků: 390.
SESTAVA
KADANĚ:

Poločas: 0:0

0

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Števula – Zelina, Cetkovský, Bokůvka, Gottvald (64. Zabloudil) –
Zacpal, Lakomý (70. Surala), Hochman (90. Slezák), Plajner (87.
Hanák) – Zapletal (59. Trajer), Halouzka. Trenér: Evžen Kučera.

„Za prvních třicet minut jsme nevyužili
čtyři vyložené šance a po první inkasované
brance se naše hra úplně sesypala.“
trenér Určic EVŽEN KUČERA
strana 36
DALŠÍ VÝSLEDKY 7. KOLA PŘEBORU O KFS
Šternberk - Kojetín 3:1 (3:0), Jeseník - Zábřeh 3:1 (0:1), Ústí - Hněvotín 2:1 (1:1), Velké
Losiny - Mohelnice B 1:1 (0:1), Medlov - Chválkovice 3:1 (2:1), Želatovice - HFK Olomouc B 1:0 (1:0).

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

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

Horčička (38. Neužil) – Protivný, Šenkeřík, Mojžíš,
Kaluža, Husák, Drtina, Rudl, Vokurka – Čuřík, Moskal,
Krejčík – Rod, Dragoun, Novák – Kajaba, Illéš, Šlahař
– Kuťák, Kuncek, Augustin. Trenér: Kamil Přecechtěl.

WSM LIGA - 5. kolo

4

1

(1:1, 1:0, 2:0 )

Branky a nahrávky: 10. Kajaba (Meidl), 35. Moskal (Protivný, Rod), 47. Moskal (Husák,
Meidl), 47. Šenkeřík (Dragoun) – 1. Zuzin (Psota). Rozhodčí: Koziol – Konvička, Vengeřín.
Vyloučení: 6:8. Využití: 3:0. V oslabení: 0:0. Střely na bránu: 36:29. Diváků: 1853.
SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Horčička – Šenkeřík, Husák, Protivný, Kaluža, Vokurka, Drtina, Mojžíš, Rudl – Čuřík, Krejčík, Augustin –
Kuťák, Illéš, Meidl – Rod, Kuncek, Dragoun – Kajaba,
Moskal, Novák.
Trenér: Kamil Přecechtěl.

SESTAVA
TŘEBÍČE:

Vejmelka – Bilčík, Čejka, Šaur, Niko, Přibyl, Šik, Malena –
Abdul, Erat, Dolníček – Polodna, Baldwin, Švec – Kusko, Pekr,
Svoboda – Petelin, Zuzin, Psota.
Trenér: Jiří Mička.

:
:
:
:
:
:
:
:

„Ukázala se vnitřní síla mužstva, když i za
nepříznivého stavu kluci plnili to, co jsme si řekli.“

trenér Prostějova Kamil PŘECECHTĚL
strana 41

tabulku přeboru O KFS najdete na straně 27
DALŠÍ VÝSLEDKY 3., 4. a 5. KOLA WSM LIGY
3. kolo: HC Benátky n/J – SK Kadaň 5:2
(2:1, 1:0, 2:1). Branky: 12. Miškovský, 13. Říha
(Plodek, Ordoš), 21. Víšek (Lakatoš, Jonák), 51.
Lakatoš (Čermák, Říha), 60. Ordoš – 8. Chrpa
(T. Rohan, Tom. Dvořák), 45. Chrpa (T. Rohan, Charousek). Diváci: 215 * HC Stadion
Litoměřice – ČEZ Motor České Budějovice
5:4 s.n. (2:1, 0:3, 2:0 - 0:0). Branky: 4. Procházka (Kalla, Krstev), 14. Kalla (Krstev), 44. Kopta
(Švagrovský, Plášil), 52. Kalla (Mikliš, Krstev),
rozh. náj. Doležal – 9. Švihálek (Bohunický,
Mikyska), 30. Suchánek (Heřman, Straka),
38. Straka (Nouza, Heřman), 40. Švihálek
(Kuchejda, Bohunický). Diváci: 970 * HC
Slovan Ústí n/L – AZ Havířov 7:4 (1:1, 5:0,
1:3). Branky: 18. Tůma (Roubík, Smetana),
22. Kuchler (Rys, Vágner), 23. Křivohlávek
(Navarra, Gengel), 28. Kubica (TS), 35. Smetana (Tůma, Kloz), 37. Roubík (Smetana,
Kůrka), 46. Rys (Macek) – 18. Maliník (Bahounek), 42. Kanko, 44. Ostrčil (Pechanec,
Maruna), 55. Kanko (Pechanec, Maruna).
Diváci: 782 * Salith Šumperk – HC Dukla
Jihlava 4:5 prodl. (0:0, 3:4, 1:0 - 0:1). Branky:
22. Tomášek (Půhoný), 25. Plášek, 31. Fořt
(Zdráhal, Vrdlovec), 60. Půhoný – 24. Diviš
(Alekseev), 28. Dundáček, 31. Gríger (Prokš,
Anděl), 33. Harkabus, 62. Diviš (Skořepa).
Diváci: 845 * HC ZUBR Přerov – HC
Most 4:1 (1:0, 0:1, 3:0). Branky: 2. Hrazdíra
(Novotný), 47. Pšurný (Grof, Procházka),
49. Dostálek (Grof), 51. Goiš (Pšurný) – 30.
Kubinčák (Černý, Baránek). Diváci: 1953 *
Rytíři Kladno – SK HS Třebíč 1:2 s.n. (1:0,
0:1, 0:0 - 0:0). Branky: 9. Stach (Dvořáček) –
29. Kusko (Psota), rozh. náj. Dolníček. Diváci:
1803 *

Strmeň – Mrázek, Tejnor, Havel, Charousek, Tomáš
Dvořák, M. Rohan, Blaha, Trefný – Kůs, Chlouba, Račuk –
Hlava, Šťovíček, Veselý – T. Rohan, Hejcman, Chrpa – Müller, Vrána, Vaněk.
Trenér: Jaroslav Beck.

„Mužstvo úplně odstoupilo od hry.“
trenér Prostějova Kamil PŘECECHTĚL
strana 41

KAM NA KRAJSKÝ PŘEBOR - 8. KOLO:
sobota 26.9.
sobota 26.9.
sobota 26.9.
sobota 26.9.
sobota 26.9.
sobota 26.9.
sobota 26.9.
sobota 26.9.

2

7

Branky: 50. Vrána, 90. vlastní Bokůvka. Rozhodčí: Zavřel – Štětka, Boháč.
ŽK: 13. Procházka, 31. Bergmann, 57. Bednář. Diváků: 132.
SESTAVA
URČIC:

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

SESTAVA
PROSTĚJOVA:

Branky: 58. Čep, 80. Schön – 20. Neoral, 48. a 85. Kováč, 90. Nečas.
Rozhodčí: Kašpar – Vedral, Fojtek. ŽK: Schön, Jindra (oba L). Diváků: 75.
SESTAVA
KRALIC:

2 sn 3

Branky a nahrávky: 20. Kajaba (Mojžíš, Šlahař), 59. Dragoun z trestného střílení – 1.
Hruška (Robinson, Markovič), 56. Markovič (Robinson, Vas), rozhodující nájezd Čermák.
Rozhodčí: Šutara – Měkýš, Reich. Vyloučení: 5:6, navíc Husák (P) 5+OK, Kašpařík (S) 10
minut osobní trest. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 42:37. Diváků: 3450.

7. KOLO - Přebor Olomouckého KFS

TJ Tatran

Prostějov

* výsledky * statistiky * tabulky

4. kolo: ČEZ Motor České Budějovice
– HC Slavia Praha 4:1 (1:0, 3:1, 0:0).
Branky: 12. Nouza (Bohunický, Vráblík),
25. Žovinec (Bohunický, Kuchejda), 29.
Pajič (Žálčík, Rob), 32. Kuchejda (J. Straka) – 31. Markovič (Robinson, Vas). Diváci: 6224 * SK HS Třebíč – HC Benátky
n/J 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Branky: 11. Raška
(Přibyl, Šaur), 45. Zuzin (Niko) – 6. Ordoš
(Plodek, Špaček). Diváci: 1240 * HC
Most – Rytíři Kladno 4:5 (1:1, 1:4, 2:0).
Branky: 2. Smolka (Mical, Přeučil), 30.
Kubinčák (Havlíček, Řehoř), 46. Přeučil
(Havlíček), 50. Přeučil (Smolka, Kubinčák)
– 16. Rudovský (Machač, Repe), 21. Bílek
(Stach, Zajíc), 27. Zajíc (Stach, Skuhravý),
28. Repe (Skuhravý, Strnad), 29. Machač
(Kindl, Gutwald). Diváci: 655 * HC Dukla Jihlava – HC ZUBR Přerov 2:3 s.n.
(2:0, 0:2, 0:0 - 0:0). Branky: 3. Skořepa
(Dundáček), 11. Harkabus (Kohout, Seman) – 21. Pšurný (Procházka, Dostálek),
37. Procházka (Sikora, Popelka), rozh. náj.
Sikora. Diváci: 1438 * AZ Havířov – Salith Šumperk 1:5 (0:3, 1:0, 0:2). Branky:
36. Kanko (Maruna, Ostrčil) – 7. Půlpán
(Haas, Prokop), 11. Milfait (Vrdlovec,
Fořt), 19. Bažant (Milfait, Fořt), 45. Fořt
(Vrdlovec, Milfait), 58. Haas (Ščotka).
Diváci: 1625 * HC Stadion Litoměřice
– HC Slovan Ústí n/L 5:4 s.n. (0:2, 1:0,
3:2 - 0:0). Branky: 30. Berger (Krstev),
42. Ondráček (Plášil), 51. Šulc (Ma.,
Kalla), 60. Švagrovský (Doležal), rozh.
náj. Ondráček – 15. Brož (Smetana), 19.
Roubík, 49. Roubík (Tůma), 58. Tůma
(Kloz). Diváci: 1140.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 5. KOLE


Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

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

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

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

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

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

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

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

23:12
14:10
11:9
16:12
14:13
11:8
17:17
11:11
17:15
18:20
15:22
10:19
16:18
15:22

Bodů

12
11
10
9
9
8
8
8
7
7
5
5
3
3

5. kolo: Rytíři Kladno – HC Dukla Jihlava 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). Branky: 3. Bílek (Nash, Zajíc), 57.
Stach (Rudovský), 59. Horna (Kindl, Skuhravý) – 25. Kohout (Gríger, Harkabus). Diváci: 1801
* HC Slovan Ústí nad Labem – ČEZ Motor České Budějovice 2:3 prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1).
Branky: 15. Kubica (Vágner, Novák), 48. Brož (Roubík, Kloz) – 4. Heřman (Nouza, Suchánek),
26. Švihálek (Mikyska, Kuchejda), 64. Pajič (Mucha). Diváci: 1438 * Salith Šumperk – HC
Stadion Litoměřice 2:5 (1:0, 1:2, 0:3). Branky: 14. Haas (Drtil), 24. Bažant (Vrdlovec, Fořt) –
24. Martin Procházka (Kalla), 38. Plášil (Švagrovský, Doležal), 43. Kalla (Krstev), 43. Ondráček
(Kopta), 50. Kopta (Ondráček). Diváci: 832 * HC ZUBR Přerov – AZ Havířov 3:2 (1:0, 2:1,
0:1). Branky: 11. Dostálek (Pšurný, Procházka), 28. Sikora (Popelka), 34. Pšurný (Grof) – 28.
Maruna (Kanko, Mazanec), 52. Bahounek (Maliník). Diváci: 2424 * HC Benátky n/J – HC
Most 4:2 (0:0, 3:1, 1:1). Branky: 25. Víšek (Lakatoš, Čermák), 30. Lakatoš (Hrníčko), 40. Volf
(Kajínek, Pabiška), 55. Černoch (Volf, Pabiška) – 22. Havlíček (Kubinčák, Černý), 46. Kubinčák
(Řehoř, Hora). Diváci: 380 * HC Slavia Praha – SK Kadaň 3:2 s.n. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0). Branky:
29. Micka (Kolařík, Čermák), 46. Markovič (Andres), rozh. náj. Markovič – 34. Hlava (Chrpa),
53. Kůs (Chlouba). Diváci: 1045.

trenér Ur
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výsledkový servis, soutěž

7. kolo: Šternberk - Kojetín 3:1, Jeseník - Zábřeh
3:1, Litovel - Kralice 2:4, Ústí - Hněvotín 2:1,
Velké Losiny - Mohelnice B 1:1, Dolany - Určice
2:0, Medlov - Chválkovice 3:1, Želatovice - HFK
Olomouc B 1:2.
1.TJ Medlov
8 7 0 1 19:9 21 12
2.FK Jeseník
8 6 2 0 21:9 20 5
3.FK Šternberk
8 6 1 1 21:8 19 4
4.Sokol Lázně Velké Losiny 8 5 3 0 26:7 18 3
5.Sokol Ústí
8 5 2 1 21:8 17 5
6.FC Dolany
8 3 3 2 17:9 12 -3
7.FK Mohelnice B
8 3 1 4 7:9 10 -2
8.1.HFK Olomouc B
8 3 1 4 14:21 10 1
9.FC Hněvotín
8 2 2 4 17:17 8 -1
10.FK Kojetín-Kovalovice 8 2 2 4 10:16 8 -7
11.SK Sulko-Zábřeh
8 2 2 4 8:15 8 -7
12.FC Kralice na Hané 8 2 2 4 8:19 8 -1
13.FC Želatovice
8 2 1 5 10:18 7 -2
14.Sokol Určice
8 2 0 6 11:18 6 -9
15.TJ Tatran Litovel
8 1 2 5 9:20 5 -4
16.SK Chválkovice
8 0 2 6 6:22 2 -7
I.A SK. „A“ MUŽI:

7. kolo: Moravský Beroun - Loštice 5:1, Maletín
- Dubicko 4:2, Hlubočky - Konice 1:1, Černovír Haňovice 0:2, Bohuňovice - Česká Ves 3:0, Troubelice
- TJ Štěpánov 2:2, Rapotín - Bělkovice 3:2.
1.Doubrava Haňovice 7 6 1 0 26:6 19 7
2.TJ JISKRA Rapotín 7 6 0 1 24:9 18 6
3.FK Bohuňovice
7 5 0 2 20:11 15 3
4.SK Bělkovice-Lašťany 7 4 1 2 15:11 13 4
5.Sokol Konice
7 3 2 2 13:9 11 -1
6.TJ Sokol Troubelice 7 2 4 1 15:15 10 -2
7.SK Řetězárna
7 3 1 3 11:13 10 4
8.FK Hlubočky
7 2 2 3 16:22 8 -1
9.Slovan Černovír
7 2 1 4 10:13 7 -5
10.FC Dubicko
7 2 1 4 9:14 7 -2
11.SK Loštice
7 2 1 4 13:21 7 -5
12.TJ Moravský Beroun 7 1 2 4 14:16 5 -7
13.TJ Maletín
7 1 1 5 13:24 4 -2
14.TJ Štěpánov
7 1 1 5 8:23 4 -8
I.A SK. „B“ MUŽI:

7. kolo: Klenovice - SK Lipová 1:2, Lipník n. B. Čechovice 0:1, Lutín - Opatovice 4:1, Mostkovice
- Bělotín 2:2, Všechovice - Brodek u Přerova 6:2,
Plumlov - Náměšť n. H. 5:2, Beňov - Slatinice 4:0.
1.TJ Sigma Lutín
7 6 0 1 25:4 18 6
2.SK Lipová
7 6 0 1 16:9 18 6
3.FC Beňov
7 4 3 0 22:11 15 6
4.FK Lipník n. Bečvou 7 4 0 3 14:8 12 3
5.TJ Sokol Bělotín
7 3 3 1 12:1012 0
6.Tatran Všechovice 7 3 1 3 19:2010 -2
7.TJ Sokol Čechovice 7 3 1 3 9:12 10 1
8.SK Slatinice
7 3 0 4 9:17 9 0
9.Oresvo Sokol Plumlov7 2 2 3 14:17 8 -1
10.Sokol Klenovice n. H. 7 2 1 4 9:13 7 -5
11.FK Brodek u Přerova 7 1 3 3 10:10 6 -6
12.FKM Všechovice 7 1 2 4 12:17 5 -4
13.TJ Sokol Mostkovice 7 1 2 4 9:20 5 -7
14.SK Náměšť na Hané 7 1 0 6 8:20 3 -6
I.B SK. „A“ MUŽI:

7. kolo: Újezdec - Ústí B 2:2, Dub n.Moravou
- Kojetín B 1:3, Nezamyslice - FK Nemilany
1:4, Čekyně - Přerov B 1:2, Pivín - Troubky 1:1,
Tovačov - Vrchoslavice 2:0, Kostelec - Horní
Moštěnice 0:1.
1.FK Kojetín-Kovalovice B 7 5 1 1 19:11 16 4
2.FK Troubky
7 4 2 1 16:11 14 2
3.1.FC Viktorie Přerov B 7 4 0 3 11:10 12 3
4.TJ Sokol Tovačov
7 4 0 3 11:10 12 3

5.FK Nemilany
7
6.TJ Sokol Čekyně
7
7.TJ Sokol v Pivíně 7
8.Sokol Dub nad Moravou 7
9.TJ Haná Nezamyslice 7
10.Sokol Horní Moštěnice 7
11.TJ Sokol Újezdec 7
12.FC Kostelec na Hané 7
13.Sokol Ústí B
7
14.TJ Sokol Vrchoslavice 7

3
3
3
3
2
3
2
2
1
2

1
1
1
0
3
0
1
1
4
1

3
3
3
4
2
4
4
4
2
4

16:12 10
15:1310
11:1610
21:20 9
10:11 9
14:16 9
9:9 7
12:15 7
12:16 7
9:16 7

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

KP DOROSTU U19

7. kolo: Konice - Černovír 1:2, Šternberk - Kostelec
0:0, Nové Sady - FK Nemilany 1:5, Mohelnice Chomoutov 3:1, Lipník n. B. - Opatovice 7:0, Určice Chválkovice 3:0, Velký Týnec - Velké Losiny 3:8.
1.FK Mohelnice
7 5 1 1 28:1016 4
2.Sokol Chomoutov 7 5 1 1 17:7 16 4
3.Sokol Určice
7 5 0 2 31:1615 6
4.FK Šternberk
7 4 2 1 12:7 14 2
5.FK Lipník n. Bečvou 7 4 1 2 23:1413 4
I.B SK. „B“ MUŽI:
6.FK Nemilany
7 4 1 2 20:1213 1
7 4 0 3 25:1712 3
7. kolo: Hvozd - Babice 1:2, Libina - Velká Bystřice 7.Slovan Černovír
1:4, Postřelmov - Zvole 0:2, Otinoves - Slavonín 0:2, 8.FC Kostelec na Hané 7 3 2 2 20:1711 -1
Doloplazy - Jesenec 2:3, Leština - Protivanov 2:2, 9.Sokol Velké Losiny 7 3 0 4 23:17 9 0
10.FKM Všechovice 7 2 2 3 16:28 8 -1
Paseka - Nové Sady B 1:2.
7 2 0 5 12:22 6 -6
1.SK Velká Bystřice
7 7 0 0 32:1221 12 11.FK Nové Sady
7 1 1 5 13:28 4 -8
2.SK Jesenec
7 5 1 1 17:7 16 4 12.Sokol Konice
3.FK Nové Sady B
7 4 1 2 19:1213 4 13.Sokol Velký Týnec 7 1 0 6 12:40 3 -6
7 0 1 6 8:25 1 -8
4.TJ Sokol Slavonín 7 4 1 2 14:7 13 4 14.SK Chválkovice
5.SK Protivanov
7 3 3 1 11:9 12 0
II. TŘÍDA
6.Otinoves
7 4 0 3 12:1212 0
7.TJ Postřelmov
7 3 2 2 7:5 11 2 7. kolo: Němčice - Skalka 1:0, Vrahovice - Horní
8.TJ SK Zvole
7 3 2 2 8:8 11 2 Štěpánov 0:1 np, Otaslavice - Brodek u PV 5:0, Sokol
9.TJ Sokol Paseka
7 3 1 3 17:1510 1 Olšany - Přemyslovice 0:4, Smržice - Čechovice B 2:0,
10.Libina
7 2 0 5 9:15 6 -3 Určice B - Držovice 2:4, Haná Prostějov - Zdětín 8:0.
11.Sokol Leština
7 1 2 4 12:20 5 -7 1.TJ Haná Prostějov 7 6 0 1 25:5 18 9
12.TJ Sokol Doloplazy 7 1 1 5 10:17 4 -8 2.FK Němčice n/H.
7 5 2 0 15:5 18 3
13.Sokol Babice
7 1 0 6 12:28 3 -9 3.Sokol Horní Štěpánov 7 3 3 1 13:7 14 -4
14.FC Hvozd
7 0 2 5 4:17 2 -10 4.FK Skalka 2011
7 4 1 2 15:8 13 1
5.Sokol Vrahovice
7 2 4 1 15:7 11 -7
MS LIGA DOROSTU U-19
6.Sokol Otaslavice
7 2 2 3 15:18 10 -5
7 3 1 3 10:13 10 -2
7. kolo: HS Kroměříž - SK Líšeň 2:0, Frýdek-Místek 7.TJ Smržice
7 3 0 4 13:17 9 0
- Znojmo 0:0, Sparta Brno - Šumperk 1:0, Vítkovice 8.Sokol Určice B
7 2 2 3 12:18 9 -3
- 1.SK Prostějov 3:0, MFK Vyškov - Třinec 0:1, HFK 9.Sokol Zdětín
10.Sokol Přemyslovice 7 1 3 3 7:8 8 -7
Olomouc - Hodonín 2:1.
1.MFK Vítkovice
5 5 0 0 11:3 15 9 11.TJ Sokol Čechovice B 7 2 2 3 13:14 8 -4
2.SKH Slavia Kroměříž 5 4 0 1 10:4 12 3 12.Brodek u Prostějova 7 2 1 4 9:20 8 -4
7 2 0 5 9:20 6 -3
3.MFK Frýdek-Místek 6 3 2 1 14:5 11 2 13.Sokol Držovice
7 1 1 5 5:16 5 -7
4.FC Hlučín
5 3 0 2 9:5 9 3 14.Sokol Olšany
5.FK Fotbal Třinec
6 3 0 3 6:8 9 0
III. TŘÍDA
6.1.HFK Olomouc
5 2 1 2 7:7 7 -2
7.FK Šumperk
6 2 1 3 4:8 7 -2 7. kolo: Výšovice - Ptení 4:0, Brodek u Ko. - Dobromilice
8.FK Hodonín
6 2 1 3 7:13 7 -2 2:1, Nezamyslice B - Kladky 3:2, Vícov - Protivanov B 4:1,
9.1.SK Prostějov
5 2 0 3 8:8 6 0 Čechy p.K. - Tištín 4:5, Kostelec B - Bedihošť 2:4.
10.1.SC Znojmo FK 6 1 3 2 7:8 6 -3 1.Sokol Vícov
5 4 0 1 16:8 12 3
11.SK Líšeň
5 2 0 3 6:7 6 -3 2.FC Ptení
5 4 0 1 11:7 12 6
12.FC Sparta Brno
6 1 2 3 6:13 5 -4 3.F.C. Výšovice
5 3 1 1 16:6 11 2
13.MFK Vyškov
6 0 2 4 5:11 2 -7 4.Sokol Bedihošť
5 3 1 1 19:13 11 5
5.Sokol Tištín
5 3 1 1 13:11 10 1
MS LIGA DOROSTU U-17
6.FC Kostelec na Hané B 5 3 0 2 12:10 9 3
7. kolo: HFK Olomouc - Baník Ostrava 0:7, Znojmo - 7.Jiskra Brodek u Konice 5 2 1 2 12:8 8 -1
5 2 1 2 12:6 7 -5
1.SK Prostějov 0:2, Třinec - Frýdek-Místek 0:0, Vysočina 8.FC Dobromilice
5 1 1 3 11:14 4 -5
Jihlava - MFK Vyškov 5:1, Hodonín - FC Hlučín 0:0, SFC 9.SK Protivanov B
Opava - Karviná 1:1, Vítkovice - HS Kroměříž 7:0, 1.FC 10.TJ Haná Nezamyslice B 5 1 1 3 5:16 4 -8
5 0 1 4 6:21 2 -7
Slovácko - Sigma Olomouc 4:3, Fastav Zlín - Zbrojovka 11.TJ Sokol Kladky
12.Sokol Čechy p. K. 5 0 0 5 9:22 0 -6
Brno odloženo.
1.FC Baník Ostrava 9 9 0 0 51:7 27 18
IV. TŘÍDA
2.FC Zbrojovka Brno 9 9 0 0 39:4 27 12
3.SK Sigma Olomouc 10 8 1 1 56:6 25 10 7. kolo: Mostkovice B - Plumlov B 1:0, Pivín B - Želeč
4.FC Fastav Zlín
8 8 0 0 34:4 24 12 nehlášeno, Přemyslovice B - Biskupice 3:0, Brodek u PV
5.MFK Frýdek-Místek 10 7 1 2 53:1322 7 B - Pavlovice nehlášeno.
6.MFK OKD Karviná 10 6 2 2 39:1420 5 1.TJ Sokol Mostkovice B 5 5 0 0 22:2 15 6
7.FC Vysočina Jihlava 9 6 1 2 31:1019 4 2.TJ Sokol v Pivíně B 4 3 1 0 11:5 10 4
8.1.FC Slovácko
9 6 0 3 29:1518 6 3.Oresvo Sokol Plumlov B 4 3 0 1 13:3 9 3
9.SKH Slavia Kroměříž 10 4 2 4 11:2814 -1 4.Sokol Přemyslovice B 4 3 0 1 9:4 9 3
4 2 0 2 8:13 6 0
10.1.SK Prostějov
10 4 1 5 30:2813 -2 5.Sokol Tvorovice
11.MFK Vyškov
10 3 1 6 17:6110 -5 6.Pavlovice u Kojetína 4 1 1 2 8:7 4 -2
12.MFK Vítkovice
10 3 0 7 15:33 9 -6 7.Brodek u Prostějova B 3 0 0 3 5:13 0 -3
3 0 0 3 2:12 0 -6
13.FK Fotbal Třinec 10 2 2 6 10:11 8 -7 8.Želeč
5 0 0 5 7:26 0 -6
14.Slezský FC Opava 10 2 2 6 11:27 8 -10 9.TJ Biskupice
15.FC Hlučín
10 1 1 8 11:47 4 -8
16.1.SC Znojmo FK 10 1 1 8 5:44 4 -11
17.FK Hodonín
10 0 1 9 2:51 1 -17
18.1.HFK Olomouc 10 0 0 10 8:49 0 -15

Házená – 1. kolo 2. ligy mužů

Sokol II Prostějov
Házená Tišnov

37
34

poločas.18:15

Rozhodčí: Krobothová,
Kummerová. Vyloučení:
Hrubý, Zacpal – Kosina 16, Kozlovský 6, Mikulka 6, Bečička, 5:4. Sedmičky: 4/3:4/4.
Münster 1, Bokůvka 1, Procházka, Burget, Čižmárik 1, Diváků: 100.
Chytil 1, T. Jurík 5. Jura.
Trenér: Svatopluk Ordelt.

„Soupeř se prezentoval rychlou a důraznou házenou.“
vysekl nováčkovi uznání SVATOPLUK ORDELT
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Házená – 1. kolo 2. ligy mužů

Sokol Kostelec n.H. - HK
Tatran Bohunice

18
24

Mayer, P. Navrátil – Přikryl 7, Smékal 4, Prášil, Diviš 1,
Popelka, Grulich 1, Dostál 3, Vymětal, Švec 2, Oščádal,
Grepl, Říčař.
Trenér: Jiří Grepl.

poločas: 9:14
Rozhodčí: Krobothová,
Planka. ŽK: 2:3.
Vyloučení: 2:3.
Sedmičky: 6/5:1/1.
Diváků: 76.

„Měli jsme těžký problém vůbec se prosadit.“

vystihl důvod porážky JIŘÍ GREPL
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KAM PŘÍŠTĚ NA HÁZENOU...
Sobota 26.9., 17:00: Maloměřice - Juliánov 11:00, Bohunice - Prostějov 15:00, Kuřim - Telnice 16:30,
Ivančice - Hustopeče , V. Meziříčí - Kostelec na Hané , Tišnov - Napajedla (neděle 27.9., 18:00).

VEČERNÍK V NOVÉM I SE SPORTEM

Foto: Zdeněk Vysloužil

PROSTĚJOV Neskutečným
způsobem vládne naší fotbalové tipovačce Jakub
Jamrich. Jako jediný se až
dosud radoval z týdenní
výhry podruhé. A že jeho
úspěchy nejsou náhodné,
vypovídá i celkové pořadí.
V něm si záložník Lipové
drží po šesti kolech úctyhodný osmibodový náskok
před druhým Edou Drtilem.
„Mám zatím štěstí, na druhé
straně tomu snad i trochu
rozumím... Nejvíc mě těší,
že se na mě hodně zdaleka
dívá David Gryglák. Tímto
ho zdravím,“ smál se Kuba
Jamrich při přebírání pivní
odměny.
(zv)

Všem vytřela
zrak LENKA!
Hanba mužům, kterým žena vládne!
Sedmé soutěžní kolo naší tipovačky
- FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU, ovládla poprvé v historii žena.
Vítězkou se stala Lenka Karásková
z Ptení, která nastřádala jedenáct bodů,
stejně jako druhý Evžen Holub, ale v její
prospěch hrálo pomocné kritérium
dvojek, kterých měla na tiketu o jednu
více. V celkovém pořadí využil zaváhání
Kuby Jamricha nestor Olda Lošťák, jenž
stáhl odstup na tři body.
Tipérka Lenka Karásková založila svůj
vítězný tip na důvěře v hostující týmy. Na
svém tiketu měla pět dvojek, z nichž vyšly hned tři. K tomu trefila jedinou nulu
mezi Vrahovicemi a Horním Štěpánovem
a k takto získaným devíti bodům přidala dvě jedničky – Otaslavice a Němčice.
Chybovala pouze v případě Olšan, Smržic
a Brodku u Konice.
Na upomínkové předměty partnerů naší
soutěže se mohou těšit Evžen Holub
a František Patz, kteří se pro ně mohou zastavit v redakci.
Pořadí se notně zamíchalo i celkově. Jamrich sice udržel vedoucí pozici, ale jeho
náskok se pořádně ztenčil. Druhý O. Lošťák
ztrácí tři, třetí Karásková šest a čtvrtý Drtil
sedm bodů.
Jak jste tipovali? Největší tutovkou se ukázala venkovní výhra Lipové. Z dalších zápasů jste pak byli hodně rozpačití a trefovali
spíše sporadicky. Největšími překupky se
ukázaly dvojky v Olšanech a Kostelci.
Výsledky 7. kola: 1. Uničov - 1.SK Prostějov 0:1 (20 správných tipů), 2. Klenovice
- Lipová 1:2 (51), 3. Vrahovice - H. Štěpánov 0:0 (20), 4. Otaslavice - Brodek u Pv
5:0 (31), 5. Olšany - Přemyslovice 2:4 (9),
6. Němčice - Skalka 1:0 (39), 7. Smržice Čechovice B 2:0 (34), 8. Kostelec B - Bedihošť 2:4 (9), 9. Brodek u K. - Dobromilice
2:1 (38).
Pořadí 7. kola: 1.-2. Lenka Karásková
a Evžen Holub oba 11 bodů. 3.-5. Oldřich
Lošťák, Jitka Vlachová a František Patz
všichni 10. 6. Stanislav Konupka 9. 7.-14.
Alois Krátký, Lubomír Klus, Antonín
Hlavinka, Petr Müller, František Smolka,
Jiří Kroupa, Vladimír Franc a Ladislav Vlk
všichni 8. 15.-22. Luděk Grulich, Vladimír
Krč, Martin Slatina, František Sedlák, Jiří
Paul, Libor Nakládal, Petr Musil a Ladislav
Šťastný všichni 7. 23.-35. Michal Petržela, Josef Németh, Roman Ryba, Metoděj
Hloušek, Tereza Kučerová, Roman Prokeš,
Eva Mičková, Tomáš Frňka, Anna Svobodníková, Bob Hála, Josef Trubka, Květoslav
Nejezchleba a Jaroslav Kouřil všichni 6. 36.43. Hana Vinklerová, Miluše Musilová,
Majka Lusková, Miroslav Slezák, Antonín
Daněček, Eduard Drtil, Vladimír Kaštyl a
Josef Soldán všichni 5. 44.-55. Jakub Jamrich, Zbyněk Lošťák, Rudolf Trefený, Roxana Müllerová, David Gryglák, Antonín
Glouzar, Eva Halousková, Jaroslav Karásek,
Jiří Svobodník, Petr Látal, Dušan Vrána a
Zdeněk Jurenka všichni 4. 56.-63. Jan Vysloužil, František Svobodník, Lukáš Antl,
Oldřich Trávníček, Ladislav Pírek, Jaromír
Přecechtěl, Jan Kolařík a Kamil Kohoutek,
všichni 3. 64.-67. Petra Halousková, Radovan Vičar, David Blahák a Miloslav Brázda,
všichni 2. 68. Pavel Novák 1 bod.
Celkové pořadí po 7. kolech: 1. J. Jamrich 61. 2. O. Lošťák 58. 3. L. Karásková
55. 4. E. Drtil 54. 5. E. Holub, 53. 6. Z.
Lošťák 51. 7. V. Kaštyl 48. 8.-9. A. Krátký
a L. Klus, oba 47. 10. R. Trefený 46. 11.14. J. Soldán, L. Šťastný, A. Daněček a A.
Hlavinka, všichni 45. 15.-16. R. Müllerová a P. Müller oba 44. 17.-18. M. Petržela
a D. Gryglák oba 43. 19.-20. K. Kohoutek
a J. Németh oba 42. 21.-27. J. Vlachová, F.
Smolka, R. Ryba, A. Glouzar, P. Halousková, J. Kolařík a J. Přecechtěl všichni 41.
28.-29. R. Vičar a P. Musil, oba 40. 30.-33.
D. Blahák, M. Hloušek, L. Pírek a E. Halousková všichni 39. 34.-37. L. Nakládal,
O. Trávníček, J. Karásek a J. Svobodník,
všichni 38. 38. T. Kučerová, 37. 39.-42.
P. Látal, R. Prokeš, S. Konupka a L. Antl,
všichni 36. 43.-46. M. Slezák, E. Mičková,
T. Frňka a F. Patz všichni 35. 47.-48. D.
Vrána a J. Paul oba 33. 49. A. Svobodníková 32. 50. F. Svobodník, 31. 51.-54. B.
Hála, F. Sedlák, J. Trubka a J. Kroupa všichni 29. 55.-56. J. Vysloužil a M. Lusková
oba 28. 57. M. Slatina, 26. 58. M. Brázda,
24. 59. V. Franc 23. 60.-61. V. Krč a M.
Lošťák oba 15. 62. M. Musilová, 14. 63.
R. Spáčil, 13. 64. V. Rybařík 12. 65. K. Nejezchleba, 11. 66. Z. Jurenka, 10. 67.-68.
J. Kaprál a J. Kouřil oba 9. 69.-71. L. Vlk,
J. Sklenář a P. Novák všichni 8. 72.-73. L.
Grulich a L. Frys a oba 7. 74. R. Motal, 6.
75.-76. H. Vinklerová a J. Podhorný oba
5. 77. P. Spáčilová 3.
(zv)

8. 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 osmdesát, 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 dnes se ale hraje o novou
dávku cen, kterou tvoří například značkové sportovní vybavení či dárkové
poukazy na nákup zboží! Neváhejte a vyplňte tiket i vy, novinkou je možnost
zasílat tiket i elektronickou formou. Chceme znát toho největšího odborníka na „pralesní“ fotbal, takže 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 sportovní vybavení. Druhý a třetí v pořadí obdrží dárkový poukaz na nákup zboží
a upomínkové předměty. Pro celé trio pak máme připraveno také MĚSÍČNÍ
PŘEDPLATNÉ VEČERNÍKU!

TIPOVACÍ KUPÓN

FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 8. KOLO
TIP

1

0

2



PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS

1. 1.SK Prostějov - Kroměříž
2. Čechovice - Plumlov
3. Otinoves - Hvozd
4. Držovice - Haná Prostějov
5. Čechovice „B“ - Určice „B“
6. Brodek u Pv - Olšany u Pv
7. Němčice n.H. - Vrahovice



KRAJSKÝCH A OKRESNÍCH FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ

Ženská vítězná
premiéra:

8. Přemyslovice - Smržice
9.Dobromilice-Nezamyslice„B“

Jméno a příjmení
Město

PSČ

Ulice

č.p.

Telefon
Vyplněný kupón zašlete poštou nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433, 608



VÝSLEDKY A TABULKY
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navštivte stále více oblíbenější inter

kultura v Prostgjovg a okolí...

Folková skupina z ProstĚjova mĚla premiéru
FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Pavla
VAŠKOVÁ

V rámci minifestivalu Tisíc not na
zámku se již v červnu představily
dětské sbory, řecká kapela i cimbálovka. Tentokrát přišla řada na
folk, pokud se tedy kapele ve složení
klávesy, akustická kytara, elektrická
kytara, baskytara a housle dá říkat

folková. Ale zřejmě i přes téměř
rockové nástrojové složení je právě
folk tím žánrem, kam by se kapela
Band-A mohla zařadit.
V tomto složení se skupina
představila poprvé, ale duo hlavních
protagonistů Patrika Zatloukala

Nová mladá kapela Band-A návšt÷vníky zámku pąíjemn÷ pąekvapila.

a Pavlu Ashenbrennerovou jsme
pod názvem Band-A mohli již mnohokrát vidět vystupovat například
na vernisážích či vlastních koncertech. A právě tito dva členové
skupiny jsou i autory všech písní,
které mohli slyšet všichni, kdo zavítali v pátek na nádvoří zámku.
Písničky kapely Band-A byly melodické a líbivé, často i s velmi optimistickými texty, takže panovala
všeobecně pohodová nálada.
Přestože se na tuto akci neplatilo vstupné, zavítalo na ni pouze
pár desítek návštěvníků, což

bylo asi jediné její mínus. Těžko
říct, jestli to bylo vinou brzkého
začátku, koncert začínal těsně po
páté hodině, či nedostatečnou
propagací... „Mohlo přijít víc lidí,
je to škoda. Možná je to tím, že tady
zatím není kapela tak známá. Ale
samotnou mě překvapilo, jak pěkně
jim to hraje,“ shrnula svoje dojmy
z koncertu návštěvnice Zdenka.
Milým překvapením byla závěrečná
píseň Hallelujah, kterou si s kapelou Band-A zazpíval pěvecký
sbor Proměny. Český text,
který návštěvníci slyšeli, napsal

Foto: Pavla Vašková

prostějovský muzikant a člen kapely
Dojem Michal Mariánek.
Na závěr ještě Pavlína Copková
z pořádajícího sboru Proměny vybídla návštěvníky, aby nezapomněli
na připravený arch papíru nakreslit
notu. „Naším cílem je v průběhu
celého festivalu nasbírat skutečně
těch tisíc not. Věřím, že se nám
to podaří,“dodala na vysvětlenou
a zároveň všechny pozvala na
závěrečný koncert cyklu, který se
uskuteční 2. října a vystoupí na
něm tři pěvecké sbory v čele se
zmiňovanými Proměnami.

Z VERNISÁŽE
Marta Kubišová zazpívá N7 představuje unikátní
výstavu Jaroslava France

v ´Kasku´ ty nejvĚtší hity Obrazy z pozůstalosti dosud nebyly nikde k vidění...
PROSTĚJOV Ring-o-ding, Hey
Jude, Depeše, ale i Nechte zvony
znít, Magdalena a Modlitba pro
Martu. To vše uslyší tento čtvrtek
naživo všichni návštěvníci Společenského domu. Trojnásobná vítězka ankety Zlatý Slavík Marta Kubišová se v Prostějově představí na
velkém koncertě po čtyřech letech.
„Věřím, že zde má spoustu příznivců a její koncert bude mít vysokou
návštěvnost. Tato paní zpěvačka
s velkým Z by si to zasloužila,“ láká
fanoušky Petr Zlámal, majitel pořádající agentury HIT TRADE.
Symbol „Sametové revoluce“ a od
27. února 2015, kdy převzala ocenění

z rukou ministra kultury, také oficiální „Dáma české kultury“ přijede do
Prostějova i s Milanem Heinem a skupinou Petra Maláska. „Půjde vůbec
o poslední vystoupení Marty Kubišové v Prostějově, neboť tato legenda
české muziky již s předstihem oznámila, že letos je to její závěrečné vystoupení dlouhé kariéry! Proto by si
žádný z příznivců této zpěvačky neměl
nechat tuto příležitost ujít,“ přidává
Zlámal. „Za myšlenkou přilákat sem
do Prostějova Martu Kubišovou stojí
jednak její vynikající kariéra a především samotný um, ale také osud,
jímž si prošla. Nikdo z nás určitě nezapomene na hymnu v jejím podání

VYHRÁLI JSTE LÍSTEK NA...
MARTU KUBIŠOVOU!

O

M
DAR

ZA

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto tradiční mediální partner agentury HIT TRADE, pro vás v rámci projektu „MILUJEME VEČERNÍK“
připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát tomu bylo na skutečně
exkluzivní záležitost, která se chystá už na TENTO ČTVRTEK 24. ZÁŘÍ
2015 do Společenského domu v Prostějově. Právě v tento den přijede legendární dáma „Sametové revoluce“ MARTA KUBIŠOVÁ. Díky Večerníku
jste měli opět šanci být u toho ZADARMO!
Soutěž probíhala od pondělí 14. do pátku 18. Září. A jestliže jste znali odpověď na
položenou otázku, byli jste zařazeni do slosování o ŠESTICI VOLNÝCH VSTUPENEK!

SPRÁVNÁ ODPOVÌÏ ZNÌLA:
PÍSEÒ, KTERÁ SE PO O OKUPACI VOJSKY VARŠAVSKÉ
SMLOUVY 21. SRPNA 1968 STALA NÁRODNÍM
PROTESTSONGEM, SE JMENUJE MODLITBA PRO MARTU.
Při losování se usmálo štěstí na tento půltucet:
Oldřich DVOŘÁK, A. Slavíčka 14, Prostějov * Jana ŠTANGLOVÁ, Dobromilice 187 * Jaromír SEIDLER, Libušinka 3, Prostějov * pí. NETOPILOVÁ, Lužická 9, Prostějov * Martin VÍTEK, Jaselská 1613, Prostějov
* Karel SEKANINA, Tylova 79, Prostějov
Vstupenky jsou připraveny okamžitě k vyzvednutí přímo v redakci.

kulturní zpravodajství
najdete také na

www.vecernikpv.cz

z Melantrichu v listopadu 1989, k níž
přidala song Modlitba pro Martu, který se stal legendárním. Bohužel, většina našich občanů neměla možnost
tuto zpěvačku slyšet tak často, jak by
si všichni přáli, proto bychom to rádi
napravili,“ uvedl na adresu jedné z členek legendárního tria Golden Kids šéf
agentury HIT TRADE.
Předprodej vstupenek na Martu
Kubišovou probíhá prostřednictvím serveru www.ticketart.cz
a v prostějovské prodejně Klenotnictví Eva (nám. T.G. Masaryka).
Jak zní aktuálně od pořadatelů, zbývající lístky budou v prodeji i přímo
na místě.

PROSTĚJOV Kavárna a galerie N7
na náměstí Svatopluka Čecha zahájila cyklus Malířské legendy 20.
století. Prvním autorem, jehož dílo
je v galerii v rámci cyklu k vidění,
se stal jeden z nejvýznamnějších
malířů Prostějovska a Hané,
rodák z Žešova Jaroslav Franc.
Výstava byla slavnostně zahájena
ve středu 16. září u příležitosti autorových nedožitých osmdesátých
narozenin.

BYLI JSME
U TOHO

Pavla Vašková

Jaroslav Franc byl umělec, jehož obrazy vynikají osobitým malířským
vyjádřením. Jeho dílo patří do zlatého fondu moravského výtvarného
umění šedesátých až osmdesátých
b
let a natrvalo se zapsal do povědomí
e
n
a
svým ztvárněním hanácké krajiny
ptali jsme se v ulicích plné tajemné poetiky a života. Je
představitelem figurálního
LÍBILY SE VÁM LETOŠNÍ předním
krajinářství.
HANÁCKÉ SLAVNOSTI? V rámci výstavy jsou vidění
především mimořádné figurální
ANO
kompozice s modernistickými až
kubistickými rysy, které jsou typické pro poslední etapu jeho tvorby,
a je složena z unikátních dosud
nevystavovaných děl ze soukromé
pozůstalosti jeho rodiny.

Anketa

JAROSLAV FAJSTL
PTENÍ
„Letošní hody se mi líbily, byly lepší než
ty minulé. Značně totiž ubylo nehezkých
stánků a závěrečné vystoupení skupiny
Čechomor se mi také moc líbilo. Snad
se v tomto duchu ponesou jak stánky, tak
i program na náměstí před Vánocemi.“

ANO

MARTIN VYROUBAL
PROSTħJOV
„Tento rok se mi hodové slavnosti líbily,
program se mi zdál pestrý a zajímavý.
Také se konečně zlepšila vizuální úroveň
stánků s občerstvením. Ještě loni byla
většina s jídlem odstrašujících chuti. Jen
co se týče burčáků, ty se mi nezdály nic
moc.“
Ptala se Aneta Křížová

tenis

Zahájení výstavy obrazč Jaroslava France se zúéastnila jeho nejbližší rodina.
Foto: Helena Žáková

Slavnostní vernisáže se zúčastnila
autorova nejbližší rodina a zahájila
ji jeho manželka Miroslava Francová. O kulturní vložku se postaral osmiletý vnuk Tadeáš, který na
přání babičky zahrál na flétnu auto-

rovu zamilovanou píseň „Putimská
brána“.
Výstava je částečně prodejní
a bude k vidění v Galerii N7 v domě
„U Antoníčka“ za Zlatou bránou až
do konce října.

Nultý roêník minife

U Žraloka se sešli pr
PROSTĚJOV První zářijovou sobotu bylo v plumlovském kempu
u Žraloka vskutku nabito. Kromě
soutěže ve vaření kotlíkových gulášů se zde ještě uskutečnil nultý
ročník malého hudebního festivalu
s názvem Sešlost. Akci uspořádali
prostějovští amatérští muzikanti
a jejím účelem bylo se především
dobře pobavit, zahrát sobě i ostatním pro radost a stmelit mezi sebou
přátelské vztahy.
Bez příliš velké nadsázky lze říct, že
co Prostějovan, to muzikant. V našem
městě působí velké množství hudebních skupin nejrůznějších žánrů a muzikantská „komunita“ je skutečně po-

četná. Mnoho z nich našlo své útočiště
a místo setkávání v country hospůdce
„U Pulca“ či v umělecké kavárně Avatarka. A právě zde také vznikl nápad
uspořádat akci, která spojí všechny
dohromady.
„Myšlenka uspořádat festival amatérských skupin vznikla při jednom
z odpolední, které jsem trávil se Zdeňkem Michalcem a přáteli muzikanty
ve své domovské kavárně Avatarka.
Přes naplněný prázdninový program
Žraloku se nám podařilo domluvit
spojení dvou akcí. Vím, že to bylo
hodně náročné pro správce kempu
pana Piňose i pro místostarostu Hendricha, ale dobré dílo se podařilo a já

bych jim oběma velmi rád poděkoval
i za financování muzikantských potřeb- příjmu bílkovin a dodržení
správného pitného režimu,“ popsal
Večerníku jeden z hlavních organizátorů akce Jiří Kučera.
V průběhu večera se tak „na pódiu“
představily seskupení Avatarka Band,
Dojem, Náhodná sešlost, 19 rumů,
Jarmil s Terkou a Mirek Kalousek
s „Doktorem“ Pavlem Navrátilem. Každý zahrál to, co je „jeho srdci nejbližší“. Bylo možno slyšet také vlastní tvorbu v podání kapely Dojem a Náhodná
sešlost. Ostatní vystoupení pojali tak,
aby si všichni mohli zazpívat písničky,
které znají, napříč všemožnými žán-
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České tenisové jedničky v dětském obležení

ANEB Kvitová s Berdychem si zahráli s nejmenšími!
PROSTĚJOV Tradice se drží. Každoroční zápis do nejlepší
tenisové školy České republiky opět ozářil lesk největších
hvězd. Náborová akce prostějovského TK Agrofert
s podtitulem „HLEDÁME NOVÉ VÍTĚZE FED CUPU A
DAVIS CUPU“ přilákala na tři desítky nových zájemců o
vstup do prestižní školičky, z nichž už v minulosti opravdu vyrostly světové star. „Jsem rád, že jste se dostavili
a doufám, že se vám bude v našem klubu líbit. Pokud to myslíte
s tenisem vážně, čeká vás dlouhá cesta,“ přivítal rodiče s dětmi
Miroslav Černošek, šéf prostějovského tenisového klubu.

TISÍC NOT NA ZÁMKU
píedstavilo kapelu Band-A
PROSTĚJOV Pěvecký sbor Proměny ve spolupráci se Statutárním
městemProstějovuspořádalvpátek18.zářínanádvoříprostějovského
zámku další koncert v rámci kulturního grantu s názvem Tisíc not
na zámku. V pořadí již čtvrtý díl představil tentokrát mladou kapelu Band-A. V tomto složení hráčů to byla její premiéra a přítomné
posluchače příjemně překvapila. Večerník byl u toho!

Pondělí 21. září 2015
www.vecernikpv.cz

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
Ve středu 16. září krátce po šestnácté
hodině se v areálu Národního tenisového centra Morava rozléhal
nezvykle hlasitý dětský povyk.
Okolo tří desítek dětí se v doprovodu svých rodičů přišlo zapsat do
stále populárnější tenisové školičky.

Trio trenérek si rozdělilo dítka do
skupin a zkoušelo s nimi pohybovou obratnost, cit pro míč a také
první údery. Dítka od tří do sedmi
let si tak premiérově aktivním
způsobem přičichla k oranžové
antuce. Odměnou za jejich snahu
jim pak byla společná fotografie se
třemi prostějovskými profesionály
- Petrou Kvitovou, Tomášem Berdychem a Terezou Smitkovou, která
nahradila původně avizovanou Lucii
Šafářovou, jež v uplynulém týdnu
skončila s infekcí v nemocnici.

FOTO & VIDEO
GALERIE

Hra proti nadìjím

Dalším bodem odpoledního programu bylo vzájemné zápolení
prostějovských mini a baby tenistů,
kterým se na druhé straně sítě postavily výše zmiňované hvězdy. Někteří talenti přitom své hvězdné soupeře vůbec
nešetřili... „Čím bude takhle šikovných
dětí více, tím lépe. To síto je na začátku
opravdu hodně široké,“ bral Tomáš
Berdych s úsměvem enormní nasazení
maličkých protivníků a dodal: „V mém
případě nic podobného neexistovalo,
to je výhoda dnešní doby. Pokud mám
možnost, tak s dětmi rád nějakou chvilku strávím. Doufám, že to pro ně je
přínos.“
Obrovský zájem o podpis

Vyvrcholením pak byla autogramiáda hvězdného prostějovského
tria, o kterou byl nadstandardní
zájem. Předlouhý špalír malých

klikni na
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Odměnou prckům za jejich soustředěnost bylo společné foto s Petrou Kvitovou, Terezou Smitkovou a Tomášem Berdychem.
Foto: Zdeněk Vysloužil

zájemců vybavených velkými imitacemi tenisáků nebo památníčků,
dychtivé očekávání z prvního setkání „s těmi borci z televize“, to

vzkazuje nejmenším čtvrtá hráčka světa
●● Dovedete si představit sebe
samu trenérkou?
„Samozřejmě, že mě napadlo,
co bych tak asi dělala, až jednou
skončím. Rozhodně ne však hned
jak skončím s hraním. Opravdu
mám toho tenisu hodně, takže
nějaká pauza bude.“ (úsměv)
●● Co byste malým dětem
doporučila?
„Hlavní věcí je, aby je to bavilo, tak
jako mě. Pro mě byl tenis největším
koníčkem od úplného začátku. Vášeň
tenis je nejdůležitější! Trénink
Zdeněk Vysloužil pro
pak každého dělá silnějším a lepším.“
●● Jaký je pocit si zahrát s dětmi? ●● Máte za sebou náročné amer„Vždycky je to hezké. (úsměv) Každý ické turné, už jste si odpočinula?
rok se těším, musím říci, že to „Nevím, jestli vůbec někdy budu
pokaždé strašně rychle uteče.“
odpočatá... (smích) Od návratu jsem
●● Je to náročné?
ale nic pořádně nedělala, takže nějaký
„Dají nám hodně zabrat! Letos ale odpočinek byl. Chuť do tenisu přijde,
vyšlo počasí, paráda.“
jen co začnu zase trénovat.“

●● Již vnímáte blížící se finále
nále Fed
Cupu?
„Je to až za dva měsíce a doo té doby
mentálně
mě toho čeká hodně. Momentálně
tak Fed Cup moc neřeším.
Každopádně se ale těším a doufám,,
jším
že Rusko přijede v nejsilnějším
složení, aby se jednaloo
o opravdové finále.“
●● Jaký máte nejbližší program?
ogram?
anu, kde
„Příští týden hraji ve Wuhanu,
obhajuji titul. Pak je na řaděě Peking,
m do Sinpo něm se vrátím a poletím
gapuru.“
●● Vzhledem k úspěšným
pěšným
výsledkům předchozích týdnů
jste toho moc nenatrénovala...
„Zápasy jsou nejlepší praxe!
Fyzicky mi asi trochu ubraly, ale co
se tenisové stránky týká, tak mi zase
hodně daly. Nijak extra jsem to ale
neřešila.“

PROSTĚJOV V předvečer svých
třicátých narozenin se objevil Tomáš Berdych trochu nečekaně na
pátém ročníku zápisu nejmenších
dětí do tenisové školičky. Pátý tenista světa tak jen potvrdil, že má
ke svému kmenovému klubu nadstandardní vztah.
„Není to první nebo druhý rok. Už
se z toho stává tradice. Je skvělé, že se
taková akce pořád drží a funguje. Všímám si, že nás tu je každým rokem
víc a víc, což je super,“ vyznal se ze
vztahu k náboru Tomáš Berdych.
„Kdykoliv mám možnost s dětmi
strávit nějaký čas, udělám to rád. Za

●● Jaké máte cíle do čínských
turnajů?
(úsměv) „Ve Wuhanu obhajuji titul,
takže tam jedu uhrát co nejlepší
výsledek. V Číně chci urvat co
nejvíc.“

Domácí Husařík skončil dvakrát druhý, když obě finále skrečoval

Marek Sonnevend
Hlavním kláním byla dvouhra
mužů, kde los rozdělil čtyřicet kvalifikovaných borců do deseti základních skupin po čtyřech. Následoval vyřazovací pavouk, kterým se
do finále prokousali Petr Rejman
z Jablonce nad Nisou a prostějovský
Stanislav Husařík. Domácí želízko
v ohni přitom zvládlo nervydrásající semifinálovou bitvu se Stanislavem Šípem coby trojnásobným
přeborníkem z předchozích let,
jehož Husařík navzdory úvodnímu
ztracenému setu dokázal heroicky
vyřadit.

Ve finálovém duelu však favorita
dohnala únava i ze souběžně absolvované soutěže v deblu, svou
roli navíc sehrály také bolavé
puchýře na rukou a nohou. Po
první protrápené sadě 4:6 tudíž utkání skrečoval. „Věřím, že v lepším
fyzickém stavu bych určitě vyhrál,
ale takhle to fakt nešlo. Nezbývá mi
než pogratulovat soupeři,“ smutně
konstatoval stříbrný Husařík.
Naopak vítěz si vychutnával velkou radost z premiérového titulu.
„Škoda, že se finále nedohrálo, ale
takový je někdy sport. Snažil jsem
se bojovat ze všech sil a vyšlo to.
Vítězství věnuji své přítelkyni Petře
a kamarádovi Davidu Lafatovi
s rodinou,“ řekl navýsost spokojený
Petr Rejman.
Početné obsazení měla rovněž
čtyřhra mužů, v níž zápolilo
dvaatřicet elitních amatérských
dvojic ČR rozdělených do osmi skupin po čtyřech. Také zde boje vyvrcholily závěrečným play off, přes
které se do finále probily páry David Cápík (Brno) - Marek Laštůvka

mých začátků něco podobného nebylo. Děti získají motivaci a snad je
kontakt s námi zase v jejich plánech
posune dál,“ zamyslel se Tomáš Berdych nad smysluplností akce.
Jak vnímá česká mužská jednička
svou možnou budoucí pozici trenéra? „Těžká otázka, teď opravdu
nevím, co bych chtěl dělat, až skončím. Já nikdy nebyl typ hráče, který
se zaobíral technikou a šťouráním se
v úderech. Trenérská práce ale vyžaduje právě tohle. Nedokážu tedy říct,
jestli by učení nejmenších dětí byla
zrovna práce pro mě,“ řekl Berdych.
(zv)

Foto: Zdeněk Vysloužil

Tenisové MČR
neregistrovaných VÍTĚZ VĚNOVAL
v Prostějově:
TITUL LAFATOVI!
PROSTĚJOV
Areál
TK
AGROFERT Prostějov hostil
předminulý víkend od pátku 11.
do neděle 13. září mezinárodní
mistrovství České republiky
neregistrovaných tenistů. Sjeli
se k němu nejlepší hráči a hráčky
z celé země, kteří během tří turnajových dnů soupeřili v celkem
pěti kategoriích. A Večerník byl
pochopitelně při tom.

dítko svému okolí. „Já chci Berďu,“
oponovalo další. Zkrátka aktivní
účast světových tenisových es, je při
podobných akcích k nezaplacení!

„Kdykoliv můžu, tak jsem zde,“
potvrdil oddanost Tomáš Berdych

„Vášeň pro tenis je nejdůležitější,“
PROSTĚJOV Dvojnásobná
vítězka Wimbledonu, jaký lepší
vzor by mohl mladým tenistům
předávat zkušenosti? Současná
světová čtyřka a hráčka
prostějovského TK Agrofert se
opět mezi dětmi cítila jako ryba
ve vodě. Petra Kvitová rozdávala ve středu úsměvy i podpisy
a nezastírá, že se na kurtech
Národního tenisového centra
cítí jako doma.

se dalo z výrazů nadšených prcků
vyčíst jako z knihy.
„Budu mít podpis Petry, paráda!“,
hlásalo ve frontě jedno netrpělivé
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Největší hvězdy prostějovského klubu Petra Kvitová a Tomáš Berdych se
vydrželi mladým elévům podepisovat skoro hodinu. Foto: Zdeněk Vysloužil

VÝSLEDKY MÈR NEREGISTROVANÝCH

V TENISU 2015
Dvouhra mužù

Čtvrtfinále: Ábel - Homola 7:5, 6:2, Rejman - Tofi 7:6, 6:4, Husařík Neuwirth 7:5, 6:2, Šíp - Linhart 6:4, 6:0. Semifinále: Rejman – Ábel 6:3,
6:3, Husařík - Šíp 1:6, 6:4, 6:3. Finále: Rejman – Husařík 6:4 skreč.
Ètyøhra mužù

Čtvrtfinále: Cápík, Laštůvka – Kubát, Souček 6:2, 6:3, Nosálek, Štefek –
Lipták, Ušák 6:3, 6:3, Husařík, Šilhánek – Krejčiřík, Bohatý 3:6, 6:4, 10:4,
Bryška, Krupička – Brázda, Rafaja 6:3, 6:0.
Semifinále: Cápík, Laštůvka – Nosálek, Štefek 6:3, 6:1, Husařík, Šilhánek
– Bryška, Krupička 6:2, 6:3. Finále: Cápík, Laštůvka – Husařík, Šilhánek
skreč.
Ètyøhra žen

Finále: Šoupalová, Kubicová – Pospíšilová, Höklová 6:2, 6:2.
Smíšená ètyøhra

Semifinále: Kubicová, Krejčiřík – Höklová, Hökl 9:5, Šotolová, Cápík –
Hallamová, Krupička 9:3.
Finále: Kubicová, Krejčiřík – Šotolová, Cápík 9:4.

FOTOGALERIE

Dvouhra mužù nad 45 let
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(Bystřice pod Hostýnem) a Stanislav Husařík - Michal Šilhánek
(oba Prostějov). Rozhodující mač
se však bohužel nehrál vůbec kvůli
skreči zapříčiněné výše zmíněným
vyčerpáním Husaříka. „Trochu
nám to spadlo do klína, ale nevadí,
radost máme i tak. Jen budeme
muset počkat s odjezdem domů,
protože jsme se na finále posilnili
dvěma pivy, a když se nakonec nehrálo, musí z nás vyprchat před

Foto: Marek Sonnevend

cestou autem ten nevyběhaný alkohol,“ smáli se dobře naložení Cápík
s Laštůvkou.
Perfektní nálada logicky panovala
také u vítězů dalších tří kategorií.
Smíšenou čtyřhru ovládli Kamila Kubicová (Karviná) s Vítem Krejčiříkem
(Bystřice pod Hostýnem), ženský debl
se stal kořistí dua Radka Šoupalová
(Břeclav) - Kamila Kubicová a singl
mužů nad 45 let opanoval Libor
Dvořáček (Zábřeh na Moravě).

Finále: Dvořáček - Krkoška 6:3
„Přálo nám počasí, což je pro
každý podobný turnaj stěžejní.
Díky tomu proběhly všechny tři
hrací dny organizačně hladce a celé
mistrovství se dle mého názoru
maximálně vydařilo. Poděkovat
chci zejména prvnímu náměstkovi
primátora Statutárního města
Prostějov Jiřímu Pospíšilovi, který
nad šampionátem převzal záštitu,“
zhodnotil šampionát pro Večerník
výkonný ředitel MČR Daniel Malý.

„Děkuji oddílu TK AGROFERT
Prostějov i Hotelu Tennis Club
za poskytnutí krásného zdejšího
areálu včetně zázemí, celému
organizačnímu týmu za výbornou práci, veškerým partnerům
i sponzorům za podporu a hlavně
všem účastníkům této povedené
akce za super výkony,“ přidal při
závěrečném rozloučení František
Malý, šéf pořádající společnosti
TennisSport.
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BOXEŘI PROSTĚJOVA SE VRACÍ DO ČESKÉ EXTRALIGY
Texty: Jiří Možný. Foto: archív Večerníku

Nastává velká zkouška i tradiční nejasnosti... Sezónu odstartuje duel
Období mezi dvěma sezónami boxerských soutěží družstev je ve svém úplném závěru a jen dny zbývají do okamžiku, než se prostějovský výběr opět
představí v ringu mezi provazy. Po
roční přestávce vyplněné účastí ve středoevropské interlize se výběr Petra Novotného vrací do české extraligy, tedy
soutěže, jíž v předešlých letech kraloval.
I z tohoto důvodu nemohou být
ambice jiné než ty nejvyšší. Stalo
se totiž příjemnou tradicí, že o zlatých medailích se rozhoduje právě
na Hané. A z pravidla ve prospěch
domácích, jimž se dlouhodobě daří
sestavovat nejkvalitnější tým.
Letos to ale nebude až tak jednoduché, přičemž důvodů je hned více.
Tím prvním je postup Znojma pod
hlavičkou Jihomoravského regionu
mezi tuzemskou elitu. Tato skutečnost neznamenalo nic menšího než
návrat tří opor Aperjana, Lengála
a Bezvody zpět do svého mateřského oddílu! Další nepříjemností je
ztráta maďarského obra Bernátha,
jenž se rozhodl přerušit činnost.
Prostějovu tak v součtu odpadl
pravidelný zisk čtyř až osmi bodů
z každého duelu, zejména zahraniční akvizice byla jistotou a soupeři se mnohdy ani neodvažovali nejtěžší hmotnostní kategorii obsadit.

A v neposlední řadě velká starost
přišla v posledních dnech a souvisí
s bouřlivými změnami na prostějovské radnici. Vlivné posty totiž
opustili dva lidé, kteří se dlouhodobě zasazovali o finanční podporu
právě tohoto sportu, kteří pravidelně navštěvovali domácí zápasy, kteří každoročně převzali záštitu nad
dva dny starým turnajem mužů
a talentované mládeže a kteří neváhali sáhnout i do své vlastní kapsy
a boxerům přispět. Bez jejich pomoci to bude tvrdý boj o dotace
z městského i krajského rozpočtu V minulém roce sledovala zaplněná sokolovna mimo jiné i vítězný souboj
a teprve následující měsíce ukáží, s polskými Gliwicemi, nyní se bude chodit čistě na souboje proti týmům
kterým směrem se bude prostějov- z České republiky.
ský box ubírat. Jak totiž z vedení
klubu zaznělo, finančně v tuto chvíli a případy Plzně, Ostravy i společné- soké úrovni věc nepředstavitelná,
vidí maximálně do konce kalendář- ho týmu Mostu a České Kamenice v boxu tvrdá realita.
ního roku...
jsou nechvalně známými příklady A právě výše uvedené skutečnosz poslední doby.
ti tomuto tvrdému, ale čestnému
V jistém smyslu se něco podobného soupeření, které pravidelně láká
KOMENTÁØ událo již letos ještě před samotným prostějovské publikum k zaplnění
zahájením soutěže. Až po rozloso- sokolovny, ubírají na atraktivitě,
vání a půldruhý týden před prvním vedou k různým spekulacím a přeTou zcela krajní variantou by kolem totiž vyšla najevo zpráva, že devším narušují celou soutěž. Snad
se mohlo stát odhlášení ze sou- extraliga nebude sedmičlenná, jak se ale tentokrát startovní pole protěže a nedokončení rozboxova- se všeobecně očekávalo, ale pouze čistilo ještě před samotným zaháného ročníku, což by bohužel pětičlenná. Pražský Big Board totiž jením soutěže a v jejím průběhu se
nebylo nic neobvyklého. Právě zčistajasna míří do německé bun- již nic neočekávaného nestane, aby
tímto nešvarem rohovnický sport desligy a kladenský celek to zabalil skutečně mohl na konci slavit ten
na úrovni družstev velice trpí úplně. V jiných sportech na tak vy- nejlepší.

los podzimní èásti boxerské extraligy ÈR:

1. kolo, 26. a 27. září: Jihomoravský region – BC SKB
Třeboň, Spol Fit Gym a SKP Ústí nad Labem – BC
DTJ Prostějov, Rohovník Armex Děčín volný los
2. kolo, 10. a 11. října: BC SKB Třeboň - Spol Fit Gym
a SKP Ústí nad Labem, Rohovník Armex Děčín, Jihomoravský region a BC DTJ Prostějov volný los.
3. kolo, 24. a 25. října: Jihomoravský region - Spol Fit
Gym a SKP Ústí nad Labem, BC DTJ Prostějov – BC
SKB Třeboň, Rohovník Armex Děčín volný los.
4. kolo, víkend 31. října a 1. listopadu: Rohovník
Armex Děčín – Jihomoravský region, Spol Fit Gym
a SKP Ústí nad Labem, BC SKB Třeboň a BC DTJ
Prostějov volný los,
5. kolo, 14. a 15. listopadu: Spol Fit Gym a SKP
Ústí nad Labem - Rohovník Armex Děčín, BC DTJ
Prostějov, BC SKB Třeboň a Jihomoravský region
volný los.
6. kolo, víkend 12. a 13. prosince: Rohovník Armex Děčín – BC DTJ Prostějov, Jihomoravský region – Spol Fit Gym a SKP Ústí nad Labem, BC SKB
Třeboň volný los
Poznámka: losování redakčně upraveno po odhlášení
týmů Big Board Praha a GE Money service Kladno.
Není vyloučeno, že svaz přistoupí po prvnímu kolu
k přelosování. Víkend 5. a 6. prosince je rezervován jako
náhradní termín.

v Ústí nad Labem

PROSTĚJOV Souboje boxerů
Prostějova a Ústí nad Labem
patřily v posledních letech k tomu
nejatraktivnějšímu a nejočekávanějšímu na poli týmové soutěže. Po
dvouleté pauze způsobené nejprve
odchodem Severočechů z extraligy a poté přechodem BC DTJ
do interligy jsou zpátky. Na další
pokračování střetnutí těchto dvou
velkých bašt mezi provazy dojde v sobotu 26. září od 16:00 hodin na půdě
soupeře a půjde o otvírací souboj
nového ročníku české extraligy
2015/2016. „Mírným favoritem asi
budou domácí, ale i náš výběr je silný
a chceme se vytáhnout,“ nevzdává se
předem trenér hostujícího výběru
Petr Novotný.
Ústecký soubor obsadil v uplynulém
ročníku čtyřčlenné západní extraligové
skupiny druhé místo za Děčínem,
když třikrát vyhrál, dvakrát remizoval
a jednou prohrál. To Prostějov skončil
v mezinárodním zápolení třetí z pěti, což
mu zajistily čtyři výhry, jedna remíza a tři
porážky.
„Ústí je stále silné, byť trochu vyklidilo
pozice. Díky středisku ministerstva vnitra však má ve svých řadách reprezentanty, což slibuje tak kvalitní obsazení

a předpokládám, že to bude těžký zápas,“
přemítal nad sobotní premiérou Petr
Novotný.
Mezi stálice patří ve spodních čtyřech
váhových kategoriích bratři Erik a Viktor
Agateljanové,vtěžkévázejedobřeznámý
Tomáš Vaněček a supertěžká patří Rudolfu Helešičovi. „Otázkou je, co bude
se Zdeňkem Chládkem, jestli třeba není
zraněný, neboxoval ani teď naposledy na
turnaji. Celkově těží ze silné severočeské
oblasti, kam patří Most, Chomutov, Liberec, navíc se vzájemně podporují s Prahou, která jde do bundesligy,“ představil
soupeře dlouholetý tuzemský vládce
kategorií do jednaosmdesáti a později do
jednadevadesáti kilogramů.
Část prostějovské sestavy se do severozápadních Čech vrátí po krátké době, na
nedávné Velké ceně Ústí nad Labem se
totiž představili Filip Barák s Ondřejem
Schilderem. A cesta obou skončila ve
čtvrtfinále po soubojích s pozdějšími
finalisty. „Filip prohrál hned první zápas
s Ukrajincem Dovhunem, ten pak trochu překvapivým rozhodnutím podlehl
ve finále Eriku Hulievovi. A Ondra
nestačil 1:2 na body na pozdějšího vítěze
Maďara Georgiana Nyekiho,“ přiblížil
Novotný s tím, že ostatní členové kádru
se věnovali přípravě na extraligu.

Zpátky do nejvyšší domácí soutěže se po ročním působení
v česko-slovensko-polské interlize vrací oddíl BC DTJ Prostějov.
Právě toto družstvo vládlo extralize před svým odchodem a nyní
by na svou nedávnou hegemonii
rádo navázalo. A zdá se, že konkurence bude nakonec slabší, než
se očekávalo.. Vše totiž nasvědčuje tomu, že hned dva ze sedmi
původně přihlášených klubů do
bojů nezasáhnou!
„Nikdo z asociace se mi ještě neozval
a neoznámil mi nic oficiálně, v týdnu
jsem se ale na trenérské radě dozvěděl, že Big Board Praha se přesouvá
do bundesligy a Kladno to zabalilo.
Nemám pro takové počínání slov,
boxu tyto kroky vůbec nesvědčí a vůbec jsem s něčím takovým nepočítal,“
nechápal dramatické změny těsně
před vypuknutím sportovního zá-

polení Petr Novotný, trenér BC DTJ
Prostějov.
Znamenalo by to tak, že dlouhodobého klání by se dále kromě
Prostějova zúčastnila jen družstva
Ústí nad Labem, Děčína, Třeboně
a Jihomoravského regionu, kam se
z Hané navrátilo trio Hamo Aperjan,
Vladimír Lengál, Tomáš Bezvoda.
„Naši sestavu zatím tvoří Filip Barák,
Lukáš Dekýš, Ondřej Schilder, Miroslav Šerban, Jakub Bambuch, Marek
Andrýsek, Erik Tlkanec. To je základ,
od něhož se to bude odrážet, operativně pak budeme zařazovat i další
jména,“ odtajnil Novotný částečně
soupisku.
Konkrétně to znamená, že v případě
Baráka a Bambucha se jedná o hostování z Ostravy, Schilder s Dekýšem
jsou v BC DTJ z Poruby, Andrýsek
z Kroměříže a slovenská posila Tlkanec z Dubnice.

„Jistotou by měl být kmenový boxer Míra Šerban, věřím ale, že se
přidají i další. Třeba Schilder s Barákem a Tlkancem často vyhrávali,“
podotkl s tím, že velkou ztrátou je
odchod Maďara Ištvána Bernátka,
vládce neomezené hmotnostní kategorie.
Za pokračující podporu a spolupráci poděkoval Novotný Statutárnímu městu Prostějov, Olomouckému kraji i dalším sponzorům a věří,
že tomu tak bude i nadále. Současně se ale obává toho, že uplynulé

politické události mohou přinést
dramatickou změnu. „Situace je
vážná. Pan Pišťák s panem Mačákem byli sportu velice naklonění
a boxu zvlášť, nemám z toho dobrý
pocit... Nechci předjímat, jak se jejich
odchod projeví, ale věřím, že s podporou budeme moci počítat i dál,“
přeje si Novotný. Narušení chodu
celého boxerského oddílu ale tady
nyní existuje, úplně nejkrajnější
variantou je, že by se BC DTJ musel v průběhu ročníku z extraligy
pro nedostatek financí odhlásit.

„Město i kraj jsou našimi hlavními
partnery, bez nichž to nepůjde,“
přiznal Novotný. „Rozpočet máme
zajištěn do konce kalendářního
roku, pak budeme žádat o další
peníze. Uvidíme, jak tomu budou
zastupitelstva nakloněna. Box je ale
tradiční sport, na který diváci chodí
a byli bychom rádi, kdyby dosavadní spolupráce pokračovala i nadále.
Jinak opravdu může nastat konec..,“
nezastírá někdejší úspěšný aktivní
sportovec a v posledních letech již
čistě trenér BC DTJ Prostějov.

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

Opora BC DTJ Prostějov Miroslav Šerban touží po olympiádě
Uprostřed minulé sezony šokoval Miroslav Šerban svým rozhodnutím přerušit kariéru, když se na neurčito rozloučil s ringem. Nejprve
dal sbohem reprezentaci a poté i klubové činnosti. I díky vážnému
zranění Roberta Bilíka a ochotě pomoci svým oddílovým kolegům
byla nakonec tato přestávka až nečekaně krátká a mnohonásobný
český šampion se vrátil zpět na scénu. Hlavní jarní změnou byl přechod této velké prostějovské opory o váhovou kategorii výš, aby
se již nemusel trápit hubnutím. Ale před novou sezonou je tu další
novinka, touha probojovat se na olympiádu do brazilského Ria de
Janeira, a to konkrétně ve své bývalé hmotnostní kategorii. Co dále
prozradil Večerníku v exkluzivním rozhovoru?
●● Jak náročná cesta vede na
olympiádu?
„Zaprvé musím zpátky obhájit český titul
ve čtyřiašedesátce a dostat se do reprezentace mužů. Pak je třeba probojovat
se do první osmičky na mistrovství světa a ještě jednom turnaji. Je to tedy dost
náročné, tuto cestu jsem již ale jednou
zkoušel, byť v jiné váze. Doufám, že vše
bude dobré, chtěl bych se o olympiádu
ještě jednou pokusit.“
●● Co očekáváte od letošního ročníku extraligy?
„Jsem hodně zvědavý, jak bude vše fungovat. Je přihlášeno docela hodně týmů,
uvidíme... Známe se s klukama z jiných

zápasů, tudíž po této stránce je to takové
jednotvárné. Já jsem alespoň přestoupil
do vyšší váhy, takže pro mě je to trochu
změna.“ (úsměv)
●● A víte již o tom, že Praha ani Kladno nakonec proti vám boxovat nebudou?
„Aha, tak to ani ještě nevím, měl jsem
informace, že bude sedm mužstev.
A Praha že jde do bundesligy? Hm,
překvapení, ale je to ale možné, protože
Zdeněk Chládek již bundesligu boxoval
a třeba sehnal nějakého sponzora, který
je tam protlačil.“
●● Jak výrazně může tato skutečnost
soutěž ovlivnit?
„Moc se mi to nelíbí, bude méně zápasů. Když se pere víc týmů, je to pro nás
lepší, více boxujeme a tímto rosteme.
Pokud ale bude zase jen čtyři pět týmů
a někdo ještě v průběhu odstoupí, tak
je to špatné. Místo nějakých dvanácti
zápasů za rok by nás čekalo jen šest až
osm, což je málo. To už se pak známe
opravdu všichni, nemusí to pro mě být
dostatečná příprava. Pak když nastoupím proti nějakému neznámému borci,
na kterého nejsem zvyklý, může nastat
problém.“

●● Troufáte si odhadnout šance Prostějova na titul?
„Přeju si, abychom soutěž vyhráli, budeme se o to snažit. Je pravda, že od nás nějací kluci odešli. Místo nich máme mladé,
hlavně v šedesátce a čtyřiašedesátce jsou
ještě nedávní junioři, ale kvalitu mají.“
●● Vnímáte to tak, že nyní bude družstvo spoléhat hlavně na vás jako nejvýraznější osobnost?
„Ano, beru to tak. Budu se snažit před
každým zápasem kluky nabudit, aby
všechno vyšlo.“ (úsměv)
●● Týmovou soutěž také absolvujete
v kategorii do 64 kilogramů?
„Ne, extraligu chci boxovat v devětašedesátce, abych se na takové zápasy zbytečně
netrápil s váhou. Budu si udržovat přibližně šedesát sedm kilo, nechci mít problémy nastoupit i ve vyšší váze, ale také,
abych pak v pohodě shodil dvě a půl až
tři kila do nižší váhy.“
●● Jak náročné je zhubnout o ta tři
kila?
„No, když jsem chodil do práce, tak to
bylo hodně těžké. Musíte jíst, abyste
mohli vykonávat fyzickou práci, což pak
šlo těžko. Nyní mám možnost trénovat
dvakrát denně bez práce, tak to padá

vil jídelnísamo. (úsměv) Co jsem si upravil
ček, je to hned o něčem jiném. Měl jsem
třiasedmdesát kilo a nyní po pár dnech
h jakkoliv
mám devětašedesát, aniž bych
úmyslně shazoval. Je to tvrdá dřina, ale
jde to pomalu dolů samo.“
●● Takže nejdůležitější pro hubnutí
je dřina?
„Dřina a samotné chtění.“
●● Jak vlastně aktuálně vypadá
padá vaše
příprava?
ondělí do
„Teď mám každý den od pondělí
pátku dvoufázové tréninky a víkendy
volné. Ráno se snažím běhat, ať již objene máme
my, nebo sprinty. A odpoledne
dnou týdtechniku, kruhové tréninky, jednou
ych udržel
ně chodím do posilovny, abych
svalovou hmotu.“
●● Baví vás to stále?
„Ano, baví.“ (úsměv)

“

Co jsem si upravil jídelníček, je to hned

o něčem jiném. Měl jsem třiasedmdesát kilo
a nyní po pár dnech mám devětašedesát,
aniž bych jakkoliv úmyslně shazoval...
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APLAUS NAVLÉKNE TŘI PERLY NA DIVADELNÍ NÁHRDELNÍK
Ve hře Amadeus se představí Miroslav Donutil se svým synem
PROSTĚJOV Jiřině Bohdalové,
Emílii Vášáryové, Miroslavu Donutilovi, Milanu Lasicovi, Milanu
Kňažkovi, Martinu Donutilovi,
Ivaně Hloužkové, Radku Holubovi, Petru Vackovi a mnoha dalším
umělcům budou v Prostějově tleskat návštěvníci osmého ročníku
divadelní přehlídky Aplaus 2015.
Pozvání spolupořadatelů z mar-

Extraliga bude zřejmě pětičlenná, BC DTJ věří v dotace

„Leží na mě větší zodpovědnost. Extraligu chci vyhrát!“

●● Již o víkendu startuje nový extraligový ročník, jak se na něj těšíte?
„Hodně. Trénujeme poctivě a na zápas
v Ústí nad Labem se již intenzivně připravujeme téměř měsíc. Mimo to bych
se chtěl také vrátit zpátky do české reprezentace. Už mám více času i motivaci
a chci zabojovat o nominaci na olympijské hry. Tam ale samozřejmě v nižší váze
do čtyřiašedesáti kilogramů.“
●● Takže budete muset zpátky hubnout?
„Ano. Mám k tomu ale prostředky a půjde to mnohem lépe, než když jsem pracoval. Teď mě nic netíží a mohu se boxu
věnovat dvakrát až třikrát denně.“

netové stránky www.vecernikpv.cz

ketinkové společnosti TK PLUS
a Městského divadla v Prostějově
přijala tentokrát divadla z Prahy,
Brna i Bratislavy. Ve středu před
polednem se v Národním domě
konala tisková konference, u níž
Večerník, jakožto mediální partner
festivalu, nemohl chybět.
První ozdobou říjnového Aplausu
bude v pondělí 5. října úspěšná francouzská komedie Život na trikrát bratislavského Štúdia L+S.
Současná autorka Yasmina Reza
vytváří vtipnými charaktery postav
prostor pro skvělé herecké výkony,
které předvedou Milan Lasica, Emília Vašáryová, Milan Kňažko a Marta
Sládečková. „Jsou to osobnosti, které
s charismatem a bravurou sobě vlastní
přetaví banální situace v zážitek, ve
kterém nechybí ironie, humor ani
mrazení v zádech,“ prohlásila ředitelka
Městského divadla Jana Maršálková.
Druhá ozdoba Aplausu 2015 nese
jméno Amadeus a v barvitém nastudování přední brněnské scény Divadlo Husa na provázku ji diváci zhlédnou
v pátek 16. října. „Na jevišti se prolnou
rozdílné světy dvou historických osobností Salieriho a Mozarta ve hře Petera
Shaffera. Představení je inspirované
filmovým dílem Miloše Formana
a umocněné setkáním Miroslava Donutila a syna Martina Donutila. Mozaiku jmen doplňuje režisér Vladimír
Morávek, jedna z nejvýraznějších
osobností soudobé české režie,“ upozornila Jana Maršálková na devizy
brněnského Amadea. Šéf TK PLUS
Miroslav Černošek zdůraznil, že
tvůrci spektákl dedikovali Miloši Formanovi, jenž divadelníkům umožnil
pracovat s motivy Oscarového filmu.
„Skvělou hru Amadeus jsme s ženou
viděli v uplynulém roce hned ve
třech verzích. A myslím, že právě ta

Prostějovské léto 2015 dětem
PROSTĚJOV Letošní prázdninový čas je definitivně pryč
a s ním i kulturní akce Prostějovské léto 2015. Po dva měsíce
měli lidé možnost vybírat z široké nabídky zábavných i poučných
programů, a přestože kulturní léto skončilo, zaznamenáváme
jeho dozvuky. Hodové odpoledne bylo slavnostní pro čtveřici
dětí, které ocenila náměstkyně prostějovského primátora Ivana
Hemerková.
„Všechny děti, které se účastnily akcí Prostějovského léta 2015, získávaly speciální kartičky, na kterých se při různých soutěžních stanovištích
zaznamenávaly jejich splněné úkoly a návštěva. Děti tyto kartičky měly
možnost dát do slosování a čtveřice z nich následně získala drobné
ceny,“ vysvětlila náměstkyně primátora Ivana Hemerková.
V osudí se jich takto sešlo 566. Vylosováni byli Michal Studýnka, Andrea Benešová, Jana Žvátorová a Matěj Gartner. Výherce v doprovodu
rodičů včera odpoledne na radnici přijala Ivana Hemerková a dětem
slavnostně předala jejich ceny.
„Připravili jsme pro ně to, co je nejvíce těší. Plyšové hračky, omalovánky, pastelky, hru Jojo a Kvarteto. Šlo o děti ve věku od pěti do
devíti roků,“ upřesnila Hemerková a doplnila, že soutěžní disciplíny
připravily ve spolupráci se Statutárním městem Prostějovem organizace Českého svazu ochránců přírody Iris Prostějov, Městská
policie Prostějov a Sportcentrum - DDM Dětské dopravní centrum,
Městská knihovna pro děti Prostějov a místní Botanická zahrada Petra
Albrechta.
(red)
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ry. A o posluchače rozhodně neměli
nouzi. Posezení pod střechou i okolní
lavičky byly zcela obsazené. Následný
„jam session“ potom pokračoval až do
chvíle, dokud všechny nevyhnal noční
chlad.
„Celé setkání se neslo ve velice pozitivním přátelském duchu, takže se všichni
těšíme na další, tentokrát 1. ročník, který si uspořádáme samostatně a již odpoledne,“ zhodnotil Jiří Kučera. „Děkuji všem zúčastněným muzikantům za
entuziasmus, spolupráci a předvedený
výkon. Dovolím si tvrdit, že to byla
skvělá akce a zážitek pro všechny posluchače i hudebníky,“ poděkoval na závěr
hlavní organizátor.
(pav)
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v podání Divadla Husa na provázku se
nejvíce blíží Formanovu filmovému
zpracování,“ konstatoval na tiskové
konferenci Černošek, který zároveň
připomněl, že coby absolvent divadelní vědy je pro něj kultura a Aplaus
obzvláště skutečně srdeční záležitostí.
Za zmínku stojí určitě také okolnost,
že rolí Salieriho se Miroslav Donutil
po čtvrtstoletí vrátil na svá „rodná divadelní prkna“.
Ozdobou třetí je pak představení
Generálka Divadla Na Jezerce Praha,
která je na programu v úterý 20. října.
„Prostořeká Josefína a stárnoucí císař
Napoleon nenabízejí jen nevázanou
legraci a herecký koncert, ale v pravý
čas i chvilku k přemýšlení a poznání,“
charakterizovala ředitelka divadla hru
Jiřího Hubače, jež ani časem neztratila
nic na své působivosti a nadčasovosti.
Jiřina Bohdalová, která Josefinu ztvárnila opětovně po třiceti letech, se

vyznala: „Josefína je moje stará láska.
Je to krásná role, psaná mistrným
krejčím.“
Nedílnou součástí Aplausu je divácká anketa, která umožňuje
publiku vyjádřit prostřednictvím
hlasovacích lístků spokojenost se
zhlédnutými představeními. Před
rokem se z 385 vítězných hlasů radovalo Divadlo Bez zábradlí Praha, které
v Prostějově odehrálo hru „Jistě, pane
premiére!“ s Karlem Heřmánkem
v hlavní roli.
„Jsem rád, že se u nás podobná
přehlídka špičkových divadel, jakou
Aplaus už tradičně je, koná. Prostějov
si to určitě zaslouží. Právě sport a kultura určitě lidem dokáží nejen zpestřit
život, ale také jim do každodenního
života zprostředkovat ty správné
hodnoty. Poté, co jsem rezignoval na
funkci primátora, budu mít nyní více
času, a proto budu nejen věrným, ale

i vděčným divákem Aplausu,” prohlásil na středeční tiskové konferenci
Miroslav Pišťák.
Loňská představení Tančírna, Ani
za milión! a Jistě, pane premiére!
připomene výstava fotografií Františka
Poláčka v divadelním foyer. Plakát,
pozvánku, pamětní list i tradiční
aplausovské vstupenky vytvořil stejně
jako v minulých letech přední český
grafik akademický malíř prof. Boris
Jirků.
Část výtěžku z Aplausu připadne opět
studentskému Divadlu Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera Prostějov. Ani
letos nemá šéf TK PLUS Černošek
důvod měnit něco na svém dřívějším
prohlášení: „Podporujeme projekty,
které si to zaslouží.“ Divadlo Point, které
slaví deset let existence, nastudovalo již
téměř tři desítky inscenací a působí jako
magnet zejména na mladé obdivovatele
múzy Thálie.
(eze, mls)

Partneøi Aplaus 2015
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9HON£SURPÛQDQDę¯S£ ORLI POTŘEBUJÍ ZAPRACOVAT
PROMÌNY
NA
OBRANĚ
A
SOUHŘE
ALEXANDRA MARKOVÁ VÝRAZNĚ OMLÁDLA A STALA SE Z NÍ ŠŤABAJZNA!
připravila
pro Večerník

exkluzivní
snímky

Aneta Josef
KŘÍŽOVÁ POPELKA
Projekt s příznačným názvem PROMĚNY pokračuje
podle plánu a tak před pár dny již doznal svého pátého pokračování. Jako první místní periodikum pro
vás Večerník přichystal změnu image se vším všudy,
tedy včetně účesu, líčení až po nový šatník. Každá
naše PROMĚNA také obnáší profesionální poradenství ohledně oblékání, kosmetiky, líčení a také úpravy
vlasů. Naším cílem jsou pravidelné změny image vašeho
vzhledu. Chceme vám totiž pomoci vypadat tak, jak si
představujete. Z opět několika desítek přihlášených žen
Večerník vybral do užšího výběru i tentokrát pět finalistek, z nichž mohla šanci dostat jen jedna. V pořadí pátou
vyvolenou se stala Alexandra Marková, která byla naším
profesionálním týmem hýčkaná a zkrášlovaná takřka
sedm hodin. Vrcholem pak byla celková změna image.
Vše jsme opět pečlivě zmonitorovali a pokud to nenajdete
zde, navštivte internetové stránky www.vecernikpv.cz!
„Již po mnoho let vypadám pořád
stejně, nosím dlouhé vlasy v culíku
a nevýrazné oblečení. Potřebuji
poradit, co přesně mám udělat
se svým vzhledem, abych dostala
potřebný šmrnc.“ Takto zněla úvodní slova přihlášky nejnovější vítězky
PROMĚNY IMAGE Alexandry
Markové, která Večerníku prozradila, že je spíše sportovní typ. Paní
Alexandra má 44 let, měří 170 cm
a bydlí v Brodku u Prostějova. Mezi
její záliby patří jízda na kole, četba
knih, lyžování a ráda sleduje kriminální seriály. Naše věrná čtenářka
má šestnáctiletého syna a pracuje
jako sekretářka ředitele, což bylo
dalším důvodem, proč chtěla udělat
radikální změnu se svým vzhledem.
A tak se svěřila do rukou patronky
našeho projektu, přičemž Anetu
Křížovou znáte jako redaktorku
Večernice a Servisu pro ženy.
„Ve své práci jsem každý den v kontaktu s mnoha lidmi, potřebuji tedy
vypadat reprezentativně, poradit co
s účesem, jak se nalíčit a jak se vhodně
obléci. V těchto oblastech totiž trošku
tápu,“ řekla nám dále o sobě Alexandra Marková. A jaké měla pocity,
než se odevzdala našemu profesion-

PØED...

álnímu týmu? „Musím se přiznat,
že mám z proměny trochu strach
a nemohla jsem dospat... (smích)
Samozřejmě se zároveň těším a jsem
hrozně zvědavá, jak budu nakonec
vypadat. Doufám, že se mi proměna
bude líbit. Předchozí proměny,
které jsem viděla ve Večerníku, byly
výborné, tak doufám, že i ta moje
bude povedená,“ konstatovala Alexandra Marková těsně před startem
celé změny.
I tentokrát naše proměna probíhala dva
dny. První den jsme v půl deváté začali
změnou šatníku a důkladným poradenstvím. Ve středu 16. září pak v osm
hodin ráno očekával paní Markovou
již natěšený tým vlasových stylistek
a také vizážistka. Ani tentokrát nemohlo chybět závěrečné pózování, focení
a natáčení. Celé dva dny jsme pro vás
opět pečlivě sledovali a monitorovali.
„Pátá PROMĚNA IMAGE Večerníku
trvala přesně šest a půl hodiny, přičemž
mohu prozradit, že paní Marková omládla a stala se z ní doslova šťabajzna,“
nastínila s úsměvem patronka projektu
Aneta Křížová.
Pojďme se tedy společně krok
po kroku podívat, jak celá změna
image probíhala…

PO...
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Basketbalisté Prostějova pomalu finišují v přípravě, start Kooperativa NBL je 10. října
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1. krok... OBLEÈENÍ
Prvním bodem bylo nové oblečení. Sraz byl v boutique Magnolia móda na ulici Uprkova 5 v Prostějově (vedle tržnice).
Požadavky byly jasně určeny, a to ukázat čtyřiačtyřicetileté Alexandře, jak vypadat žensky, přitažlivě, elegantně, ale zároveň se cítit
dobře. „Vybraná finalistka je mladá žena a zbytečně se schovává za nevýrazné barvy. Bála se však nejen barev, ale i sukní a šatů.
Aby byl šatník výraznější, není třeba používat křiklavé barvy, stačí zvolit pastelové odstíny, které každou ženu vkusně osvěží. I přes
nelibost paní Alexandry jsme tuto dámu zkusili obléci do vkusných modrých šatů, které zastínily problematické partie. Nakonec ji
perfektně sedly, až se tomu sama čtenářka podivovala a rozhodla se, že tyto šaty bude nosit do práce i do společnosti,“ neskrývala
spokojenost Jitka Vlachová, majitelka obchodu Magnolia móda. „Jelikož pracuje v kanceláři, vytvořili jsme jí vkusný outfit, který
výborně splňuje pravidlo rovnováhy objemu a zároveň dodá potřebnou ženskost a eleganci. Společně s novým účesem, líčením
i šatníkem působí paní Saša najednou jako svěží, mladá a sebevědomá žena,“ doplnila Jitka Vlachová.

2. krok... ÚÈES - barvení
V kadeřnickém a kosmetickém salónu Evitas na nám. Padlých hrdinů v Prostějově se ve středu 16. září již od osmi hodin ranních brousily nůžky a třpytila líčidla, která se nemohla dočkat, až zvelebí naši pátou finalistku PROMĚNY IMAGE. Jakmile paní
Marková usedla do kadeřnického křesla, bylo opět, jak je již při našich proměnách zvykem, zakryto zrcadlo, aby pro finalistku byla
konečná proměna velkým překvapením. A ihned prvním krokem byla velká akce. Vlasové stylistky Iveta s Evou Alexandře ustřihly
dvacet centimetrů vlasů a zbavily ji tak několik let dlouhého ohonu. „Čtenářka potřebovala vlasy pořádně sestřihnout, takže jsme
je skutečně zkrátily o celých dvacet čísel. Následně jsme namíchaly studený odstín, který byl vhodný k barvě očí. A aby barva
nepůsobila moc tmavě, doplnili jsme ji melírem, který ji hezky prosvětlil. U paní Markové je výborné, že má nebarvené vlasy, což
je v dnešní době celkem vzácnost. S takovými vlasy se pak dobře pracuje a barva chytne podle požadovaného odstínu,“ objasnily
vlasové stylistky Iveta Tesařová s Evou Bartoškovou

3. krok... ÚÈES - støíhání
Jakmile byla barva hotová, přišla na řadu úprava střihu. „Paní Marková nechtěla ostříhat úplně na krátko. Jednak protože na
to není zvyklá, jednak ráda vlasy nosí do culíku. Domluvily jsme se tedy na střední cestě, kdy ji vlasy sestříháme a zároveň je
v případě potřeby může dát do copu. Vlasy jsme tedy upravily do objemu, udělaly konturu kolem obličeje, a protože má
čtenářka vysoké čelo, tak jsme připravily klasickou ofinu, která obličej zúžila a omladila. Tento účes je pro údržbu velice jednoduchý,“ popsaly vlasové stylistky Iveta s Evou. „Aby neměla čtenářka vlasy po umytí zplihlé a lépe jí držel střižený objem, je dobré je nepříliš horkým vzduchem vysušit fénem a téměř vysušené vlasy pak vyfoukat ještě přes kartáč. Vlasy takto nabudou na
objemu. Vhodné je ještě doplnění profesionální vlasové kosmetiky pro objem vlasů. Jelikož vlasy paní Markové nebyly dlouho
stříhané, barvené a suché bylo na nich po naší péči vidět radikální uzdravení,“ přidaly rady.

4. krok... LÍÈENÍ
Následně si Sašu vzala na starost vizážistka Dagmar Rozehnalová. Paní Marková se téměř nelíčí. Naše vizážistka jí tak zprvu
vysvětlila, jak má při líčení postupovat a také, co je pro její pleť nejlepší. „Čtenářka nemá s pletí žádné potíže, naopak má hezkou pleť, takže nebylo potřeba výrazných zásahů. Problémem jsou však unavené oči a také kruhy pod nimi. Aplikovala jsem
tedy oční krém s kmenovými buňkami. Některé otoky může řešit kromě aplikace krémů i lymfatická masáž. Po těchto drobných úpravách jsem nanesla lehký make up. Celkové líčení jsem pak volila do jemných, podzimních barev. Nejdříve jsem
projasnila oči teplým oranžovým a hnědým stínem, následně nanesla hnědou linku, řasenku a upravila obočí. Samozřejmě
nesmí chybět ani pudr, který líčení zafixuje, také přirozená líčka a rtěnka s hnědofialovým odstínem,“ popsala svoji činnost
vizážistka Dagmar Rozehnalová.

5. krok... FOTOGRAFOVÁNÍ
Na závěrečné focení jsme pro finalistku zvolili propracované růžové sáčko a bílou zdobenou halenku, což k této dáme skvěle sedlo. A protože si na sukně moc
nepotrpí, oblékli jsme jí pudrové kalhoty – na teplý a příjemný podzim ideální. „Poté jsme se vydali přímo na náměstí T. G. Masaryka, kde se paní Marková focení a natáčení úplně oddala a dokonce jí ani nevadili všudypřítomní lidé,“ popsala vrchol celého projektu Aneta Křížová, patronka projektu. „Z focení a natáčení
jsem měla asi největší strach. Z nového vzhledu jsem ale tak nadšená, že si tohle všechno opravdu užívám,“ rozdávala úsměvy Alexandra Marková.
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Pod vlastním košem musíme přidat.
Hráči se musí lépe poznat a zjistit, jak
si můžou v obraně vypomoci. V tom
máme zatím docela rezervy,“ uvědomuje si kormidelník Prostějova.
Právě defenziva v posledních letech
rozhoduje o výsledcích zápasů, což
potvrdila i česká reprezentace na právě
skončeném mistrovství Evropy. Precizní obranou si zajistila sedmé místo
a účast v kvalifikaci o olympijské hry
v Riu de Janeiru. „Bez dobré obrany
v dnešním basketbalu nejde uspět.
Všechno vychází z obrany, i rychlé protiútoky, po kterým můžete dát snadný
Tak to prostě je,“ tvrdí Choleva.
Ladislav VALNÝ koš.
Orlům zatím v některých okamžicích
„Nemůžeme čekat, že v každém ligo- skřípe i souhra, což je ale po velké obvém zápase dáme sto bodů a soupeře měně kádru pochopitelné. Některé
prostě přestřílíme. Tak to nefunguje! nacvičené akce musí tým znovu tré-

PROSTĚJOV Čtyři vítězství
a dvě porážky nasbírali zatím
v průběhu přípravy basketbalisté Prostějova. Nově tvořený
tým, v němž oproti minulému
ligovému ročníku chybí kvarteto hráčů základní rotace,
hledá svoji tvář a pomalu ukazuje možné přednosti. Zatím
se zdá, že by mohl být silný
v útoku, byť s defenzivou ale není trenér Zbyněk Choleva vždy
stoprocentně spokojený...

V prostějovských barvách se v prvních domácích utkáních představily i nové tváře. Navrátilec Petr Dokoupil (na snímku vlevo) a také urostlý pivot Brad Roseborow, jenž se blýskl dvanácti doskoky a třinácti body.
Foto: Zdeněk Vysloužil

novat v jiném složení. „Není to snad- se bude postupně lepšit. Chce to troné. Za poslední dva roky odešlo hned chu času a trpělivost. Nejde všechno
sedm hráčů, kteří patřili mezi opory. udělat ze dne na den,“ říká kouč Orlů.
Ale máme šikovné hráče a naše souhra
(lv)

Startuje předprodej permanentek
Necelý měsíc před začátkem nového ročníku Kooperativa NBL
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Ať jste staří nebo mladí,
Večerník vás vždy a všude baví...
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KOŠICE PŘINUTILY ARIETE BOJOVAT AŽ DO KONCE „MUSÍME HRÁT POŘÁD NAPLNO,“
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PROSTĚJOV Nováček nejvyšší
slovenské soutěže z Košic byl v pátečním podvečeru dalším soupeřem basketbalistů Prostějova, kteří
se chystají na novou sezonu. Do
utkání kvůli problémům se zády
nezasáhl David Śteffel. Zbývající
dva pivoty proto pod košem museli doplnit někteří křídelníci. Přesto
Orli svého soupeře dokázali porazit 74:70, i když hosté především v
poslední čtvrtině snižovali náskok
domácího Ariete.
První body ve čtvrté utkání zaznamenali domácí a od té doby si drželi mírný náskok. Košice ve dvou
případech sice dokázali překlopit
výsledek, když potrestali okénka
v prostějovské obraně, ve vedení ale
nezůstali déle než minutu. Ve druhé

části vstupní desetiminutovky se Orli
dokázali prosadit i s dálky a díky tomu
čtvrtinu vyhráli 22:12.
V dalším pokračování poločasu se
slovenský celek zlepšil. Velkou zásluhu na tom měli čtyři Američané v jejich sestavě a také pivot Michal Baťka,
který dal v zápase devatenáct bodů.
Orli ale dokázali přidat v obraně
a drželi dvouciferné vedení. Pomohlo
jim k tomu i devět trojek. Při střelbě
z dálky se dařilo především Palyzovi,
který proměnil čtyři ze sedmi pokusů. V poločase tak prostějovští basketbalisté vedli o deset bodů 38:28.

CO ZAZNĚLO NA TISKOVCE...
E...
Zbynìk Choleva (Ariete Prostìjov):
„Tři čtvrtiny byly z našeho pohledu docela dobré. Sice jsme udělali třináct ztrát,
ale to je logické, protože tým se sehrává. S chybami v tomto období musíme
počítat. Někdy nám vázla souhra a akce byly trošku kostrbaté. V poslední desetiminutovce jsme ale vypadli ze hry a soupeř se na nás začal dotahovat. Naštěstí se
nám podařilo proměnit několik střel, a i když jsme vyhráli jen o čtyři body, byla
koncovka docela v klidu.“

Slabší koncovka přinesla
těsnou porážku s Kolínem
PROSTĚJOV První přípravné
utkání na domácí palubovce odehráli basketbalisté Ariete Prostějov v úterý proti BC Geosan Kolín. O vítězi vyrovnaného zápasu
se rozhodovalo v samotném závěru a úspěšnější byli hosté, kteří se
k výhře 83:82 propracovali zlepšeným zakončením v poslední desetiminutovce.
Už první čtvrtina naznačila, že půjde
o vyrovnaný zápas. Oba celky se střídaly ve vedení a těsný náskok si do

Pomohlo jim k tomu i devět trojek.
Po změně stran dokázali sveřenci kouče Cholevy v několika případech využít ztráty protivníka a odskočili až na
šestnáct bodů. Slovenský výběr přesto
nesložil zbraně a do poslední části
vstupoval s mankem dvanácti bodů.
Poslední minuty pak basketbalistům
Ariete příliš nevyšly. Pod vlastním košem se v několika případech dostali
do problémů a Košice snižovaly svoji
ztrátu. V poslední minutě dokonce
ztrácely pouze tři body. Taktické fauly
ale Orli dokázali vždy potrestat a uhájili své vítězství.
(lv)

další části přenesli hosté - 18:20. Orli
se během úvodního poločasu marně
snažili průběžný výsledek překlopit.
Hráči Kolína to nepřipustili a sami
pomalu navyšovali své vedení. Po
dvaceti minutách Hanáci prohrávali
33:40.
Zlepšení přišlo po obrátce. Třetí
úsek patřil svěřencům Zbyňka Cholevy, kteří se zlepšili v obraně a do
poslední čtvrtiny vstupovali za příznivého stavu 59:56. Závěrečné minuty ale patřily klubu z Polabí. (lv)

PROSTĚJOV Zkušený rozehrávač Roman Marko patří mezi služebně nejstarší hráče Ariete a v posledních třech sezonách se stal
oporou prostějovského týmu. I v novém ročníku Kooperativa NBL
tak bude patřit mezi základní stavební kameny výběru Zbyňka
Cholevy. V průběhu přípravy sleduje přímo na palubovce, jak se nový tým dává dohromady.„Zatím to není bez chyb. Ještě se pořádně
neznáme a z toho pramení chyby,“ uznává rozehrávač Prostějova.

Ladislav VALNÝ
●● V letní přestávce odešli čtyři
hráči základní sestavy. Co říkáte
takové obměně kádru?
„Prostě to tak je... Někteří hráči odešli, jiní přišli. Nemá význam o tom
nějak moc přemýšlet, je to realita.
Máme novou sestavu a v té prostě
budeme hrát. Pomalu si na sebe zvykáme a snažíme se zlepšovat.“
●● Můžete v tomto složení atakovat ty nejvyšší příčky?
„Nechci vykřikovat, že budeme hrát

o medaili. Kandidátem na titul bude
tradičně Nymburk, silný je Děčín
a Pardubice a nebezpečná zůstane
určitě Opava a možná se o slovo přihlásí opět i Ústí nad Labem. My se
budeme snažit, abychom v této konkurenci obstáli co nejlépe.“ (úsměv)
●● Jakým způsobem se můžete
udržet v horní polovině tabulky?
„Je to docela jednoduché. Vyhrávat
doma a bodovat na půdě papírově
slabších soupeřů. Tak to má každý
tým. Teď půjde o to tuto představu
naplnit v sezoně. Důležitý bude už

Foto: archív Večerníku

začátek ligy, kdy máme hodně těžký
los.“
●● Je možné, že se vám podaří porazit i silné kluby s medailovými
ambicemi?
„Myslím si, že se můžeme měřit
s každým. Musíme ale hrát na sto
procent a na hřišti nic nevypustit ani
na minutu. Když se nám to bude dařit lze uspět.“

Orly čeká přetěžký začátek nového ligového ročníku
PROSTĚJOV Opravdovou zkouškou ohněm projdou hned v úvodu Kooperativa NBL basketbalisté Ariete Prostějov. Bronzový
medailista posledního ligového
ročníku vstoupí do nové sezony
už 10. října na půdě nevyzpytatelné Ostravy a vzápětí přivítá ve
středu 14. října mistrovský Nymburk. A také v dalších třech kolech
čekají na Orly týmy, které by měly
patřit minimálně do horní poloviny tabulky.
„Ve třetím kole jedeme do Ústí nad
Labem, které hraje v posledních se-

zonách především v domácím prostředí výborně. Následně doma přivítáme posledního finalistu z Děčína
a jedeme do Pardubic. Je to vážně
hodně těžký los, který nás na začátku sezony pořádně prověří,“ posteskl si nad pekelným pořadím zápasů
generální manažer Ariete Prostějov
Petr Fridrich.
Pro obměněnou sestavu bude start
hodně náročný, protože narazí rovnou na tři medailové kandidáty.
Nymburk bude opět jasným favoritem na titul, děčínští „Válečníci“ se
budou snažit obhájit stříbrné me-

daile a Pardubice se po posledním
vyřazení ve čtvrtfinále opět posílily a
vyhlásily další útok na finále.
„Všichni úvodní soupeři si zaslouží
respekt. Je otázkou, v jakých sestavách půjdou do sezony týmy z Ostravy a Ústí nad Labem. Očekávám,
že doma půjde o hodně nepříjemné
soupeře. Musíme se s tím poprat,“
říká při pohledu na los trenér Zbyněk Choleva.
Kouč Orlů si uvědomuje, že vstup
do soutěže je pro každého důležitý
a případná série neúspěchů by mohla srazit sebevědomí jeho sestavy.

„Přesto věřím, že k tomu nedojde,
a že úvod ligy zvládneme. A pokud
by se nám to přesto nepodařilo, dokážeme zvednout hlavy a v dalším
průběhu začneme vítězit,“ nebojí se
Choleva.
Z prostějovské sestavy odešli po sezoně tři hráči základní rotace, přesto
nechce klub vyklízet medailové pozice, které si vybojoval v posledních
sezonách. „I po odchodech některých hráčů máme tým, který má
svoji kvalitu a může hrát s každým
vyrovnané partie,“ odhaduje generální manažer Fridrich.
(lv)

Mladým týmům BK se v Ostravě dařilo
PROSTĚJOV Dvě první a jedno druhé místo získali na turnajích v Ostravě
basketbalisté prostějovských Orlů. Své
kategorie vyhráli kadeti a mladší žáci,
junioři do 19 let skončili na druhém
místě.

Junioøi - U19
Sestava:
Nábělek Martin (reprezentant ČR)
Goga Adam (reprezentant ČR)
Váňa František (reprezentant ČR)
Kubát Tomáš
Francírek Jiří
Jenčík Lukáš
Bartošík Pavel
Parobek Patrik
Buzek Alan
Vašát Viktor
Trenér: Bálint Peter
Asistent trenéra: Pivoda Lukáš

„Ve všech případech narazili naši hráči na silnou konkurenci a úspěchy mají velkou cenu.
Máme radost, že se nám nedaří pouze v seniorské kategorii a věřím, že za čas talentovaní hráči budou reprezentovat naše město
i v Kooperativa NBL. Je to i zásluha naší radnice, Olomouckého kraje a TK PLUS. Bez
jejich podpory bychom na takové výsledky
nedosáhli,“ uvedl předseda klubu Ivan Pospíšil.
Mladší žáci v průběhu Ostrava Cupu porazili Snakes Ostrava 49:33, Beroun 70:22,
polský Cieszyn 53:34 a prohráli s Žiarem
nad Hronom 43:61. Ve finále ale zabrali
a přehráli Inter Bratislava 52:41.
Kadeti dokonce neprohráli ani jedno utkání, když postupně vyhráli nad NH Ostrava
85:31, Kladnem 68:21, Benešovem 70:35
a BCM Ostrava 77:56. Stejný tým porazili
i ve finále 87:43.

Junioři Orlů si ve skupině poradili s Kladnem 123:16 a béčkem BCM Ostrava 88:57.
V semifinále porazili Inter Bratislava 86:30
a prohráli až ve finále s BCM Ostrava A
46:54.
(lv)

Kadeti - U17
Sestava:
Sigmund Filip (reprezentant ČR)
Szarowski Daniel
Heinisch Filip
Bukovec Tomáš
Křůmal Petr
Kalabis Tomáš
Pelikán Matouš
Brothánek Petr
Müller Richard
Pluhař Matouš (reprezentant ČR)
Sychra Lukáš
Trenér: Pivoda Lukáš
Asistent trenéra: Bálint Peter
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rozhovor

„TĚŠÍM SE, ŽE SI ZAHRAJI PĚKNÝ BASKET!“
Nová posila Lukáš Palyza věří, že Prostějov může opět bojovat o finále
Ladislav

se ptal

VALNÝ

PROSTĚJOV První zahraniční angažmá má za sebou basketbalista Lukáš Palyza. Minulou sezónu tento křídelník
strávil v bundesligovém Bayreuthu, dvouletou smlouvu ale
po dohodě s klubem nedodržel
a v polovině kontraktu se rozhodl
vrátit domů. Ze všech nabídek si
vybral tu prostějovskou, kam také
přestoupil. „Po sezóně se klub
rozhodl, že půjde jinou cestou
a bude preferovat americké hráče. Pochopil jsem, že bych neměl
tolik prostoru a zatoužil odejít,“
vysvětlila změnu působiště nová
posila Ariete, která Večerníku po
pár dnech pobytu poskytla exkluzivní rozhovor.
●● Váš příchod do Prostějova je
docela překvapivý. Jak k němu
došlo?
„Zase tak nečekané to není. (úsměv)
V kontaktu s vedením Orlů jsem
byl delší dobu. Už když jsem hrál za
Nymburk, vedení se ptalo, jestli bych
nechtěl do Prostějova. A i když jsem
odcházel do Německa, mluvili jsme
o tom, že až se budu vracet, mám se
ozvat. Zhruba od června jsem věděl,
že v Bayreuthu nebudu. Nějaké
nabídky se zahraničí byly, ale nešlo
o nic exkluzivního. Už mě docela tlačil
čas a chtěl jsem mít jasno. Finálové jednání bylo rychlé.“
●● Jak jste byl spokojený
s ročníkem stráveným v bundeslize?
„Půl sezony jsem se hledal... Musel
jsem si zvyknout na herní styl, nové
spoluhráče. Postupně se mi ale začalo
dařit a druhá část soutěžního ročníku
byla dobrá. Hrál jsem docela hodně,
slušné to bylo i střelecky. Problém
byl s americkými spoluhráči. Třeba
náš rozehrávač měl za zápas šestnáct
střeleckých pokusů a podle jedné ze
statistik byl nejčastěji střílejícím hráčem
v celé bundeslize. Od toho ale přece
rozehrávač není...“
●● Je tomu tak i v ostatních týmech?
„Není. Jako příklad uvedu třeba Tele-

com Bonn. Na rozehrávce byl Gino
Lawrence, který před časem působil
také v Prostějově. Hrál úžasně, dirigoval sestavu, která předváděla týmový
výkon. A měli výborné výsledky,
i když rozhodně z pohledu klubového
rozpočtu nepatří mezi špičku.“
●● Jaká vůbec je německá bundesliga?
„Je to kvalitní soutěž, určitě jedna
z nejlepších v Evropě. Největší kluby
jako Bayern Mnichov, Alba Berlín nebo Braunschweig jsou ekonomicky nesmírně silné a hráčům
nabízejí luxusní servis. Herní projev
ale odpovídá tomu, že hodně týmů
taví především na Američanech a ti
staví
see dívají především na vlastní statisiky. Pro Německo to ale není dobře.
tiky.
ejich mladí hráči sedí na střídačce
Jejich
a nedostávají příležitost. To se ostatně
projevilo i na probíhajícím mistrovství
Evropy, kde reprezentace nepostoupilaa se základní skupiny.“
●● Vedení bundesligy má
představu, že do roku 2020 bude
ejich soutěž opravdu nejlepší
jejich
v Evropě. Je to z vašeho pohledu
reálné?
Je to možné. Vychází to z ekonomiky,
„Je
která je silná. Především špičkové týmy
sou schopny nabídnout nejlepším
jsou
hráčům odpovídající smlouvy. Jednotlivé organizace fungují na
kvělé úrovni. Už teď
skvělé

sebe i diváky. Myslím, že na to máme
dobře poskládaný tým. Herně i lidsky. Brzy jsem zjistil, že v kabině je
pohoda, užijeme si hodně legrace.
Pokud si hráči sednou i mimo hřiště,
je to jedině dobře.“
●● V sestavě Orlů je hodně kvalitních střelců z dálky. Nebude obtížné

●● Prostějov se dlou-hodobě drží
mezi nej-lepšími českými týmy.
Může se na výsluní udržet, i když
v létě odešly čtyři velké opory?
„Proč ne? Místo nich přišli noví hráči,
další velice kvalitní zůstali. V posledních letech se zde vždy hrálo o finále
a nevyšlo to pouze v minulé sezoně.
Pochopitelně záleží i na zdraví. Tým

ale máme kvalitní a můžeme být v
tabulce hodně vysoko.“
●● Mezi největší favority na postup do série o titul ale Ariete patřit
nebude...
„Na takové papírové předpoklady
moc nedám. Podívejte se třeba na
Pardubice. Pět let se říká, že mají
tým na finále a ještě v něm nebyly!
Jenom soupiska vám zápas nevyhraje.
K úspěchu je zapotřebí i něco navíc.“
●● Jak zatím hodnotíte svoji dosavadní kariéru?

ƔƔ Jaké jsou vaše pocity z nové image?
„Cítím se přímo skvěle, vlastně ani nenacházím
slov! Když bylo v salónu odhaleno zrcadlo,
stála tam najednou úplně jiná, nová Alexandra.
(smích) Ani jsem nečekala, že můžu vypadat
tak dobře. Jednoduše jsem nadšená.“ (úsměv)
ƔƔ Splnila tedy naše PROMĚNA vaše
očekávání?
„Určitě ano. Očekávala jsem, že mi bude
řečeno, jak se mám správně oblékat, jaké mám
zvolit barvy a střihy, co mám dělat s vlasy a jaký
střih mi sluší. Také jsem potřebovala pomoci
s líčením. A dostalo se mi úplně všeho! Navíc
musím uznat, že se celému týmu moje změna
naprosto povedla, konečně si můžu říci, že vypadám skvěle.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Nejprve jsem se šla ukázat kolegyním do práce a holky z toho byly úplně v úžasu.
Nevěřily vlastním očím, kdo před nimi stojí, strašně jsem se jim líbila. Manžel pak pro
mě přijel do práce a byl úplně nadšený. Moje nová image se mu moc líbí a dokonce mi
řekl, že má novou ženskou... (smích) Další den v práci mě dokonce někteří mí kolegové
vůbec nepoznali, chvíli stáli a pozorovali, kdo vlastně jsem! (úsměv) Ze všech stran byla
slyšet jen samá chvála a někteří se na mě dokonce přišli i několikrát podívat, jak byli
mým novým vzhledem unešení.“
ƔƔPřihlásila byste se do PROMĚN Večerníku znovu?
„Určitě ano. Po této zkušenosti bych se ničeho nebála a znovu šla do toho. Celý tým,
který se o mě staral, byl naprosto perfektní a profesionální. V jejich přítomnosti se není
čeho bát. Vůbec nelituji, že jsem se zúčastnila. Rozhodně tuto zkušenost doporučuji
všem ženám, stojí to za to! Celá PROMĚNA IMAGE byla prostě ohromná! Nemůžu
se vyjadřovat jinak, než v superlativech. Byl to zážitek na celý život.“ (úsměv)

●● Vracíte se do české ligy. Neplánujete ale později ještě další
zahraniční angažmá?
„Mám představu, že bych
v zahraničí mohl ještě několik
let hrát. Je mi teprve pětadvacet.
Uvidíme, co přinese čas. Bude
záležet na nabídkách i mých
výkonech. Teď musím odevzdat
maximum schopností v dresu
Prostějova, abychom udělali
kvalitní týmový výsledek jak v lize,
tak v Českém poháru.“

vizitka
LUKÁŠ PALYZA
✓ narodil se 10. listopadu 1989 v Ostravě
✓ je odchovancem ostravského basketbalu. Hraje nejčastěji na pozici číslo tři, patří mezi obávané střelce
z velké vzdálenosti a preferuje hru tělem, při níž umí
využít výšky 204 centimetry a váhy 94 kilogramů
✓ prošel mládežnickými družstvy České republiky, zahrál si na ME
„U18“ a „U20“. Postupně se probojoval až do seniorské reprezentace,
do jehož širšího výběru je zařazen. Člen základní pětky All-Stars game
Mattoni NBL 2011, česko-polské All-Stars game 2013 a All star při
Českém poháru 2012
✓ hráčská kariéra: 2007-2011 BK NH Ostrava, 2011-2014 ČEZ Basketball Nymburk, 2014 -2015 Medi Bayreuth (Německo, 1. Bundesliga)
✓ největší úspěchy: je čtvrtfinalista Eurocupu v roce v sezoně 20112012, trojnásobným vítězem české nejvyšší soutěže, dvojnásobným vítězem Českého poháru,
zajímavost: na začátku kariéry byl testován italským Udine, v jejím
průběhu nastoupil proti celé řadě špičkových týmů - Valencii nastřílel
18 bodů, CSKA 12 bodů. V minulé sezoně si v bundeslize zahrál i proti
Bayeru Mnichov a jeho konto zatížil rovnými dvaceti body.

Foto: Zdeněk Vysloužil

redakční část
a výroba

obchodní
oddělení

▶

se rozšířila
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„Byl to zážitek
na celý život!“

„Během angažmá v Nymburku jsem
nastupoval většinou až v průběhu
zápasu a cítil jsem, že můj herní potenciál je větší. Ale bylo to těžké, sestava byla neskutečně nabitá. Je to gigant. V poslední sezoně byl začátek
v novém klubu složitější, pak jsem
ale hrál docela hodně a dařilo se mi
i střelecky.“

„Zase tak nečekaný můj přícho
d není...
V kontaktu s Prostějovem jsem
byl delší
dobu. Už když jsem hrál za Nym
burk,
vedení se ptalo, jestli bych sem
nechtěl.“
sladit díky tomu osobní ambice
s potřebami týmu?
„To si nemyslím. Počítám s tím, že
každý hráč dostane svoji roli v týmu
a tu bude dodržovat. Více střelců je
spíše výhoda. Současný basket je rychlý, obrany jsou precizní. Chce to
vytvořit pozici a pak pálit. Na nějaké
velké přemýšlení není čas.
V našem týmu to
může zvednout
prakticky každý, což je
velké plus.“

▶

redakce

má německá soutěž vysokou kvalitu
a opravdu není vyloučeno, že za pět let
bude v Evropě nejlepší.“
●● Zpět k vám. Očekáváte, že si
v Prostějově spravíte chuť a zahrajete týmový basketbal?
„Na to se těším. Už mě nebavilo
stát v rohu hřiště, dívat se na ostatní, nedostat míč a jen se
po útoku vracet do obrany.
Očekávám, že budeme
hrát rychlý, agresivní
a kombinační basketbal,
kterým budeme bavit
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0DUNRY£

otázky pro ženu,
co se změnila...

.20(17Éì3$7521.<
352-(.783520ħ1<
„Pátá PROMĚNA IMAGE naší čtenářky
se opět povedla na výbornou. Po šesti a půl
hodinách se paní Marková proměnila v
úplně novou, svěží a krásnou mladou ženu,
která doslova zářila, rozdávala úsměvy na
všechny strany. Bylo na ní prostě vidět, že se
cítila sebevědomě a měla ze svého vzhledu
opravdu velkou radost. Dostala jiskru,
kterou potřebovala a hlavně tak moc chtěla.
Mým cílem bylo ukázat čtyřiačtyřicetileté
Alexandře jak vypadat žensky, přitažlivě,

elegantně, ale zároveň se cítit dobře. To
všechno se našemu profesionálnímu týmu
podařilo. Pátá finalistka vypadá opravdu
skvěle a podle slov i reakcí byla ze svého
nového vzhledu nadšená, což je pro nás
krásným zadostiučiněním. Celý tým, včetně
čtenářky, si tento den moc užil a již nyní se
těší na další z vás... (úsměv). Hlaste se!“
Za celý tým Aneta Křížová
patronka projektu a redaktorka
servisu pro ženy

3$571(ą,
352-(.78
3520÷1<
Magnolia móda je dámská
značková móda. V Prostějově na
Uprkově ulici, naproti GE Money
Bank (kousek vedle tržnice) provozuje dva obchody s elegantní
a streetovou módou. Nabízí kvalitní dámské oděvy pro ženy všech
věkových kategorií ve velikostech
od XS do XXL. Najdete zde elegantní, městské i volnočasové
modely zavedených českých,
německých, holandských a italských značek, které uspokojí
i náročnější zákazníky. V nabídce
jsou české značky Axello, Infinite,
Jopess, Vabacci, německé Street
One, Cecil, holandské Geisha,
Tramontana, italské Leidiro,
Koralline a další. Poskytován je též
poradenský servis a také profesionální styling, zkušený tým vám
pomůže vytvořit a zkombinovat
celkový outfit pro různé příležitosti
s ohledem na vaši osobnost, typ
postavy, kombinovatelnost a módní trendy. Těšíme se na návštěvu!

Kadeřnický a kosmetický salón
Evitas na náměstí Padlých
Hrdinů nabízí vysoce kvalitní
a individuální přístup ke každému
klientovi v příjemném prostředí.
Pravidelně navštěvujeme školení,
díky kterým jsme schopni vám
nabídnout, vždy nové informace a trendy. Při kosmetické
péči u nás dosáhnete maximálního uvolnění a relaxace. Naše
kosmetička vás bude nejen
hýčkat a zkrášlovat, ale také vám
poskytne profesionální rady, jak
o pleť pečovat i doma, aby jste vypadala stále krásně.

HLASTE SE!

adresa
zůstává
stejná

HLEDÁME DALŠÍ ČTENÁŘKU
NA ZMĚNU IMAGE!

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

Staòte se finalistkou øíjnového kola
Jako jediné místní periodikum pro vás PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil zcela nový projekt PROMĚNY
IMAGE. Před půl rokem jsme vyhlásili úvodní výběrové kolo a během několika měsíců se nám přihlásila velká
spousta čtenářek přesahujíc stovku. Avšak šanci mohla každý měsíc dostat jen jedna z vás... Pět dějství dopadlo
více než výborně a nyní hledáme další z vás. Přihlaste se a nebudete litovat.
DÁMY, POZOR! Máte obrovskou příležitost, jak zcela zdarma změnit svůj vzhled. Bude o vás postaráno jako
o princeznu. Prvotřídní profesionálové zajistí nový sestřih a barvu vašich vlasů, také vhodné líčení a nový šatník. Na
nic nečekejte a přihlaste se do říjnové PROMĚNY IMAGE. Vyhlašujeme pátrání po ženách, které potřebují nutnou
změnu vizáže. Chceme vám pomoci vypadat tak, jak si představujete.

Předem se objednáváme do kadeřnictví a kosmetiky, aby si na nás udělali čas. Celé hodiny chodíme
po obchodech a nedaří se nám vybrat ten správný kus oblečení, který by nám perfektně sedl. Nyní
máte možnost vyřešit tyto starosti jednodušeji. PROSTĚJOVSKÝ Večerník se o vše postará. Stačí se
jen přihlásit.
Co vás čeká? Den plný péče, hýčkání a zkrášlování. Začneme barevnou typologií, bude vám vytvořen nový účes, elegantní
líčení a nakonec budete oblečena do slušivého oblečení. Závěrem vás čeká focení s profesionály.

15012210019

Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na
e-mail: vecernik@pv.cz. Do předmětu emailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE.“ Nebo
můžete přijít osobně do naší redakce.
AAAAAAAAA

v rámci exkluzivního
interview

Pondělí 21. září 2015
www.vecernikpv.cz

Napište také váš věk, velikost oblečení, důvod, proč se do PROMĚNY hlásíte, proč bychom měli vybrat právě vás, také odkud jste a telefonický kontakt. Hlásit se můžete až
do 1. října! Těšíme se na spolupráci s vámi.
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CVIČENÍ
ODDECHOVÝ ÈAS
PRO TĚLO
3521¨l1¥32/29,¤.< I DUŠI - 12. DÍL
původní zpravodajství z Prostějova
pro Večerník Aneta KŘÍŽOVÁ

Milé čtenářky a milí čtenáři,
těší mě, že jste si i tentokrát našli chvíli
času na oblíbený servis pro ženy, ale nejen
pro ně. Doufám, že si při následujícím čtení
odpočinete a naberete síly do vašich dalších
činností. Hezky se tedy usaďte, přibližte si
opět třeba sklenku vody či něco dobrého a
pojďme se společně podívat, co jsme si pro
vás připravili. Nejprve si společně zacvičíme,
dále si povíme něco zajímavého o kosmetických
přípravcích a poté se podíváme na účinky stromu bohů.
Příjemné a ničím nerušené
čtení vám přeje vaše Aneta Křížová

Motto na tento týden:
„a doufat,
Ta nejčistší forma šílenství je: nechat všechno při starém
že se něco změní.
“

V tomto, již dvanáctém, okénku
se společně věnujeme různým
harmonizačním, relaxačním, ale
i posilujícím či rehabilitačním
a kompenzačním cvičením. Dnes se
zaměříme na oblast, kterou máme
všichni přetíženou, a to bederní, dále
na posílení břicha, zadku a stehen.
Zároveň podpoříme správnou funkci břišních orgánů, namasírujeme
tlusté střevo, pomůžeme odstranit
větry a podpoříme metabolismus.
K tomu, abychom předešli bolestem
zad, blokádám a dalším nešvarům,
je potřeba pravidelný pohyb. Pokud
však již k nějakému narušení v oblasti
zad a páteře dojde, je potřeba se problematické partii pravidelně věnovat.
Pojďme tedy na to...

Albert Einstein

Trápí vás různé neduhy?

Pak zkuste LAPACHO
Při přemýšlení čím se budeme v dnešním dílu zabývat, aby to pro vás bylo
opět přínosné, jsem si vzpomněla na lapacho, které dovede pomoci s ledajakými neduhy. Není to samozřejmě žádná
pilulka, kterou si dáte a projev nemoci
je potlačen (nikoliv vyléčen) jako tomu
je u spousty léků, ale pracuje postupně,
přesto však účinně. Navíc bez vedlejších účinků.
Lapacho je vysoký strom s hladkou kůrou,
který roste v tropických deštných pralesích Střední Ameriky. Již dávní Inkové jej
pro jeho ohromné účinky označovali jako
strom života nebo strom bohů. Údajně se
našly důkazy, že lapacho používali i Vikingové...
Inkové po nálevu z lapacha sahali vždy,
když je trápila slabá imunita, vnitřní i vnější
záněty, protože působí jako silné přírodní
antibiotikum, dále při odstraňování škodlivin z organismu a podobně. V posledních
třiceti letech je lapacho podrobováno neustálému zkoumání a přichází se na jeho další účinky - imunostimulační, protizánětlivé,
antioxidační i bolest tišící. Dovede z těla
vyplavit i těžké kovy, povzbuzuje látkovou
výměnu, posiluje srdce a má příznivý vliv

při léčbě leukémie. Je vhodný při nemocech jater, sleziny i ledvin, ale také k léčbě
diabetu, uklidňuje, léčí záněty, výrazně tiší
bolest, hubí bakterie a plísně, pomáhá při
bércových vředech, zamezuje vytváření
otoků. Doporučuje se po chemoterapii,
prodělané borelióze, mononukleóze, gynekologických nemocech a zákrocích. Je
vhodný i po dlouhodobém užívání antibiotik a dalších těžkých léků.
Podle odborníků může lapacho brzdit
i růst nádorů buněk, a to i již vzniklých.
Vědci totiž přišli na to, že jeho kůra obsahuje látky lapachol a beta-lapafon, které dovedou zastavit rakovinové buňky. Lapacho
také obsahuje bioaktivní látky jako bioflavonoidy, katechiny, saponiny, chinony, dále
pak stopové prvky jako mangan, křemík
a cín. Z minerálních látek jsou v něm hořčík, draslík, vápník a fosfor, ale i vitamíny
A, B, C a mnoho dalších látek, které mají
pozitivní účinky.
Lapacho lze pít, ale je k dostání také
ve formě pilulek a dalších přípravcích.
Nejlepší je však čaj přímo z kůry lapacha nikoliv pytlíkové sáčky. Je možné
ho užívat jak preventivně, tak při akutních či chronických obtížích.

Víte, čím se mažete? Je možné,
že používáte jedovatou kosmetiku!
V minulém dílu jsme vás informovali
o škodlivém palmovém oleji. A jelikož
nejen při nákupu potravin je třeba
pečlivě studovat, co je vám nabízeno,
ale stejně tak je tomu i u kosmetických
přípravků. Protože nejen to, co sníme,
ovlivňuje naše zdraví...
Již mnohokrát byla řeč o škodlivosti
antiperspirantů, ale zmiňovali jsme se
i o chemických pastách na zuby a podobně.
Je prokázané, že šedesát procent z toho, co
aplikujeme na kůži, se vstřebává do těla. Jak
uvádí kniha „Doba jedová“ od profesorky
RNDr. Anny Strunecké, DrSc. a profesora
RNDr. Jiřího Patočky, DrSc. „Při pravidelné aplikaci po dobu například jednoho
roku není množství vstřebané škodlivé
látky zanedbatelné. Můžeme si pak položit
otázku: Byli bychom ochotni sníst to, co si
mažeme na kůži?“ Určitě ne, pokud by byl
člověk informován o tom, čím se vlastně
maže a co to postupně způsobuje. A nenechte se mýlit i kosmetika zakoupená v lékárně může obsahovat těžce škodlivé látky.
Pojďme si tedy společně zapsat některé
složky kosmetických přípravků, kterým
bychom se měli rozhodně vyhýbat. Ftaláty
(DEP, DBP, DMP) někdy skryté pod názvem parfém. Ačkoliv je jejich přítomnost
v kosmetických produktech zakázána, jen
těžko se to sleduje a prokazuje. Vyskytují se
v toaletních vodách, parfémem, lacích na
nehty, šamponech, antiperspirantech atd.
U ftalátů je prokázán nepříznivý účinek
na hormonální systém, plodnost (vývo-

jové vady), zvyšují riziko alergií a astmatu,
ohrožují funkci ledvin a jater. Sodium Lauryl Sulfate (SLS) a Sodium Laureth Sulfate
(SLES). Jsou to pěnivé a čistící přípravky,
které se používají na čištění garážové podlahy, odmašťovače motorů atd. Jako pěnivá
složka jsou ale téměř ve všech šamponech,
tekutých mýdlech či třeba v chemických
zubních pastách.
Kromě toho, že kůži dráždí a svědí, je
v knize Doba jedová uvedeno, že se
používáním (SLES) zvyšuje výskyt aftů,
používání šampónů s těmito látkami pak
může vést ke vzniku lupů, vypadávání
vlasů a dokonce i ztrátě vlasů. Dále se píše,
že při kombinaci s jinými přísadami mohou vznikat kancerogenní nitrosaminy.
Parabeny (Metyl, Butyl, Etyl, Propyl) jsou
látky používané ve většině kosmetických
prostředků. Narušují hormonální regulaci a jsou podezřelé z kancerogenity. Další
látkou, která je obsažena v mnoha krémech
a mastích je Acrylamide. Ve výše zmíněné
knize je uvedeno, že u této látky je prokázán
vznik nádorů u laboratorních zvířat. Kniha
dále uvádí, že látka Dioxine, která se
vyskytuje všude, kde je současně SLES,
PEG, v bělených tamponech, ubrouscích a vložkách. Je silně kancerogenní,
způsobuje poruchu plodnosti, imunity
a hormonální poruchy. Tyto výrobky není
radno používat pravidelně a dlouhodobě.
Dbejte tedy na své zdraví, dokud je čas
a kontrolujte nejen obsah potravin, ale
i kosmetických výrobků.

Nejdříve se položíme na břicho (viz
foto). Následně se začneme pomalu
nadechovat, dech postupuje směrem
od břicha do žeber, kde máme pocit,
že se žebra otevírají do široka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.

Společně s výdechem pak provedeme
vzpor ležmo na loktech, ale s rovnými
zády (viz foto). V této pozici chvíli
vydržíme a volně dýcháme. Zejména
vnímáme, jak se zapojují břišní, pánevní
i stehenní svaly. Pak začneme zlehka přenášet váhu na loktech dopředu
azpět.Pánevazádasepořáddržívestejné
výšce. Je důležité, aby hlava byla v rovině
s páteří. Setrváme v pozici tak dlouho,
dokud je nám to příjemné. S nádechem
se pak pomalu vrátíme do výchozí polohy a volně dýcháme. Tento cvik je vhodné provádět pětkrát za sebou. Je to efektivní posilující poloha. Kromě zpevnění
břicha, stehen a zadku tento cvik také
posiluje vnitřní stabilizační systém.

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

Následně s nádechem umístíme kolenanabřichoadlaněmisijepřitahujeme
k hrudníku (viz foto). Lehkým
tlakem stehen masírujeme oblast
břicha. Zhluboka dýcháme a zkusíme
v této pozici vydržet po dobu dvou
minut. Po výdechu nohy uvolníme
a položíme na podložku, zároveň
položíme ruce podél těla s dlaněmi
nahoru. Tento cvik je vhodný při bolestech beder. Účinně uvolňuje bederní páteř, zároveň posiluje a zpevňuje
břišní svaly, stehna a boky. S pomocí
správného dýchání pak masíruje tlusté střevo (pomáhá odstraňovat větry),
působí proti zácpě a podporuje metabolismus. Cvik cvičíme pětkrát za
sebou, a to pokud možno ráno tři dny
v týdnu. Je jednoduchý, ale velice
účinný. Jestliže je ve vašich silách cvičit
jednou, je to lepší než nic.
Budu se na vás těšit zase příště.
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ČSSD musí nejenom vybrat primátora,
ale doplnit i dvě volná místa v radě města
PROSTĚJOV Poslední politické
události pochopitelně řádně zamíchaly kartami na prostějovské politické scéně. Není žádným tajemstvím, že
odchodem dvou zkušených matadorů sociální demokracie utrpěla celá
radniční koalice pořádnou ránu. Co
bude dál? Ustojí ČSSD pověstné K.O.
v prvním kole? Nehrozí komunální
politice skandál v podobě předčasných voleb? Není divu, že podobné
otázky nyní vyslovuje nejeden Prostějovan…
Podle všeho ale nové komunální volby
nehrozí. „Je to možná jen zbožné přání
opozice,“ komentuje tuto alternativu odstupující primátor Miroslav Pišťák. Pravdou je, že k předčasným volbám není

vůbec žádný důvod. Všechny trumfy v
ruce stále drží ČSSD jako vítěz voleb z
loňského roku. Jde jen o to, jak rychle sociální demokraté dokáží nahradit posty
po Miroslavu Pišťákovi a Aloisi Mačákovi. „V tuto chvíli je volné místo primátora
a dva posty v radě města,“ potvrdil Večerníku Miroslav Pišťák.
Podle čerstvých informací Večerníku
jsou na tyto dva posty tři kandidáti. Ve
hře je návrat Milady Galářové, ovšem
„povýšit“ mají velkou šanci i další dva
sociální demokraté – Jana Halvadžievová a Jiří Pospíšil, který byl zastupitelem města ještě v loňském volebním
období. „Cokoliv nyní předvídat by
bylo dnes předčasné. Obsazení míst
v Radě statutárního města Prostějova

a funkce primátora bude předmětem
jednání klubu zastupitelů za ČSSD a
následně bude projednáno s koaličními partnery. To vše ale bude věcí až
následujících dní,“ vyhnula se konkrétní odpovědi Zuzana Bratterová, předsedkyně Městské organizace ČSSD v
Prostějově.
Otázkou také je, jak současný stav zamíchá s pozicemi náměstků primátora.
Jestliže se stane primátorkou Prostějova
Alena Rašková, budou muset sociální
demokraté dosadit na její místo první náměstkyně svého člověka. Bude to Zdeněk Fišer? A kdo zase Fišera nahradí ve
funkci náměstka pro investiční výstavbu?
V zákulisí radnice se ale šušká také o tom,
že by ČSSD přepustila post prvního ná-

Vzpomenuli jsme
na T. G. Masaryka

městka Jiřímu Pospíšilovi z hnutí PéVéčko! V tom případě by zase byla nutná
náhrada za něj, a to na post náměstka pro
majetkové záležitosti města.
Z toho všeho je patrné, že nevyřešených
otázek je víc. „My jsme drtivou většinu
času probírali stávající situaci okolo rezignace Miroslava Pišťáka a Aloise Mačáka.
Neřešili jsme tak obsazení postů primátora a v radě města. Na to máme ještě
dva týdny, budou probíhat další už konkrétnější jednání,“ sdělila Večerníku včera
těsně před uzávěrkou Alena Rašková.
„V každém případě jako koalice zůstáváme jednotní,“ vyjádřil se jasně předsedové Klubů zastupitelé ČSSD Miroslav Pišťák, PéVéčko Jiří Pospíšil a KSČM Josef
Augustin.
(mik)

PROSTĚJOV Vedení města uctilo minulé pondělí
ondělí
dělí památku
átk 78
78.
8. vý
vvýročí
ýro
ročí
čí úúmrtí
mrrt
m
rtí
tí
ky Tomáše Garriprvního prezidenta Československé republiky
gue Masaryka. Kytice u jeho sochy položili nejvyšší předstarem Miroslavem
vitelé radnice v čele s rezignujícím primátorem
ojenských šarží a
Pišťákem za účasti vysloužilých veteránů, vojenských
náct hodin. Nová
několika desítek přihlížejících občanů v patnáct
dovou radnice od
socha, kde se pietní akt odehrál, stojí před budovou
nového modelu
roku 1998. Památník byl vyroben podle třetinového
původního pomníku.
(pk)

1. Jak vnímáte rezignaci Miroslava Pišťáka a Aloise Mačáka v kontextu kauz vrcholných
politiků?
2. Přijal jste někdy finanční prostředky na financování politické kampaně? A má vaše strana v tomto ohledu jasno o tom, co se smí a nesmí?
3. Hodláte na základě těchto událostí činit nějaké kroky?
+ 1 Jaké odhadujete obsazení funkce primátora, jeho náměstků a dvou nových členů rady?
ZUZANA BRATTEROVÁ

HANA NAICLEROVÁ

(ÈSSD)

(ANO 2011)

1. Jejich reakci na vzniklou
situaci považuji za správnou, postup vůči veřejnosti
za velmi korektní a k sociální demokracii za nadstandardně ohleduplný. Oba
rezignovali bezprostředně
poté, co byla celá kauza
uvedena ve známost, a to
na rozdíl od těch politiků,
kteří v jiných - a zcela jednoznačných kauzách - rezignovat odmítli nebo rezignaci dlouhodobě odmítali či rezignovali až poté, co jim nic jiného
nezbylo. Postup obou v této věci se vyznačoval velkou noblesou a oba moji kolegové mají můj velký obdiv za způsob,
kterým tak učinili. Avšak je mi to ovšem lidsky také velmi
líto a přemýšlím, zda to přeci jen nebylo poněkud unáhlené.
2. Pro volby do poslanecké sněmovny byl v roce 2013
zřízen sociální demokracií transparentní účet. Samotné financování politických stran včetně toho co se smí, respektive nesmí, je jednoznačně popsáno v příslušném právním
předpise (jde o zákon 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích) a nepochybuji o tom,
že jako parlamentní strana si tyto povinnosti, vyplývající ze
zákona plníme - každoročně předkládáme Poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu, která zahrnuje
roční účetní výkazy, zprávy auditora o ověření roční účetní
závěrky, přehledy o celkových příjmech, darech i dárcích
a další nezbyté informace o našem hospodaření. Způsob
hospodaření také upravují vnitrostranické předpisy, zejména část 7 aktuálních stanov ČSSD, které byly schváleny letošním sjezdem a podrobná pravidla, které upravuje
Základní směrnice pro hospodaření ČSSD. Co se mě týče,
prostředky na financování volební kampaně jsem nikdy
jako politik nepřijala. Je však nezbytné na tomto místě podotknout - aby nevzniklo nějaké další nedorozumění - že z
titulu své pracovní funkce (ředitelky domova pro seniory
– pozn. red.) žádám o dary a veřejnou finanční podporu
a tyto také přijímám jak od obcí, tak od soukromých osob
či firem. Jde však o prostředky, které se po přijetí stávají
majetkem zřizovatele a hospodaření organizace prochází
každoročně auditem a s mou politickou činností nemají nic
společného. Přijala jsem také v minulosti finanční dary od
mého otce, které jsem uvedla do každoročně odevzdávaného čestného prohlášení (tzv. majetkového přiznání). Pokud
jsem ale informována, dary do svých přiznání o majetku
uvedli pravdivě i naši dva kolegové a jejich jednání tak není
v rozporu jak s aktuálními právními předpisy, tak v rozporu
s finančními předpisy.
3. Já osobně ne, jelikož se domnívám, že dodržuji všechny
povinnosti, které mi stanovuje zákon.
+ 1 Obsazení uvolněných míst v Radě není možno v současné době nikterak predikovat, musíme napřed nalézt
řešení v samotné Městské organizaci ČSSD a následně můžeme pouze doporučit postup klubu zastupitelů za ČSSD.
Jeho členové pak nepochybně osloví s návrhem na personální řešení naše koaliční partnery. Cokoliv nyní předjímat
by bylo velmi předčasné.

1. Před třemi lety byl zaveden Kodex chování pro europoslance, který jim nařizuje uvádět členství v řídících
orgánech společností nebo
neziskových organizací, a to
nejenom současná, ale i tři
roky zpátky před zvolením,
a také nesmějí přijímat dary
a služby v hodnotě vyšší než
150 eur. Myslím, že zavedení těchto pravidel by bylo přínosem pro všechny stupně
politiky, od státu přes kraje až do politiky komunální. Myslím
si, že by žádné kodexy toto chování nemusely diktovat, mělo
by být pro naše zástupce ve veřejných funkcích samozřejmé.
Pouze doplním, že oba obdarovaní pánové jsou současně
vysokými stranickými funkcionáři za ČSSD. V prostějovské
městské radě spolu s nimi sedí za ČSSD Bedřich Grulich, který zastává post předsedy představenstva právě ve firmě DT
Výhybkárna a strojírna, jenž pánům Pišťákovi a Mačákovi
dary poskytla. Pan Grulich je však nejenom radním, ale zastává rovněž funkci předsedy finančního výboru zastupitelstva,
předsedy komise pro životní prostředí a je současně jednatelem společnosti .A.S.A. Technické služby Prostějov. Na jeho
další setrvání v této funkci bude mít proto podstatný vliv rozhodování Miroslava Pišťáka v městském zastupitelstvu. Veřejnost by měla vědět, že prostějovská radnice v současnosti
připravuje stomilionový tendr na dodavatele komunálních
služeb, které nyní zajišťuje právě A.S.A. Technické služby
Prostějov. Lidé se budou určitě zajímat, zda při rozhodování
o tomto tendru není pan Grulich ve střetu zájmů právě kvůli
těmto svým funkcím.
2. Co se týče financování vlastního PR v politické kampani,
tak žádný osobní příspěvek nebo dar jsem neobdržela. Naše
hnutí má jasno v tom, co se smí a nesmí. Je nepochybně
těžké prostředky na volební kampaň získat, ale tady přece
řešíme, že oba pánové přijali dary v období, kdy zastávali
vysoké veřejné funkce, a to primátora statutárního města a
náměstka hejtmana Olomouckého kraje.
3. Myslím, že všichni očekáváme svolání zastupitelstva v
dřívějším než řádném termínu.
+ 1 Vzhledem k tomu, že ČSSD vyhrála volby, je jistě na ní,
aby ze svého středu vybrala kandidáta na primátora. Popřeji v
tomto ČSSD šťastnou volbu. Doufám, že i další posty budou
obsazeny lidmi, kteří budou hájit zájmy všech Prostějovanů.

IVANA HEMERKOVÁ

(PéVéèko)
1. Určitě mě rezignace nepříjemně zaskočily.
2. Naše hnutí má zcela jasno. Finanční prostředky na kampaň jsme
získávali od našich kolegů, kteří kandidovali za
PéVéčko. Vše jsme doložili darovacími smlouvami,

daňovým přiznáním a zprávou auditora.
3. Budeme v rámci koalice pracovat dál pro naše město.
+ 1 Je nutné počkat na výstup jednání vítěze voleb, s jakými
návrhy klub sociální demokracie přijde.

JAROSLAV ŠLAMBOR

(KSÈM)
1. Nemyslím, že by paralela ke kauzám vrcholných
politiků byla důležitá. Komunální politika je daleko
blíže lidem, čelní představitelé jsou prakticky denně
lidem na očích, rozhodování má bezprostřední vliv
na život ve městě. Tomu
odpovídala i rychlost reakce. Z rezignace samozřejmě žádnou radost nemám, ale jde o osobní rozhodnutí
obou, které nezbývá než respektovat. Prostějov ztrácí dva
velmi kompetentní, zkušené politiky, které nebude vůbec
jednoduché nahradit.
2. Ne, nepřijal, sponzoři v dnešní době vyznávají jiné barvy,
než rudou. Myslím, že KSČM má v této otázce jasno.
3. Ne, nehodlám. I když to, co se odehrálo, stojí za analýzu.
V politice se nic neděje náhodou. Koalice s křehkou většinou je lákavým cílem, jsme teprve v první čtvrtině volebního období, a tak pokusy vyvolat na radnici změnu budou
zřejmě pokračovat. V každém případě jako koalice jsme
jednotní, chtěl bych touto formou vyjádřit tomuto spojení
plnou podporu a budeme nadále pracovat společně.
+ 1 K tomu se nechci vyjadřovat. Se situací, která nastala,
zákon počítá, pravomoci převezme do zvolení nového
představitele/představitelky samosprávy příslušný náměstek. Ostatní je vnitřní věcí ČSSD.

JAN NAVRÁTIL

(Zmìna pro Prostìjov)
1. Osobně oceňuji chlapský přístup pana Pišťáka a
pana Mačáka na nastalou
situaci. Příspěvky vybraným politikům před volbami za povolební vstřícnost
jsou jen těžko postižitelné.
Přitom zjišťujeme, že jsou
poměrně časté jak při financování sportovních
klubů, tak třeba při přidělování zakázek, získávání vlivných postů, při výhodnějším
získávání pozemků, při štědrém ‚porcování medvědů´ a
podobně. Je potřeba zdůrazňovat, že morálně je to celé
špatně a toto je potřeba politikům a jejich dobrodincům
připomínat jak na komunální, tak celostátní úrovni. Chce
to větší veřejnou kontrolu. Rezignace obou politiků je
správným příkladem i pro další prostějovské politiky, u
nichž se vyskytnou oprávněné pochybnosti o nestandardním financování jejich volebních úspěchů.
2. Ano, přijali jsme mnoho drobných příspěvků k financování volební kampaně. Všechny přijaté a vydané platby na volební kampaň Změny pro Prostějov najdete na
www.zmenaproprostejov.cz - transparentní účet u FIO
banky, číslo účtu 2500623529/2010.
3. Ano, hodláme...
+ 1 Stávající koalice je personálně vyhořelá a bohužel
již za zenitem. Všichni cítíme, že nastává čas na ‚velkou´
koalici a větší otevřenost v řízení města Prostějova.

ALEŠ MATYÁŠEK

(TOP 09 a nezávislí Prostìjované)
1. Rezignaci pana Mačáka ze všech funkcí považuji za jediný možný krok, v tomto kontextu zůstal pan Pišťák na půli

cesty, což mne znepokojuje.
2. Prostředky na financování osobní volební kampaně
jsem nikdy nepřijal a nikdy
nepřijmu, protože to považuji nejen za protizákonné,
ale v rovině etiky za nekolegiální vůči ostatním spolukandidátům. Vytvářet si
privátní kampaň v týmu,
který o něco usiluje, se mi zdá, mírně řečeno, krajně nevhodné. Politik si musí uvědomit, že není hvězdou sám od
sebe, ale jeho tíži nese řada jeho kolegů, kteří šli, nebo jdou
s ním. Proto je mi líto kolegů obou pánů, že se museli tohle
dozvědět. Pokud jde o prostředky na volební kampaň strany TOP 09, které mi svěřili drobní dárci, byly odevzdány na
účet TOP 09 do poslední koruny. Jednalo se celkem o devět
tisíc korun. Naše strana má svá přesná pravidla.
3. Hodláme! Věřím totiž, že členové strany, které se to týká,
pochopí, že cesta současného vedení města nevede ke službě občanům, ale pouze ke službě sobě samým. Myslím, že
současný koaliční slepenec je toho dostatečným důkazem.
Současná aféra ilustruje, jak a hlavně proč k němu aktéři dospěli. V této situaci potřebuje Prostějov širokou koalici demokratických stran, uvážlivé využití společných prostředků, důslednou kontrolu řízení města, zrušení nepotřebných
uměle vytvořených míst uvolněných radních a mediálních
poradců. K tomuto cíli budou směřovat naše kroky. Budou-li přijaty, dobře pro Prostějov, nebudou-li přijaty, bude promarněna šance na změny, z nichž by ČSSD mohla vyjít se
ctí.
+ 1 V současné době neodhaduji žádná obsazení. Mám
téměř pocit, že ČSSD ztratila pro toto volební období kredit mít post primátora. Vím, že se to nebude mnoha členům
líbit, ale jsem přesvědčen, že takový konec svého primátora
nečekali. Přesto to říkám zcela otevřeně. Ostatní posty by
měly být také obměněny. Jednoduché by bylo nechat vše
při starém a jen zvolit primátora. Jednoduché řešení není
dobré, Prostějov potřebuje po tom zemětřesení zásadní
změnu. Pokud si to ČSSD uvědomí, má šanci v obnovení
důvěry občanů. Aféra totiž není v důsledku záležitostí pouhých dvou lidí.

SLA PA

Foto: Marek Sonnevend

chceme. Od inkasovaného gólu jsme
pak následně odvedli kvalitní výkon.“
ƔƔ Rychle obdržená branka vám
tedy paradoxně spíš prospěla?
„Ano, ze svého pohledu to tak vidím.
Klukům špatný vstup pomohl ke
zvýšení koncentrace na maximum,
naplno chodili do všech osobních
soubojů, zvládali přesilovky i oslabení.
Prostě je ten nepříznivý vývoj pořádně vyburcoval.“

G\XGĚODW´
jméno soupeře, na kterého se chtěl každý
vytáhnout. „Udělala se tam chyba a inkasovali jsme, to se stává. Platí ale, že líp se
hraje proti Slavii než třeba Mostu. Člověk
se na to více nahecuje a hraje se lepší hokej. Více vás to baví, navíc je to rozdíl, když
je tu tolik lidí, než když přijde jen pár stovek na nějakého neatraktivního soupeře.
Takže to hodnotím pozitivně,“ poukázal.
Se závěrečným výsledkem byl relativně
spokojen, byť k výhře chyběl jen kousek. To, jak cenný bod to je, ukáží podle
dvojnásobného vítěze nejvyšší domácí
soutěže až následující týdny a měsíce.
„Měli jsme alespoň dva body udělat,
musíme ale přiznat, že Slavii
nebyly uznané tři góly
a šance
měla, takže to mohlo
skončit úplně jinak. Sahali jsme po dvou bodech a je to
škoda, musíme to ale brát tak, že Slavia
je aspirantem na postup, takže v závěru
se jeden bod proti Slavii bude počítat
v dobrém světle,“ připustil v pozápasovém interview Michal Dragoun. (jim)

Anketu připravili: Tomáš Kaláb a Petr Kozák

PROSTĚJOV Byl to šlágr, na který se chodí s radostí. Týdny očekávaný souboj prostějovských
hokejistů s týmem Slavie Praha
nezklamal a nabídl nádhernou atmosféru, velkou bojovnost, šance
na obou stranách a drama až do
úplného konce. Pro Jestřáby to
byla domácí premiéra a před více
jak třemi tisíci diváků se vybičovali
k velkému výkonu, jemuž chyběla jen
vítězná tečka.
Pondělní duel třetího kola první ligy
lákal již dlouho dopředu. Hlavní porce vstupenek se prodala již o víkendu
a před vstupními turnikety se již půl hodiny před zápasem tvořila slušná fronta.
Ti méně šťastní tak přišli o velkolepé
choreo v podání kotle domácích fans
a také první branku.
Na změnu skóre se čekalo jen devětatřicet sekund hry, než nadšení nádherně zaplněných tribun zchladil Milan Hruška.
Jeho bomba z vrcholu levého kruhu cinkla o břevno a zapadla do vzdálenějšího
vinklu – 1:0. Ti, kteří na své místo dorazili až později, si tak alespoň mohli
přečíst vzkaz pro hosty v tomto znění:
„Do Prahy přišla smrt, aby uložila Slavii k dlouhému spánku na prvoligový
hřbitov“. Vyrovnání se Jestřábi dočkali
ještě před pauzou, pro změnu o gól do
šatny se tečí dvacet sekund před sirénou

ném uvolnění soupeře si pro odpočinek
hráčů vzala oddechový čas i hostující
lavička. A když se opět hrálo, tak slavistický kapitán posunul branku a po přestupku brzy třiačtyřicetiletého beka přišlo na řadu trestné střílení. Toho se ujal
ze Sparty zapůjčený Michal Dragoun
a při své premiéře v prostějovském dresu
nezaváhal. Při skóre 2:2 tak poslal duel
do prodloužení. V něm pálil nebezpečně Rod a vzápětí Drtinově dorážce do
prázdné brány zabránil včasným skokem pohotový Markovič.
Pět minut navíc tedy nerozhodlo, byť
hosté docílili branky. Střela od modré
čáry ale vyšla souběžně s klaksonem
a gól tak ani tentokrát nemohl platit.
„První dva neuznané góly byly jasné,
první rukou, druhý nohou. Ten třetí
v poslední vteřině je klasicky sporná situace, kterou by v extralize musel posoudit
videorozhodčí. Mysleli jsme si, že by měl
platit,“ komentoval moment hostující
trenér Pavel Hynek.
Muselo se tak jít do nájezdů. Před nimi
se do branky Slavie místo Saši Hyláka
postavil Dominik Frodl a byl to tah
vítězný. „Neuspěli jsme v nájezdech
v přípravě ani na Kladně, i gól na 2:2 byl
z trestného střílení, tak jsme byli domluveni s trenérem gólmanů Romanem
Málkem, že uděláme změnu. Vyplatilo
se to,“ vysvětlil přesun Hynek.
Hned v první sérii sice na Frodla vyzrál
Čuřík, ovšem Dragoun se Šenkeříkem
již úspěšní nebyli, zatímco na druhé
straně překonali Horčičku Robinson
i Čermák. Bonusový bod tak putoval autobusem do Prahy.
(jim)
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„Trochu mě mrzí, že jsme utkání nevyhráli, protože po předvedeném výkonu,
který byl celých šedesát minut velice
slušný, jsme si minimálně dva body zasloužili. Klukům není co vytknout. Snad
kromě prvního střídání jsme to odehráli
ve výborném nasazení, důrazu. Zodpovědně jsme plnili, co jsme si řekli v kabině,
a myslím si, že jsme si vytvořili více gólových příležitostí. Možná trochu zbrklost,
možná trochu nervy, vytýkat jim to ale
nebudu. Máme konkurenceschopné
mužstvo a klukům jsem řekl, že takhle se
musí přistoupit ke každému zápasu, pak
se určitě posuneme i tabulkou.“
3$9(/+<1(.
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„Měli jsme výborný vstup do zápasu,
od desáté minuty ale začali být domácí
aktivnější a vyústilo to ve srovnání na
1:1. Ve druhé třetině byli domácí lepším
týmem a hodně nás podržel Saša Hylák,
ve třetí jsme čekali na chybu a šanci. Ta
přišla a dali jsme gól na 2:1, měli jsme to
již udržet. Na trestné střílení za posunutí
branky se musím podívat na videu, ze
střídačky jsem to neviděl přesně a nechci
to hodnotit v emocích. Musím ocenit
hru domácích, v zápase se zlepšovali,
cítili šanci. Výborně bruslili a předčili
nás, můžeme být rádi za druhý bod po
nájezdech.“

LHK PV
SK KAD

7:2

KADAŇ, PROSTĚJOV Čtyři ku čtrnácti, přesně takový je poměr vstřelených a obdržených branek Jestřábů
z posledních dvou odehraných venkovních zápasů. Jen necelý týden po
přídělu 2:7 v Českých Budějovicích
od hlavního favorita soutěže přišel
totiž naprosto totožný výsledek od
Kadaně, tedy farmy extraligového
Chomutova trénované prostějovským rodákem Jaroslavem Beckem.
Na severozápad Čech cestovali hosté
ve středu posíleni jedním bodem a zejména kvalitním výkonem proti Slavii,
toto nadšení navíc ještě po dvanácti
odehraných minutách navýšil Marek
Drtina. Jedna z mnoha defenzivních
posil dokončila práci svých útočných
kolegů Roda s Dragounem a Jestřábi šli
před hrstkou příchozích fanoušků do

vedení - 0:1. A hosté si mohli vybudovat
i mnohem výraznější náskok. Ještě před
první brankou pálil prakticky do prázdné brány Krejčík, ale domácí gólman
Strmeň se vytáhl, poté neuspěl při svém
samostatném úniku Šlahař, když nemířil
přesně. A hodilo by se to, protože zbývající dvě třetiny se staly hororem.
Vše zahájil na počátku pětadvacáté minuty Chrpa, nakonec dvougólový střelec večera se prosadil dorážkou Charouskovy střely - 1:1. Jen sto tři sekund po
něm odstartoval svůj středeční hattrick
Marek Račuk, mladý útočník dokonale
využil spolupráce s duem Chlouba-Kůs
a postaral se o obrat - 2:1. A kadaňské
vedení znásobil Roman Chlouba, jenž
klasickým házenkářským rychlým protiútokem potrestal předchozí ztrátu na
útočné modré - 3:1. Tyto tři zásahy dělilo jen čtyři a půl minuty. O snížení se
snažili Čuřík, Novák, Kuncek či Moskal,
znovu ovšem udeřilo na opačné straně.
To si Račuk vyjel z rohu před bránu
a našel mezeru v Horčičkových betonech - 4:1. Pro hostujícího gólmana to

byla poslední situace, do níž aktivně
zasáhl, následovala totiž výměna v brankovišti a premiéru v aktuálním prvoligovém ročníku si odbyl o generaci mladší
Jakub Neužil.
Impulz se projevil alespoň krátkodobě.
-$526/$9%(&.
To při hře čtyři na čtyři tvrdě vypálil Hus6..DGDÎ
sák, kotouč si našel cestu k Moskalově
„Nebyl
to
lehký zápas. Myslím si, že
holi a zkušený útočník nezaváhal. Vydalo
dost
práce,
abychom se po první
křesal tak naději a snížil na 4:2. Na další
obrat už ovšem nedošlo. Další korekci třetině dostali zpátky do hry. Teď už
je to pryč a jsme rádi za tento výslevýsledku měl sice na holi při oslabení dek. Musíme se ale připravit na Slavii,
Krejčík, ani on však svůj únik nevyužil. máme totiž před sebou těžkou sérii záA přišel okamžitý trest, jen půl minuty pasů, to je vše co nás nyní zajímá.“
nato v pokračující přesilovce našel Hla.$0,/3´(&(&+7¨/
va Račuka, jenž se z mezikruží nemýlil
s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
– 5:2. V posledních deseti minutách se
pak rozdíl mezi oběma soupeři ještě zvý- „Myslím si, že zápas jsme odehráli prvraznil. V oslabení třech proti pěti se ještě ních dvacet minut to, co jsme měli, a dalhosté ubránili, šestý zásah ale Jestřábům ších čtyřicet minut bylo velice podobuštědřil při klasické početní výhodě ných zápasu v Českých Budějovicích.
Mužstvo úplně odstoupilo od hry, která
Chrpa (6:2) a v závěru čtyřiapadesáté
se po nich chce, a bylo velice špatné.“
minuty celé dílo dokonal Müller - 7:2.
Na druhé straně mohl skóre alespoň Po čtyřech odehraných kolech se tak Jeskosmeticky upravit Drtina, tentokrát si třábi s pouhými dvěma body a skóre 6:18
však již na Strmeně nepřišel.
propadli na poslední místo tabulky... (jim)
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(ODS)

Odpovědí ze sídla KDU-ČSL
jsme se do uzávěrky
vydání nedočkali

2:3

nepostaral nikdo jiný než René Kajaba.
Tedy dlouho jediný střelec loňské sezony
a do té doby jediný přesně mířící útočník
Prostějova v tomto ročníku.
Po přestávce dlouho hrozili hlavně Jestřábi a druhý gól několikrát visel jen na
vlásku, v polovině zápasu vyfasoval trest
na pět minut a do konce zápasu Patrik
Husák a domácí se tak nejen museli
dlouho bránit, navíc dohrávali jen na
pět beků. „Musím před nimi smeknout,
jeden vedle druhého odvedli vynikající
výkon. Hráli jsme totiž na šest obránců
a do takového zápasu se strašně špatně
naskakuje. Nechtěli jsme, aby tam udělali chybu a pak se z ní trápili půl sezony,“
podotkl k ne zcela obvyklému řešení
prostějovský kouč Kamil Přecechtěl.
Vysoký trest za naražení zezadu ovšem
hosté nepotrestali. Nebo alespoň ne
v duchu regulí, hned dvě branky jim
totiž hlavní arbitr neuznal. Nejprve se
jednalo o gól rukou, podruhé o kopnutí.
Stav 1:1 platil i po většinu třetí části. Neujaly se pokusy Moskala ani Dragouna,
stejně tak k brance nevedla ani přesilovka. Naopak v jejím závěru ujel Kašpařík,
vykoledoval si faul a navíc chyběly jen
centimetry, aby právě on vsítil branku na
opačné straně. O změnu se postaral až
v závěru šestapadesáté minuty Jaroslav
Markovič. Na hostující lavičce vypukla
radost jako po zisku extraligového titulu
a stejně jako při první brance v tom měl
prsty i nyní Nathan Robinson.
Jestřábům tak zbývalo jen něco víc než
dvě stě padesát sekund. Dvě minuty
před koncem si vzali time out a zkusili
to i bez gólmana, po následném zakáza-

FKDO'UDJRXQ Horčička v Kadani střídal, Jestřábi schytali DALŠÍ DEBAKL

TOMÁŠ BLUMENSTEIN
1. Rezignaci obou představitelů vnímám jako správnou reakci politika na takovou kauzu.
2. Finanční prostředky na
financování volební kampaně jsem nikdy osobně
nepřijal. V ODS jsou velmi
jasná pravidla, jak nakládat
se sponzorskými dary, kdo
je může přijmout a jak.
3. Ne, na kampaně naší strany v Prostějově v posledních letech přispívají zejména sami členové, a to nejenom ti, kteří
sami kandidují. To nás vede k hospodárným kampaním a
průhlednosti, takže nic měnit nemusíme.
+ 1 To je myslím záležitost ČSSD, která zůstává v zastupitelstvu nejsilnější. Ona musí rozhodnout, jak obsadí nejvyšší
posty. Věřím však, že změna v čele města je příležitostí ke
změně atmosféry, kterou přinesl před rokem vstup komunistů do rady města.

Pondělí 21. září 2015
www.vecernikpv.cz

me dostat -HVWŐiELVHSURWL6ODYLLY\WiKOLPĚOLLQDWŐLERG\ RYCHLÝ
¸67<
9(ÿ(51Ì.
vítězství“ LHK PV SN

2x foto: Magistrát města Prostějova

3 + 1 ANEB ANKETA VEČERNÍKU K VÝVOJI NA PROSTĚJOVSKÉ RADNICI

PROSTĚJOV Po nedělním hodovém překvapení nastal v uplynulém týdnu do jisté míry klid, protože s řešením obsazení nejvyšší funkce na magistrátu bylo nutné počkat do návratu první náměstkyně, tedy statutárního zástupce
primátora, Aleny Raškové z dovolené. Do toho vstoupilo ohlášení Aloise Mačáka, který rezignoval na všechny své
krajské i městské funkce z téhož důvodu jako Miroslav Pišťák... Večerník se zajímal, jak na aktuální situaci nahlížejí
představitelé stran zastoupených na radnici. Jejich odpovědi uvádíme v pořadí daném volebními výsledky.

netové stránky www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Mučivé čekání prostějovských hokejistů na úvodní výhru ve
druhé nejvyšší soutěži skončilo. V pátém kole WSM ligy sice Jestřábi po čtyřech předchozích porážkách bleskově
inkasovali gól od silné Třebíče, ale místo sražení do kolen je to naštěstí vyburcovalo k dobrému výkonu. A na rozdíl
od pondělní ztracené bitvy se Slavií jej
tentokrát dokázali přetavit v nesmírně
potřebný tříbodový zisk znamenající
únik ze dna tabulky.
Hanáci mocně toužili přetnout nebezpečně se prodlužující šňůru výsledkových
neúspěchů, jenže vstup do sobotního
utkání byl pro ně doslova hororový. Inkasovali totiž hned z prvního útoku soupeře,
když Psota z pravé strany zavezl puk před
Horčičku a naprosto nehlídaný Zuzin

pohodlně doklepl do odkryté klece - 0:1.
Taková rána by s kdekým pořádně zalomcovala, ovšem domácí se zlomit nenechali.
Pomohla jim brzká přesilovka, během níž
sice neudeřili, ale mohli se vzpamatovat
z nejhoršího a dostat do tlaku. Ten následně pokračoval i v početní výhodě číslo dva,
která už přinesla vyrovnání. Uzdravený
a nesmírně aktivní Meidl přihrál Kajabovi,
rozený kanonýr pohotově vypálil a Vejmelka neměl šanci – 1:1. Ve zbytku zahajovací
třetiny se hra celkově odvíjela spíš v opatrnějším módu bez větších příležitostí. Až
těsně před sirénou nebezpečně dorážel
Erat, naštěstí Horčička tutovku zlikvidoval.
Povzbuzeni nerozhodným stavem vlétli
Přecechtělovi svěřenci do prostřední části
jako uragán. Mojžíšovo nastřelení tečoval
Meidl těsně vedle, Dragounovo působivé
sólo v oslabení přes několik protihráčů zastavil teprve Vejmelkův zákrok a stejný dravec jménem Dragoun v další hře čtyř proti
pěti znovu zahrozil jedovatou ranou kousek mimo brankovou konstrukci. Hosté
se většinu času jen bránili, výběr LHK stále

víc tlačil. A za svou aktivitu byl právem odměněn. V 35. minutě napřáhl k tvrdé dělovce Protivný, před Vejmelkou šikovně tečoval Moskal a kotouč zapadl do sítě - 2:1.
Obrat ve vývoji střetnutí přiměl Třebíčské
vystupňovat tempo, avšak jejich nápor na
sklonku druhé periody k ničemu nevedl,
naopak Vejmelkovu špatnou rozehrávku
mohl zpoza brány potrestat Dragoun.
Nestalo se a rozhodnutí gradujícího mače
si tak Prostějov schoval až do úvodu poslední třetiny. Meidl po ukázkové spolupráci s Kajabou ještě nevyzrál na Vejmelku,
ovšem pak Jestřábi měli velkou možnost
při minutu a půl trvající dvojnásobné přesilovce, kterou dokonale zužitkovali. V čase
46.11 Husák vystřelil, Moskal zblízka dorazil a fandové bouřili - 3:1. O pouhých čtrnáct sekund později v pokračující početní
převaze Šenkeřík zavěsil krásnou pumelicí
a diváky solidně zaplněná hala se otřásala
v základech - 4:1! Po tomto dvojnásobném úderu nebylo o vítězi evidentně
žádných pochyb. A dominující hanácká
parta mohla přidat další gólové kusy. Leč

Augustin sám před svatyní dal vyniknout
Vejmelkovi, faulovaný Čuřík trefil v rychlém úniku tyč a následné trestné střílení
poslal jen do brankářových betonů. Hosti-

tele však nic z toho nemuselo vůbec mrzet,
neboť protivníka již k ničemu nepustili
a poklidným závěrem dovedli důležitý
souboj k jednoznačnému triumfu. (son)
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„Jsem moc rád za to, že konečně máme
první vítězství. A doufám, že z nás konečně spadne deka, která tým trošičku
drtila. Do utkání jsme vstoupili stejně
špatně, jako se Slavií, i tentokrát byl první obdržený gól poměrně laciný a navíc
strašně rychlý. Potom se dnes ale ukázala
vnitřní síla mužstva, když i za nepříznivého stavu kluci plnili to, co jsme si řekli.
A zbývajících padesát devět minut odehráli téměř bez hrubých chyb. Nějaké
chybičky se samozřejmě vždycky najdou, avšak celkově to z naší strany mělo
hlavu a patu. Proto si myslím, že jsme
tento zápas nakonec zaslouženě vyhráli.“
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„Do utkání jsme vstoupili velice dobře
a hned na začátku dali rychlý vedoucí gól.
Pak se nám dařilo držet soupeře daleko
od naší brány, domácí se těžko prokousávali přes naši defenzivu a my jsme naopak
vyráželi do protiútoků. Bohužel v desáté
minutě jsme udělali fatální chybu v útočném pásmu, což vedlo k brejku a vyrovnání. Prostějov tenhle gól nakopl, zvedli se
i diváci. My jsme se postupně dostali pod
tlak, inkasovali podruhé. Do poslední třetiny jsme v touze vyrovnat udělali změny
v sestavě, bohužel to k úspěchu nevedlo.
Naopak soupeř dvěma slepenými trefami
v přesilovkách rozhodl.“

Kumstát slavil 250-ku
Zlín, Prostějov (pk) - Odchovanec
prostějovského hokeje Petr Kumstát
si předminulou neděli otevřel extraligový účet letošního ročníku a byla
to premiéra pořádně sladká. Trefa
na ledě Zlína byla totiž pro útočníka
pražské Sparty jubilejní, 250. v nejvyšší soutěži. Třiatřicetiletý forvard
tak dosáhl dalšího milníku ve své
úspěšné kariéře. „Pochopitelně jsem
rád, ale nějak zvlášť jsem to nevnímal,“ nechal se slyšet Kumstát, který
je v Klubu hokejových kanonýrů už
od loňské sezóny, k čemuž mu dopomohly čtyři branky v reprezentaci.
První gól v extralize vstřelil v ročníku
2001-2001 v dresu Znojma, největší
porci pak nasázel za Karlovy Vary,
nyní je už třetí sezónu kanonýrem
Sparty.
Večerník vyrazí za střelcem
z Prostějova zítra, kdy se
představí v play off Ligy mistrů. Přineseme vám reportáž
i exkluzivní rohovor.
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zakotvili v Porubì
Poruba (jim) – Po neúspěšné snaze
probít se v letní přípravě do „A“-týmu prostějovských Jestřábů vedly
kroky Vladimíra Stejskala s Robinem Malým do druhé hokejové ligy,
konkrétně její východní skupiny.
Kmenový hráč Berounu Malý, jenž
v Prostějově poslední dva roky hostoval, stihl v dresu Poruby všechny
dosavadní zápasy a hned na úvod
proti Moravským Budějovicím si
připsal asistenci, dvojnásobný vítěz
kanadského bodování této soutěže
zatím vyšel naprázdno.
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Zachar Porubu
Severní Morava (jim) – Především na výkony dvou někdejších
Jestřábů mohou v úvodních kolech
druhé ligy spoléhat v týmech Poruby a Frýdku-Místku. V případě
farmy extraligového Třince si v prvních třech kolech připsal již devět
bodů za bilanci 3+6 Vladimír Luka,
v týmu Tomáše Sršně pak na velice
vydařené období navázal David Zachar. Právě on má být podle někdejšího prostějovského kormidelníka
jedním z tahounů pro letošní sezonu a zatím to potvrzuje, když proti
Moravským Budějovicím zaznamenal hattrick, Opavě dal dvě branky
a trefil se i proti Hodonínu. S osmi
body se tak usadil na čele oddílové
produktivity. Ve Frýdku-Místku se
už bodově stihli prosadit mimo jiné
také Radek Meidl, Martin Piecha,
Tomáš Franek, Tomáš Káňa i David Cienciala.
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Prostějov (jim) – Takřka tři
a půl tisíce diváků přilákal souboj Jestřábů proti pražské Slavii.
A v ochozech prostějovského
zimního stadionu nechyběl ani
zdejší rodák, odchovanec klubu
a v současnosti útočník Komety
Brno Antonín Honejsek. „Byl
to nejlepší zápas, co jsem v Prostějově viděl. Bylo to povedené
utkání na vysoké úrovni. Líbilo
se mi i choreo, smekám před fanoušky klobouk,“ nechalo se slyšet čtyřiadvacetileté křídlo, které se snaží každoročně alespoň
jeden dva zápasy Jestřábů vidět
na vlastní oči. Hlavní pozornost
ale samozřejmě směřuje k extralize a bojům modro-bílých
v nejvyšší domácí soutěži.
„Máme od léta nového trenéra
a zvykáme si na něj, snad se
budeme zlepšovat jako tým
i já osobně. Vypadá to, že bych
měl hrát s Petrem Tonem, až se
uzdraví, na spolupráci s ním se
moc těším,“ prozradil někdejší
účastník světových šampionátů
do osmnácti a dvaceti let.
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Kamil Přecechtěl: „Tušil jsem, že může
rychlý gól. Nakonec nám to pomohlo k

Ostřílený útočník přišel do Prostějova v létě ze Šumperka, aby sázel góly, popřípadě je připravoval. V dosavadním průběhu sezóny však produktivita spíš
vázla, ani výkony předpokládané opory
nebyly přesvědčivé. Naštěstí jen do sobotního duelu s Třebíčí, který čtyřiatřicetiletý forvard rozhodl dvěma vstřelenými
brankami. Nejprve šikovně tečoval ránu
Protivného a poslal Jestřáby do vedení
2:1, poté využil pohotovou dorážkou
dvojnásobnou přesilovku ke zvýšení na
3:1. Očekávaný tahoun ofenzivy LHK
se probudil v pravý čas!

PROSTĚJOV Rachot kamenů
odvalených ze srdcí hokejových
Jestřábů musel být v sobotním večeru slyšet z Hané po celé republice. Prostějovský mančaft porazil
Třebíč 4:1, protivníkovi přerušil sérii
čtyř výher a sám dosáhl na premiérový výsledkový triumf v nové
prvoligové sezóně. Hlavní trenér
Kamil Přecechtěl přitom osvědčil
slušné věštecké schopnosti...
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původní
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Hokejoví fandové, kteří se před začátkem sobotního zápasu
Jestřábů proti Třebíči těšili na slavnostní ukončení kariéry Lukáše Duby,
si museli nechat zajít chuť. Celá akce totiž byla na poslední chvíli odložena
a proběhne až v sobotu 26. září při dalším domácím utkání s Jihlavou.
Příčina tohoto přesunu? Dle oficiálního vyjádření ze strany vedení LHK
Prostějov technické důvody...
Někdejší opora a kapitán prostějovského mužstva sice svou aktivní dráhu uzavřel
již po minulé sezóně a momentálně u týmu působí coby kustod (společně s jinou
legendou Michalem Černým), ale hanácký oddíl se mu rozhodl připravit nadmíru
důstojnou rozlučku s hráčským dresem. Stylově měla předcházet duelu, v němž
Jestřábi hostili tým, kde populární Kuželka v minulosti také působil. Něco však nezafungovalo tak, jak mělo, a na očekávané zpestření si příznivci musí ještě týden počkat.
„Rozlučka se bohužel nekonala skutečně z technických důvodů. Při generálce
kolem poledne jsme totiž zjistili, že se v místnosti režie instalovaly nové stoly, na
základě čehož došlo k rozpojení režie a světelné tabule. Do poslední chvíle jsme
nevěděli, zda se technikům podaří dát vše dohromady, protože to skutečně není
jednoduchá záležitost. Akce totiž počítala s projekcí na tabuli a hlavně s choreem
od fanoušků. Nakonec se sice vše podařilo dát dohromady včas, ale již nebyl
prostor to odzkoušet a tak jsme nechtěli riskovat a vše o týden odložili,“ objasnil
exkluzivně pro Večerník nečekané komplikace Jaroslav Luňák, generální manažer
LHK Jestřábi a potvrdil, že rozlučka proběhne tuto sobotu před zápasem s Jihlavou. „Pevně věřím, že ještě před větší návštěvou, než jaká byla na Třebíč..,“ přeje
si boss Jestřábů.
Samotný Lukáš bral odklad s nadhledem. „Vedení klubu jsem řekl, ať to zruší, že
radši ještě naskočím do zápasu a překvapíme tím soupeře,“ smál se Duba. „Vyskytly se nějaké technické problémy, tak to bude příště. Nic se neděje,“ doplnil už
vážněji, přesto v pohodě. Fanoušky mohla utěšit alespoň krásně zazpívaná státní
hymna malou Natálkou a hlavně následné první vítězství prostějovských mužů
v aktuálním prvoligovém ročníku.
(son, pk)

Marek
SONNEVEND
ƔƔ Využili jste tři přesilové hry. Jak
jste spokojen s touto devízou?
„Já myslím, že na tohle je zbytečné se
ptát. (úsměv) Pokud mužstvo dá tři
góly v přesilovkách, tak trenér musí
být spokojený. Po pravdě jsem ale během početní výhody pět na tři trochu
trnul, když nám trvalo skoro minutu,
než kluci začali dělat to, co teď v přípravě nacvičujeme. Naštěstí potom
gól i s trochou štěstí nakonec padl.“

ƔƔ Hodně nebezpeční jste ale byli
také v oslabeních. Trénovali jste
i tyto herní situace?
„Ve všech předchozích zápasech jsme
aspoň jednou inkasovali v oslabení,
takže na této činnosti pracujeme neustále. Jako celý mančaft se postupně
seznamujeme, neustále jeden druhého víc poznáváme a přicházíme na to,
kde nás tlačí bota, kdo je a není schopen co hrát. Po prvních kolech jsme
tak zjistili, že máme malý tlak do brány. Chtěli jsme hrát hokej a tvořit, ale
bez potřebné koncovky. Proto jsme
poslední týden hodně pracovali na
tom, abychom do zakončení víc chodili, častěji stříleli na bránu. A v dnešním utkání opravdu bylo vidět, že tlak
se nám dařilo vytvářet podstatně větší,
než v minulých zápasech.“
ƔƔ René Kajaba vstřelil svůj už třetí gól v sezóně. Jak jste spokojen
s jeho výkony?
„Perfektně plní, co se od něho očekává. Je to hráč do koncovky, góly umí
dávat a tuhle schopnost má v sobě přirozeně. Zbytečně nevymýšlí ani nikoho nehledá v situacích, kdy je potřeba
jít do brány. Hraje jednoduchý hokej
a má obrovskou výhodu, že má vedle
sebe dva tvořivé hráče schopné před-
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ložit mu puk do šancí. Koncovku on
využít umí a já jsem jedině rád, že to
funguje.“
ƔƔ Hned dvě branky dnes vsítil Patrik Moskal, který už se dostává do
správné provozní teploty. Za to jste
určitě také rád, že?
„Já bych byl nejradši, kdyby se do
správné provozní teploty dostali
všichni hráči. (úsměv) Na druhou stranu Paťa je jednou z klíčových opor a já
jenom doufám, že bude takhle dál pokračovat a jeho forma ještě poroste.“
ƔƔ Václav Meidl se po zranění vrátil
do sestavy. Pomohl v plánovaném
herním stylu právě takto urostlý
plejer?
„Samozřejmě hokej je silový sport,
a když srovnáme Kubu Čuříka jako
technického hráče a Vencu Meidla
schopného udržet se na puku i vytvořit prostor, musí být ve hře vidět velký
rozdíl. Venca dnes perfektně splnil to,
co se po něm chtělo a navíc nahrál na
gól, takže byl jednoznačně velkým přínosem pro mužstvo.“
ƔƔ Může hrozit tradice, že po dobrém střetnutí doma přijde špatný
duel venku. Jak tomu zabránit?
„Já doufám, že žádnou takovou tradici
nevytvoříme a kluci si leccos uvědo-

mili. Ani v Kadani
jsme nezačali vůbec špatně a dvacet
minut odehráli podobně, jako dnes. Až
pak jsme přestali hrát
a doplatili na to sedmi inkasovanými góly, z čehož
byli kluci po zápase sami
špatní. Řekli jsme si potom
pár slov, což pomohlo, na
ledě dnes mančaft ukázal
přesně to, co měl. Věřím,
že takový výpadek se teď už
nebude opakovat. Neříkám,
že vyhrajeme všechny další
zápasy, ale podobný chaos ani
debakl jako těch čtyřicet minut
v Kadani již nepředvedeme.“
ƔƔ Před Třebíčí jste měli na
kontě čtyři porážky a hned dostali
bleskovou branku. Nelekl jste se
v tu chvíli, co může následovat?
„Já už se kolem hokeje pohybuju nějaký ten pátek a vím, co je a není možné... (úsměv) Abych se přiznal, vnitřně
jsem dokonce očekával, že to takhle
nějak bude. Obava, že dnešní utkání
musíme zvládnout, existovala a herdu
do zad jsme asi potřebovali k tomu,
abychom se zvedli a začali hrát, co
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>>> dokončení ze strany 33
„Nevím, jestli přímo balvan, ale rozhodně
jsem byl rád za první vítězství. Nyní je třeba
na něho navázat v Mostu a pak potvrdit
doma s Jihlavou, ale bude to těžké, protože
v této soutěži není slabých týmů,“ uvedl
Jaroslav Luňák s tím, že doplnění či změny
v hráčském kádru nejsou na pořadu dne,
ale... „Doplnění kádru zatím nechystáme,
ale rozhodně ve vytipování potenciálních
posil nespíme,“ podotkl šibalsky.

A co říká první muž „A“-týmu
Prostějova na dosavadní vývoj první
ligy? „Postavení Českých Budějovic
nikoho nepřekvapuje, v popředí tabulky drží výborné výkony Přerov,
což naopak skutečně překvapení je,
ale sezóna bude hodně dlouhá a po
prvních pěti kolech neleze dělat ještě
předčasné závěry. Na ty si počkejme
minimálně po první čtvrtině,“ napsal
Večerníku Luňák.
(pk)

PROSTĚJOV Vítězné premiéry
v jestřábím dresu se Michal Dragoun
nedočkal. Dvaatřicetiletý útočník
Sparty Praha, jenž má v Prostějově
vyřízené střídavé starty, naskočil ke
svému prvnímu prvoligovému startu této sezony zrovna proti pražské
Slavii a mohl si tak zavzpomínat
na uplynulá extraligová derby.
A nebylo to jen nostalgické toulání
se v minulosti, právě on trestným
střílením necelé dvě minuty před
koncem poslal zápas do prodloužení a následných nájezdů, v nichž se
už více vedlo soupeři.
„Snažil jsem se nekoukat na to, že hraju
proti Slavii. Myslím si ale, že mám proti ní
kladnou bilanci. Nikdy jsem moc velký
zakončovatel nebyl, ale nějaký gól jsem
jí možná dal,“ usmíval se po zápase Michal Dragoun, když v náručí držel svého
potomka.
Také on si užíval vytvořené atmosféry,
byť jen s rezervou. Nedávná zdravotní
indispozice se totiž projevila. „Fanoušky
jsem slyšel, bylo to super, ale soustředil
jsem se na svůj výkon. Měl jsem totiž pro-

Marek Sonnevend
ƔƔ Dosáhli jste na první vítězství. Jaké
jsou pocity z úspěšného střetnutí?
„Určitě obrovská úleva. Pořád si vykládáme, že máme velký potenciál
a můžeme porážet každého, což jsme
si potvrdili proti Slavii Praha, kdy jsme
byli víc než čtyřicet minut lepší. Ale
vítězství pořád chybělo. Věděli jsme,
že musíme umět hrát i za nepříznivé-

ho stavu, což se nám vůbec nepovedlo
v Kadani. Tam jsme vyhráli první
třetinu, jenže soupeř pak vývoj otočil
a my si následně nechali nasypat sedm
gólů. Je potřeba předvádět takový výkon jako dnes, to znamená bojovný,
s maximálním nasazením i srdíčkem,
po celých šedesát minut. Potom budeme stoupat tabulkou vzhůru z úplného spodku, kam podle mě určitě
nepatříme.“
ƔƔ Dostali jste však branku hned
v úvodní minutě. Jak jste na to mezi
sebou reagovali?
„Bylo vidět, že jsme strašně odhodlaní
to otočit. Lidi snad poznají, že hrozně
moc chceme odčinit nevydařenou minulou sezónu. Celé léto se skládal tým
schopný úspěchu v podobě postupu
do play off, a byť dosavadní vývoj nebyl příznivý, snaha porvat se se špatnou situací nám nechyběla. Dneska
se to potvrdilo tím výsledkovým obratem, za který jsme samozřejmě moc
rádi.“
ƔƔ Co vaše osobní motivace proti
Třebíči?

„Určitě byla větší, ale snažil jsem se
být nepřemotivovaný. Pak člověk
dělá na ledě i věci, které by nechtěl
ani neměl. Pochopitelně tenhle
zápas pro mě znamenal víc, protože jsem v Třebíči strávil tři roky
a pomohli mi tam se vrátit do prvoligového hokeje z tehdejšího poloprofesionalismu tady v Prostějově.
Horácké Slávii tedy patří můj dík,
mám na ni jen ty nejlepší vzpomínky. Teď jsem ji však chtěl v pro mě
speciálním utkání porazit, což se povedlo. A to je super.“
ƔƔ Co bylo podle vás důležité po
herní stránce, abyste se dostali z nepříznivého stavu 0:1?
„Určitě tlak do brány a střelba z každé pozice. Právě tohle od nás trenér maximálně vyžaduje v přípravě
a bylo to vidět, když jsme se pořád
hodně tlačili dopředu, často zakončovali a těžili z toho. Vyšly nám i tři
přesilovky, což je taky hrozně důležité. Prostě se vyplatilo, na čem jsme
v trénincích pracovali. Kouč po nás
něco chce a teď jsme mohli vidět,

že to přináší své ovoce. Je potřeba
u toho dál zůstat.“
ƔƔ Případnou porážkou jste se
mohli dostat pod ještě těžší deku.
Spadne z vás nyní naopak ten větší
tlak?
„Pořád je teprve začátek soutěže
a před námi spousta zápasů. Každopádně zbytek víkendu by pro nás nebyl zrovna příjemný, kdybychom dnes
zase prohráli... My jsme si však tohle
vůbec nepřipouštěli, naopak tréninky
po Kadani měly velký náboj a bylo
z nás cítit obrovské odhodlání. Zdůraznili jsme si, že táhneme za jeden
provaz a chceme něco dokázat. Podle
toho utkání vypadalo, možnou porážku jsme si nijak nepřipouštěli. Místo
toho jsme do zápasu šli s maximální
touhou vyhrát, odrazit se k lepším
zítřkům. A ve středu chceme přivézt
body z Mostu!“
ƔƔ K výhře jste mohl přispět
vstřeleným gólem, ale chyběl kousek. Mrzí to?
„Ze sebe jsem trochu nešťastný,
protože v přípravě se mi dařilo a teď

v soutěži mi to tam za boha nechce
spadnout... Mnohem důležitější
však je, že jsme zvítězili. Na osobní
statistiky se sice hezky kouká, jenže
když máte deset kanadských bodů
a zároveň jste poslední v tabulce,
není takový individuální příspěvek
k ničemu. Pokud se výsledkově
daří, je jedno, kdo ty góly
dá. Hlavně musíme
všichni táhnout za
jeden provaz. Je
znát, že máme
čtyři vyrovnané
pětky, z nichž
každá
může
skórovat, což se
dnes potvrdilo. Myslím, že
jsme zaslouženě vyhráli.“

“

sport

TREFA D

blémy sám se sebou a v závěru mě trošku
braly křeče,“ přiznala asi největší letní posila Jestřábů.
Brzká úvodní branka, jež padla ještě
v první minutě, podle něj zápas nijak výrazně neovlivnila. Roli v tom mohlo hrát i

Foto: lhkjestrabi.cz

Určitě byla u mě touha vyhrát větší,
ale snažil jsem se být nepřemotivovaný.

ČERNÉHO

Rekordně vysoké tresty hráčům i vedoucímu mužstva

Zdeněk Vysloužil

OLOMOUC, JESENEC Kdo chce bít, hůl si najde…!
Tvrdou dohru mělo regionální fotbalové derby I.B
třídy Olomouckého KFS mezi Otinovsí a Jesencem,
na kterém byl Večerník naživo. Vyhrocené utkání
vyvrcholilo deset minut před koncem hromadnou šťuchanicí, kterou řešila krajská disciplinárka
a vynesla nečekaně tvrdé tresty. Tři hráči Jesence
mají zastavenou činnost na celkem čtrnáct zápasů,
vedoucí Vladimír Čížek pak dostal tisícovou pokutu!
Domácí přitom dopadli
čtěte na straně 36
o mnoho lépe..

➢

Papiňák bouchl! Krátce před závěrečným hvizdem se strhla před hostující lavičkou pěkná mela.

Luňák: „Změny v kádru

2x foto: Zdeněk Vysloužil

Evropská malá kopaná míří na Istrii:

zatím nechystáme“ A bude u toho i prostějovský Koudelka!

PROSTĚJOV Velice nervózně sledoval sobotní utkání pátého kola WSM
ligy generální manažer Jestřábů Jaroslav Luňák. O den později se pak
v exkluzivním vyjádření pro Večerník nechal slyšet, že to byl jen první krok,
který je třeba už v tomto týdnu potvrdit. Prostějov zajíždí ve středu do Mostu a v sobotu hostí doma Jihlavu.
Zajímalo nás, jak velký balvan spadl šéfovi Jestřábů ze srdce po vítězství nad
>>> dokončení na straně 40
Třebíčí?

čtěte na
straně 36
(QVQ,KąÊ/QåPÚ
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DISCIPLINÁRKA NAPÁLILA FOTBALOVÝ JESENEC!

KLAJBA MĚNÍ VZDUCH!

Jakub Čuřík: „Potvrdilo se, že můžeme porážet každého!“
PROSTĚJOV Nemalou prestiž měla sobotní bitva Jestřábů
s Třebíčí pro zkušeného útočníka
v dresu LHK Jakuba Čuříka (na
snímku). V Horácké Slávii strávil
tři předchozí sezóny poté, co
tam odešel právě z Prostějova.
Třicetiletý forvard se však soustředilpředevšímnatýmovýprospěch
a vyplatilo se, ačkoliv sám ve vítězném duelu nebodoval. Jak
přiznal v rozhovoru pro Večerník,
úlevu přesto se svými parťáky
prožil značnou.

Pondělí 21. září 2015
www.vecernikpv.cz

➢

Foto: Zdeněk Vysloužil

PROSTĚJOV Ještě neuplynul ani
rok a je před námi další evropský
šampionát v malé kopané. Oproti loňskému pozdnímu termínu
koncem listopadu se hraje už v září.
Bude se totiž hrát standardně pod
širým nebem, nikoli v hale jako
loni, kdy Černá Hora byla nouzovým řešením. Pořadatelem je opět
bývalá jugoslávská republika, tentokrát Chorvatsko.
Turnaj, kterého se zúčastní dvaatřicet
týmů, bude hostit letovisko Vrsar,
známé spíše svou blízkou nudapláží.
První zápasy se odehrají už dnes, tj.
v pondělí 21. září, finále je na pořadu
v neděli 27. září.
Čeští reprezentanti se připravovali na
dvoudenním soustředění v Českém
Dubu, kde trenéři testovali širší kádr
čtyřiadvaceti hráčů. Trenér Radek Pokorný nakonec vybral dva brankáře,
třináct hráčů do pole a tři náhradníky.
A opět v této nominaci nechybí ani

prostějovský Jan Koudelka! „Soustředění bylo opravdu krátké, hráli
jsme přípravu pouze v rámci širšího
kádru. Do Chorvatska odjíždíme teď
o víkendu,“ řekl ´Koudy´ po utkání
v Uničově.
Realizační tým nezastírá opětovné vysoké ambice, vždyť loni prohrál tým
o podobném složení až v semifinále
s Rumunskem a vybojoval bronzové
medaile. Ve skupině „E“ narazí naši
na známé Španělsko, Belgii a Řecko.
„Se Španěly jsme loni ve skupině prohráli, ale letos může přijet tým úplně
jiný. Belgičani jsou velkou neznámou,
ani s Řeckem se nedá příliš spekulovat, loni prohrálo v osmifinále. Na
každém turnaji může být prakticky
jiný tým,“ nepouštěl se do přílišných
prognóz Jan Koudelka.
Zatímco v úterý se Španělskem a ve
středu s Belgií je výkop v 11:00 hodin,
čtvrteční závěrečný souboj ve skupině s Řeckem se hraje večer ve 22:00

hodin. Všechny zápasy bude vysílat
přímým přenosem ČT Sport.
A jak se předminulou sobotu hrálo proti reprezentačnímu parťákovi
Ondřeji Paděrovi? „Úplně v klidu,
odehráli jsme si na opačných stranách
svých devadesát minut, žádné hecování neprobíhalo,“ popsal profesionální
přístup obou kamarádů prostějovský
záložník.
(tok)

vzájemné utkání nevyhraje. Musíme
zopakovat maximální bojovnost, nasazení i tlak do brány z vítězné bitvy
proti Třebíči, a pak věřím, že můžeme
znovu uspět. Každopádně tam pojedeme pro body, zabrat naplno také
venku už potřebujeme,“ burcoval
směrem ke středečnímu souboji dvou
loňských účastníků baráže útočník
LHK Jakub Čuřík.
Mnohem věhlasnějšího soka poté
Jestřábi přivítají v 7. kole druhé
nejvyšší soutěže ČR. Půjde o slav-

nou Duklu Jihlava, která se na kluzišti
prostějovského zimního stadionu
představí v sobotu 26. září od 18.00
hodin. Horácký celek přitom měl
vynikající odpich do sezóny díky
triumfům v Litoměřicích 4:1, proti
Ústí nad Labem rovněž 4:1 a v
Šumperku 5:4 po nájezdech. Jenže
následně spolufavorit WSM ligy padl
doma s Přerovem 2:3 též po nájezdech a čerstvě si odvezl porážku 1:3
i z Kladna. Tím klesl z čela pořadí na
aktuální čtvrtou pozici.

„Věřím, že takový výpadek jako při
výprasku 2:7 v Kadani se teď už
nebude opakovat. Neříkám, že vyhrajeme všechny další zápasy, ale podobný chaos ani debakl jako těch čtyřicet
minut na kadaňském ledě bychom
již neměli předvést. Naopak mužstvu
věřím, že dokáže navázat na kvalitní
výkon z dosud posledního utkání
s Třebíčí. Jen kluci musí dodržovat
to, co si říkáme v kabině,“ zdůraznil
hlavní
trenér
prostějovských
hokejistů Kamil Přecechtěl. (son)

MAJSTRŠTYK
Hokejisté Prostějova slavili v sobotu
první výhru sezóny, když si vyšlápli
na silnou Třebíč. Premiérovému triumfu přihlížely necelé dvě tisícovky
diváků, které konečně odcházely
z prostějovského zimáku spokojeny.
DEBAKL
Foto: Josef Popelka

Jestřáby čeká daleká cesta do Mostu, pak doma Jihlava

PROSTĚJOV Třetí týden rozběhlé
prvoligové sezóny 2015-2016
nebude pro hokejisty LHK
Prostějov zápasově tak nabitý,
jako ten uplynulý druhý se třemi
duely během šesti dnů. Tentokrát
Jestřábi nastoupí podle klasického
modelu „jen“ dvakrát, ovšem ani
tak je nečeká nic jednoduchého.
Nejdříve zajíždějí na dlouhou štreku
až do severních Čech, neboť v rámci
6. kola WSM ligy hrají ve středu 23.
září od 17.30 hodin na ledě HC Most.

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

Půjde o nesmírně důležitou bitvu,
neboť hostitelé klesli po víkendu na
předposlední místo tabulky a Hanáci
je naopak předskočili na momentální
dvanáctou příčku. Mostečtí dokázali
z dosavadních pěti střetnutí bodovat pouze jednou, když ve druhém
dějství deklasovali Šumperk 8:2. Jinak výhradně prohrávali: v Ústí nad
Labem 1:3, v Přerově 1:4, s Kladnem
4:5 a v Benátkách nad Jizerou 2:4.
„Papírově bychom měli být výš
než Most, ale to nám samo o sobě

rubriky
Večerníku

HOKEJOVÉ PROBUZENÍ

PARAŠUTISTICKÁ JISTOTA

DOBRÉ ZPRÁVY Z INDIE

Byť Jestřábi oproti minulé mizerné sezóně výrazně
posílili hráčský kádr a dali dohromady papírově
kvalitní tým odpovídající nárokům středu prvoligové tabulky, odstartovali do nového ročníku
soutěže podobně špatně jako před rokem. Pouhé
dva získané body po čtyřech utkáních budiž jasným
důkazem.Před zápasem pátého kola s Třebíčí tak
pocity sváděly k obavám, aby prostějovští hokejisté
velice brzy nespadli do nepříjemných problémů
srovnatelných s loňskem. Stačilo nezvládnout
Horáckou Slávii, popáté za sebou prohrát, upevnit
poslední místo v tabulce a pod rostoucím psychickým tlakem už se vézt v záchranářském vlaku.
Naštěstí se nic takového nestalo. Muži LHK zabrali,
zodpovědným výkonem urvali vítězství 4:1, opustili
dno průběžného pořadí. Skolením renomovaného
soka navíc ukázali i potvrdili, na co skutečně mají.
Vyhráno však ještě zdaleka není. Aby sezóna
mohla proběhnout v klidu s vysněným postupem
do play off, je potřeba vysokou úroveň předvádět
opakovaně, ne jen ojediněle.
A tímhle směrem, Jestřábi, leťte!

Dlouhá léta již sídlí nejlepší parašutisté České republiky v klasických disciplínách v Prostějově pod
křídly Armádního sportovního centra Dukla. A za
tyto četné roky - bez ohledu na politické uspořádání
a aktuální poměry všeho druhu - vždy až na výjimky
platilo jedno potěšitelné pravidlo: jakmile reprezentanti dukelské ASO para vyrazili na vrcholnou mezinárodní akci formátu mistrovství světa či Evropy,
pokaždé přivezli minimálně jednu medaili, spíš ale
i větší počet cenných kovů.
V posledních sezónách se povedlo tuhle parádní
sérii přerůstající v jistotu ještě zintenzivnit, když
z ME 2013 prostějovští závodníci přivezli osm
placek a letošní kontinentální šampionát ozdobili
sedmi umístěními na stupních vítězů včetně pěti
zlatých titulů. To je opravdová paráda, o níž si většina
jiných sportů může nechat jen zdát. Přesto špičkoví
parašutisté v ČR nepůsobí zrovna v komfortních
finančních podmínkách a nebýt patronátu armády,
třeli by nejspíš bídu s nouzí. Každopádně zaslouží
velké uznání, které jim věnuje i Večerník celostránkovým obsáhlým materiálem ve svém příštím vydání.

Tomáš Berdych odřekl svou účast v barážovém
střetnutí Davisova poháru a český reprezentační výběr
tenistů tak na horkou indickou půdu (pomyslně
i doslova) cestoval s určitou výsledkovou nejistotou,
která klidně mohla přerůst v historicky druhý pád
z elitní světové skupiny do kontinentálních bojů.
Tyto obavy ještě přiživil nečekaný kolaps mladého prostějovského hráče Jiřího Veselého hned
v pátečním singlu proti žebříčkově o mnoho níž
postavenému Devvarmanovi. Naštěstí od této
kritické chvíle přicházely z Asie už jen samé dobré
zprávy. Odstartoval je jiný člen TK AGROFERT
Prostějov, ještě mladší Adam Pavlásek tím, jak fantasticky zvládl svůj klíčový part ve čtyřhře po boku
ostříleného Radka Štěpánka.
Nějakou dobu se již pochybovalo, zda vůbec dokáže
prodat svůj talent, ovšem já Adamovi věřím. Stejně
jako Jirkovi Veselému, který ještě přímo v Indii
okamžitě odčinil svůj výpadek a suverénním ziskem
rozhodujícího třetího bodu v nedělní dvouhře ukázal
charakter. Hanácký oddíl své klenoty evidentně
vychovává dobře nejen sportovně, ale i lidsky.

Nechtěnými hrdiny se tentokrát stali fotbalisté Zdětína. Ti si museli na
hřišti prostějovské Hané chvílemi
připadat jako na kolotoči a výsledkem jejich totálního herního chaosu
byla osmibranková porážka!
ČÍSLO VEČERNÍKU

16

Tolika brankami zatížil konto tisovských gólmanů ostrostřelec
prostějovských házenkářů Jiří
Kosina, který tak výraznou měrou
přispěl k první výhře Sokola II
v letošní sezóně.
VÝROK VEČERNÍKU
„NEJSILNĚJŠÍ TÝM
NAŠÍ HISTORIE BY
SE NEMĚL KRČIT
NA CHVOSTU!“
Trenér Sokola Mostkovice
JIŘÍ KAMENOV k neuspokojivým
výsledkům svého mužstva.
KOMETA VEČERNÍKU

ADAM
PAVLÁSEK

Mladý prostějovský tenista pozvedl
upadající prapor českého týmu v daviscupovém utkání v Indii. Nastoupil
do čtyřhry po boku Radka Štěpánka
za nečekaně remízového stavu a byl
vůdčí osobností deblu, jenž porazil
favorizovaný pár Bhopana - Paes!
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navštivte stále více oblíbenější inter
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ESKÁČKO NA VLNĚ: ŠATNA VE ZNAMENÍ SÁZEK

PODLE

VEČERNÍKU
MARTIN SUS
Posty stoperů nepatří v týmu k těm nejatraktivnějším
z hlediska mediální pozornosti. Tentokrát se ale naše
pozornost ani jinam zaměřit nemohla. Exprvoligový hráč Zbrojovky ale opět dokázal, že je nejlepším
stoperem na tomto postu v MSFL a má určitě na vyšší
soutěž. Spolu s oběma gólmany, parťáky v obraně
a pověstným štěstíčkem ubránil až na jednu výjimku
výborné útočníky Vítkovic i Uničova.
A nejen to. V sobotu se ukázal jako onen rozdílový
hráč, který si přesně našel správnou parketu a konečně
zužitkoval jednu z nejklasičtějších herních situací, jakou je rohový kop. Je to už druhý případ, kdy za dobu
svého působení na Hané vstřelil vítěznou branku.
I to svědčí o Martinovu přínosu pro tým.

pro Večerník

Tomáš KALÁB
Vše začalo už předminulý pátek, kdy proběhla na závěr tréninku soutěž ve střelbě
na branku. „Stříleli jsme ve dvojicích
na gólmana, proměnit museli vždy oba
z dvojice. Spolu s ´Koudym´ jsme prokázali nejlepší techniku,“ ochotně prozradil
Večerníku Martin Sus, člen vítězné dvojice. „Jako odměnu jsme měli od trenéra na

OKÉNKO KAPITÁNA
aneb

pohledem Karla Kroupy
„Ve Vítkovicích jsme opravdu dobře nezačali a po prvním poločase jsme
mohli prohrávat i výraznějším rozdílem. Navíc jsme nezvolili dobré obutí
a hodně nás první poločas na hřišti proklouzalo. V kabině byla opět bouřka
stejně jako doma s Břeclaví, po ní se to do druhého poločasu spravilo
a se štěstím jsme výsledek otočili. Vítkovice byly opravdu nejsilnějším
soupeřem, který se nebál kombinovat, ani hrát atraktivní fotbal. Vytvářeli
si potřebný tlak tím, že vpředu zůstávali až ve čtyřech hráčích. Hodně jsme
jim to ulehčili, protože jsme nezachytávali odražené míče a první dotyk
jsme většinou pokazili.
Ze středečního jsme se poučili a v Uničově jsme do zápasu už vstoupili
daleko lépe. Rozdíl byl v koncentrovanosti, od toho se odvíjel náš výkon
a zasloužené vítězství. S nevyužitou penaltou to jednou někde muselo přijít,
bohužel jsem trefil pouze břevno. Důležité bylo, že hned vzápětí Zdena
Kofroň zlikvidoval dobrou šanci soupeře, z níž mohl vyrovnat. Jedeme dál,
teď si musíme odpočinout a připravit na pohárové utkání. Proti ligovému
mančaftu nemáme co ztratit a v současném laufu můžeme Zlín minimálně
potrápit. Kroměříž hraje také pohár s Brnem, navíc až ve středu večer, takže
se silami bychom na tom v sobotu měli být dobře.“
Karel Kroupa, útočník 1.SK Prostějov
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úterní trénink slíbené kuře,“ dodal podstatnou informaci.
Jenže to by nesměl mít trenér František
Jura v neděli čas na vymýšlení nápadů.
A tak se zrodila myšlenka pořídit oběma
výhercům sice kuřata, ale živá. Za přispění vedoucího týmu Martina Musila čekali
v úterý oba kohoutci na předání výhercům. Reakce šťastných borců byla lehce
překvapivá - oba se totiž dali na útěk. „Já

to nechci, dejte to pryč,“ znělo kabinou.
„Koudy je z vesnice, ale já z metropole, tak
se nedivte,“ omlouval reakci Martin Sus.
Jenže jeho kolega na tom nebyl o moc
lépe. „Těšil jsem se jak malý kluk. Martin
bývá připraven na cokoli, takže nejvíc
bych byl zklamaný z kamenné tváře s tím,
že to čekal. Takovou reakci jsem ale nečekal,“ culil se trenér Jura. Obou kohoutků
se nakonec ujal Štěpán Přikryl, který je

6TGPÆT(TCPVKwGM,WTC
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odvezl ke své babičce, která slepice chová.
Snad tedy o ně bude dobře postaráno, po
Brně si zcela zjevně vykračovat nebudou.
Ale to nebylo zdaleka všechno. V pátek
přinesl trenér do kabiny imaginární výstřižky z novin, znázorňující nejlepší prostějovské hráče, ovšem notně promíšené
s borci ze seriálu Okresní přebor. Nejlépe
„dopadl“ opět stoper Sus, což mělo dohru i v předzápasové dění sobotního du-

Skalním fandům poděkovali v Uničově
UNIČOV Neskutečná série prostějovských fotbalistů v Moravskoslezské lize
pokračuje! „Eskáčko“ zvládlo i sobotní
hanácké derby v Uničově a se ziskem
dvaadvaceti bodů vede třetiligovou
tabulku. Svěřenci trenéra Jury tak navázali na středeční triumf ve Vítkovicích,
kde se jim dokonce podařil další zvrat
nepříznivě se vyvíjejícího utkání.
Další nesmírně těžký soupeř čekal už po
třech dnech na fotbalisty 1.SK Prostějov.
V sobotu zajížděli do nedalekého Uničova, který se mohl pyšnit skvělou obranou
s nejmenším počtem obdržených branek

a slušnou bilancí na třetím místě tabulky.
Po skončení derby už obě tato tvrzení neplatila. I díky podpoře skalních prostějovských fanoušků, jejichž buben navozoval
fotbalovou atmosféru.
Předpoklad s rovnoměrným rozložením
sil vzal vzhledem k aktuální situaci poněkud zasvé a pravidelně se střídají pouze
brankáři. Zatímco v sobotních duelech
nastupuje Kofroň, uprostřed týdne ve
Vítkovicích a zítra proti Zlínu hájí branku
zkušenější Bureš. V poli se představila totožná sestava jako ve Vítkovicích, neboť
rozsáhlá marodka moc možností nenabízí.

Situace se zlepšuje aspoň na lavičce, kde
kromě Langera jsou k dispozici uzdravení
Krejčíř a Sečkář, také Petrželovo koleno už
vypadá vcelku zdravě. S drobnou zdravotní
indispozicí se potýkal stoper Rus, nakonec
ale odehrál celý zápas. Ostatně jediný možný náhradník na tomto postu, mladíček
Hloch, vypomáhal spolu s Machynkem a
Novákem na prostějovské farmě v Boskovicích.
Trenér František Jura v kabině pečlivě rozebral příčiny nepovedeného prvního poločasu ve Vítkovicích, což si hráči evidentně
vzali k srdci a v Uničově zakřiknuté domácí

od prvních minut válcovali. S prodlužující
se vítěznou sérií přibývá i pozitivní motivace pro kabinu, což samozřejmě má také
svůj efekt.
Jestliže Vítkovice ve středu potvrdily pověst, která je předcházela, pak Uničov
v domácím prostředí, kdy navíc oslavoval
80 let tamějšího fotbalu, pohříchu zklamal.
DvojicedlouhánůKomendaaKrčsevútoku k ničemu podstatnějšímu nedostala,
exprostějovský forvard měl jedinou šanci
vzápětí po neproměněné penaltě, Kofroň
ji včasným vyběhnutím zlikvidoval. Záložní řada nedokázala vyvinout potřebný tlak

RYCHLÝ „Eskáčko“ se opět „kouslo“ a ve Vítkovicích opět otočilo výsledek!
9(ÿ(51Ì. /(-8ÊV
Pozápasové hodnocení trenérù
Rodièovské
povinnosti po zápase
Prostějov (tok) - Na rozdíl od
spoluhráčů se Martin Hirsch po návratu z Vítkovic ve středu večer nemohl
těšit na zasloužený odpočinek. „Už mi
volala žena, že mě čeká uspávání naší
malé dcery,“ culil se spolehlivý obránce
a bylo na něm vidět, že nové rodičovské
povinnosti si docela vychutnává.

Na pohárovém utkání
zajímavé ceny
Prostějov (tok) – Nadstandardní
návštěva je očekávána na úterním
pohárovém utkání se Zlínem. Pro
fanoušky připravilo klubové vedení zajímavé ceny do přestávkové tomboly.
Co konkrétního můžete vyhrát, odtajnil klub v neděli večer. Předzápasový
ceremoniál by měl kopírovat ten prvoligový.

www.
vecernikpv.cz
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VÍTKOVICE Nádherný moderní
stadion, na němž marketingová společnost TK PLUS rok co rok pořádá
atletickou Zlatou tretru, přivítal prostějovské fotbalisty, kteří přijeli do
moravské části Ostravy odehrát utkání předehrávaného 15. kola MSFL.
Momentálně na tomto stadionu
s kapacitou patnáct tisíc diváků hraje
své zápasy po odchodu z Bazal i prvoligový Baník. A snad právě tento stánek
na hosty v prvním poločase zapůsobil
víc, než by bylo zdrávo... Nakonec vše
ale znovu dobře dopadlo a „eskáčko“
zvládlo i druhý přímý souboj o čelo
tabulky.

Tomáš KALÁB
Po dvou domácích zápasech jeli svěřenci
trenéra uprostřed minulého týdne opět
na hřiště soupeře. A znovu to znamenalo
pověstný šlágr kola. Jestliže v Otrokovicích
vystupovalo jako druhý tým za tehdy lídrem soutěže, tentokrát přijelo jako lídr na
hřiště druhého v pořadí. Je třeba předeslat,
že svěřenci trenéra Františka Jury přijeli na
sever Moravy se zdravým respektem vůči

soupeři, který podává coby nováček soutěže kvalitní a stabilní výkony. A v prvním
poločase to dokázal, realizační tým 1.SK se
shodl v tom, že proti tak silnému soupeři
Hanáci ještě letos nenastoupili.
Přestože je vzhledem k sérii zápasů potřeba
rozložit síly, aktuální stav kádru ve středu
příliš optimistický nebyl. Na lavičce seděli
vesměs hráči po marodce, navíc byl od poloviny týdne na antibiotikách Langer, Krejčíř se teprve dostává do zápasového rytmu
po zranění kotníku, Sečkář bral antibiotika,
takže toho moc neodtrénoval, Novák po
zranění v přípravě s Frýdkem-Místkem získává herní praxi v krajském přeboru v Boskovicích, takže stoprocentně fit byl pouze
dorostenec Přikryl.
Do branky se tentokrát postavil Bureš
a dlužno dodat, že na domácí útočníky
platil. Zadním řadám opět velel Sus, který
se brzy vzpamatoval z úterní legrácky, o níž
Večerník referuje na jiném místě. Zelenka
rozdával míče do úmoru, Koudelka provětrával křídlo a Machálek věděl, kam je
nutné se postavit ke vstřelení rozhodující
branky. O práci kapitána Kroupy se netřeba dlouze rozepisovat.
Začátek zápasu pro prostějovské, tentokrát venkovní červenočerné, barvy
nedával příliš důvodů k optimismu.
Domácí létali po hřišti a zaslouženě se
ujali vedení. A to i přesto, že vůbec první

střela nad branku sice patřila Nekudovi.
Pak ale spustily Vítkovice. Ve 4. minutě
Musiol přešel přes stopera a lob, na který Bureš nedosáhl, naštěstí mířil těsně
vedle levé tyče. Další střela jen vyprášila
Burešovy rukavice a rychlou akci po
ose Lukáš - Musiol - Mišinský nedotáhl posledně jmenovaný do zdárného
konce, když mířil vedle tyče. Pak se začal zastřelovat Wojnar a bylo z toho již
zmíněné vedení: na malém vápně si jej
našel centr z levé strany a exprvoligový
hráč Baníku z otočky trefil přesně - 1:0.
Tlak domácích pokračoval, navíc prostějovská kombinace poněkud vázla. Až
sedm minut před přestávkou Kroupa
nevyhrál jen za cenu faulu hlavičkový
souboj v šestnáctce a blízko stojící sudí
nezaváhal s nařízením pokutového
kopu. Sám postižený poslal Rohela na
opačnou stranu a vychutnal si gratulace spoluhráčů - 1:1! A to nemuselo být
před odchodem do kabin vše, neboť
Zelenkův centr z přímého kopu tečoval
Kroupa a Rohel musel vystřihnout parádní zákrok.
Skvěle hrající Wojnar se opět připomenul
v úvodu druhého poločasu nebezpečnou
střelou, po pěti minutách podnikl sólo
Korneta, Lukášovu střelu ale vykopl Bureš. Těsně před vypršením hodiny hry
dokázal Koudelka, co znamená rychlý

Tomáš POHORELLI
- asistent trenéra
MFK Vítkovice:
„Z naší strany to
bylo hodně smolné
utkání. Ve finále je
samozřejmě jedno,
jestli jsme hráli
dobře nebo špatně,
prostě jsme prohráli.
Oba poločasy jsme na hřišti dominovali a soupeř vytěžil vyloženě z minima
maximum. S výkonem týmu jsme jistě
spokojeni, ale tentokrát jsme prostě
neměli štěstíčko a tak to někdy ve fotbale bývá. Není konec světa a pojedeme
dál...“
únik po křídle a přesný centr do vápna.
Nekudova střela sice trefila Machálka,
ten ale duchapřítomně doklepl míč do
sítě – 1:2! „Snažil jsem se uhnout, ale nebyl jsem dost rychlý a balón mě trefil do
pozadí. Ještě že jsem ho zpracoval a uklidil
do brány,“ vyprávěl po zápase Večerníku
šťastný střelec, který byl prostě v pravou
chvíli na pravém místě.
Zásadní pak bylo přežít další desetiminutovku, kdy domácí vytvořili doslova
zámek. Dvořák trefil vnější síť, Mišinský
hlavičkoval těsně nad břevno. Sérii dob-

František JURA
- 1.SK Prostìjov:
„Do jisté míry šťastná
výhra. V prvním
poločase jsme působili
zakřiknutě, soupeř hrál
dobře a my se prostě
nechytli. Vítkovice nás
naštěstí vlastní chybou
a darovanou penaltou dostal do hry.
V šatně jsme si něco řekli a druhá
polovina už byla vyrovnaná se šancemi
na obou stranách. Prohrávali jsme
a podruhé otočili zápas, to je nejcennější
devíza, tmelící kolektiv. Vše samozřejmě
není ideální, to bychom hráli minimálně
o úroveň výš, ale pracujeme na zlepšení.“
rých příležitostí završil Kovařík, jehož
hlavičku pod břevno vytáhl Bureš na nad
branku. Definitivně rozhodnuto mohlo
být čtvrthodiny před koncem. Po Fládrově standardce si odražený míč na malém
vápně našel Nekuda, ale pohříchu netrefil
zařízení. V samotném závěru nechal ještě
Koudelka vyniknout Rohela, když ten
zlikvidoval jeho střelu do vinglu.
„Eskáčko“ tak po středeční předehrávce
zvýšilo v čele náskok před svým soupeřem
na čtyři body, který vydržel i po víkendových kláních.

„Štěstí musíte jít naproti silou a vůlí ve vítězství,“

říká ze zkušenosti gólman TOMÁŠ BUREŠ
VÍTKOVICE Teprve podruhé v této sezóně se postavil mezi tři
tyče velezkušený brankář Tomáš Bureš. Poté, co vychytal čisté
konto v pohárovém utkání proti druholigovému Třinci se ve středu
významnou měrou postaral o vítězství nad zatím nejtěžším ligovým
soupeřem. Večerník se zajímal, jaké pocity si z Vítkovic odváží...
opravdu pěkný stadion, upravené hřiště.
Tomáš KALÁB
Čistě fotbalový není jenom kvůli atletické
rr Vítkovice hrají na stadionu s prvoli- dráze, jinak je opravdu krásný. Přiznám
govými parametry, zavzpomínal jste na se, že na mě nostalgie trochu zapůsobila.“
staré dobré časy?
(úsměv)
„Máte pravdu, tady ve Vítkovicích je rr Souhlasíte s tím, že Vítkovice byly za-

tím nejsilnější soupeř, na kterého Prostějov narazil?
„Byly kvalitně kondičně a silově připravené, jejich tlaku jsme ale trochu pomohli
i my. Někteří kluci byli nevhodně obutí
a taky jsme působili zpočátku zakřiknutě.
Úplně zbytečně.. Lze jen spekulovat, jestli
to bylo tím stadionem nebo způsobem,
jakým na nás soupeř vyrukoval.“
rr Přesto jste se ale ještě do poločasu
zvedli a hru srovnali...
„Sebevědomí nám zvedl gól z ničeho, zby-

sport
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PROSTĚJOVŠTÍ STUDENTI SBÍRALI NA TRÁVNÍKU CENNÉ KOVY
Trio Rus - Fládr - Šteigl získalo dvě stříbrné medaile, jednu vlastní také Machálek

PROSTĚJOV Uplynulý týden
bylo v kabině„eskáčka“ skutečně
opravdu veselo. Sedm vítězství,
jedna remíza a žádná porážka je
bilancí, která má za následek stále
se zvyšující pohodu v kabině
prostějovských fotbalistů.
O dobrou náladu se měrou vrchovatou stará i realizační tým.
A hned z toho byl zvěřinec v šatně a drhnutí kopaček v umývárně. V hlavních rolích František
Jura a Martin Sus...

původní zpravodajství

Pondělí 21. září 2015
www.vecernikpv.cz

tek poločasu jsme už dohráli v klidu, byť
jsme v některých případech měli i štěstí. To
při nás konečně stálo po celý zápas, trenér
asi zavřel pánaboha doma a nechtěl ho nikomu půjčit.“ (pousměje se)
rr V čem spatřujete příčiny vítězství?
„Domácí hodně stříleli, šance také měli,
ale zápas jsme celkově zvládli. Byli jsme
koncentrovaní, solidně komunikovali,
v takovém případě můžeme hrát s každým
a také kohokoli porazit. I toho, kdo je momentálně třeba i herně kvalitnější.“

rr Otočit podruhé za sebou nepříznivý vou morální sílu,
vývoj cosi značí o vnitřní síle mužstva... že k tomu nedo„Na dnešním výsledku se hodně pode- jde.“
psalo to, jak jsme začali tuto sezónu. Taky
se nás drží štěstí, ale tomu se musí jít naproti silou, vůlí, že vyhrajete. Teď je důležité nepodlehnout sebeuspokojení, že
vše půjde samo. To strašně svádí, jenže
potom se vrátit do pohody je nesmírně obtížné. Špatné by to bylo zrovna
v případě, kdy je hodně zápasů po
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
sobě. Ale věřím, že mužstvo má tako-

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval v minulém vydání, trio
odchovanců 1.SK Prostějov si dokráčelo k titulu vicemistrů ve futsale. Cesta vedla přes skupinové
výsledky 6:2 proti VFU Brno a 1:3
s pražským ČVUT. V semifinále
zvládl olomoucký tým penaltový
rozstřel proti Technické univerzitě Ostrava, když Rus, Fládr i Šteigl
svou penaltu proměnili, ve finále
už pak nebylo dost sil a ZČU Plzeň slavila po výsledku 6:0. I stříbro ale bylo velkým úspěchem.
Stejný kov získali i ve fotbalovém
klání, kdy k nim přibyl další člen
1.SK Prostějov Milan Machálek.
„Cením si toho, že jsem mohl reprezentovat naši školu, i obou stříber,
byli jsme vždy jen krůček od zlaté
placky, ale nevyšlo to. I tak jsem rád,“
jásal Jan Šteigl. Právě on již zbylé
duo trochu opustil, v létě se totiž
z „eEskáčka“ vydal na hostování do
1.HFK Olomouc. A nedávno v jeho
dresu slavil svůj první hattrick mezi
muži. „Znám je, už odmala jsem
s nimi hrál a vím, jak si to dát do nožky. Celkově jsme byli dobře sehraní,
jen to štěstí nám chybělo. Ale akade-

Pivínské posílil

POSPÍŠIL
PIVÍN Novou posilu získali uprostřed minulého týdne fotbalisté
Pivína. Na hostování do konce
podzimní části totiž přichází kmenový hráč Čechovic Martin Pospíšil, jemuž se nepodařilo vybojovat
místo v základní sestavě tamějšího
„áčka“. Před střídáním v I.A třídě
a hraním v okresním přeboru tak
dostal možnost nastupovat v I.B
třídě. „Je to vysoký obránce a přesně někoho takového se silnou hlavou potřebujeme, v tomto směru
máme pouze Filku. Je to dvacetiletý kluk, byl zatím na jednom tréninku a proti Vrchoslavicím odehrál kvalitních pětačtyřicet minut
ve druhém poločase,“ představil
novou tvář pivínský kouč Jaroslav
Svozil.
(jim)

mické hry byly výborně zorganizované a byla to dřina vybojovat pro
školu medaili,“ oddechl si Šteigl.
O den později zvládla Univerzita
Palackého ve skupině výsledkem
1:0 souboj s Ostravskou univerzitou
a 5:1 zdolala ústeckou Univerzitu
J. E. Purkyně. Nevyšlo to až ve finále proti VŠE Praha, její výběr dal tři
branky, zatímco poražení skórovali jen
jednou. „Medailí si na akademických
hrách cením opravdu hodně. Nikdy
předtím jsem neměl možnost být na
něčem takovém a při první účasti
hned dvě medaile. Škoda jen prohraného finále ve velkém fotbale, tam
jsme měli rozhodně na víc,“ hodnotil
vystoupení Aleš Rus.
Při první medaili se podle něj mohlo projevit, že se svými spoluhráči hraje univerzitní futsalovou ligu, v případě velkého
fotbalu už to tak jednoduché nebylo, ale
spousta hráčů nastupuje právě v Moravskoslezské fotbalové lize. „Celá akce
byla parádní, Olomouc jako pořadatelské město se toho zhostilo velmi dobře
a člověk si připadal jak na nějaké malé
olympiádě,“ podotkl Rus. A nemusí to
být konečná, díky výsledkům by se mohla rýsovat možnost reprezentovat celou

republiku na univerziádě. „Budou probíhat přípravné reprezentační kempy, kde
si budou zvát hráče. Při troše štěstí by se
splnil můj sen hrát za Českou republiku
se vším všudy, byť akademickou, ale to
je ještě těžká cesta,“ pousmál se nadějný
obránce prostějovského 1.SK, které v letošním ročníku vévodí MSFL.
Velké nadšení bylo cítit i z třetího
do party, šikovného záložníka Zdeňka Fládra. „Medailí si vážím hodně,
přece jen mít dvě za čtyři dny, to se
často nepoštěstí. Navíc v konkurenci
nejlepších domácích vysokých škol,“
usmíval se hráč, kterého ve středu
pole zaučuje někdejší sparťanská
hvězda Lukáš Zelenka. „Akademické hry jsou super nápad, je to takové
zpestření studia během celého akademického roku. Škoda jen, že se nepřišlo podívat více diváků, z tohohle
pohledu je to trošku zklamání. Ale
jinak vše bylo super, všichni jsme si to
užili,“ dodal Fládr. Student druhého
ročníku Fakulty tělesné kultury uznal,
že ve futsale trošku přálo štěstí při losu
v podobě krapet slabší skupiny, i tak si
to ale museli uhrát sami. „V semifinále
jsme se lépe popasovali s penaltami
a ve finále už to byl tvrdý oříšek. Fut-

Za trenérského dohledu Radima Weissera (zcela vpravo) a přispění čtveřice odchovanců 1.SK Prostějov se podařilo výběru Univerzity
Palackého získat fotbalové stříbro.
Foto: Facebook

salisté z Plzně nám moc šancí nedali
a zaslouženě zvítězili,“ hodnotil hráč,
která v létě už byl jednou nohou ve
druholigovém Znojmě. Naopak
ve fotbale to byla trochu jiná káva.
„Měli jsme tým postavený z hráčů

nastupujících ve třetí lize, a tak jsme
lehce pokukovali po zlaté medaili.
Bohužel ve finále jsme to nezvládli
a prohráli,“ trochu smutnil Zdeněk
Fládr. I on si užíval toho, že se v mužstvu sešli hned tři hráči z prostějov-

ské líhně. „S Honzou už se po jeho
odchodu do HFK tolik nevídáme,
ale s Aldou nastupuji pravidelně ve
všech zápasech, takže jsme na sebe
zvyklí a víme co čekat jeden od druhého,“ liboval si.
(jim)

TROFEJ PRIMÁTORA pro olomouckou Sigmu
Elévové „eskáčka“ skončili v Čechovicích třetí

ČECHOVICE O posledním srpnovém víkendu hostilo čechovické hřiště již VII. ročník turnaje
fotbalových přípravek „O pohár
primátora města Prostějova“. Tentokrát obsahovala startovní listina
jedenáct družstev. „Na poslední
chvíli bohužel zrušil svoji účast
jeden slovenský tým. Jinak se
účastnily celky z celé Moravy,“ informoval Večerník Josef Sklenář,
sekretář pořádajícího klubu.
Jako tradičně objednali organizátoři
z TJ Sokol Čechovice nádherné počasí a tak nic nebránilo pohodovému
průběhu. „Slavnostní zahájení proběhlo v osm hodin. Všechny účastníky přivedly před hlavní tribunu BOHUNKY, mažoretky z Bohuňovic,“
popisoval s úsměvem Sklenář.
Sázka na vítěze bývá v nejmladších
fotbalových kategoriích hodně ošid-

nou. Největší favorité se začali krystalizovat až po zápasech v základních skupinách. V „áčku“, ve kterém
se představily domácí Čechovice,
byl jednoznačným dominátorem
Vyškov. „Do semifinále ho doprovodil ´modrý´ výběr 1. SK Prostějov.
V ´béčku´ pak potvrdila svou kvalitu olomoucká Sigma, společně s ní
šel do bojů o medaile ´bílý´ výběr
„eskáčka“. Domácí soubor se propracoval do skupiny o 5. - 8. místo.
Přestože měl Prostějov v semifinále
oba své celky, do finále se nedostal
ani jeden - modří podlehli Sigmě
2:4, bílí pak nestačili na Vyškov - 1:2.
V závěrečném souboji pak kralovala
olomoucká Sigma, která získala po
výsledku 3:0 hlavní trofej. V duelu
o třetí místo se radovalo ´bílé´
eskáčko, když zvládlo lépe penaltový
rozstřel.

Gratuloval primátor

Osobní účastí na slavnostním vyhlášení
dodal celému turnaji punc tehdejší primátor Statutárního města Prostějova
Miroslav Pišťák, jenž společně s šéfem
místního klubu Jirkou Jančíkem předával nejlepším týmům a jednotlivcům
hodnotné ceny. „S průběhem turnaje
jsme velmi spokojeni. Organizačně
klapalo vše na jedničku a rád bych touto
cestou všem, kteří se podíleli na přípravě turnaje, ještě jednou poděkoval,“ neskrýval spokojenost Jiří Jančík a pokračoval: „Poděkovat musím samozřejmě
městu Prostějov a panu Pišťákovi, jenž
převzal nad tímto turnajem záštitu.
Dále pak nesmím zapomenout na Olomoucký krajský fotbalový svaz, FAČR a
601. skupinu speciálních sil. Pevně věříme, že za rok podobnou mládežnickou
akci uspořádáme znovu.“
(zv, js)

Vítězný tým olomoucké Sigmy společně s primátorem Miroslavem Pišťákem.
Foto: archív TJ Sokol Čechovice

jak to všechno dopadlo...
Konečné pořadí: 1. Sigma Olomouc, 2. MFK Vyškov, 3. 1.SK Prostějov „bílí“, 4. 1.SK Prostějov „modří“, 5. FK Nové Sady, 6. Jiskra Rýmařov,
7. FK Hodonín, 8. Sokol Čechovice, 9. 1.FC Viktorie Přerov, 10. Sokol
Dub n./M., 11. FC Kuřim.
Nejlepší hráč:
Andres Martinez - MFK Vyškov
Nejlepší brankář: Jakub Zavadil - FK Hodonín
Nejlepší střelec: Kryštof Prokeš - MFK Vyškov

Jan Bárta exkluzivně: „Na dráze jsem testoval kolo na časovku“
Grand Prix Prostějov si nenechala ujít ani současná česká silniční hvězda
PROSTĚJOV Přibližně
měsíc po svém dojezdu na slavné ChampsÉlysées coby celkově
pětadvacátý jezdec letošního pořadí Tour de
Jiří
France zavítal Jan Bárta
MOŽNÝ
na Hanou. Třicetiletý rodák z Kyjova a čtyřnásobný časovkářský mistr republiky závodící
za tým Bora-Argon nyní směřuje přípravu ke světovému šampionátu v Severní Americe, ale vyhradil si čas rovněž na návštěvu
Grand Prix Prostějov v dráhové cyklistice, aby pozitivně naladěn
a s úsměvem od ucha k uchu trpělivě podepisoval kartičky a fotil
se se svými fanoušky. Mimo jiné také souhlasil s krátkým rozhovorem pro čtenáře Večerníku, kterým se tak ještě jednou vracíme
k ojedinělé cyklistické události...

exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

●● Co vás přivedlo sem do Prostějova?
„Abych řekl pravdu, tak jsem tu asi
poprvé, jinak tu jen projíždím po
dálnici. (smích) Pracuje tu ale reprezentační trenér Tomáš Konečný
(hlavní trenér SKC TUFO Prostějov pozn. red.) a potřebujeme se domluvit ohledně zbývajících týdnů před
mistrovstvím světa, protože budu
po závodech v Kanadě zůstávat v zá-

moří, kde strávím další měsíc. Takže
doladit nějaké detaily.“
●● Přijel jste během Memoriálu
Otmara Malečka, jak si rozumíte
vy a velodrom?
„Já jsem na dráze nikdy nezávodil,
pouze jsem na ní testoval kolo na časovku. Jezdil jsem na kole s pevným
převodem a to klopení je takové
zvláštní, než si na to člověk zvykne,
pak už je to lepší. Ale závody bez

brzd jsou zase ještě něco trochu jiného.“
●● Takže od začátku své kariéry
soutěžíte pouze na silnici?
„Dá se to tak říct. Když jsem začínal, tak jsem jel několik závodů na
horském kole, ale neměl jsem moc
velký úspěch. Jednou jsem namotal
šaltr (zadní přehazovačka - pozn. red),
jednou jsem zohnul placku (přední
přehazovačka - pozn. autora), jednou
jsem přeletěl přes řídítka a ohnul vidlici, takže jsem říkal, že je to akorát
škoda materiálu.“ (smích)
●● Na silnici se vám zatím daří vyhýbat větším karambolům?
„Řekl bych, že se snažím jezdit v
rámci možností bezpečně. Každý
závodník samozřejmě padá, protože
není možné se tomu vyhnout, ale
těžší pád jsem měl jen jednou, kdy
mi dělali punkci kolene a měl jsem
tam deset stehů, stále to jde vidět
(ukazuje na nohu). To je asi nejtěžší
zranění, co jsem měl, nic extra vážného.“
●● Přichází silniční šampionát
v americkém Richmondu. S jakými ambicemi na něj odjíždíte?

„Na mistrovství světa budeme mít
silný tým, mělo by nás tam startovat šest, takže zajištění budeme mít
maximální. Můj vrchol by měl přijít
v časovce, tam bych se chtěl dostat
minimálně do desítky. Ale mým cílem je zlepšit svůj nejlepší výsledek
v podobě sedmého místa.“
●● Co vás čeká před tímto vrcholem sezony?
„Budou to již zmíněné závody v Kanadě, konkrétně Alberta, Quebec
a Montreal. A pak přijde na řadu
očekávané mistrovství světa v Americe.“ (šampionát odstartoval koncem
uplynulého týdne - pozn.red.)
●● Jsou podniky v zámoří o dost
jiné než v Evropě?
„Co je jiné, tak ve městech i mezi
nimi jsou silnice hodně široké a
téměř bez zatáček. U nás se trať
kroutí doprava, doleva, ale tam jedete pořád rovně.“
●● Takže je to bezpečnější?
„Když jsou silnice širší, tak se to může
zdát bezpečnější, ale na druhou stranu v Kalifornii si pamatuji, že tam
měli uprostřed silnice místo čáry
kovové cvoky, čímž byla vozovka

rozpůlená. Viděl jsem tak, jak jeden
oto šel
závodník po přejezdu přes toto
k zemi. Uvidíme, jak to bude vypadat přímo v Richmondu, je too tam
ale prostě jiné...“
●● Letos máte za sebou mimo
jiné start na Tour de France, jakou
upení
máte radost ze svého vystoupení
na slavném závodě?
„Jsem spokojen, celkově pětadvacáté místo je výborné, s tak
ni nevysokým umístěním jsem ani
počítal. Snažil jsem se útočit hned
tokům
první týden a pak jsem se díky útokům
ko. Ty
v horách posunul takto vysoko.
tři týdny jsou strašně dlouhé a člověk
málně
se musí snažit každý den maximálně
ace je
odpočinout, právě regenerace
hlavním klíčem, abyste zůstal aspoň
ečném
m
trochu použitelný v tom závěrečném
týdnu.“

“

Foto: Jiří Možný

Na mistrovství světa budeme mít
silný tým. Můj vrchol by měl přijít
v časovce, tam bych se chtěl dostat
minimálně do desítky.
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Zdeněk
VYSLOUŽIL
OTASLAVICE Jasno už v poločase! Z pohledu četných brodeckých fanoušků proběhlo očekávané derby až příliš šokujícím
způsobem. Domácí nováček
Přeboru OFS Prostějov svého odvěkého rivala vyřídil v sobotním
odpoledni neskutečným způsobem.Běhemúvodnípětačtyřicetiminutovky nasázeli Otaslavičtí
čtyři branky a nádavkem spálili
několik dalších loženek. Hostující
soubor vypadal po celých devadesát minut jako parta divadelních ochotníků, snažících se napodobit nejpopulárnější sport
zvaný fotbal. Po place se bezcílně
potulovalo jedenáct individualit,
které se na trávníku viděly jakoby
poprvé v životě... Nakonec jejich
nepovedené představení skončilo pětibrankovým výpraskem,
jenž byl ještě mírným rezultátem
jednoznačné režie!
Stav pøed výkopem
Přestože se v tabulce nejvyšší okresní soutěže nacházeli níže, do utkání
šli rozhodně ve větší pohodě borci
domácích Otaslavic. Hřát je mohlo
předchozí penaltové vítězství v Přemyslovicích, ale hlavně solidní herní
projev, kterým se doposud v sezóně
prezentují. Oproti tomu Brodečtí neprožívají nadvakrát úspěšné období.
Po slibném rozjezdu se v posledních
kolech stávali spíše příjemným tréninkovým sparingpartnerem svých
sokůů. V minulém kole inkasovali
na domácí půdě pětku od Vrahovic,
předtím trojku v Němčicích nad Hanou, výjimkou byla plichta s Horním

Štěpánovem, které však předcházel
další domácí kolaps se Skalkou...

OTASLAVICE Je jako Lafata.
Patří k vyhlášeným střelcům,
každý soupeř o něm ví, přesto
mutotamstálepadá.Naposledy
se o střeleckém čichu Michala
Kalába (na snímku) přesvědčili
sousedé z Brodku u Prostějova.
Rychlonohý levák si udělal
z hostující obrany doslova trhací
kalendář a nasázel rivalovi hattrick. Navíc ještě několik dalších
loženek spálil, zkrátka měl svůj
den. Večerník se jej ptal v pozápasovém interview.
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Vývoj zápasu
Rivalské derby dostalo od začátku až nečekaně jednostranný ráz. Hned z prvního
útoku mohli domácí skórovat, ale sólový
nájezd Kalába stačil Fürst zlikvidovat. Dalekonosný pokus Pavla Kaplánka, jenž si
všimnul vysoko postaveného Fürsta, pak
proletěl těsně nad svatyní hostů. Otaslavičtí se nakonec dočkali po čtvrthodině
a celkový obraz hry by se dal popsat
jednoduše. Zatímco domácí borci hráli
přímočaře a bez zbytečných komplikací,
Brodečtí chtěli předvádět fotbal, k němuž
však neměli předpoklady... Bohužel jim
totiž nedošlo, že se jedná o kolektivní hru,
při které se musí spolupracovat a hlavně
přesně přihrávat. Tato parodie byla vítanou vodou na otaslavický mlýn, jenž
zamlel naplno v závěru půle. V krátkém
časovém sledu vstřelili domácí tři branky
a bylo zameteno. Žádná změna v herním
projevu hostů nenastala ani po pauze a tak
bylo jen otázkou, kolik branek ještě domácí chaotickému soupeři nasypou. Díky
vlastnístřeleckénemohoucnostitobylauž
pouze jediná, i když například loženky Rušila, Kalába, Koudely či opět Rušila, byly
z kategorie stoprocentních. Brodeckou
nemohoucnost pak dokladoval v úplném
závěru Tomáš Bureš, jenž svůj sólový únik
zakončil slabou střelou mimo tři tyče.

Hostující obrana nechávala svého gólmana často na holičkách.
Foto: Zdeněk Vysloužil
událo za prvních pětačtyřicet minut
a místní fanoušci marně vzpomínali, kdyže úhlavní sok prohrával takovým rozdílem. „Tak slabé Brodek sem eště nikdá
neviděl,“ poznamenal například jeden
z fanoušků důchodového věku. Víra
v obrat nelítostného kormidla dějin sobotního mače opustila hostující partu
krátce po nástupu do druhého dějství.
V krátkém časovém sledu dokázali zazdít
tutovky Rušil, Kaláb a Koudela. Záložní
řada hostů jakoby neexistovala a na svatyni nebohého Fürsta se hrnul jeden útok
za druhým. Z mnoha zajímavých situací
však domácí dokázali zužitkovat pouze
jedinou. Pětadvacet minut před koncem
se v dalším zmatku v hostující defenzívě
trefil se štěstím Šubrt a uzavřel tak konečné skóre až nečekaně jasného duelu.

Zásadní okamžiky

néra se ujal role hlavního kouče vedoucí Jiří Hon. Jeho premiéra v roli
lodivoda skončila více než úspěšně.
Pětibrankový výprask největšího
rivala v Otaslavicích, to byl šok!
„Vehrát pět nola s Brodkem, to si
nepamatojo,“ potvrdil další z letitých
pánů v hledišti.

Atmosféra støetnutí
Na to, že se jednalo o souboj dvou
sousedících obcí, byl v ochozech velký klid. Zapříčiněno to bylo hlavně
bezkrevným výkonem hostů, kteří
své fanoušky totálně zklamali. Ti byli
představením svých oblíbenců natolik zaražení, že ani neměli chuť odpovídat na posměšné narážky navýsost
spokojených Otaslavičáků...

Zdeněk Vysloužil

●● Jednoznačná výhra v derby
s Brodkem, co vy na to?
„Samozřejmě, že jsme chtěli vyhrát,
ale takový výsledek je i pro nás velkým překvapením. Nečekali jsme tak
jednoznačný průběh.“
●● Prakticky od první minuty jste
soupeře válcovali...
„Brodek mě celkem překvapil svou
pasivitou, vzadu jim to celkem skřípalo. Tím se nám otevíraly možnosti
chodit do brejků, kterých jsme využívali, navíc jsme i proměňovali šance.“
●● Sám jste dal tři branky, takže
spokojenost?
„Já jsem tam od toho, abych ty góly
dával... (úsměv) Dal jsem tři, to je krásný pocit! Jen doufám, že mi to bude
takhle střílet dál.“

Po dvou letech v poháru se Zlínem, teď už prvoligovým..

Neoddiskutovatelným králem utkání
byl domácí útočník Michal Kaláb.
Rychlonohý forvard se smrtící levačkou
si s obranou Brodku dělal doslova, co
chtěl. Nejenže sám vstřelil tři branky, ale
své spoluhráče i příkladně dirigoval.
Jeho roli mu ale značně usnadnila i hodně ‚volná obrana naprosto rozebraného
soupeře.

Foto: Zdeněk Vysloužil

●● Ruku na srdce, mohlo jich být
víc…
(úsměv) „Ano, víc jich opravdu být
mohlo. Já jsem ale rád i za ty tři a hlavní je, že jsme vyhráli - pět nula.“
●● Měli jste vůbec v nějakém letošním zápase tolik tutovek?
„Letos ještě ne. Byl to v dosavadním průběhu sezóny první takhle jasný zápas.“
●● Jako nováček se pohybujete ve
středu tabulky, čekali jste to?
„Velkou motivací pro nás byl právě
dnešní zápas, chtěli jsme vyhrát, abychom se posunuli právě před Brodek.
Zatím u nás panuje spokojenost.“
●●Odzačátkusezónyjstenehrálišpatně, ale něco vám pořád chybělo…
„Třeba s rezervou Určic jsme předvedli
pěkný fotbal, ale dostali pět gólů... To
samé nás potkalo v Prostějově na Hané.“
●● Co jste změnili?
„Trochu jsme přeházeli sestavu a více
se začali soustředit na obranu. Myslím, že už nám to v posledních zápasech celkem funguje.“

Zajímavost duelu
Slušný záskok. Při nepřítomnosti
dovolenkujícího se hlavního tre-

Pozápasové hodnocení trenérù
Jiøí HON – TJ Sokol Otaslavice:
„Zápas se musí hodnotit krásně, pět nula je fajn, ne?
(úsměv) Hlavní bylo, že se kluci sešli kompletní. Kaláb
tři góly, nevidím chybu. Je vidět, že se naše hra zlepšuje.
Více to taháme po stranách, dokážeme využít volných
prostorů. Takový výsledek jsme ale nečekali ani ve snu.
Počítali jsme s vyrovnaným zápasem, plus mínus gól.
Takto drtivou výhru asi pořádně zapijeme, oslavit se to
musí.“ (smích)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PROSTĚJOV Je tomu téměř přesně
pětadvacet měsíců, co se prostějovský fotbal potkal s tím elitním zlínským na soutěžní úrovni. Jisté odlišnosti tady ale jsou. Tenkrát to bylo ve
druhém kole Poháru FAČR a Zlín se
potácel na chvostu druhé ligy. Nyní
se tak stane už ve třetím kole nově pojmenovaného MOL Cupu a Fastavu

Pøemysl SLOUKA – TJ Sokol Brodek u Pv:
„Hodnotí se mi to velice špatně. Jedná se o druhý zápas
v řadě, kdy jsme prohrávali po půli nula čtyři. Nemám
zkrátka slov! Chybí tam důraz, nasazení, zkrátka odevzdaný zápas! Navíc to nas.. dvakrát, když se takhle předvedeme
v derby. Herně jsme se drželi tak prvních patnáct minut,
pak jsme dostali po chybě gól, přišly další a už nemělo cenu
ani se rozčilovat. Nejhorší je, že jsme postavili prakticky to
nejsilnější, co máme. Možná by měl přijít jiný trenér, aby dal
klukům impulz. Já opravdu nevím, jak z toho ven...“

RNPÊUXÆUNQXQCUVąGNEK/CTVKPW5WUQXKRąÊ
WOÚX¾MQRCéM[
(QVQ6QO¾w-CN¾D

elu. „Jestli dáš dnes gól, budu ti celý týden
umývat kopačky,“ prozradil František Jura
a ještě netušil, co ho doopravdy čeká.
Po zápase nemrkl brvou, sbalil kopačky a uničovská umývárna zažila něco,
co pravděpodobně ještě nikdy v historii... A protože Večerník byl u všech
zásadních událostí uplynulého týdne,
můžete nahlédnout přímo do klubové
„kuchyně“. A bavte se!

výhrou
na soupeře a obrana udělala dvě fatální chyby. V prvním případě nechala při rohovém
kopu samotného Suse, ve druhém se nechal Uvízl obrat o míč a flagrantním faulem
v šestnáctce způsobil penaltu a mohl být
strašně rád, že za něj nebyl vyloučen.
Největší konkurenty v čele soutěže tedy
„eskáčko“ v náročném týdnu obralo o
body, další týmy z vrchních pater tabulky ho ještě čekají. Kromě Kroměříže
o víkendu ještě čeká měření sil s Vyškovem a rezervou Zlína. Nezbývá než
doufat, že výjimečná série ještě zdaleka
nekončí...
(tok)

1.SK PROSTĚJOV NADÁLE

BEZ PORÁŽKY. PROČ?
Osm zápas bez porážky! Od novodobého znovuzrození prostějovského fotbalu před pěti lety jde o nevídanou sérii, která má za následek
jasné vedení v průběžné tabulce třetiligové soutěže, a to dokonce o čtyři
body před nejbližším pronásledovatelem. V čem tkví tajemství úspěchu
svěřenců trenéra Jury?

Tomáš KALÁB
TJ Sokol Otaslavice

5 :0

Řekněme na rovinu, že „eskáčko“
má v celé soutěži dva nejlepší hráče
na klíčových postech. Tím prvním je
kapitán, útočník a výborný střelec
Karel Kroupa, tím druhým pak stoper Martin Sus. Zatímco Kroupa
se ujal dvojjediné role lídra týmu
a střelce důležitých branek, Sus

TJ Sokol Brodek u Prostějova

7. kolo Sportika II. třídy OFS Prostějov
Gerneš

Ruszó

Zatloukal
M. Kaplánek

Jiří

Přemysl

HON

SLOUKA

Vogl

KOMENTÁØ

Gamberský
Král

T. Bureš

P. Kaplánek

Fialka
Fürst

Koudela
Šimeček

Šubrt
Kaláb

Soldán

Krejčí

Hrazdíra
M. Bureš

Liška

Zbořil

Rušil

Branky: 17., 40. a 43. Kaláb, 36. Koudela, 70. Šubrt
Střely na branku:
Rohové kopy:

11
2

Střely mimo branku:

OTASLAVICE

7

5 :0

BRODEK U PV

Branky: -

( 4 :0)

Střely na branku:
Rozhodčí: Němec - Weiser, Spurný

Diváků: 100

Rohové kopy:

3
4

to šlape i v nejvyšší fotbalové soutěži,
byť naposledy prohráli s pražskou
Slávií. Už zítra však dojde na moravský souboj, výběr kouče Páníka totiž
míří na Hanou! Výkop je 22. září
v 16:30 hodin.
Po administrativním postupu do Synot
ligy, kdy Zlín nahradil Varnsdorf, který
se vzdal tohoto práva, začali „Ševci“ jako

za baťovských dob. Jednogólovým stehem sešněrovali venku Bohemians 1905
i doma Jihlavu a rázem byli v čele tabulky.
Do reality je vrátila Sparta a v následujícím
venkovním utkání i Mladá Boleslav, kde
žlutomodří prohráli rozdílem třídy. Baník a
Zbrojovka si ovšem ze zlínské Letné neodvezli ani bodík, to se podařilo až uplynulou
sobotu Slavii.

„Nejlepší roky kariéry,“ vzpomíná na Zlín

Osobnost utkání

Děravý střed brodecké obrany. Právě tímto koridorem pronikali domácí hráči jako
nůž máslem. První branka padla po prohraném souboji Gamberského s Kalábem - 1:0. Druhý gól padl po dalekonosném autu, jenž hlavou přizvedl nikým
neatakovaný Koudela tak, že zapadl do
sítě - 2:0. Třetí branku pak vstřelil opět po
samostatném úniku přes neexistující stopery Kaláb (3:0) a stejný hráč zanedlouho završil brodskou zkázu svým třetím
zápasovým gólem, když se vecpal před
stínujícího obránce a z voleje usměrnil do
sítě přesný z pravé strany - 4:0. To vše se

Střely mimo branku:

Žluté karty: 22. Šubrt

Žluté karty: 33. Zbořil

Střídání: 65. Šatný za Rušila, 74. Hladík za Kalába, 81. Skalický za P. Kaplánka, 85. Vlachynský za Šubrta

Střídání: 46. R. Piňos za Gamberského, 52. Fedytnyk za Krejčího, 82. Typner za Zbořila
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A VTÍPKŮ... ZÍTRA VŠICHNI NA ŠLÁGR PODZIMU:

„Vzadu jim to celkem skřípalo“,
OTASLAVICE
DEKLASOVALY
PRACHBÍDNÝ
BRODEK
Sousedské derby ovládl jednoznačným způsobem nováček
usmíval se Michal KALÁB
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
PORTÁŽ

Pondělí 21. září 2015
www.vecernikpv.cz
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tvoří pevnou hráz, přes kterou
soupeřovi forvardi přecházejí jen
velmi těžko. Vyhrává většinu hlavičkových soubojů a jeho přehled
ve hře usnadňuje hru spoluhráčům,
především kolegovi Aleši Rusovi.
Významnou edukační roli přímo
na hřišti plní konečně také Kroupa,
který spoluhráčům okamžitě glosuje herní situace.
Druhou zásadní rolí je zvýšená
konkurence v týmu, která tady
v posledních sezónách nebyla. Na
lavičce sedí kvalitní hráči, kteří mají
motivaci vydat ze sebe to nejlepší.
Langer po střídání rozhodl zápas
s Třincem, Machálek s Břeclaví a ve
Vítkovicích, kvalitu mají Petržela
i Sečkář. Mládežnický fotbal produkuje nadějné odchovance a toto
úsilí teď začíná nést první
ovoce.
Je to už dlouhých tucet let,
co byl prostějovský fotbal v širším povědomí.
Přejme si společně, ať
se o tomto sportu v souvislosti s naším městem
opět pochvalně mluví.

Ivo Zbožínek a tipuje postup Fastavu
PROSTĚJOV Za svou kariéru nastřádal více než stovku prvoligových
startů a největší porci z toho absolvoval v dresu Zlína. Řeč je o prostějovském odchovanci Ivo Zbožínkovi, jenž je asi nejpovolanější osobou
z regionu, která by se mohla ke zlínskému fotbalovému klubu vyjadřovat. Večerník proto vytáhlého
stopera oslovil o pár postřehů před
zítřejším pohárovým soubojem...

Zdeněk VYSLOUŽIL
rrIvo, co vy na to, když se řekne Zlín?
„Asi nejlepší fotbalové roky mé kariéry! Strávil jsem tam pět let a mám jen
dobré vzpomínky.“
rr Sledujete úspěšné účinkování
Zlína v Synot lize? A překvapily vás
jeho výsledky?
„Myslím, že překvapily asi všechny, co
se o fotbal zajímají. Já viděl Zlín na jaře
v Olomouci ještě ve druhé lize, ale to

už hráli kluci dobře. Postoupili sice až
ze třetího místa, ale zaslouženě. Já jim
přeju a fandím.“
rrPřijdete se v úterý podívat?
„Pokud se nic zásadního nestane, neměl bych v hledišti chybět.“ (úsměv)
rr Kolik znáte hráčů ze současného
kádru Zlína?
„Už jich tam moc není. Znám ale
spoustu lidí z vedení a těch, co patří k
týmu. Rozhodně si s nimi rád popovídám.“
rr Komu budete v pohárovém zápase fandit?
„Víceméně mi to je jedno. Pokud by v dalším kole přijel do
Prostějova další ligový soupeř,
bylo by to dobře. Na druhé straně fandím i Zlínu. Budu takový
rozpolcený, nechám se překvapit..“
(pousměje se)
rrA váš tip?
„Myslím, že postoupí Zlín.“

Y]½MHPQÅ]½SDV\SRK½URYÙFKVRNÕ
Zlín – Prostějov
Prostějov – Zlín
Prostějov – Zlín
Zlín – Prostějov
Prostějov – Zlín
Zlín – Prostějov
Zlín – Prostějov
Prostějov – Zlín
Prostějov – Zlín
Zlín – Prostějov

1:1
2:2 (pen. 0:3)
0:3
2:1
0:0
3:1
2:1
1:0
0:1
2:1

přátelský zápas
Pohár ČP 2013/14
2. liga 2001/2002
2. liga 2001/2002
2. liga 2000/2001
2. liga 2000/2001
2. liga 1999/2000
2. liga 1999/2000
2. liga 1998/1999
2. liga 1998/1999

28.2.2015
20.8.2013
13.4.2002
8.9.2001
26.5.2001
21.10.2000
8.4.2000
4.9.1999
22.5.1999
31.10.1998

Celková bilance z pohledu Prostìjova:

]½SDV\ YÙKU\ UHPÉ]\ SURKU\ VNÏUH
10
1
3
6
8:17
Během letní přestávky zlínský kouč
Bohumil Páník posiloval kádr vytipovanými hráči. Jako brankářská jednička se
vyprofiloval Tomáš Holý, jmenovec
slavného dětského herce, který přišel na Letnou na hostování z Letné - tedy té pražské. Ze Slavie je
ve Zlíně taktéž na hostování
záložník Koreš, z Karviné se
po osmi letech vrátil další
záložník Janíček a z hostování ve Zbrojovce talentovaný obránce Jugas. Z
NK Istra se po roce vrátil
do bývalé obuvnické metropole
chorvatský forvard Marko Jordan.
Obvyklá sestava Zlína je: Holý - Pazdera, Jugas, Hájek, Matejov (Hubáček) (Vukadinovič), Živulič, Janíček, Živulič,

Koreš (Bartolomeu) - Poznar, Železník.
Dá se ale očekávat, že v Prostějově dostanou šanci i hráči z lavičky jako Holík,
Motal či Jordan.
Coby prvoligový tým vstoupil Zlín do poháru až ve druhém kole, v němž si s chutí
zastřílel v divizních Velkých Karlovicích beskydskému mančaftu nadělil šestku.
Zapátrejme ještě trochu v historii vzájemných fotbalových kontaktů Prostějova a Zlína. Když nepočítáme zimní
přípravný zápas, v němž podle slov asistenta trenéra eskáčka Romana Popelky
zachránil naše fotbalisty od prohry zoufalý terén, datují se pravidelné souboje
do druholigových dob na přelomu tisíciletí. Hanáci mají na svém kontě jediné
vítězství 1:0, které se zrodilo v září 1999.
Přibude po šestnácti letech další? (tok)

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

pøipravujeme pro vás:
ƔƔvíce informací
ƔƔYtFHRKODVĤ
ƔƔYtFHIRWRJUD¿tYLGHt

„Eskáčko“ se opět „kouslo“ a ve Vítkovicích opět otočilo výsledek!
SK Un
1.SK Pv

0:1

UNIČOV Ve vzájemných soubojích
v tomto kalendářním roce příliš gólů
nepadalo a i v případě utkání sedmého
kola MSFL začalo být brzy zřejmé, že
jeden jediný může rozhodnout. A tak
se i stalo, tento okamžik přišel. Necelou čtvrthodinku po začátku druhé
půle se při rohu „zpoza buku“ vynořil
Martin Sus a rozjásal celou hostující lavičku. Těsné vedení mohl zvýšit Kroupa, ale penaltu tentokrát neproměnil.

původní zpravodajství
pro Večerník

Tomáš KALÁB
Hned po úvodním hvizdu se k teči před
Kofroněm dostal Komenda, poplach ale
prostějovská obrana vyhlašovat nemusela. To konečně nemusela činit následující

půlhodinu, kdy se domácí téměř k ničemu nedostali. Ve finále lze ovšem to samé
říci o Hanácích, kteří sice měli jasnou převahu a balón pod kontrolou.
Z větší vzdálenosti to zkoušel aspoň Binar, jednou ale mířil vedle a těsně před
přestávkou jeho dalekonosnou střelu
vytěsnil Kofroň na roh. Na druhé straně
se před odjezdem za reprezentačními
povinnostmi v malém fotbalu činil Koudelka - jeden jeho pokus ale zblokovala
obrana, další střela směřovala nad břevno
domácí svatyně. Lepší mušku si nepřivezl
ani Fládr.
Chvíli po návratu z kabin volil Koudelka zbytečně o jednu zasekávačku navíc,
takže zblokovaná střela Uvízlovi starosti
nenadělala. Na druhé straně Binar po
Koutkově nabídce mířil nad branku, aby
z protiútoku naservíroval Kroupovi pěkný přízemní centr Langer, prostějovský
kapitán však na bližší tyči netrefil branku.
Až po Fládrově rohu se do vzduchu zavěsil Sus a rozvlnil síť za Uvízlem – 0:1.
V euforii z gólu div že nesvlékl dres...

Blízko vyrovnání byli domácí asi dvacet
minut před koncem, když Jeřábkovu
střelu Kofroň vyrazil před sebe a před
dobíhajícím Komendou odkopla obrana
míč na roh. Na druhé straně byl v ideální
pozici Koudelka, balón ale minul spojnici
břevna a tyče. Vzápětí snad pověstný krůček chyběl Komendovi k tečování míče
putujícím napříč prostějovskou šestnáctkou.
Sedm minut před koncem nezpracoval
dobře Uvízl malou domů od Vejvody,
u brankové čáry jej obral o míč Nekuda,
kterého gólman stáhl na zem, za což se
obvykle naděluje bez milosti červená.
Uvízl dostal jen žlutou a vzápětí mohl
při tygřím skoku sledovat, jak se míč
z Kroupovy kopačky odráží od břevna
zpět do pole... První neproměněná penalta
po čtrnácti měsících prostějovské fotbalisty naštěstí nemrzela. Krče totiž vychytal
Kofroň, na druhé straně mohl zvýšit ještě
Nekuda. Skóre se už neměnilo, což platí i
o čtyřbodovém náskoku Prostějova v čele
MSFL před druhými Vítkovicemi.

Pozápasové hodnocení trenérù
Jiøí BALCÁREK
- SK Unièov:
„Na Prostějov jsme
byli myslím hodně
dobře připraveni,
protože jsem viděl
všechna
jejich
utkání. V první
čtvrthodině jsme
měli dvě šance, které měly skončit
gólem, když jsme vyvinuli tlak, který
přerušilo zranění Hrubého. Obraz hry
se poté vyrovnal a vše rozhodla individuální chyba po standardní situaci.
Měli jsme výslovně hlídat Nekudu,
Kroupu a Suse, což se nám nepodařilo.
Zbytek utkání byl už trochu nahorudolů, kdy jsme hráli už trochu na riziko
vzadu. Kluci zápas odmakali, neměli
jsme štěstíčko, naopak soupeř vyhrál
šťastně, mělo to skončit remízou.“

František JURA
- 1.SK Prostìjov:
„Troufnout si konstatovat, že jsme byli
lepším týmem. V prvním poločase jsme
byli jednoznačně lepší,
chyběla pouze finální
přihrávka. Potřebovali
jsme rychlejší centry a větší aktivitu.
Do druhé půle vstoupili domácí
odhodlaněji, ale postupem času jsme
hru srovnali, vstřelili potřebný gól
a zaslouženě vyhráli. Těší mě ta branka
po rohovém kopu, z této standardní
situace jsme gól dlouho nedali, takže
jsem rád, že to tam konečně spadlo.
Neproměněná penalta nás samozřejmě
mrzet mohla, ale byla to první za víc než
rok Kroupova angažmá, takže i to jednou přijít muselo.“ (pousměje se)

„STÁL JSEM TROCHU ZA BUKEM,“ USMÍVAL SE ŠIBALSKY SOBOTNÍ STŘELEC MARTIN SUS
UNIČOV - PROSTĚJOV Nálada v autobuse při návratu z Uničova
byla uvolněná. Na videu běžel opět film „Trója“, který nestačil
doběhnout při návratu z Vítkovic a i vzdálenost z Uničova byla příliš
krátká. Ještě na sedadle oslovil Večerník oba borce z moravské
metropole, zvláště co říci měl šťastný střelec Martin Sus, kterým nám
poskytl exkluzivní rozhovor!

Tomáš KALÁB
rr Byl ten gól jistým zadostiučiněním za vtípky uplynulého týdne?
„Dá se říci, že ano, dostal jsem teď
zprostředkovaně pochvalu třeba i od

maminky Lukáše Petržely, což taky
potěší. Jsem samozřejmě rád, že to
takhle dopadlo.“ (úsměv)
rr Byl Uničov příjemnějším soupeřem, než ve středu Vítkovice?
„Z celkového pohledu ano, byť se

úplně na začátku také dostali do slibných šancí, balóny lítaly k nám do
vápna zprava, zleva. Nebylo to úplně
jednoduché, ale Vítkovice byly určitě trochu jiná „level“.“
rr Při brankové situaci jste asi
využil pozornosti, kterou na sebe
strhávají Kroupa s Nekudou?
„Říkal jsem si, že tentokrát si počkám
vzadu, aby si mě nikdo nevšiml, protože vždycky tam my hlavičkáři stojíme všem na očích. Navíc se ke mně
přidružil jiný hráč, který mě v ostat-

ních případech nebránil, a dal mi víc
prostoru. Pak už to bylo na mně.“
rr V závěru těžkého týdne panuje
určitě spokojenost...
„Je důležité, že jsme tyto dva těžké
zápasy zvládli, stálo při nás samozřejmě docela štěstí, ale to k fotbalu
patří.“
rr Bránit zlínské prvoligové forvardy bude asi jiná káva.
„Je pravda, že někteří toho teď v sobotu večer máme plné zuby. Zlín je
samozřejmě velkým favoritem, ale

nemuseli bychom mu postup přenechat úplně zadarmo. Uvidíme, jak to
dopadne.“
rr Z pohledu důležitosti bude asi
potřebné mít dostatek sil na sobotu proti Kroměříži?
„To ano, na druhou stranu představa
postupu do osmifinále poháru, kde
se třetiligové celky nevyskytují, je
lákavá. Motivace tedy určitě scházet
nebude, ale je pravda, že důležitější
je koncentrace na naši ligovou soutěž.“

36

navštivte stále více oblíbenější inter netové stránky www.vecernikpv.cz

fotbal
´
´
zapasove
´ˇ
menicko

MOL CUP:
3. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín (úterý
22.9., 16.30).
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
8. kolo: 1.SK Prostějov - Kroměříž (sobota 26.9., 16.00, rozhodčí:
Podaný - Polák, Horák).
SMOOS KRAJSKÝ PØEBOR:
Předehrávané 15. kolo, středa
23. září, 16.00: Kralice na Hané
- Určice.
8. kolo, sobota 26. září, 16.00:
Kralice na Hané - Medlov, Určice Jeseník.
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
8. kolo, sobota 26. září, 16.00: Řetězárna Česká Ves - Konice.
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
8. kolo, neděle 27. září, 16.00: Čechovice - Plumlov, Lipová - Lipník
nad Bečvou, Brodek u Přerova - Klenovice na Hané, Lutín - Mostkovice.
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
8. kolo, sobota 26. září, 16.00: Nemilany - Pivín, Kojetín „B“ - Nezamyslice, Přerov „B“ - Kostelec na Hané
(neděle 27.9., 14.00), Vrchoslavice Čekyně (neděle 27.9., 16.00).
1.B TØÍDA, SKUPINA „B“:
8. kolo, neděle 27. září, 16.00:
Otinoves - Hvozd (sobota 26.9.,
16.00), Protivanov - Paseka, Jesenec - Leština.
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U19:
8. kolo: 1.SK Prostějov - Kroměříž
(sobota 26.9., 10.15, Dorušák - Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U17:
8. kolo: 1.SK Prostějov - Třinec (neděle 27.9., 10.00, Hlubinka - Ol KFS,
Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA - U16:
8. kolo: 1.SK Prostějov - Třinec (neděle 27.9., 12.00, Ol KFS - Hlubinka,
Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - starší:
8. kolo: Vsetín - Čechovice (sobota
26.9., 10.15).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ - mladší:
8. kolo: Vsetín - Čechovice (sobota
26.9., 12.30).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
8. kolo: Konice - Šternberk (sobota 26.9., 10.00), Kostelec na Hané
- Nové Sady (sobota 26.9., 11.00),
Opatovice - Určice (sobota 26.9.,
16.00).
LION SPORT KRAJSKÁ
SOUTÌŽ - dorost:
8. kolo: Smržice - Dub nad Moravou (sobota 26.9., 10.45), Brodek
u Přerova - Protivanov (sobota 26.9.,
16.00).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV SPORTIKA II. TØÍDA:
8. kolo, sobota 26. září, 16.00:
Skalka - Zdětín (hřiště Klenovice na
Hané), Držovice - Haná Prostějov,
Čechovice „B“ - Určice „B“, Brodek
u Prostějova - Olšany, Přemyslovice Smržice (neděle 27.9., 16.00), Horní
Štěpánov - Otaslavice, Němčice nad
Hanou - Vrahovice (neděle 27.9.,
16.00).
III. TØÍDA:
8. kolo, neděle 27. září, 16.00: Protivanov „B“ - Čechy pod Kosířem (sobota 26.9., 16.00), Ptení - Bedihošť,
Tištín - Kostelec na Hané „B“, Kladky - Vícov, Dobromilice - Nezamyslice „B“ (14.00), Výšovice - Brodek
u Konice.
IV. TØÍDA:
8. kolo, neděle 27. září, 16.00: Biskupice - Brodek u Prostějova „B“, Želeč - Přemyslovice „B“, Plumlov „B“
- Pivín „B“, Tvorovice - Mostkovice
„B“, Pavlovice u Kojetína volno.

Pondělí 21. září 2015
www.vecernikpv.cz

I v Dolanech doplatily Určice na neproměňování šancí Jahl pálí dál, Lipová jede a radost rodiny
2
0
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URČ

DOLANY, PROSTĚJOV Třetí prohru v řadě, k tomu navíc prodloužení času bez vstřelené branky na více
než dvě stě minut si přivezli fotbalisté Určic z půdy Dolan. Nováček
krajského přeboru si hned v první
půli vytvořil několik vyložených
příležitostí, ani jednu z nich však nezužitkoval a po přestávce přišel dvojnásobný trest. Zatímco domácí se
tak před nadcházejícím dvoukolem
udrželi na šesté pozici, hosté klesli
na čtrnácté místo.

„Hráči na tuto soutěž mají, sráží nás ale
proměňování gólovek. Zpočátku mužstvo vždy zapne, pak je to ale katastrofa a je jedno, jak to točím,“ smutnil po
utkání viditelně rozladěný kouč Určic
Evžen Kučera.
Pro nedělní střetnutí učinil celkem
čtyři změny v základní sestavě, kdy
po domácí prohře 0:5 se Šumperkem
ponechal pouze na lavičce Kostelku,
Zabloudila, Suralu i Trajera, jejich
místa zaujali Števula, Zacpal, Plajner,
Zapletal. Ani tento tah ovšem nakonec
k bodům nevedl.
„Jediné pozitivum je, že mám stále dost
hráčů. Na tréninky chodí všichni a makají, snad tomu tak bude i dál, protože jedině
prací to můžeme zlomit. Když cvičíme

střelbu, tak jsou schopni trefit všechno,
bohužel v zápase je to jinak,“ uznal zkušený trenér, že na jeho hráče padla deka.
Dobrým příkladem nesprávného řešení situací byl právě duel v Dolanech.
„Opět jsme si za prvních třicet minut
vytvořili čtyři velké šance. Šli jsme sami
na brankáře, Gottvald dokonce dvakrát
pálil z malého vápna, ale trefil ležícího
gólmana. To už je nemohoucnost,“
kroutil hlavou Kučera.
Krátce po přestávce tak přišel trest,
domácí udeřili ze standardní situace.
„Na 1:0 jsme dostali po rohu, byl to gól
z ničeho. A po první inkasované brance
se naše hra sesypala a až do konce zápasu se nám nic nedařilo. Soupeř vyrostl
a my jsme naopak padli na hubu. Pro-

jevuje se, že je to již šestá porážka v sezoně,“ poukázal na bilanci 2-0-6 z osmi
dosud odehraných střetnutí.
A pojistku pak Dolany přidaly v poslední minutě, kdy už hostující tým vrhl
všechny síly do útoku. „To už byl vabank, Otu Cetkovského jsem vysunul
na hrot a hráli jsme jen na tři obránce.
Domácí šli tři na jednoho a Dominik si
centr srazil do brány,“ popisoval někdejší zadák pojišťovací trefu.
V tomto týdnu mají fotbalisté určického Sokola hned dvě možnosti
k nápravě. Již ve středu od 16 hodin
se v předehrávaném patnáctém kole
představí v Kralicích, o tři dny později, tedy netradičně již v sobotu odpoledne, přivítají doma celek Jeseníku.

Zatímco regionálnímu rivalovi se zatím
také moc nedaří a po teprve druhé výhře je dvanáctý, jarní vítěz „A“ skupiny
I.A třídy pokračuje ve vítězném tažení
a momentálně je druhý jen bod za vedoucím Medlovem.
„Když budeme proměňovat to, co si
vytvoříme, tak jsme schopni vyhrát.
Budu se dlouho zamýšlet, co na Kralice
vymyslet, každopádně tam ale jedeme
vyhrát, remíza pro nás nic neřeší. Vždy
to byly poměrně vyhecované souboje,
tak jsem zvědavý, jaké to bude tentokrát,“ těší se na soutěžní duel, k němuž
dojde opět po více než dvou letech.
Naposledy domácí prostředí neplatilo,
nejprve slavili Určičtí v Kralicích, posléze se role prohodily.
(jim)

Kralice vybraly Litovel a těší se na derby
2
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PROSTĚJOV Podle plánu! Minulý týden se kralický kouč Ivo
Gottwald nechal slyšet, že v zápasech se sobě rovnými začne jeho
tým sbírat body. Jak řekl, tak bylo.
Kraličtí dokázali zvítězit na hřišti
tabulkového souseda z Litovle a posunuli se do klidnějších vod. „Naší
výhodou bylo, že jsme vstřelili

první gól. Soupeř musel víc otevřít
hru, to byla voda na náš mlýn,“
usmíval se spokojeně Ivo Gottwald.
Jeho svěřenci rozhodli dramatický
zápas v úplném závěru, kdy vstřelili
dvě branky během pěti minut a hřál
je výsledek 2:4.
„Soupeř byl zpočátku hodně opatrný
a dával si pozor hlavně v obraně. Hru
otevřel až po inkasované brance,“
popisoval průběh Ivo Gottwald. Do
vedení poslal hosty Neoral, krátce po
půli pak přidal druhou trefu Kováč.
„Vše se vyvíjelo dobře,“ podotkl hos-

tující kouč. Tatran se však nadechl po
kontaktním zásahu Čepa a karty byly
stále otevřené. Domácí gól nastartoval
a zle na kralické dotírali. Odměnou
jim byla vyrovnávací branka Martin
Schöna deset minut před koncem.
Hostující soubor však našel pádnou
odpověď. Pět minut nato se podruhé
v zápase prosadil Martin Kováč
a čtvrtou ranou do vazu byla čtvrtá
trefa z nohy Honzy Nečase.
„Spokojený jsem s body, že by to ale z
naší strany byl nějaký koncert, to se říci
nedá. Konečně jsme ale dali branky.

Jestli to bylo vydřené, upracované a nehezké, na to už se nikdo ptát nebude,“
vyjádřil se k utkání Ivo Gottwald.
Kralice si tak po tříbodovém lupu
mohutně oddechly. Navíc pod sebe
v tabulce dostaly i regionálního rivala
z Určic. Právě určičtí jsou nejbližším
soupeřem kralického celku. Elektrizující derby je na programu již tuto
středu! „Rozšiřuje se nám marodka.
Nově na ni přibyl Troneček, jenž má
těžce pochroumaný kotník. Moc
hráčů na výběr nemám, doufám, že
se nikdo další nezraní. Přesto bychom

s Určicemi chtěli vyhrát,“ zamyslel se
Gottwald a dodal: „Jsme sice v tabulce sousedé, ale my máme jen jeden
minusový bod, zatímco soupeř devět.
Tahle statistika o něčem svědčí…
Jedná se ale o derby a to je vždy vyrovnané. Kluci se vzájemně znají,
nelze tipovat. Já chtěl z těchhle dvou
zápasů čtyři body, tři už máme, takže
bych bral přinejhorším i remízu.“
Předehrávané utkání 15. kola je na
programu ve středu 23. září, s výkopem v 16:00 hodin na kralickém
(zv)
trávníku.

Lipová
Plumlov
Mostkovice

I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Vcelku spokojenost.
Čechovice
Víkendové
výsledky regionálních zástupců
Klenovice
Klenovice
ve druhé nejvyšší krajské soutěži byly víceméně úspěšné. Třetí výhrou v řadě se mohou
honosit Čechovičtí. Stíhací jízdu Lutína udržují Lipovští, kteří zvládli derby v Klenovicích na Hané. Obrovská
radost vypukla v Plumlově po skalpu Náměště a solidní herní projev
potěšil po předchozích propadácích fotbalisty Mostkovic.
TJ Sokol Klenovice na Hané
SK Lipová
1:2 (1:2)

Branky: 43. z pen. Smékal – 16. Martin
Liška, 40. Spáčil. Rozhodčí: Ehrenberger
– Dorušák, Vojtek. Sestavy Klenovice:
Polák – Frys, Marek Liška (86. César), T.
Cetkovský, Losman – Vitásek (18. Prášil),
Rozehnal, Smékal, Všianský – Borovský,
Přikryl (46. Dvořák). Trenér: Vladimír
Horák. Lipová: R. Vybíhal – Barák, Macourek, Spáčil, Žilka (90. Růžička) – M.
Vybíhal (83. Répal), Jamrich (86. Z. Koudelka), Takáč, Novák – Martin Liška (89.
P. Koudelka). Petržela (64. Dostál). Hrající trenér: Pavel Růžička.

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:
„Podali jsme jeden z nejlepších výkonů
sezóny. Zvláště ve druhém poločase jsme
hráli opravdu dobře. Bohužel jsme neproměňovali šance. Minimálně na bod jsme
měli, byl to remízový zápas. Přestože jsem
hráče upozorňoval na sílu Karla Spáčila
v šestnáctce, právě on nám dal druhý gól.“
Hodnocení hrajícího trenéra Lipové
Pavla Růžičky:
„Vydřené vítězství! První poločas nám vyšel, dali jsme dva góly a byli lepším týmem.
Mohli jsme vést vyšším rozdílem. Po změně stran nás začal soupeř přehrávat a stálo

TJ Sokol Plumlov
při nás i štěstí. S předvedenou hrou našeho
SK Námìšť na Hané
týmu ve druhém poločase nemohu být
5:2 (1:1)
spokojený. Tři body z Klenovic jsou hodně
Branky: 22., 71. a 84. Hladký, 51. Dvořák,
cenné, stály nás hodně sil.“
65. Křupka – 4. Šoupal, 57. Valouch. RozSpartak VTJ Lipník n.B.
hodčí: Straka – Šteier, Sládek. Sestava
TJ Sokol Èechovice
Plumlova: Moravec – Kutný (64. Olej0:1 (0:0)
ník), Gryglák, Kocourek, J. Kiška – Varga
Branka: 85. Jahl. Rozhodčí: Šebesta – (72. Ostratický), Frýbort, Ostratický,
Langhammer, Zavřel. Sestava Čechovic: Křupka (81. Urbánek) – Hladký, Dvořák.
D. Klimeš – Vlach, Vinklárek, Jano, Ján – Trenér: Petr Kiška.
Šmíd (88. Frys) – Pytela (46. A. Pospíšil),
Hodnocení trenéra Plumlova
Kolečkář, M. Klimeš, Drmola (61. ChmePetra Kišky:
lík) – Jahl. Trenér: Jaroslav Klimeš.
„Na naše poměry jsme odehráli celkem
Hodnocení trenéra Čechovic
slušný zápas. Vypracovali jsme si suveJaroslava Klimeše:
rénně nejvíc šancí, co jsem viděl Plumlov
„V první půli měli domácí mírnou převa- hrát. Soupeř byl nepříjemný, šel rychle do
hu, ale hráli jsme kompaktně a do šancí vedení, ale dokázali jsme to otočit a nesrasoupeře nepouštěli. Ve druhém poloča- zilo nás ani vyrovnání. Do zápasu jsme šli
se jsme hru vyrovnali a byli nebezpeční. s cílem vyhrát, ale klukům jsem to nijak
Solidní šance měli Chmelík a Kolečkář, nezdůrazňoval, abych zbytečně nezvyšoBořa napálil břevno. Spíše remízový zápas val tlak. Oni si to uvědomovali moc dobře
rozhodl krátce před koncem Luďa Jahl. sami. Přístup k zápasu byl dobrý, potěšující
Vyhráli jsme potřetí v řadě a zdá se, že jsme je fakt, že jsme se vypořádali s velkou mase vrátili tam, kde bychom měli být. Teď rodkou. Hodně dobrý výkon odvel ve střenás čeká derby s Plumlovem a máme jim du Sláva Frýbort, jenž se vrátil po zranění.
co vracet. Pohárovým debaklem odstar- Adam Hladký zase pohrdl možností stát
tovala naše krize, takže máme o motivaci se nejlepším střelcem soutěže, protože zapostaráno.“
hodil další tři tutovky. Podržel nás brankář

Moravec, ve chvílích, kdy se zápas lámal,
vysekl dobré zákroky. Teď jedeme do
Čechovic a je úplně jiná situace než před
třemi týdny, kdy jsme jim dali čtyřku v poháru. Kdybychom je potkali tehdy, bylo by
to snazší. Čekám vyrovnaný zápas, derby
nemá favorita.“
TJ Sokol Mostkovice
TJ Sokol Bìlotín
2:2 (0:1)

Branky: 63. Šlambor, 66. Milar – 38.
Pjatkan, 72. Vrána. Rozhodčí: Hampl –
Jílek, Dokoupil. Sestava Mostkovic: Lukáš – Hatle, Milar, Walter, R. Hanák – M.
Vojtíšek (81. Všetička), Šlézar, Klimeš (76.
Křišťan) – Dadák (86. Ordelt), Chmelař
(61. Šlambor), Kamenov ml. Trenér: Jiří
Kamenov st.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Před zápasem jsme udělali tlustou čáru a
šli do něj s obrovským odhodláním. Od začátku to bylo na naší hře poznat, nasazení
a bojovnost tentokrát nechyběly. Bohužel
jsme dostali smolný gól v závěru poločasu.
Hráli jsme však dobře, a proto jsme šli do
druhé půle s vírou v obrat. Ten se podařil
zásluhou střídajícího Šlambora a po standardce se prosadivšího Milara. Nechali
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PØEBOR OFS PROSTÌJOV
DOROSTU:
Dohrávané 2. kolo, neděle 27. září,
10.00: Brodek u Prostějova - Pivín
(sobota 26.9., 13.30), Kralice na Hané
- Haná Prostějov, Plumlov - Nezamyslice, Brodek u Konice - Otaslavice
(13.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SKUPINA „B“:
8. kolo, neděle 27. září: Mostkovice
- Velké Pavlovice (10.00), Mutěnice Kostelec na Hané (13.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu!
(jim)
jsme ovšem opět soupeře lacino vyrovnat,
když jsme si nepohlídali roh. O výhru jsme
bojovali až do konce, ale nepovedlo se. Dostali jsme dva hloupé góly, spravedlivější
by asi byla naše výhra 2:1. Před zápasem
bych remízu bral, ale teď mě trochu ztráta
mrzí. Pokud bychom podávali takové výkony v předcházejících zápasech, nemohli
bychom s nikým prohrát! Jak na tom ale
opravdu jsme, nám ukáže příští zápas.
Utkáme se s nejzkušenějším týmem soutěže - Lutínem.“
(zv)

Koničtí museli Jediný Pivín bere bod, ostatním se nedařilo
II.B třída skupina A
vzít
zavděk
bodem
Exemplární flastry pro Jesenec! Postižení se s osudem nesmiřují...
Kostelec na Hané

➢ ze strany 33
OLOMOUC, JESENEC Mají kopyta
a rohy? Krajská fotbalová disciplinárka se tentokrát nepárala. Aktivitu krajských bafuňářů odnesli borci Jesence,
kteří jak se zdá, při čtení oficiálního zápisu DK Ol KFS mají pravděpodobně
něco společného s peklem… Vyměřené tresty kvartetu provinilců jsou totiž
kulantně řečeno hodně tvrdé!

Na názor, podle čeho disciplinárka
postupovala a co její členy vedlo k tak
vysokým trestům, jsme se zeptali jednoho z jejích členů, Jaroslava Čížka.
„Měli jsme k dispozici videozáznam,
který jsme pečlivě prostudovali. Jednoznačně z něj vyplývá, že se jesenečtí
provinili. Červená karta byla zcela
oprávněná. Následně se přidali dva
jeho spoluhráči a rozhodčím popsané
skutečnosti se ukázaly jako pravdivé.
Vše se navíc událo mimo hru, proto

jsme přistoupili k tak vysokým trestům,“ vysvětloval Jaroslav Čížek, jenž
dodal: „Jednalo se o záměrné napadení s cílem ublížit!“
Postižená strana se zatím nevzdává, ale nechce čeřit vodu. „Zatím se
k tomu nebudeme vyjadřovat, podali
jsme odvolání. Náš názor poskytneme
až po jeho projednání,“ informoval Večerník jesenecký trenér Petr Tichý.
V kontrastu s výší a přísností trestů
pro hostující tábor, který nebyl roz-

hodně bez viny, se ale zdají postihy
pro další aktéry spíše úsměvné a budí
dojem jednoho známého přísloví
o vlku a koze… V drtivé většině případů totiž platí, že není kouře bez ohně
a akce budí reakci. Rozhodně bude
zajímavé sledovat, jak celá kauza nakonec dopadne.
Večerník, jenž zveřejněním inkriminovaného videa vlastně všechno
rozpoutal, bude její vývoj pečlivě
sledovat!
(zv)

zprávy od zeleného stolu...
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 16. zaøí 2015 rozhodla:

Změny termínů utkání: III. třída Sokol Bedihošť – TJ Sokol Tištín, původní termín sobota 3. října 2015 od 15.30 hodin, požadovaný termín neděle 4. října 2015
od 10.00 hodin, dohoda oddílů. Starší žáci SK Protivanov – TJ Jiskra Brodek u Konice, původní termín neděle 20. září 2015 od 9.00 hodin, požadovaný termín
pátek 18. září 2015 od 17.00 hodin, dohoda oddílů.
Různé: Finále Českého poháru mezi družstvy TJ Sokol Plumlov a FC Kralice na Hané se uskuteční ve středu 28. října 2015 od 14.30 na hřišti v Olšanech.
Disciplinární komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 17. záøí 2015 rozhodla:

1. Nepodmíněně: Jaroslav Králík (Sokol Tvorovice) – 1 SU od 14.9.2015, DŘ § 43 - zmaření zjevné brankové příležitosti podražením.
Adam Buriánek (Sokol Tvorovice) – 6 SU od 14.9.2015, DŘ § 45/2 – první žlutá karta za protest proti rozhodnutí hlavního rozhodčího, druhá žlutá
a červená karta za hrubé nesportovní chování - urážka hlavního rozhodčího „ty čuráku“, po vyloučení pokračoval dalšími urážkami „ty čuráku, pičo blbá“
a vyhrožoval hlavnímu rozhodčímu „ty tady odsud neodjedeš“.
2. Žádost o prominutí zbytku trestu: Michal Tomek (FK Němčice nad Hanou) - žádosti se vyhovuje a trest se mění na 1 SU podmíněně od 18.9. do 18.11.2015.

Kostelecké Štiky s druhou výhrou
‚Elsa´ lapila Podivínu penaltu!
KOSTELEC NA HANÉ Tři body
jsou doma! Stoprocentní domácí
bilanci potvrdily ve třetím kole Moravskoslezské divize žen fotbalistky
Kostelce na Hané. Jihomoravské
soupeřky z Podivína počastovaly
čtyřmi brankami při dvou obdržených a zaknihovaly si druhou výhru
letošního podzimu. „S výhrou musí
být spokojenost. Herně to nebylo
optimální, ale potvrdili jsme svou
kvalitu lepším zakončením,“ komentoval Marek Jelínek, kormidelník kosteleckých dívek.
TJ FC Kostelec n. H.
Podivín
4:2 (2:0)

Branky: 4. Urbanová, 34. Vykopalová, 49. Knápková, 52. Smičková - 70.
Švestková, 86. Konečná. Rozhodčí:
Kučera - Krpec, Machala. Sestava
Kostelce: Drápalová - Hrazdilová, Zapletalová, Tichá, Šimková - Knápková
(68. Adamová), Strouhalová, Pitáková,
Urbanová (77. Paličková) - Smičková
(62. Zahradníčková), Vykopalová (81.
Václavková). Trenér: Marek Jelínek.
Kostelecké Štiky na soupeře vletěly
zhurta. Hned ve čtvrté minutě otevře-

la skóre Nikča Urbanová. Definitivní
K.O. daly domácí děvčata soupeřkám
na přelomu poločasů. Střeleckou formu nové sezóny potvrdila Kiny Vykopalová, krátce po pauze se pak prosadily Klára Knápková a Věra Smičková.
Za jasného stavu pak přišlo polevení,
které se nemuselo vyplatit. Tým podržela chycenou penaltou Eliška Drápalová, která však díky chybám obrany
přišla v závěru o čisté konto. „V první
půli jsme hráli s větrem, ale moc jsme
toho nevyužili, vázla nám kombinace.
Naštěstí jsme dali rychlý gól, který nás
uklidnil. Ve druhém poločase už jsme
naši hru zlepšili, přidali další dvě branky
a bylo rozhodnuto,“ popsal stručně Marek Jelínek a dodal: „Máme dvě výhry
ze tří zápasů, což není špatné, ale mrzí
mě zbytečná porážka v Šardicích. Je to
ale divize, takže určitá spokojenost je.“
V dalším kole zajíždějí Štiky do Mutěnic, které mají také dvě výhry. „Bude
to otevřený zápas. Myslím, že když
se nám bude dařit, můžeme bodovat.
I když na tom jihu bude každý zápas
těžký…,“ uzavírá s úsměvem Marek
Jelínek. Utkání v Mutěnicích se koná
v neděli 27. 9. s výkopem ve 13:30
hodin.
(zv)

MALÁ KOPANÁ
Druholigový turnaj malé kopané zpříjemnily

napečenédobrotyodstarostkyDřevnovic!
PROSTĚJOV Okresní soutěže v malé
kopané ČUS Prostějovska 2015/2016
pokračovaly druhými turnaji 2. ligy
mužů v Dřevnovicích a v Kobeřicích.
Na prvně jmenovaném místě se přitom
aktéři zápasů dočkali velmi příjemného
překvapení z kuchyně dřevnovické starostky Bohumily Charvátové, která napekla a přinesla výborné domácí koláčky
i štrúdl.

Domácí tým sice na svém hřišti utrpěl
premiérovou porážku v sezóně od
prostějovských Medvědů, přesto však
udržel vedení v tabulce o jediný bodík
před kobeřickým celkem. Na třetí
a čtvrté místo se vyhoupli Béci Sokol II
Prostějov a právě Medvědi, beznadějně
poslední naopak zůstává prostějovská
Zavadilka se samými porážkami na
kontě.

Výsledky 2. ligy mužù 2015/16
Druhý turnaj podzim (sobota 19. září) – hřiště Dřevnovice: KMK Katastrofa
Prostějov – SK Juniors Semos Hluchov 1:2, SK Dřevnovice – Katastrofa PV 4:3,
Dřevnovice – FC Medvědi Prostějov 0:3, Medvědi PV – J. Hluchov 6:3.
Hřiště Kobeřice: TTC Graphic Prostějov – FC Béci Sokol II Prostějov 1:2, SK Kobra
Kobeřice – Graphic PV 2:2, Béci PV – FC Zavadilka Prostějov 7:2, Kobeřice – Zavadilka PV 6:3.
1. Dřevnovice
3
0
1
10:7
9
2. Kobeřice
2
2
0
12:6
8
3. Béci PV
2
1
1
11:8
7
4. Medvědi PV
2
1
1
10:7
7
5. J. Hluchov
2
0
2
6:11
6
6. Katastrofa PV
1
1
2
9:8
4
7. Graphic PV
1
1
2
7:7
4
8. Zavadilka PV
0
0
4
6:17
0
Česká unie sportu v rámci projektu Sportuj s námi a Město Prostějov finančně
podporují malou kopanou.
(kopa,son)

ZE ZÁPISU DK Ol KFS 17. 9. 2015

I.B tøída sk. „B“ - muži

062/7-1516
Projednán: Laštůvka Karel - SK Jesenec
Rozhodnutí DK - vinen disciplinárním
přečinem - ČK - urážka rozhodčího za
použití vulgárního výrazu.
Rozhodnutí DK: zastavení činnosti
5 soutěž. utkání nepodmíněně od 6.
9.2015, DŘF § 45/1.
Poplatek 200,- Kč SK Jesenec
063/7-1516
Projednán: Burian Bronislav - SK Jesenec
Rozhodnutí DK - vinen disciplinárním
přečinem - v přerušené hře úmyslně
strčil rukama do pořadatele s úmyslem
způsobit jeho pád a vyprovokování
rvačky.
Rozhodnutí DK: zastavení činnosti
4 soutěž. utkání nepodmíněně od 19.
9.2015, DŘF § 48/3.
Poplatek 200,- Kč SK Jesenec
064/7-1516
Projednán: Konečný Josef - SK Jesenec
Rozhodnutí DK - vinen disciplinárním
přečinem - surová hra - šlápnutí pořadateli na nohu s úmyslem způsobit
jemu zranění v přerušené hře.
Rozhodnutí DK: zastavení činnosti
5 soutěž. utkání nepodmíněně od 19.
9.2015, DŘF § 48/3.
Poplatek 200,- Kč SK Jesenec
065/7-1516
Projednán: Čížek Vladimír - vedoucí družstva SK
Jesenec
Pokuta za porušení soutěžního řádu
vběhnutí na hřiště a pohoršující a urážlivé výroky na lavičce náhradníků.
Rozhodnutí DK: peněžitá pokuta,
DŘF § 44/1. Peněžitá pokuta - 1000
Kč.
Poplatek 200,- Kč SK Jesenec
066/7-1516
Projednán: Sekanina Tomáš - hlavní pořadatel TJ
Otinoves
pokuta klubu za porušení soutěžního
řádu § 40 špatně označen hlavní pořadatel.
Rozhodnutí DK: peněžitá pokuta,
DŘF § 43. Peněžitá pokuta - 500 Kč.
Poplatek 200,- Kč TJ Otinoves.
070/7-1516
Projednán: Milek Martin - hlavní rozhodčí
Pokuta za administrativní pochybení
delegované osoby.
Rozhodnutí DK: peněžitá pokuta,
DŘF § 58. Peněžitá pokuta - 300 Kč.
Poplatek 200,- Kč
071/7-1516
Projednán: Slota Marek - 1. asistent R
Pokuta za administrativní pochybení
delegované osoby.
Rozhodnutí DK: peněžitá pokuta,
DŘF § 58/1. Peněžitá pokuta - 300 Kč.
Poplatek 200,- Kč.

I.A třída skupina A

Konice

HLUBOČKY, KONICE Ach ta koncovka!
Fotbalisté konického Sokola v Hlubočkách
sice neprohráli, ale po nerozhodném výsledku cítili zklamání. Oprávněné tříbodové naděje jim zhatila vlastní střelecká nemohoucnost. Během první půlhodiny zahodili i nemožné, soupeř přežil poločas jen s jednogólovým mankem, které po změně
stran srovnal. Předchozí domácí zaváhání s Rapotínem, se tak
odčinit nepodařilo. Pro plusové body si budou chtít zajet koničtí
v příštím kole, kdy je v sobotu čeká daleká cesta do České Vsi.
FK Hluboèky
Sokol Konice
1 :1 (0:1)

Branky: 69. Stloukal – 11. Rus. Rozhodčí: Kouřílek – Štětka, Frais. Sestava
Konice: Machač – Burget (73. Gottwald),
Rus, Řehák, F. Drešr – F. Bílý, T. Sedláček,
J. Kořenovský, Vogl – Antl, Blaha. Hrající
trenér: Radek Řehák.
Hodnocení hrajícího trenéra Konice
Radka Řeháka:
„Vinou začátku zápasu jsme ztratili
dva body! Měli jsme výraznou pře-

vahu a zahodili neskutečný počet
gólovek. Začalo to loženkou hned
v patnácté vteřině a během půlhodiny
jsme spálili dalších šest tutovek. Kdybychom těch šancí proměnili alespoň
polovinu, druhá polovina už by se jen
dohrávala. Takhle jsme vedli jen o gól
a soupeř se postupně dostal do hry. Po
přestávce už to bylo nahoru dolů, domácí měli možná opticky více ze hry.
Vyrovnali z brejku. Hráli jsme venku,
bod bereme, ale určité zklamání tam
je. Rozhodně jsme na výhru měli“.
(zv)

HRDINKA ‚ELSA´!

PROSTĚJOVSKO Zástupci prostějovskéPivín ho regionu v této skupině I.B třídy příliš
radosti nezažili. A to pouze Vrchoslavice
Nezamyslice
Vrchoslavice prohrály venku, Nezamyslice a Kostelec
nebodovaly v domácím prostředí. Tuto
výhodu dokázal částečně zúročit pouze Pivín,
doplatil ale na neproměňování šancí, a jediný gól na vítězství se
silnými Troubkami nestačil.
TJ Haná Nezamyslice
Nemilany
1:4 (0:1)

Branky: 76. Dostalík – 28. Skopal,
53. Janeček, 64. Lorenc, 69. Zdařil.
Rozhodčí: Zemánek – Knop, Antoníček. Sestava Nezamyslic: Soldát
– Moler (65. Dostalík), Hájek (54.
R. Fialka), Král, Machálek – Máj (87.
Špička), Mariánek, Horák, V. Fialka
(46. Musil) – Lakomý, Kratochvíl
(46. Oulehla). Trenér: Vlastimil
Michlíček

TJ FC Kostelec na Hané
Horní Moštìnice
0:1 (0:0)

Branka: 76. Šedivý. Rozhodčí: Machala – Krpec, Kučera. Sestava Kostelce:
L. Menšík – Chocholáč, Baláš, Chytil (75.
Synek), Barták (89. Božek) – Langr (55.
Grepl), T. Menšík, Móri (83. Vařeka),

TJ Sokol v Pivínì
FK Troubky
1:1 (1:0)

Branky: 33. Valtr – 61. Němčák. Rozhodčí: Habermann – Langhammer, Šebesta. Sestava Pivína: V. Svozil – Švéda,
M. Sedlák, Pospíšil, Spálovský – Barnet
(70. Žondra), Vrba, Šišma – J. Svozil ml.,
Valtr – Filka (78. Hyžďál). Trenér: Jaroslav Svozil st.

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
Fotbalový pánbůh tentokrát trestal
víc než rozhodčí. Soupeř byl silný,
ale směrem dopředu, defenziva byla
slabší. Hráči to vycítili a snažili se, do
poločasu jsme měli pět dobrých šancí,
zužitkovali jsme však jedinou. Po přestávce jsme měli další dvě a to už jsem
cítil, že je zle, a opravdu, z ojedinělého
protiútoku jsme inkasovali vyrovnávací branku. Takže lze shrnout, že koláčky dnes byly za třináct a my doplatili
na špatnou finální fázi, jinak bychom
brali tři body.
Tovaèov
TJ Sokol Vrchoslavice 1946
2:0 (1:0)

Branky: 17. Tvrdý, 63. Mezulianík. Rozhodčí: Malčánek – Straka, Frais. Sestava
Vrchoslavic: Loučka – Olšanský, Spiller,
Trávníček, - P. Horák ml., Hradil, P. Horák
st. (69. Jiříček), Chvojka – Konupka, Menšík, Šimek. Trenér: Jindřich Vlč.
Večerníku se trenéra
nepodařilo kontaktovat.

Jesenec a Protivanov otočili nepříznivý průběh utkání
Hvozd
Jesenec

I.B třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Ani „B“ skupina příliš radosti o uplynulém víkendu na Prostějovsko
Otinoves
nepřinesla. V duelu posledních týmů soutěže nevyužil Hvozd výhody domácího prostředí a klesl na dno tabulky. Jediné vítězství
z čtyř zástupců si přivezl Jesenec z hřiště
Doloplaz, když dohnal dvoubrankové manko a ještě hrál po administrativním zásahu v improvizované sestavě. Stejný husarský kousek předvedl Protivanov, chyběla ale třešnička na dortu v podobě
vítězné branky. Otinovsi tentokrát nepřálo štěstí, když odmítla vést
o dvě branky už v úvodu utkání.
Protivanov

FC Hvozd
TJ Sokol Babice u Šternberka
1:2 (0:1)

Branky: 82. Poles – 12. Pešata, 76.
Dušek. Rozhodčí: Habermann
– Habich, Šmíd. Sestava Hvozdu: Koutný – Fiala, O. Procházka,
Mlýnský, J. Bílý (78. Kubica) – P.
Grulich (64. Dutszak), Křeček,
Vánský, Muzikant (55. Krása), Poles
– V. Bílý (77. D. Grulich). Trenér:
Rudolf Švehla.
Večerníku se trenéra
nepodařilo kontaktovat.
Lapila penaltu! Výtečným zákrokem se blýskla kostelecká gólmanka Eliška DRÁPALOVÁ, která v utkání s Podivínem zlikvidovala pokutový kop. Foto: Zdeněk Vysloužil

Hodnocení trenéra Nezamyslic
Vlastimila Michlíčka:
Večerníku se trenéra
nepodařilo kontaktovat.

Vyhlídal – Lužný, Preisler. Trenér: Ivo
Vykopal.
Hodnocení trenéra Kostelce
Ivo Vykopala:
Naši hráči se nedokázali vyrovnat s tvrdou,
místy až záludnou hrou soupeře, která byla
často za hranicí pravidel, což sudí neviděli
nebo nechtěli vidět. Přesto by se hráči na
této úrovni už měli těmto podmínkám
přizpůsobit, zvlášť když jsme na to upozorňovali o přestávce za bezbrankového stavu.
Utkání jsme si prohráli vlastními chybami,
v rozhodujícím okamžiku utekl obráncům
Šedivý a prudkou střelou z úhlu dal odrazem od břevna šťastný gól. My jsme potřebnou dávku štěstí neměli.

TJ Sokol Doloplazy
SK Jesenec
2:3 (2:0)

nastoupit kvůli svalovému zranění. koncem naše snažení utnula červeSmekám klobouk před kluky, že ná karta pro Kropáče, takže jsme
i za této situace se dali po přestávce dohrávali v deseti.
dohromady a dvougólové manko
TJ Otinoves
otočili. Přivézt tři body je skvělý výSlavonín
sledek.
0:2 (0:0)

Leština
TJ Sokol Protivanov
2:2 (2:0)

Branky: 64. Zabák, 72. Kohout
(vl.). Rozhodčí: Januš – Adamec,
Lizna. Sestava Otinovsi: Piňos –
Beneš, Hustý, Schmidt, Doseděl –
Andrýsek, Matocha, Kohout, Kostka – Pavlinský, Zapletal. Trenér:
Tomáš Hrdlovič.

Branky: 10. Kejík, 23. Puchr – 47.
R. Sedlák, 68. F. Pospíšil. Rozhodčí: Vojtek – Dorušák, Bartuněk.
Sestava Protivanova: Piták – Bílek,
Vybíhal, Dvořák, M. Sedlák – D.
Hodnocení trenéra Otinovsi
Sedlák (81. Závodný), M. Pospíšil
Tomáše Hrdloviče:
(89. Z. Pospíšil), F. Pospíšil, T. Pospíšil (79. Milar) – R. Sedlák (88. Přijelo k nám kvalitní mužstvo,
Branky: 28., 40. Drábek – 46., 75. Mudroch), Kropáč. Trenér: Josef čemuž jsme přizpůsobili taktiku
a chtěli hrát ze zabezpečené obrany.
J. Tichý, 55. Navrátil. Rozhodčí: Pospíšil.
Přesto jsme si už v prvních deseti
Žvátora – Janáček, Gábor. Sestava
minutách vypracovali dvě gólové
Hodnocení trenéra Protivanova
Jesence: Kýr – Zajíček (81. Ullšance, které se proti takovému mužJosefa Pospíšila:
mann), Horák, Motl, Žouželka Kořenovský, D. Čížek, P. Tichý, Z. Šlo o typické utkání dvou rozdíl- stvu, jako je Slavonín, musí proměTichý – Navrátil, J. Tichý. Trenér: ných poločasů. Už po deseti minu- ňovat. V druhém poločase jsme se
tách jsme podcenili střelu ze střední více zatáhli a spoléhali na brejky,
Petr Tichý st.
vzdálenosti, pak jsme přestali hrát ovšem právě z brejkové situace jsme
Hodnocení trenéra Jesence
v domnění, že bude odpískán aut, dostali branku. Hru jsme poněkud
Petra Tichého:
což byla velká chyba potrestaná otevřeli, místo vyrovnání jsme si ale
V prvním poločase nás hodně podr- druhým gólem. O přestávce jsme si v tísni dali vlastní gól. Štěstí, které
žel brankář Kýr, mohli jsme inkaso- k dosavadnímu chladnému výkonu jsme v posledních zápasech měli, se
vat víc, než ty dvě branky. Příčinou něco řekli a nastartoval nás kontakt- k nám tentokrát obrátilo zády. Mubyla nesehranost týmu, kdy nám ní gól hned po příchodu na hřiště. sím ale tým pochválit za dobrý výfakticky chybělo pět hráčů, z toho Dopracovali jsme se až ke spraved- kon, děkuji i hojnému počtu diváků,
tři po čtvrteční inkvizici na disci- livému srovnání stavu a mohli brát mezi nimiž bylo hodně dětí, všichni
plinární komisi, Ullmann nemohl i víc bodů, ale deset minut před viděli pohledný fotbal.

46

Pondělí 21. září 2015
www.vecernikpv.cz

volejbal

AGELKY I BEZ REPREZENTANTEK OVLÁDLY PŘÍPRAVNÝ OSTRAVA CUP 2015
OSTRAVA, PROSTĚJOV Prostějovské volejbalistky odehrály
celý přípravný turnaj Ostrava Cup 2015 v notně nekompletním
složení bez národních reprezentantek, když z předpokládané
základní sestavy pro novou sezónu nastupovala jediná hráčka.
Přesto ženy VK AGEL dokázaly dvoudenní akci ovládnout díky
tomu, že oba nedělní duely rozhodujícího play off sice těsně,
ale přece jen vyhrály.

Marek
SONNEVEND
ZÁKLADNÍ SKUPINA

VK AGEL Prostějov
– VK Přerov 2:1
Sestava Prostějova: Tinklová, Borovinšek, Gambová, Soares, Herelová,
Stavinohová, libero Slavíková. Střídaly:
Adamčíková, Zatloukalová.
Hodnocení trenéra
Miroslava Čady:
„Holky mají po náročné kondiční
přípravě ještě daleko k ideální formě a navíc jsme nastoupili jen s pěti
členkami základního kádru, které
doplnily oddílové juniorky. Logicky
jsme tak hned ve vstupním utkání měli problémy jak v útoku, tak
v obraně, přesto se nám povedlo
vydřít dva sety. Za stavu 2:0 jsme potom prostřídali a v jiném složení třetí
sadu ztratili.“

VK AGEL Prostějov
– LKS Lodž 1:2
Sestava Prostějova: Tinklová, Borovinšek, Gambová, Soares, Herelová, Stavinohová, libero Slavíková.
Střídala: Adamčíková.
Hodnocení trenéra
Miroslava Čady:
„Do Lodže přestoupila z Itálie Pavla
Vincourová a měla tam hrát i Katie
Carter, jež se ale nakonec vrátila do
USA. Jde o mančaft ze středu tabulky polské ligy, proti kterému jsme
svedli vyrovnanou bitvu. Dokonce
jsme díky solidnímu výkonu vedli 1:0
a měli setbol na 2:0, jenže zůstal nevyužitý. Soupeř se pak zlepšil, my zhoršili
a došlo k otočení výsledku.“

Hodnocení trenéra
Miroslava Čady:
„Také s domácími jsme odehráli vyrovnaný zápas, přičemž ve prospěch
Ostravy rozhodla větší produktivita
v útoku. Ta naše je za současných okolností zatím nízká, snad kromě Barbory
Gambové. Ta byla nejlepší hráčkou
týmu asi ve všech třech utkáních, zatímco ostatní se hlavně v ofenzivě spíš
trápí. Alespoň se snažíme o postupné
sehrávání nahrávačky Veroniky Tinklové s Bárou, Solange Soares, Sonjou
Borovinšek i Ninou Herelovou.“
Další výsledky základní fáze:
Ostrava – Lodž 3:0, Ostrava – Přerov 3:0, Lodž – Přerov 2:1.

POØADÍ
ZÁKLADNÍ ÈÁSTI:
1. Ostrava, 2. Lodž, 3. Prostějov, 4.
Přerov.

SEMIFINÁLE

VK AGEL Prostějov

TJ Ostrava

– LKS Lodž 2:1

– VK AGEL Prostějov 2:1

Sestava Prostějova: Tinklová,
Gambová, Borovinšek, Soares,
Adamčíková, Herelová, libero Slavíková. Střídaly: Stavinohová, Baláková, Zatloukalová.

Sestava Prostějova: Tinklová, Borovinšek, Gambová, Soares, Herelová, Adamčíková, libero Slavíková.
Střídaly: Stavinohová, Zatloukalová.

Hodnocení trenéra
Miroslava Čady:
„Oproti sobotě šel náš výkon nahoru, když jsme zlepšili hlavně útok.
V této činnosti jsme polský tým během druhého vzájemného utkání na
turnaji předčili a díky tomu vedli 2:0
na sety. Potom jsme do hry pustili
další tři juniorky, načež mladá sestava měla problémy na přihrávce. Třetí
ztracená sada však na našem vítězství
nemohla nic změnit.“
Výsledek druhého semifinále: TJ
Ostrava – VK Přerov 3:0.
Výsledek duelu o 3. místo: LKS
Lodž – VK Přerov 2:1.

FINÁLE

TJ Ostrava
– VK AGEL Prostějov 1:2
Sestava Prostějova: Tinklová,
Gambová, Borovinšek, Soares,
Adamčíková, Herelová, libero Slavíková. Střídala: Stavinohová.
Hodnocení trenéra
Miroslava Čady:
„Finálový zápas byl v úvodním setu
vyrovnaný, rozhodla těsná koncovka 25:23 pro domácí. Ti vedli i ve
druhé sadě až do stavu 15:12, kdy
jsme si pomohli výborným podá-

ním a právě na zlepšeném servisu
vybudovali obrat ve vývoji utkání.
Nahoru totiž šla také naše obrana,
což celkově vedlo k vítězství jak
v tomto střetnutí, tak v celém turnaji. Vzhledem k okolnostem, současné fázi přípravy i kompletnosti
nebezpečné Ostravy považuji konečné prvenství za cenné a můžu
holky především za neděli pochválit. Obzvláště naše dvě nejlepší hráčky vyhlášené organizátory Barboru
Gambovou a Veroniku Tinklovou,
z nichž zejména Bára ve všech pěti
soubojích odvedla stabilně dobré
výkony.“

KONEÈNÉ POØADÍ
OSTRAVA CUPU 2015

1. VK AGEL Prostějov
2. TJ Ostrava
3. LKS Lodž
4. VK Přerov

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Beach sezóna
skonèila v Opavì
Prostějov (son) - Závěrečným turnajem
j
beachvolejbalového
j
roku
2015 v České republice byl poslední
díl letošního Staropramen Cool Super Cupu. Do Opavy se vydala i mladá hráčka VK AGEL Prostějov Kristýna Adamčíková, která společně se
svou parťačkou Annou Komárkovou
obsadila ppři derniéře tohoto ročníku
ČP žen deváté místo. Holky tentokrát
absolvovaly jen tři zápasy. V úvodním
kole přemohly dvojici Kolderová Kóšová 2:0, ve druhém dějství však
nestačily nakonec stříbrnému páru
Skalníková - Kolocová 0:2. A v opravách hned zkraje těsně podlehly duu
Kotlasová - Resová 1:2, což znamenalo poměrně brzké vyřazení z celého klání. Svou roli jistě sehrála únava
po velmi náročné sezóně a také dílčí
zdravotní problémy obou děvčat.
Výsledky
ý
y dvojice
j Adamčíková, Komárková na turnaji ČP žen v Opavě
1. kolo: Kolderová, Kóšová 2:0 (17,
18). 2. kolo: Skalníková, Kolocová
0:2 (-18, -11). Opravy: Kotlasová,
Resová 1:2 (-15, 10, -8).
Konečné pořadí turnaje ČP žen
Opavě:1.
v Opavě:
1. Nakládalová - Gálová.

V sobotu začíná ME žen, jež absolvují čtyři Agelky:

opory Weiss, Steenbergen, Markevich a Kovářová
Julie Kováøová s repre ÈR v Belgii
Prostějov (son) - Zápasová příprava volejbalistek České republiky na Mistrovství Evropy 2015 v Belgii a Nizozemsku vyvrcholila třemi závěrečnými přátelskými duely. Ženská reprezentace absolvovala na hřišti jednoho
z pořádajících států šampionátu a opět u toho nechyběla jedna členka VK
AGEL Prostějov. Julie Kovářová v Belgii odehrála na liberu v základní sestavě dvě ze tří utkání. Hned to první, které vyšlo Češkám nejlépe díky
vítězství 2:3 (20, -17, 24, -20, -11), a poslední třetí, v němž naopak těsně uspěly hostitelky 3:2 (18, -19, -24, 21, 6). Do druhého střetnutí poslal
kouč Parisi druhé libero Dostálovou a domácí výběr si poradil jasnějším
poměrem 3:1 (21, -20, 23, 19).
Belgický test každopádně dopadl velice slibně, neboť tamní nároďák
patří v posledních letech k užší kontinentální špičce a je jedním z favoritů ME, které spoluorganizuje. Český výběr s ním přitom dokázal
na jeho půdě třikrát držet krok a jednou ho dokonce porazil, což značí směrem k vrcholnému turnaji reálnou možnost zabojovat o pěkné
umístění. „Odehráli jsme poslední tři zápasy před mistrovstvím. Byly
to hodně důležité testy proti týmu, který na předchozím šampionátu
2013 získal bronz. Proto jsme museli hrát naplno z hlediska přístupu,
techniky i taktiky. Kromě výsledků vnímám jako podstatnou hlavně vysokou úroveň všech tří utkání, v nichž jsme předvedli výborné
momenty i slabší okamžiky, za které jsme zaplatili. Každopádně však
z celkového hlediska šlo o dobré souboje,“ shrnul italský trenér volejbalistek ČR Carlo Parisi.

PROSTĚJOV Většinu léta se
šestnáct nejlepších reprezentačních výběrů starého kontinentu
chystalo na volejbalové Mistrovství Evropy žen 2015. Teď přípravy končí a na řadu konečně přichází samotný šampionát, který
proběhne od 26. září do 4. října
v Belgii a Nizozemsku za účasti
kvarteta hráček VK AGEL Prostějov.
Na vrcholném mezinárodním turnaji se v barvách národních týmů svých
zemí představí německá nahrávačka
Kathleen Weiss, nizozemská blokařka Quinta Steenbergen, běloruská
smečařka Tatsiana Markevich a české libero Julie Kovářová.
Těžko odhadovat či spekulovat, která z této čtveřice našeho klubu se objeví v základní sestavě. Teoreticky do
ní mohou patřit všechny, ale reálně
podle složení jednotlivých reprezentací během World Grand Prix a přátelských zápasů má k místu v základu

nejblíže Kovářová, po ní ještě Weiss.
Skutečnost však samozřejmě ukáže
až přímo evropské klání.
Každopádně už v základní části
dojde na pikantní střet dvou Agelek ve vzájemném duelu, když
se 28. září postaví ve skupině
D proti sobě Češky s Němkami.
Z každé grupy postoupí vítěz přímo do čtvrtfinále, celky na druhých
i třetích místech sehrají předkolo
play off a družstva ze čtvrtých příček končí.
A jaké jsou ambice nároďáků
s členkami „vékáčka“ ve svém středu? Německo a Nizozemsko patří
ke spolufavoritům na zisk některé
z medailí, Česká republika může
pomýšlet na umístění v lepší polovině startovního pole a pro Bělorusko by bylo úspěchem jakékoliv
dílčí vítězství.
Každopádně budeme prostějovským volejbalistkám mohutně dr(son)
žet palce!

program agelek na me žen 2015

KATHLEEN WEISS
S
(Nìmecko)
Základní skupina D (Eindhoven): sobota 26. září Německo – Srbsko
(18.00 hodin), neděle 27. září Německo – Rumunsko (15.00 hodin), pondělí 28. září Německo – Česká republika ((17.00 hodin)

QUINTA STEENBERGEN
(Nizozemsko)
Základní skupina (Apeldoorn): sobota 26. září Nizozems ko
– Slovinsko (15.30 hodin), neděle 27. září Nizozemsko – Polsko (15.30
hodin), pondělí 28. září Nizozemsko – Itálie (20.0
(20.00 hodin)

TATSIANA MARKEVICH
(Bìlorusko)
Základní skupina C (Rotterdam): sobota 26. září Bělorusko – Chorvatsko (18.00 hodin), neděle 27. září Bělorusko – Rusko (15.00 hodin),
pondělí 28. září Bělorusko – Bulharsko
harsko (1
(17.00 hodin)

JULIE KOVÁØOVÁ
(Èesko)
Základní skupina D (Eindhoven): sobota 26. září
Česká
republika - Rumunsko (15.00 hodin), neděle 27. září Česká republika Srbsko (18.00 hodin), pondělí 28. září Česká republika - Německo (17.00
hodin)

JUNIORKY A KADETKY VK VSTOUPÍ O VÍKENDU DO NOVÉHO EXTRALIGOVÉHO ROČNÍKU VK AGEL

PROSTĚJOV Super úspěch vybojovaly mladé volejbalistky VK
AGEL Prostějov na konci minulé
sezóny extralig ČR, když kadetky
získaly mistrovský titul a juniorky
vybojovaly bronz. O nejbližším
víkendu už ale začíná další ročník
nejvyšších českých soutěží ve věkových kategoriích „U19“ i „U17“,
přičemž české týmy opět chtějí
útočit hodně vysoko.

s odpovídající herní kvalitou i vysokými ambicemi. Jeho jasným cílem je
postup ze základní skupiny do horní
nadstavbové šestky a tam následně
průnik do závěrečného Final Four.
Na zisk některého z cenných kovů
holky určitě mají, ovšem potřebujeme k tomu mít kompletní kádr bez
tolika zdravotních komplikací. Což
se zatím nedaří,“ řekl na úvod s povzdechnutím šéftrenér mládeže VK
Jaroslav Matěj. Marodka totiž byla běJUNIORKY: Medailový cíl hem celé přípravy a stále je extrémně
početná. „Mimo jsou aktuálně Venkomplikuje marodka
dula Valášková, Eva Lakomá, Aneta
Z papírového hlediska má letošní Faksová a Aneta Chludová, pomalu
výběr „vékáčka“ do 19 let velkou sílu. se uzdravuje Adéla Stavinohová.
„Tým je vyzrálý, dostatečně zkušený, Kromě toho se teprve po skončení

Los juniorek Prostìjova v extralize ÈR
2015/2016 - základní skupina „B“
neděle 27. září doma KP Brno (10.00 + 14.00 hodin), sobota 3. října doma
Frýdek-Místek (9.00 + 13.00 hodin), neděle 18. října venku Šternberk
(10.00 + 14.00 hodin), sobota 24. října doma Přerov (10.00 + 14.00 hodin), sobota 7. listopadu venku Ostrava (10.00 + 14.00 hodin), neděle 15.
listopadu venku KP Brno (10.00 + 13.00 hodin), neděle 6. prosince venku
Frýdek-Místek (10.00 + 14.00 hodin), neděle 13. prosince doma Šternberk (10.00 + 14.00 hodin), čtvrtek 17. prosince venku SCM-ČVS-KKY
(18.00 hodin), neděle 10. ledna venku Přerov (10.00 + 14.00 hodin), neděle
17. ledna doma Ostrava (11.00 + 15.00 hodin).
Domácí zápasy hrají juniorky VK AGEL v hale Sportcentra DDM Prostějov (Olympijská ulice).

své beachvolejbalové sezóny zapojuje
Kristýna Adamčíková a až po závěru mistrovství světa juniorek dorazí
Sarah Cruz. Čímž jsem vyjmenoval
v podstatě celou základní sestavu...,“
nadhodil kouč.
Teď přichází na řadu zřejmý úkol co
nejrychleji vracet zraněné plejerky do
hry. „Snad to postupně půjde a v dohledné době se dočkáme situace, kdy
nastoupíme v úplném složení. Do té
chvíle si budeme muset vypomáhat
mladšími děvčaty z kadetek, čímž se
dosahování příznivých výsledků logicky zkomplikuje. Zvlášť když někteří
soupeři v moravské skupině extraligy
posílili a boj o tři postupová místa asi
nebude ve vyrovnané konkurenci vůbec lehký. Každopádně i přes současné
problémy nahoru chceme a já věřím,
že si dokážeme poradit,“ zdůraznil
Matěj, který mu k ruce stejně jako
u kadetek asistenty Lukáše Mička
a Ľubomíra Petráše.
.
KADETKY: Otazník nad

omlazeným družstvem

Oproti minulému zlatému ročníku
nezůstal v prostějovském kolektivu do
17 let kámen na kameni. „Většina opor
přešla do vyšší věkové kategorie, z těch
zkušenějších je na soupisce jen kapitánka Tereza Baláková, Tereza Slavíko-

vá a Kateřina Kociánová, dále i Aneta
Weidenthalerová, Tereza Strnadlová
a Veronika Boudová. Zbytek kádru
jsme doplnili vlastními odchovankyněmi ze starších žákyň nebo novými
posilami, například Anetou Marvanovou z Kroměříže, Eliškou Masopustovou ze Zlína, Barborou Brodzianskou
z Uherského Hradiště a Kristýnou
Světlíkovou, která s volejbalem teprve
začíná coby slibný talent,“ prozradil Jaroslav Matěj.
Sladění výrazně obměněného mančaftu však zasáhla výše zmíněná
marodka u juniorek. „Řada děvčat
z kadetek musela na přípravných turnajích nastupovat za starší výběr a tím
pádem se holky nemohly sehrát v sestavě, s níž teď půjdou do extraligové
soutěže. To je samozřejmě nevýhoda,

přes kterou se ale prostě musíme nějak přenést,“ nehodlá ostřílený lodivod plakat nad rozlitým mlékem.
Reálnou sílu současného kadetského
celku VK si však netroufá přesně odhadnout. „Za prvé se tohle družstvo
teprve formuje a hráčky se musí projevit ve svých nových týmových rolích.
Za druhé je pak tato věková kategorie
méně čitelná, takže kvalitu soupeřů
v porovnání s naším omlazeným mančaftem poznáme až po několika prvních utkáních. V každém případě ale
nechceme být alibističtí a předem se
vzdávat každoročního základního cíle,
kterým vždy je postup do lepší nadstavbové šestky. Zkusíme to a uvidíme,
co přijde i následně směrem k případnému boji o Final Four. To je zatím
hrozně daleko,“ doplnil Matěj. (son)

Los kadetek Prostìjova v extralize ÈR
2015/2016 – základní skupina „B“
sobota 26. září doma KP Brno (10.00 + 14.00 hodin), sobota 3. října doma
Hradec Králové (11.00 + 15.00 hodin), sobota 17. října venku Šternberk
(10.00 + 14.00 hodin), neděle 25. října doma Přerov (10.00 + 14.00 hodin),
sobota 7. listopadu venku Ostrava (8.30 + 12.00 hodin), sobota 14. listopadu venku KP Brno (10.00 + 13.00 hodin), sobota 5. prosince venku Hradec
Králové (11.00 + 15.00 hodin), sobota 12. prosince doma Šternberk (10.00
+ 14.00 hodin), sobota 9. ledna venku Přerov (10.00 + 14.00 hodin), neděle
17. ledna doma Ostrava (9.00 + 13.00 hodin). Domácí zápasy hrají kadetky
VK AGEL v hale Sportcentra DDM Prostějov (Olympijská ulice).

Prostějov hledá
nové volejbalové

TALENTY

Pokud se vám líbí míčové kolektivní
sporty, nebo jen chcete, aby se vaše
děti smysluplně pohybovaly, máte
ideální možnost využít zkušeností
jednoho z největších a nejúspěšnějších volejbalových klubů v České
republice. VK AGEL Prostějov totiž
neustále doplňuje své minipřípravky
pro děti ve věku 4. až 6. třídy základních škol a víceletých gymnázií.
Náplní minipřípravky je všeobecný pohybový rozvoj (atletika, gymnastika,
míčové hry) a základy volejbalu (volejbalová průprava a minivolejbal na malém
hřišti s lehkými míči).
Pokud máte zájem, stačí pouze přijít na
kterýkoliv trénink minipřípravky, přihlásit se u trenérky, podívat nebo se už
přímo zapojit do činnosti. Trenérky vám
ochotně na místě zodpoví všechny další
dotazy, kdykoliv se můžete obrátit i přímo na hlavního trenéra mládeže.
Tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ
Palackého v těchto termínech:
- každé pondělí 15.30 až 17.00 hodin
- každé úterý 15.30 až 17.00 hodin
- každý čtvrtek 16.00 až 18.00 hodin
Za VK Prostějov Jaroslav Matěj, hlavní
trenér mládeže (telefon 602 500 698, e-mail jaroslav.matej@zsvd.cz)

Pondělí 21. září 2015
www.vecernikpv.cz
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Kostelečtí házenkáři narazili do zdi...
Bohunice vybraly hanáckou tvrz!
původní reportážž

Tenisté UDRŽELI Davis Cup,
bodoval Rosol, Pavlásek i Veselý

DILLÍ, PROSTĚJOV I bez Tomáše Berdycha zvládli tenisté
České republiky baráž o udržení
Zdeněk
elitní skupiny Davis Cupu. SvěVYSLOUŽIL
řenci Jaroslava Navrátila dokázali
KOSTELEC NA HANÉ Tvrdá lekv Dillí porazit Indii 3:1 a odvráce! Premiérový zápas letošní sezóny
tili hrozbu sestupu. Klíčovou roli
kosteleckým házenkářům nevyšel.
sehráli hráči TK Agrofert ProstěLoňský prvoligista z Bohunic, se
jov. Lukáš Rosol vyhrál úvodní
ukázal jako příliš tvrdý oříšek k rozdvouhru, Adam Pavlásek získal
lousknutí. Zvláště tvrdá a pohyblivá
bod ve čtyřhře společně Radkem
obrana hostů, dokázala domácím Kostelecká útočná snaha se rozbíjela o tvrdou obranu Tatranu.
Štěpánkem a Jiří Veselý urval
Foto: Zdeněk Vysloužil
plejerům zahajovací zápas přímo
rozhodující bod. „Nebylo to vůznechutit. Kostelečtí vstřelili Tatra- Domácí soubor se sice v nedělním soubor vystavěl na svém brankovišti bec snadné. Kluci ale zabojovali a
nu pouhých osmnáct branek a to na utkání prvního kola druhé ligy dostal neprostupnou červenou zeď, přes vyhráli zaslouženě,“ ocenil tenisvítězství nemohlo v žádném přípa- v úvodu do vedení, ale to bylo bohu- kterou se bez nápadu hrající Kostelec ty Navrátil.
dě stačit.
žel poprvé a taky naposledy. Hostující nedokázal prosadit. Soupeř dokázal
VESELÉHO
otočit na 1:3 a přes snahu domácích,
TRPKÁ PREMIÉRA
si dokázal náskok udržovat. Kostelec
dokázal jakž, takž držet krok dvacet První bod získal Rosol, který v pominut, ale v poslední desetiminu- hodě přehrál Yukiho Bhambriho.
tovce první půle šli hosté do trháku Drobné komplikace měl pouze ve
Jiøí GREPL - TJ Sokol Kostelec na Hané-HK:
- z 8:9 na 8:13! Hlavní postavou utká- třetím setu, i ten ale nakonec zvládl.
„Očekával jsem, že to nebude lehké... Bohunice mají svou kvalitu, kterou tím, co zde ní byl bohunický čarostřelec Pavel Vítěze nedávného turnaje v Šanghaji
předvedly, také potvrdily. Měli jsme velký problém prosadit se jeden na jednoho. Mrnuštík, jenž v první půli vstřelil porazil především jedenácti esy. „Ve
Spoléhali jsme na levou stranu, hráli to přes Honzu Smékala. Snažil se, ale byl dobře deset branek ze čtrnácti svého celku! velkém horku a vlhku to vůbec neodbráněný. Pravá strana vůbec nezahrála podle očekávání. Nedávali jsme bohužel
Nic převratného se ve vývoji nezmě- bylo jednoduché. Chtěl jsem hrát
branky. Soupeř hrál v obraně důrazně, dokázali nás v pravý stav zastavit, byli dobří.
Navíc jejich gólman toho dost pochytal. Nedokázali jsme protlačit míč přes jejich nilo ani po přestávce. Fyzicky na- rychle, a to se především v prvních
pivota, a že se neprosadila křídla, to asi bude naše bolest. Mrnuštík je dobrý hráč, bušený Tatran dusil kostelecké jako dvou setech dařilo. V závěru jsem
podal výborný výkon. Dost jsme mu to ale ulehčili, nehráli jsme dobře clonu, kte- maso v papiňáku. Domácím borcům měl problémy to dotáhnout, ale narou jsme na něj stavěli. Neberu to jako facku, soupeř má kvalitu. Musíme se z toho nešlo upřít snahu, ale většina jejich konec vše dobře,“ řekl Rosol. Český
poučit a na příští zápasy tým připravit lépe. Teď jedeme do Velkého Meziříčí, což je útočných akcí se odrážela od červené tenista přišel o osm her, pět z nich
také kvalitní protivník.“
hradby jako tenisový míček od zdi. ztratil ve třetím dějství střetnutí. Za
Navíc co prošlo, pochytal extraligou stavu 1:3 se dokázal vzchopit, otočil
Ondøej ONDRÁÈEK - Tatran Bohunice:
„První zápasy sezóny jsou vždycky těžké. Myslím si, že to ani z jedné strany nebylo ostřílený brankář Schwarzer. Koneč- na 4:3 a pak soupeři vzal servis ve
optimální, jsem rád, že jsme tu vyhráli. Rozhodl náš lepší pohyb a individuální hra ným a nutno podotknout, že spra- dvanáctém gamu.
jeden na jednoho. Vynikal náš nejlepší hráč Pavel Mrnuštík. Že jsme udrželi sou- vedlivým verdiktem, tak byl výsledek Veselý proti Somdevu Devvarmapeře pod dvaceti góly, potěší, ale my v přípravě kladli velký důraz právě na obranu. 18:24, jenž plně vypovídá o průběhu novi nastoupil poprvé v pozici týRádi bychom drželi na dvaceti každého soupeře.“
mové jedničky, premiéra mu však
duelu.
nevyšla. Od začátku byl horším hráčem, přestože první sadu ztratil až
ve zkrácené hře. I v dalším průběhu
pro Večerník

ÚSTY TRENÉRŮ

„Rozhodla fyzička,“ řekl Michal Jurík
byl dnes v jiném dresu. Nebyl jsem
zdravotně úplně fit, naštěstí jsme měli
jiné střelce a podařilo se nám vyhrát.“
●● S Prostějovem jste tu moc výher
nezažil. Těší vás ta dnešní o to více?
(smích) „Takhle bych to úplně neřekl.
Něco jsme tu také vyhráli... Tady je to
ale vždycky těžké, s Prostějovem bych
to ale nesrovnával. Nová sezóna, nový
mančaft, se kterým chceme vyhrávat.“
Zdeněk VYSLOUŽIL ●●
Čekal jste, že vaše cesta k výhře
●● Jak jste si utkání v Kostelci užil? bude takhle jednoduchá?
„Užil jsem si ho hodně. Pro mě je vždy „Nečekal, i když bych neřekl, že jsme
zápas proti Kostelci derby, i když jsem měli zápas až tolik pod kontrolou. Há-

KOSTELEC NA HANÉ V dresu
hostujícího celku se představila
i jedna regionálně hodně známá tvář. Exprostějovský plejer
Michal Jurík přispěl k výhře
svého celku dvěma brankami
a po utkání hýřil spokojenými
úsměvy na všechny strany.

zená je ošemetný sport, sice jsme vedli
o čtyři pět gólů, ale to se dá změnit během pěti minut. Navíc Kostelec na to
sílu rozhodně má. Necítil jsem tedy, že
bychom byli až tolik v pohodě. Nebyl
to tak jednoduchý zápas, jak vypadá
výsledek.“
●● Kde byl hlavní rozdíl mezi oběma týmy?
„Já myslím, že ve fyzičce. V Bohunicích
jsme opravdu pořádně makali. Trénovali jsme pětkrát týdně, hodně běhali.
Dnes jsme se to snažili prodat a to byl
ten hlavní rozdíl.“

Prostějovský Sokol II přestřílel nováčka

TIŠNOVU ZLOMIL VAZ KANONÝR KOSINA
S PV
S TIŠ

37
34

PROSTĚJOV Zlomili kousavého
nováčka. Házenkáři Prostějova vykročili do nové sezóny pravou nohou.
Nažhaveného nováčka z Tišnova dokázali v otevřeném střeleckém souboji usměrnit rozdílem tří branek. Lví
zásluhu na tom měl Jirka Kosina, jenž
přispěl neuvěřitelnými šestnácti zásahy. „Soupeř byl dobrý, hráli rychle
a důrazně. Nám se však tentokrát
dařilo téměř vše,“ usmíval se Svatopluk Ordelt, kouč Sokola II.
Prostějovský výběr se do utkání s no-

váčkem vrhnul s otevřeným hledím. Od
začátku diktoval tempo a získal rychle
mírný náskok - 7:3. Tišnovstí se však ukázali jako hodně nepoddajný tým. Dokázalistáhnoutnarozdíljedinébranky(8:7)
a svou rychlostí domácím zle zatápěli.
„Hráli jsme trpělivě, kluci dodržovali
určenou taktiku,“ poznamenal Ordelt.
V poločase tak prostějovské hřál tříbrankový náskok - 18:15.
Střelecké dostihy pokračovaly i po pauze
a díky výjimečnému dnu Jirky Kosiny,
v nich měli stále mírně navrch domácí.
Bojovní hosté se dokázali dotáhnout maximálně na rozdíl dvou branek (23:21),
ale Sokol II nebezpečí včas zažehnal
a dotáhl ošidný zápas do úspěšného konce - 37:34. „Co se týká hry spojek, tak tam
je maximální spokojenost. Šestnáct Kosi-

Dekorování vítězů se chopil radní Pavel Smetana (na snímku zcela vlevo).

nových branek je naprosto kouzelných.
I ostatní spojky ale předvedly výborný
výkon. Celkově jsme jako tým podali bojovný výkon. Soupeř měl tři
posily ze Zubří a bylo to znát. Výhra
je super,“ hodnotil úspěšnou premiéru Ordelt a pokračoval: „Příští zápas
hrajeme v Bohunicích. Většinou
s nimi hrajeme vyrovnané zápasy
s rozdílem jediné branky. Upřímně však
nevím, co můžeme čekat, přece jen loni
hráli první ligu, takže si netroufám odhadovat.“
V Bohunicích nastoupí Sokol II
v sobotu 26. 9., utkání začíná v 15:00
hodin. Zápas bude pikantní pro prostějovského odchovance Michala Juríka,
s nímž vám přinášíme rozhovor na jiném místě strany.
(zv)

Foto: Zdeněk Vysloužil
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INDIE VS.. ÈESKÁ RE
REPUBLIKA

1:3
3
Bhambri - R
Rosoll 22:6,
6 11:6, 5:7.
Devvarman - Veselý 7:6 (3), 6:4, 6:3.
Bopanna, Paes - Štěpánek, Pavlásek 5:7, 2:6, 2:6
Bhambri – Veselý 3:6, 5:7, 2:6
za soupeřem zaostával a nedokázal Prostějovský tenista si utkání užil
se dostat do utkání. „Z mé strany to a přiznal, že se na zápas hodně těšil.
byl hodně špatný výkon. Od začátku „Ani jsem nemohl dospat. Pak už
bylo všechno špatně. Hned jsem se jsem se soustředil jenom na hru. Pozavařil a nedokázal jsem s tím nic druhé v životě se mi podařilo přinést
udělat. Fyzicky i dechově jsem byl bod do šatny a doufám, že to bude
na padesáti procentech a podle toho pokračovat,“ smál se Pavlásek, hrdina sobotního dne.
to vypadalo,“ uznal Veselý.
EXCELENTNÍ DEBL
PØIBLÍŽIL ZÁCHRANU

Proti špičkovému páru Rohan Bopanna - Leander Paes nastoupila
v důležité čtyřhře dvojice Radek
Štěpánek - Adam Pavlásek a bylo to
dobré rozhodnutí. Češi se od prvních míčů snažili diktovat tempo
a přes drobné potíže se dostali do vedení 1:0. Vedle zkušeného rutinéra
Štěpánka se Pavlásek rozehrál k velkému výkonu a bez respektu k soupeři získával důležité body. Ve druhé
sadě se hosté rychle propracovali
k náskoku 4:1 a snadno pojistili své
vedení. Na kurtu dominovali i v poslední sadě, v níž už soupeři viditelně
docházely síly.
„Přehráli jsme velké šampiony.
Adam hrál teprve druhý daviscupový zápas, postavil se proti špičkovému týmu a já před jeho výkonem
musím smeknout,“ ocenil výkon
svého parťáka Štěpánek.

TÝMOVÁ JEDNIÈKA
ZAØÍDILA VÝHRU

Na zklamání ze svého prvního vystoupení zapomenul Veselý v rozhodujícím utkání. V souboji týmových
jedniček porazil Bhambriho bez
ztráty setu a razantně odmítl hrozbu sestupu. Rychle získal první set
a překonal menší krizi ve druhé sadě.
Poctivě dřel a za stavu 2:0 se definitivně uklidnil a v kvapíkovém tempu
spěchal ke konci utkání. Snadno získal čtyři hry v řadě a v poklidu došel
pro rozhodující bod.
„Podmínky byly ještě horší než
v prvním zápase. Přesto se mi dařilo
tlačit na soupeře a díky tomu dělal
chyby. Šel jsem na kurt s tím, že
dám do zápasu absolutně všechny
síly a snad to bylo vidět. Chtěl jsem
přispět k vítězství důležitým bodem a to se podařilo. Mám z toho
obrovskou radost,“ vyznal se Veselý.
(lv)

„Vítězství je důležité pro celý
tenis,“ tvrdí kapitán Navrátil
DILLÍ, PROSTĚJOV Svoji indickou misi nehrající kapitán
Jaroslav Navrátil zvládl na jedničku. Cit pro výběr sestavy potvrdil před čtyřhrou, když místo rozjetého Lukáše Rosola nominoval k Radkovi Štěpánkovi Adama Pavláska. Zkušenost a klid
ukázal i před třetím dnem. V sestavě přes výpadek v prvním
duelu podržel Jiřího Veselého a ten se mu odměnil ziskem rozhodujícího bodu. „Byl to hodně náročný víkend. Ale výsledek
byl příznivý a to je rozhodující,“ oddechl si po vítězství nehrající
kapitán českého národního týmu.

Ladislav VALNÝ
●● Které z vašich rozhodnutí
bylo nejdůležitější?
:Zřejmě nominace do čtyřhry.
O Radkovi nebylo pochyb, ale
musel jsem určit, kdo půjde s ním.
Uvědomoval jsem si, jak by bylo
těžké, kdybychom do závěrečných
dvouher šli za stavu jedna dva. Ten

bod z deblu jsme nutně potřebovali. Kluci odvedli parádní výkon.
Nominace vyšla skvěle.“
●● Bylo pro vás těžké podržet
v sestavě po páteční porážce Veselého?
„Rozhodnutí bylo snadnější díky
tomu, že Adam Pavlásek nebyl stoprocentně v pořádku. Už dva měsíce má problémy s loktem. I proto

dostal přednost Jirka.“ (úsměv)
●● Rozebírali jste spolu celou
situaci po jeho páteční porážce?
„Sám přišel, že do zápasu půjde. Že
si věří a třetí bod udělá. Po páteční
porážce neměl důvěru téměř u nikoho. Ale řekl jsem, že mu věřím.
A on bojoval za celý tým. Chtěl odčinit předchozí zaváhání. Postavil
se k tomu čelem a odvedl parádní
práci.“
●● Jak moc se vám ulevilo po
posledním míči?
„Docela hodně, vítězství je hodně
důležité. Pro tým, ale i pro vedení českého tenisu a pro fanoušky.
Druhá divize by nikoho nezajímala. Takhle jsme zůstali mezi elitou
a to je pro celý tenis výborná zpráva.“

Boxerská oblast s rekordní účastí:
Nový ring hostil devětatřicet zápasů!
PROSTĚJOV Zahajovací turnaj Jihomoravské oblasti boxerské mládeže, který v sobotu hostila zrekonstruovaná tělocvična DTJ v Krasické ulici, překonal
účastnický rekord. Do Prostějova dorazilo osmasedmdesát boxerů a tento počet zaskočil i samotné pořadatele. „Absolutně jsme s tolika boxery nepočítali.
Přijeli rohovníci z celé Moravy, ale i ze Slovenska,“ potvrdil Petr Novotný, starosta a hlavní trenér BC DTJ
Prostějov.
Kapacita novotou vonící tělocvičny tak doslova praskala
ve švech. Plánovaný program doznal operativně změn.
„Vedle nadstandardního množství boxerů, se přišlo podívat i dost diváků. Trochu nám to narušilo organizaci, ale
je dobře, že je o box takový zájem,“ poznamenal Novotný.
Původní začátek plánovaný na půl jedenáctou tak byl posunut zhruba o hodinu, ale nikomu to nijak zvlášť nevadilo. Před samotným startem maratónské zápasové porce,
došlo i k slavnostnímu nástupu nejúspěšnějších oddílů
minulé sezóny. Předávání cen se chopil Pavel Smetana,
radní Statutárního města Prostějov a v hledišti nechyběl
ani odstupující primátor Miroslav Pišťák, velký příznivec
rohovnického sportu.

Hrdina! Hned v prvním zápase si užil vítěznou radost domácí Ondra Dudek.
Foto: Zdeněk Vysloužil

Dobrou náladu většině přítomných diváků přinesl hned
první zápas. Borec domácí DTJ Ondra Dudek se úspěšně
popasoval s velkomeziříčským Hrádkem. Vítězství slavili
i další borci prostějovské DTJ - Uhlík, Ján a Dvořák.
Celodenní program obsahoval nejen duely žáků, kadetů
a juniorů, mezi provazy se bila i děvčata. Mamutí zápasové
menu se tak protáhlo až do sedmé hodiny večerní! „Byl to
záběr. Nakonec ale vše proběhlo bez problémů. Odboxovaly se všechny zápasy,“ informoval Petr Novotný. (zv)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

NEVYSCHNE
FOTBALU
PŘÍLIV
DĚTSKÝCH
TALENTŮ?
Miroslav Pelta exkluzivně: „Nejvyšší čas začít koncepčně pracovat!“
PROSTĚJOV O tom, jak vyrůstá současná mladá generace
přilepená očima k nejrůznějším moderním komunikačním
výdobytkům od počítačů a notebooků přes tablety až
k chytrým telefonům, bylo napsáno už mnoho. Stejně tak
o nejlepším receptu, jak zlepšit chřadnoucí tělesnou schránku
dětí a mládeže - sportovat. Po populačně slabších ročnících
se sice konečně situace v tomto směru zlepšila, jenže na
sportovištích to není příliš vidět. Tedy jak na kterých. Právě
nejmasovější sport, totiž fotbal, je na tom rok od roku hůř...

původní
zpravodajství
ajství
pro Večerník
rník

Tomáš
KALÁB
„Fyzická zdatnost národa je hodně
důležitá a přitom na tom nejsme nijak dobře. Chybí tady třeba základní
vojenská služba, mladí kluci na ní
také hráli fotbal, a to je třeba jedna
z věcí, které musíme nahradit. Naše
děti hrají fotbal na počítači a to není
to, co společnost potřebuje,“ řekl
při své nedávné návštěvě Prostějova
exkluzivně pro Večerník Miroslav
Pelta, předseda Fotbalové asociace
České republiky.
Dokladem, že nejvyšší svazový orgán si je dobře vědom nedostatku
nových adeptů této stále nejpopulárnější hry, jsou pravidelné celostátní
náborové akce prostřednictvím jednotlivých fotbalových klubů. „Náborové akce jsou samozřejmě dobrá
věc, jednorázově přilákají na stadiony množství dětí, které si aspoň vyzkouší základní pohybové dovednosti. Přínosná je také kooperace se
základními školami. Jenže chybí zde
návaznost,“ upozorňuje František
Jura, generální sportovní manažer
a trenér třetiligového „A“-týmu
1.SK Prostějov.
Děti ve fotbalových přípravkách
podle něj chybí především na vesnicích. Do jisté míry jde o začarovaný
kruh. „Největší talenty lákají do měst
a na vesnicích nemá v mládežnických
kategoriích často kdo hrát. Vzhledem k vysychající základně prostě
není kde brát...,“ potvrzuje problém
předseda OFS Prostějov Milan Elfmark. Pokud by v regionálním klubu
bylo v ročníku aspoň patnáct hráčů,
i v případě odchodu dvou, tří talentů
do Sportovního střediska mládeže
pořád zůstává dostatečný počet pro
místní oddíl.
„Největší problém vidím v tom,
že se nedostává mládeže právě ve
vesnických klubech. Děláme koncept, který počítá s jednoznačným zapojením státu, musíme
dostat děti zpátky na hřiště. Dříve
děti chodily do klubů samy, dnes
musíme bojovat o každého žáka,
o každého fotbalistu. To je jasné,“
je si vědom potíží Miroslav Pelta.

Jenže jak děti k fotbalu přitáhnout?
„Zásadním faktorem jsou kvalitní
trenéři,“ je přesvědčen Fantišek Jura.
A kvalitní znamená především dostatečně kvalifikovaní a solidně honorovaní. Mnohdy totiž u vychovatelů fotbalového potěru nechybí nadšení, ale
především dostatečné znalosti. Ovšem
získat je není až tak jednoduché.
Základní licenci „C“, která je primárně zaměřená na mládež, školí
v rámci OFS Prostějov místní lektoři
(Jura, Weisser, Peřina, Bilík). Účast
v posledních dvou letech byla vcelku
solidní, ale je otázkou zda tito trenéři
jsou ochotní se vzdělávat dál. Tato
licence absolventům dává opravdu
ten základní rozhled při práci s těmi
nejmenšími a během tří dnů se nedá
opravdu stihnout vše. Navazující licencí je skupina „B“, která stojí okolo pěti tisíc korun a její absolvování
zabere čtyři víkendy. To se většinou
u zaměstnaného člověka ještě dá
zvládnout. Problémem je ale licence „A“, nutná pro vedení seniorského týmu ve vyšších soutěžích,
ale hlavně nutná pro všechny hlavní trenéry v rámci Sportovních
středisek mládeže a Sportovního
centra mládeže. Tady finanční
a časové náklady podstatně rostou. Cena přes dvacet tisíc korun a
délka kurzu plné čtyři týdny znamená pro zaměstnaného člověka
obětování celé dovolené a zásah
do rodinného rozpočtu. „Některé
kluby podle svých možností část nákladů refundují, ale to nestačí. Podle
mého názoru by měla absolventa
stát kvalitní trenérská licence pouze
symbolickou cenu. Je samozřejmě
otázka, jestli by za financováním
měla stát pouze asociace nebo se
nějakým způsobem měl podílet
kraj i jednotlivé obce,“ přemítá Jura
a vzápětí dodává: „Pozitivní je, že
u licence ´B´, kterou má v gesci Olomoucký KFS, již byl spuštěn grant
pro absolventy tohoto kurzu a až polovinu nákladů na tuto licenci uchazečům Krajský úřad přes Krajskou
komisi mládeže proplácí. Ovšem
i tak mám ohlasy, že tuto možnost
využilo velmi málo uchazečů, čemuž
tedy moc nerozumím...“
„Do všech kolektivních sportů, kde
jsme ztratili světovou úroveň projevující se postupem na mistrovství
světa nebo olympiádu, což platí

nejen pro fotbal, ale i pro lední
hokej, basketbal, volejbal, házenou, musíme nasměrovat potřebné
finance. Na vesnicích dnes mládež trénují rodiče a to je špatně.
Všude musí být trenér, který svoji
práci dostane zaplacenou... Málokdo to stihne ve volném čase při
vlastním zaměstnání, takže sem se
musí investovat nemalé prostředky.
Musíme kopírovat modely z okolních zemí, v Belgii, Německu, Švýcarsku do mládežnického fotbalu
investovali před časem dost peněz
a nyní sklízejí výsledky,“ vidí situaci
podobnou optikou šéf českého fotbalu Miroslav Pelta.
A pokud by nastala kýžená situace,
kde by většina trenérů mládeže měla
licenci „A“, nastává další problém,
jak je pro časově náročnou práci
dostatečně motivovat? „Právě do
personálních nákladů pro trenéry by
měly směřovat finanční toky z asociace. Tady je totiž největší šance, že se
vynaložené náklady sportu bohatě
vrátí. Mnohem důležitější je zaplatit
kvalitní trenéry než třeba nadbytečně investovat do infrastruktury,“ naznačuje jeden z receptů Jura.
To samozřejmě neplatí o regionálních Sportovních centrech a Sportovních střediscích mládeže, kde
je kvalitní infrastruktura jedním
z důležitých kritérií udělení licence
fotbalovou asociací. „Je pravda, že
si z regionu stahujeme do přípravek
největší talenty, ale je potřeba vidět
i druhou stranu. Naším jednoznačným cílem je, aby nám každým
rokem ze staršího dorostu odešlo
přes tucet kmenových hráčů. Ti
nejlepší najdou uplatnění v našem
„A“ týmu, ostatní ale ´vracíme´
a nadále chceme vracet zpět do regionálních klubů, kterým pomáhají
v nižších soutěžích. Konečně i náš
klub stojí před podobným problémem, když opravdové talenty míří
do kvalitnějších klubů vyšších soutěží. Jistě jim nebráníme, pouze dbáme
určité návaznosti na vyzrálost, školu
a podobně, vše se snažíme pečlivě
vykomunikovat s rodiči,“ poodkrývá
klubovou filozofii „eskáčka“ jeho generální sportovní manažer.
Důležitá je při práci s mládeží
pochopitelně součinnost se základními školami. Dřívější systém
sportovních tříd se rozpadl a teď se
postupně revitalizuje, už se jej ale
asi nepodaří dostat do původních
parametrů. Navíc učitelé to nemají
zrovna jednoduché, pokud stráví
s dětmi dopoledne na sportovištích, není výjimkou, že se kolegy
odsuplované hodiny musejí „vrátit“
a kantor na svou aktivitu víceméně
doplácí. „Náš problém je diametrálně odlišný od některých módnějších

Český fotbal potřebuje, aby se takových kluků po hřištích prohánělo co nejvíce.

sportů, jako je například florbal.
Tam potíže s nedostatkem adeptů
nejsou, musí ale řešit jiné problémy,
kam tolik hráčů umístit na tréninky
a zápasy. V případě fotbalu jde pouze
o zimní sezónu, kdy hledáme azyl
v tělocvičnách, u halových sportů
jde o celoroční záležitost. Děti to
láká, ale je potřeba mít adekvátní zázemí,“ připomíná František Jura.
Právě takovou pomocí by mělo
být široce diskutované Olympijské sportovní centrum. Pro
všechny kluby, které mají sportovní třídy, a nejenom pro ně, bude
bezesporu velkým přínosem. Ale
ani dostatek sportovišť není samospasitelný. Oklikou se vracíme opět jak jinak - k finančnímu zabezpečení,

na němž musí participovat sportovní svazy, stát, region i samotné obce.
Na efektivní vynakládání vynaložených prostředků a zajištění, aby se
opravdu dostaly na místo určení i do
těch nejzapadlejších vísek, by měla
dohlížet osoba koordinující veškeré
dění kolem masového sportování.
Je otázkou diskuse, na jaké úrovni
by takový pracovník měl být zřízen
a jakými kompetencemi by měl být
vybaven.
Konečně touto cestou se snaží jít
i ve vedení českého fotbalu, protože pochopili, že se situace nezlepší
sama od sebe. „Budu se snažit objíždět regiony, navštěvovat menší kluby
a apelovat na zvýšení úrovně mládežnického fotbalu. Proto budujeme

Foto: Tomáš Kaláb

systém akademií mládeže, ty krajské
budou vychovávat fotbalisty od
12 do 15 let, národní pak dorostence. Čeká nás hodně práce, ale na
svazu to máme personálně zabezpečené. Problematikou se zabývá Michal Prokeš, teď jsme přijali na nově
ustavené místo manažera reprezentací Marcela Chládka, který se bude
starat o organizačně-společenskou
stránku a vyjednávání se samosprávami,“ uzavřel naše dnešní téma Večerníku první muž českého fotbalu.
Jestli všechny nápady dojdou převedení do praxe, uvidíme v lepším
případě v několika následujících
měsících. Oživení úrovně českého fotbalu ale naproti tomu bude
trvat roky.

Poèty klubù, které obsazovaly jednotlivé kategorie na okrese Prostìjov
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