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vyhrožoval „Fešák Hubert“

Prostějov, Plumlov/mls
Zní to neuvěřitelně, ale on to opět dokázal! Navzdory všem známým
skutečnostem i okolnostem okradl sňatkový podvodník Miroslav Janiš
o stovky tisíc korun další ženu! Koncem února Večerník informoval
o případu pětapadesátileté Libuše M., kterou si o rok starší muž vybral jako
svoji oběť. Ta kvůli němu prodala byt, za který inkasovala 1 150 000 korun.
Když jsme zamilovanou dámu v zimě oslovili, byla přesvědčena, že má
vše pod kontrolou. Nyní už však prozřela, z peněz za prodej bytu jí totiž nezbyla ani koruna! Z exkluzivní výpovědi Libuše M. pro Večerník
vyplývá, že za své peníze získala pouze polovinu domu v Plumlově
v hodnotě sedmi set tisíc korun. O tři čtvrtě milionu korun ji obral právě
pan Janiš. Ten nejenže peníze vrátit nehodlá, ale naopak se zoufalou
y ve vlastnictví. Kromě
ženu snaží vyštvat z domu, jenž má jještě z p
poloviny
výhrůžek se „Fešák Hubert“ neŽijí spolu v Plumlově. Sňatkový podvodník Miroslav Janiš a jeho poslední oběť Libuše M. společně
více čtěte na straně 13 vlastní
tají ani tím, že už loví další ženy...
na první pohled idylicky vyhlížející domek v plumlovské ulici Bližník.
fotokoláž Večerníku

A loví
dál...
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730 517 000
Znáte z Rádiia Haná
á a Kiss Hády

Wolkerova 37, PV
9 771212 667008
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D býh d
Dobrých
desett d
dní!
í! D
Dopravníí marasmus
kvůli uzavřené Dolní ulici skončí dřív,
Ach ten
než se původně předpokládalo. Olozvuk! Letošmouckému kraji se podařilo přitlačit
ní akce na prostěna stavbaře, kteří se po rekonjovském náměstí zatím
strukci zavázali frekvensklízí povětšinou samou
tovanou ulici otevřít
chválu, avšak jeden zádrhel se
už 20. června! Tevyskytl. Při pátečním koncertu Marie
dy o deset dní
Rottrové to totiž několikrát v reprobednách
dřív...
zaskřípalo tak, až to trhalo uši. Zkušenou
zpěvačku potíže naštěstí neovlivnily.

Minulé úterý prostějovští zastupitelé jen těsnou většinou
schválili nový Územní plán
Statutárního města Prostějov. Problém je pouze v tom,
že jeho tvůrci neustále registrují takřka tři stovky nevyřešených připomínek občanů,
ale i podnikatelských subjektů. Však co, ono se to nějak
později udělá...

-

Osobnost týdne
MARIE ROTTROVÁ

Nes
Nestárnoucí
první dáma českého
sou
soulu výrazným způsobem obohatila oslavy 100. výročí prostějovské
radnice.
rad
Při pátečním koncertu na
náměstí
ná
T. G. Masaryka předvedla
se skupinou
s
Neřež všem fanouškům
své staré dobré hity, ale také
něco z nejnovější tvorby.

Výrok týdne
„NEPLEŤME SI
VÝRAZ POJEM
S PRŮJMEM!“
J. Augustin hodně pobavil
své kolegy v zastupitelstvu.
Pouze primátor ho setřel,
že slovo průjem nechce
na půdě radnice slyšet!

O VODĚ METEOROLOGICKY, ZEMĚDĚLSKY, VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ A TAKÉ LOKÁLNĚ OPTIMISTICKY
Martin Mokroš

Analýza
Voda. Řeknete si, proč
se dnes hodlám věnovat tématu tak fádnímu. Říkáte fádnímu?
Vyvedu vás z omylu,
pro člověka je to druhá
nejdůležitější tekutina
po krvi, a pokud kapku sledujete, o čem se
mluví, tak vodu najdete
na předních příčkách,
dokáži vám to...

Těšili jsme se, jak je letos mírná
zima skoro bez sněhu, ale zkušení
pamětníci a zemědělci od počátku
říkali, není dobré se radovat, neboť
zima bez sněhu znamená neodpočatou přírodu, žádné zásoby vody,
tudíž v pozdějších měsících slabou úrodu. V době, kdy píšu tyto
řádky, se stále ještě některé oblasti
republiky vzpamatovávají z extrémních dešťů a lokálních povodní, které opět nepomohly člověku,
ani přírodě a zase ani úrodě.
Náš klimatický pás se začíná
dostávat z hodnocení mírný do
hodnocení neklidný. Máme tu
střídání extrémního vedra a prudkých dešťů, bouřky jsou častěji
doprovázeny krupobitím a zásoba
spodních vod se tenčí. Tato situace
bohužel začíná být globálně kritická a prognózy hovoří o tom, že
ještě naše generace zažijí vodu
desetinásobně dražší, a dokonce
může dojít k regulacím přístupu k této tekutině. Smutné je,
že o tom bude rozhodovat nějaká

„vodní“ elita včetně lobby, načež obětí se zase stane jen a jen
řadový občan, který bude nucen
k šetření, aby mu „odměnou“
bylo zdražování se zdůvodněním,
že je třeba přece pokrýt náklady
činnosti vodárenských molochů.
Trochu bludný kruh, že? Nedávno jsme tady měli eurovolby, tak
jsem zvědavý, jak se k „vodnímu“
problému postaví onen slepenec
osmadvaceti států a co udělá proto, abychom se nemuseli začít
strachovat o to, že zajdeme žízní
a nakonec i hladem, jelikož se
nepostaráme o dostatek normální
vláhy pro pole, stromy, květiny
a podobně.
Náš region prostějovský je zatím
naštěstí toho nejvíce extrémního počasí ušetřen, jeden známý
s humorem tvrdí, že všechno
špatné počasí před naší kotlinkou klouzne po ho…ě a zamíří
buď na sever na Olomouc, nebo
na jih až na Brno. Ale asi na to
také nemůžeme spoléhat věčně,
takže není dobré dělat, že se nás
to netýká.

sokol
ím okem ...
Co všechno má jít
z naší kapsy?
Už je to nějaký čas, kdy jsem
ve své rubrice psal o tom, že
by si Prostějov zasloužil sdružení daňových poplatníků,
které by kontrolovalo, zda jsou
naše daně na městské, krajské
i celostátní úrovni vydávány
s rozumem. V poslední době se
i v našem městě řeší aktuální
otázky, které s využíváním daní
souvisí. S blížícími se volbami
do prostějovského zastupitelstva bude možná podobných
témat ještě víc.
Zaujal mne třeba příklad velkoplošné obrazovky, kterou si koupil hokejový klub a následně ji
odkoupilo město. Osobně jsem

velkým hokejovým fanouškem,
který neváhá vydat prostředky
na cesty na všelijaká sportovní
utkání. I v ´Sokolím oku´ jsem
popisoval, jaký zážitek pro mne
byla návštěva utkání NHL.
Když mám čas, rád zajdu i na
sportovní utkání u nás ve městě.
Myšlenka velkoplošné obrazovky se mi líbí, ale jsem opatrný
s tím, zda takové věci má platit
město. Město totiž vlastně žádné své peníze nemá. Všechny
v jeho kase pochází z kapes nás daňových poplatníků. A protože
ne všichni fandí sportu nebo kultuře nebo něčemu jinému, musí
vždy město vážit, zda vydanými
penězi z našich daní platí věc,
kterou prospěje zájmu nás občanů jako celku.

Takovým společným zájmem
je třeba to, aby děti nepropadaly
různým závislostem a místo toho
věnovaly svůj volný čas sportu.
Proto si myslím, že každá koruna vydaná na mládežnický sport
se našemu městu vrátí. Složitější
je to již s podporou profesionálního sportu dospělých borců. Na
ten by se podle mého názoru
měli skládat hlavně sponzoři.
Město může podpořit některé
s tím spojené aktivity, protože se
jedná o určitou formu zábavy,
ale nemělo by to v žádném případě přerůst v nakupování hlasů
za peníze občanů.
Petr Sokol, vysokoškolský učitel

jovanů už začíná být nervózní, zejména z řad dospělých. Většině se
stále nedaří naplánovat si dovolenou a ještě k tomu se blíží prázdniny jejich dětí. No prostě stres, obavy a nejistota...

...ještě
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Váhy - 22.9. až 21.10. Máte příliš přehnané nároky
na svoji finanční odměnu ve firmě, kde pracujete.
Vaše nabubřelé chování se vám tentokrát vymstí.
Bude vám totiž naznačeno, že pokud se vám nelíbí
současný plat, můžete klidně odejít.
Štíři - 22.10. až 20.11. Bude zapotřebí hodně zapracovat na vašich problémech s úřady, které vám stále
častěji šlapou na paty. Nejdříve si vyberte ze schránky všechny složenky, zaplaťte je, a pak budete mít
více klidu. Neodkládejte to!
Střelci - 21.11. až 20.12. Na večírku, který navštívíte, se dopustíte nevěry! Bude vás sice mrzet, nicméně jste zamilovaní až po uši a jen těžko budete z tohoto vztahu couvat. Zkuste požádat o radu kolegu,
který má s nevěrami zkušenosti.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Na lásku není nikdy
pozdě. Zejména starší generace tento týden pozná,
že city mohou vzplanout v jakémkoliv věku. Máte
zelenou, ale nezačínejte si proboha nic s člověkem,
který vás už jednou velmi zklamal.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. V práci se vám podaří
změnit svůj postoj ke kolegům. Konečně začnete
každého brát takového, jaký je. Jejich chyby už vás
nebudou tolik dráždit a nebudete mít potřebu jim za
každou cenu radit. Hned stoupnete v ceně.
Ryby - 19.2. až 19.3. Tento týden bude ve vztazích
dost náročný. Raději se v nich vůbec neangažujte. Bude dobré chovat se rozvážněji, obezřetněji
a každý svůj krok předem řádně promyslet. S horkou hlavou nic neřešte nebo vše pokazíte.

hradu nezasviní svým odpadem
splaškovým. Ano, máme tu čističky, ale znáte to, že?
Pochopitelně plumlovská přehrada bude potřebovat reklamu, tedy
PR, aby se turista dozvěděl, že už
sem zase může, má kde hlavu složit
a občerstvit se. No a to je pochopitelně úkol propagačních agentur,
takže doufám, že se vbrzku objeví
letáky, brožury, celostránkové reklamy, případně spoty v médiích.
Pokud to stále někdo nechápe, tak
přehrada je momentálně to hlavní,
co může náš region nabídnout na
více než jeden den turistovi, který
by rád u nás utratil nějakou tu sumu
peněz. A nemusí být ani nechutná
ani zdrcující, použiji-li formulace
z dnes již profláknutého filmu Pretty Woman. Bude stačit, jen když
bude kapat. Kapka po kapce pak
může zaplatit nejen revitalizaci
přehrady, ale přinést regionu i něco
navíc pro další investice.
Je to už dávno, co jsem se potkal
dokonce s myšlenkou vybudovat
u přehrady golfový resort, máte
pocit, že je to až tak nereálné?

Když tato myšlenka někoho napadla již dávno před revitalizací,
proč ji třeba neoprášit teď? Přehrada může být jedním z námětů
pro komunální volby. Mám na
mysli, jak se k nově revitalizované přehradě postaví a jak ji budou
opečovávat. Budeme sledovat, zda
se o ní někdo z nich byť jen zmíní.
Já osobně se domnívám, že takový
doslova „poklad“ bychom si měli
setsakra hýčkat a neprohýřit tuto
nabízenou možnost.
A na závěr návrat k analýze minulé. Zřejmě živou VODOU (nebo
všímavostí obyvatel) byli pokropeni zodpovědní, kteří rekonstruují ulici Dolní, a najednou
během týdne je vyasfaltováno
i čáry namalovány. Pochopitelně nejvíce se pracovalo o víkendech, aby to bylo lépe placeno,
ale abych nebyl jen zlý, zrovna
v době horkého asfaltu přišla
i brutální vedra, a tak třeba v době,
kdy vyjde tahle analýza, už bude
Dolní zprovozněna, a pak že ta
voda, ať už skutečná či obrazná,
není důležitá.

komentář redaktora

Sňatkový podvodník to možná
zkusí i na vás! Jak ho poznat?

Mládežnický
sport? Určitě!

Konstelace
hvězd Prostějova
Dusno venku, dusno na pracovišti a dusno doma. Spousta Prostě-

Berani - 20.3. až 18.4. Očekávejte hádku s přítelem,
jehož náklonnost k vám byla dlouhá léta očividná.
Přitom váš spor se odehraje kvůli naprosté prkotině,
a vzápětí budete rozchodu litovat. Usmíření nebude
jednoduché, ale zkuste to.
Býci - 19.4.až 19.5. Měli byste více dbát na fyzickou kondici! Neustálé vysedávání za stolem vám
vůbec nesvědčí. Berte si příklad z kolegů, kteří si
vždycky najdou příležitost ke sportování a utužují si
své zdraví. Rozhodně se k nim přidejte!
Blíženci - 20.5. až 19.6. Toužíte po vyšším vzdělání, takže si najděte příležitost, jak toho dosáhnout.
Možná se vám někdo z okolí vysměje, ale na to
neberte ohled. I když jste už starší, pořád máte dostatek možností, jak se učit dál.
Raci - 20.6. až 21.7. V tomto týdnu budete v obrovském útlumu a naprosto bez fantazie. Proto nespřádejte žádné velké plány, byly by nepromyšlené,
a tím i nesplnitelné. Věnujte se jen činnostem, které
nejsou náročné na mozek!
Lvi - 22.7. až 21.8. Nezkoušejte tento týden naštvat
svého nadřízeného, a vůbec, vyhýbejte se mu! Váš
šéf totiž v těchto dnech bude mít velmi zamotanou
hlavu a jakákoliv nejapná poznámka by ho mohla
rozčílit. Starejte se o své povinnosti.
Panny - 22.8. až 21.9. Přestože vaše finanční situace není bůhvíjaká, o víkendu rozhodně nezůstávejte
doma a vyjeďte si na výlet. Vždyť nemusíte příliš
utrácet, půjde jen o pročištění hlavy a hlavně o to,
být s rodinou pěkně pohromadě.

Teď se pokusím být vodně optimistický a zároveň lokální. Zdá
se, že se opravdu dočkáme revitalizované plumlovské přehrady. Je opraveno, přebagrováno,
vyčištěno, do úplného vodního
stavu chybí zhruba metr. A tak si
říkám, zda se naplní optimistické
vize, že se přehrada zase stane
centrem plaveckého, rybářského, turistického a kulturního vyžití obyvatelstva našeho regionu
i širokého, dalekého nejlépe pak
eurově zahraničního okolí s přívaly turistů. Bylo by to dobré,
jelikož peněz z turistického ruchu
není nikdy dost, ovšem předpokládá to jisté náklady do začátku.
A tak doufám, že budou obnovena všechna klasická občerstvovací a rekreační místa, kde hlad
i žízeň ukojí tisíce turistů. Dále, že
občanstvo z okolí přehrady bude
dodržovat elementární základy
čistoty a ekologického chování,
tudíž se přehrada nestane místem
černých skládek od cizích a skladištěm haraburdí od domácích.
A hlavně, že okolní obce pře-

Martin Zaoral
Říká se, co se v mládí naučíš, to ve
stáří jako když najdeš. Miroslav
Janiš se celý život živí jako sňatkový podvodník a o „klientelu“ ze
strany osamělých žen rozhodně
nemá nouzi. Přitom dle posledních statistik se každý pátý Čech
seznámí prostřednictvím seznamky. Riziko, že někomu naletíte, je
tak stále vyšší. Myslíte si snad, že
vám se něco podobného nemůže
stát? To si napálené ženy myslely
také...
Jak ukazuje i případ Miroslava
Janiše, sňatkový podvodník nemusí být žádný krasavec. Podstatné je, aby v ženách dokázal

vyvolat pocit, že konečně potkaly
toho „pravého“ pro společnou
budoucnost. Jenže, dámy, pozor!
Takovému podvodníkovi nejde
o vás, ale o vaše peníze!
Zpočátku přitom vůbec nepoznáte, že vás chce napálit. Sňatkový
podvodník působí jako každý jiný
muž, který touží po seznámení
a společném životě s vámi. Je charismatický, pozorný a složí vám
takové komplimenty, které jste
nikdy v životě neslyšela.
Podstatné je, že ke každé své oběti
umí sňatkový podvodník přistupovat jinak. Dokáže se k vám chovat
přesně tak, jak chcete, aby se váš
vysněný partner choval. Slíbí vám
lásku, společný život ve dvou, přestěhování do plánovaného bydlení
nebo třeba exotickou dovolenou ve
dvou, prostě cokoliv, po čem jste
vždy toužila. Věřte, že vcítit se právě do vašich potřeb umí sňatkoví
podvodníci naprosto skvěle.
Pokud vás však takový „pan Božský“ požádá o peníze, okamžitě

zpozorněte! Samozřejmě, že vám
neřekne o finančním použití výhradně pro sebe, bude mluvit třeba o půjčce na koupi stavebního
materiálu pro stavbu rodinného
domu, ve kterém budete společně žít, nebo na byt, který pro vás
chce rekonstruovat a do něhož se
máte následně odstěhovat. Může
se jednat také o půjčku na řešení
složitých životních situací, jako
je nemoc či nutná operace dítěte,
smrt v rodině nebo jakákoliv jiná
pomoc jeho nejbližším v krizi.
Takže dámy pozor! Než někomu
dáte peníze, prověřte si nejdříve,
co je dotyčný zač. Seznamte se
například s někým z jeho rodiny,
poptejte se na něj u společných
přátel. Pokud to není možné,
je třeba se mít na pozoru ještě
mnohem a mnohem víc. Někdy
stačí jméno podvodníka zadat do
internetového vyhledávače google. Alespoň v případě Miroslava
Janiše okamžitě zjistíte, co je zač.
Kéž by to tak fungovalo!

Agentura
Z „Bílého domu“ bude ubytovna!

Kšeft je kšeft! Toto nejčastěji vyslovované heslo všech obchodníků si
začínají uvědomovat i prostějovští
konšelé. Jak slovutná Agentura
Hóser minulý týden zjistila, radnice se chce pustit do totální přestavby „Bílého domu“ ve Školní ulici.
Zatím jsou tu kanceláře hned
několika odborů magistrátu, ale
úředníci v nich budou fungovat
jen do konce června. Pak budou
vyhnáni!
„Dlouho jsme sledovali obchodní činnost paní Vykácelové
z Prostějova, která na několika
místech ve městě i na vesnicích
zakládá ubytovny pro sociálně slabší spoluobčany. Proč
taky ne, když za jednu cimřičku dostává až osm tisíc korun
a všechno platí stát! Chceme na
tomto poli taky začít podnikat a vydělávat,“ nastínil plány magistrátu Jiří Nikamnepospíchal, první
náměstek primátora Prostějova.
Jak Agentura Hóser vzápětí vysondovala, do „Bílého domu“

se už první prázdninový den zakousnou bagry a stavební dělníci
obrovský barák začnou měnit na
velkou ubytovnu. „Podle projektu
by zde mělo vzniknout až tisíc garsonek, které okamžitě začneme
pronajímat potřebným. Jenom
z Husova náměstí už máme od
lidí přes osm set objednávek na
bydlení. To je prostě kšeft jako
prase,“ nebral si servítek Zdeněk
Fušerák, další z primátorových
náměstků. Za jednu garsonku by
město mohlo také účtovat až osm
tisíc, tudíž měsíčně by na nové
ubytovně mohlo vydělávat až osm
milionů korun. „A to je obrovská
finanční injekce pro rozpočet města. Já myslím, že utržené peníze
bychom vzápětí mohli investovat
například do výstavby nového
zimního stadionu pro extraligu,“
nechal se slyšet primátor Prostějova Miroslav Nakaseseděl.
O příjem ze státní pokladny se
město nemusí obávat. Je totiž známé, že stát přispívá na nájemné

sociálně slabým občanům, a to výraznou částkou. Otázkou teď ale
je, kam s pětistovkou městských
úředníků, kteří se budou muset
ze Školní ulice stěhovat. „Už jsme
o tom přemýšleli, vždyť zde sídlí
například stavební úřad, vydávají
se zde nové občanky a pasy. Zatím
budou všechny odbory města vystěhovány do Smetanových sadů,
kde přes letní měsíce budou sloužit
občanům pod širým nebem. No,
a přes zimu se úředníci přestěhují
do podzemí tohoto parku, kde je
celý labyrint podzemních bunkrů
a krytů. Nebojte, máme všechno
promyšleno,“ dušuje se první náměstek primátora Jiří Nikamnepospíchal.
Za Agenturu Hóser Majkl

Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak
pravdivý
a redakce Večerníku se
od něj distancuje.
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty celá řada vašich ohlasů,
která se rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády
podnětů a příspěvků jsme
tentokrát vybrali trojici nejzajímavějších, které vám
nyní předkládáme...

Chodci, kroťte se!
V poslední době se stále častěji
ve Večerníku dočítám o nehodách na rondelu na Petrském
náměstí. Většinou jde o havárie
mezi vozidly a chodci. Popravdě řečeno, vůbec se tomu nedivím, že chodci jsou zde sráženi
jako hrušky, přestože přecházejí přechod vyznačený bílou
zebrou. Jenomže podle mého
názoru nejde vždy jen o neopatrnost a tím i vinu ze strany
řidičů. Jenom se chvíli zastavte
u tohoto rondelu a pozorujte
chování chodců i cyklistů. Velká část z nich se vůbec neobtěžuje před vkročením na přechod zastavit se a rozhlédnout!
Vcházejí či vjíždějí na přechod,
jako by bílá zebra byla automaticky nějakou bezpečnostní
zónou, na které se jim nemůže
nic stát. A řidiči, zblázněte se!
Tak to ne, chtěl bych vyzvat
všechny chodce, aby se na Petrském náměstí krotili a nebyli
příčinou neštěstí.
Jan Kalvoda, Prostějov

Billa na Shellce?
Nová Billa bude možná na
Shellce? To nechci ani pomyslet na ty fronty u stojanů na
benzín, ještě že jezdím tankovat jinam! Dovedu si představit, jak si celá rodinka vyjede
na nákupy, nejdříve počkají
na tatínka, než nakrmí svého
miláčka, pak vyrazí do Billy
a samozřejmě auto nechají
stát u stojanu, protože tam
není žádné jiné parkoviště!
V obchodě se nejdřív podívají, co mají nového nebo ve
slevě. Pak teprve nandají do
košíku, co potřebují, a když už
to vypadá, že by mohli odjet,
tak si synáček nebo dcerunka
vzpomene, že potřebuje pastelky do školy a celé to čekání
se opakuje. Pokud se některý
z čekajících řidičů ozve, tak
jistě dostane vynadáno, aby se
z toho třeba nepo...
Ivo Chudoba, Prostějov

Bude vždycky zelená
Pořádně mě dožralo, když
jsem ve Večerníku viděl aktuální fotografii plumlovské
přehrady s její zelenou vodou.
Je neuvěřitelné, že kompetentní orgány se tento problém
neustále snaží zlehčovat nebo
tvrdí, že voda v přehradě je
čistá. Podle mého názoru ale
vůbec není divu, že se na hladině neustále objevují zelené
chuchvalce řas a další zelený
povlak. Vždyť každý jsme
mohli před rokem sledovat,
jaký všemožný plevel nejrůznějšího druhu se ponechal na
dně, které se postupně zaplnilo vodou. Řasy a postupně
zřejmě i sinice tady budou mít
zase živnou půdu. A na vyslovení tohoto názoru nemusím
být ani žádný odborník! Přehrada bude prostě vždycky
zelená.
Jindřich Novotný, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!

Myslíte si své, o tom co
se děje na Prostějovsku?
Můžete na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!
...ještě

+
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OP ODSTŘELÍ ZŘEJMĚ UŽ V SOBOTU! MAMINKY OHROŽUJÍ SVÉ POTOMKY!

„Kdyby viděly zoufalé oči umírajících dětí,

Definitivně jasno má být v příštích dnech...

Ani koncem uplynulého týdne nebyl ještě oficiálně znám termín, kdy by měly jít k zemi budovy v areálu zkrachovalého Oděvního podniku
Prostějov. Jako nejpravděpodobnější se zatím
stále jeví už nadcházející sobota 21. června,
o čemž Večerník prvně informoval již v předminulém vydání.
Prostějov/mls
Ohledně termínu veřejností
tolik očekávaného odstřelu někdejšího gigantu OP Prostějov
jsme se toho z oficiálních zdrojů
ani v uplynulých dnech mnoho
nedozvěděli. „Pokud je mi známo, tak dosud nebylo vydáno
povolení k trhacím pracím. Teprve až se tak stane, bude stanoven termín odstřelu,“ reagoval
v pátek odpoledne na dotaz
Večerníku Ondřej Batta, jednatel společnosti Astria Group.
Báňský úřad by měl své rozhodnutí vydat už příští týden.
Následně poběží patnáctidenní
lhůta, ve které bude možné se
proti němu odvolat. Přesto se už
delší dobu hodně nahlas mluví
o tom, že odstřel bude proveden
už tuto sobotu 21. června.
„Je to hotová věc! Vedení chtělo v tomto termínu dokonce

zastavit provoz na dálnici, ale
to jim nedovolili. Na bezpečnost by měli dohlížet mimo jiné
i dobrovolní hasiči z Vrahovic
a Kostelce na Hané,“ svěřil
se nám na konci uplynulého
týdne jeden za zaměstnanců pracujících na demolici
budov Oděvního podniku
Prostějov.
Profesionální hasiči o termínu
odstřelu ovšem nic bližšího
neví. „My se na této akci nijak
podílet nebudeme. Pokud vím,
tak okolí mají po odstřelu zkrápět dobrovolní hasiči. Informace
o přesném termínu však dosud
nemáme,“ poznamenala ještě
v pátek odpoledne Vladimíra
Hacsiková, tisková mluvčí HZS
Olomouckého kraje.
Tisková mluvčí Městské policie Prostějov Jana Adámková
ovšem potvrdila, že ohlášenou
událost na 21. června evidují...

rozmyslely by si to,“ tvrdí lékařka Alena Strnadová

JE TO TADY?

Prostějovsko/mls

Tomu se skoro nechce ani věřit! Podle statistických
údajů stále přibývá rodičů, kteří hazardují se životy
vlastních dětí, když odmítají takzvané povinné
očkování. Jejich ratolesti přitom kvůli na první pohled
laxnímu jednání mohou zemřít na záškrt, tetan, černý kašel a řadu dalších zákeřných
nemocí. Pro doktory je taková situace naprosto nepochopitelná, obzvláště pak pro
ty, kteří na vlastní oči viděli utrpení dětí umírajících na
čtěte na straně 14
některou z těchto chorob... Večerník zjišťoval víc!
VEČERNÍK
VARUJE

Foto: archív Večerníku

Takže uvidíme, už brzy
by mělo být konečně jasno.
Sledujte proto během
nadcházejících dnů o to
pozorněji naše
internetové stránky
www.vecernikpv.cz!
Jakmile bude v případě
odstřelu OP cokoliv nového,
zprávu okamžitě zveřejníme.

„Již plánujeme, že v sobotu od
devíti hodin zabezpečíme vytyčené místo odstřelu před vstupem
nepovolaných osob. Jaké budou
přesné uzavírky však ještě jisté
není, ale vše bude včas oznámeno,“ nechala se slyšet mluvčí prostějovských strážníků s tím, že se
jedná o předběžný termín. „Ještě
se datum i čas mohou změnit,“
připustila Adámkpová.

Viděla to na vlastní oči. Lékařce Aleně Strnadové se vybavují oči dusících se dětí umírajících na
záškrt. Dávnou zkušenost jí připomněly matky odmítající očkování svých dětí...
Koláž Večerníku

Nezadržitelně se blíží konec června, je čas PLATIT ZA ODPAD
Dluhy narůstají, magistrát písemně vyzval všechny Prostějovany k zaplacení

„Sledoval jsem vše několik minut, na strom se slétl úplný mrak
včel, které ve větvích nejdříve vytvořily tři nebo čtyři takové menší hrozny, posléze se však seskupily do jednoho velikého hnízda.
Přivolal jsem hasiče, protože roj
ohrožoval i chodce na náměstí
a bylo zapotřebí jej zlikvidovat,“
prozradil Večerníku přímo na
místě zásahu jeden ze strážníků
Městské policie v Prostějově.
„Přivolaní hasiči, kteří jsou k podobným zákrokům speciálně

2006

2007

bodavého hmyzu. Nejnebezpečnějším v tomto ohledu byl rok
2011, kdy hasiči takto zasahovali v neuvěřitelném počtu stopětadvaceti případů.
Ale pozor, hasiči nepřijedou
vždy, když někdo ohlásí větší
množství včel, vos či sršňů na
jediném místě. Podstatou výjezdu je provádění likvidace rojů
pouze tehdy, když hrozí nebez-

2010

2011

pečí z prodlení. „Hasiči vyjíždí
likvidovat roje na veřejná prostranství, kdy by mohlo dojít kí
pobodání dítěte nebo alergika,
v případech, kdy se roj usadil na
veřejné budově, dětském hřišti, mateřské školce a podobně.
Z tohoto místa musím upozornit, že hasiči nejsou deratizační
firma a nevyjedou k zásahu na
požádání každého. Všechny pří-
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vycvičeni, hnízdo včel z koruny
stromu odsáli obrovským vysavačem a včely posléze odvezli
k likvidaci. Naštěstí nikdo z návštěvníků města v tu chvíli nebyl
pobodán,“ komentovala páteční
zásah na hlavním prostějovském
náměstí Vladimíra Hacsiková,
tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje.
Jak se Večerník právě ze statistik
krajských hasičů posléze dozvěděl, ročně provedou záchranáři
přímo v Prostějově desítky odchytů a následné likvidace rojů

20 mil

4,288 mil

Prostějov/mik

vybrané poplatky od občanů za odpad
dluhy občanů městu za svoz odpadu

25 mil

18,023 mil

Máme se snad opět začít bát i v Prostějově bodavého hmyzu? Teplejší počasí znovu přináší
do našeho města typické zásahy hasičů na likvidaci rojů či hnízd vos, včel a sršňů. Vzorovým příkladem je páteční případ, kdy těsně po poledni
záchranáři ve speciálních oblecích a pomocí vysokozdvižné plošiny likvidovali roj rozzuřených
včel u Zlaté brány na náměstí T. G. Masaryka.
Užitečný, ale i nebezpečný hmyz si totiž vytvořil velké hnízdo v koruně vzrostlé lípy, což včas
zpozoroval všímavý strážník městské policie.

2012
2013
2014
Zdroj: Magistrát města Prostějova
pady se posuzují individuálně,
je třeba vyhodnotit nebezpečí
situace. Když jednotka dorazí
na místo a zjistí, že žádné bezprostřední nehrozí, zásah neprovede,“ upozorňuje Vladimíra
Hacsiková s tím, že v minulosti
dokonce došlo k několika případům, kdy hasiče zneužili mnozí
vtipálci prostřednictvím tísňové
linky. Nebo lidé, kteří prostě jen

Dluhy narůstají. Stovky občanů Prostějova neplatí za svoz komunálního odpadu, hrozí jim exekuce. Ilustrační koláž Večerníku
přeháněli a za nebezpečné považovali pár kusů bodavého hmyzu v jejich blízkosti. „Za těchto
okolností můžeme dokonce
občana, který zneužil linku tísňového volání, pokutovat. Proto
si každý musí sám podle svého
uvážení vše vyhodnotit a dobře
si rozmyslet, jestli hasiče v těchto
případech zavolá nebo ne,“ objasnila mluvčí krajských hasičů.
Bodavý hmyz lze odchytávat
pouze tehdy, když není rozlítaný. Poté se hnízdo pomocí

vysavače naplní do igelitového
pytle, odstřihne se a pomocí
chemických prostředků zlikviduje. „Tento postup byl konzultován s včelaři, kteří v něm
spatřují výhodu nejrychlejšího,
nejčistšího a nejjednoduššího
zásahu. Každý včelař má povinnost hlídat si své včelstvo a žádný
z nich si nechce cizí nalezený roj
vzít, protože hrozí nebezpečí přenosu chorob,“ podotkla závěrem
ke způsobu odchytu Vladimíra
Hacsiková.

KOVÁŘ SESTŘELEN HOUBAŘSKÁ ZEMŘEL PO SEXU?
Škola ve Ptení změní ředitele
EXTÁZE je tady!
Ad.: Smrt v Krasické:

Ptení/mls - „Jenom se potvrdilo, že divadlo má v obci dlouhou tradici...!“ Takto mnohoznačně komentoval svůj konec
ve funkci ředitele školy ve Ptení mimo jiné známý „dýdžej“
Pavel Kovář. A to i přesto,
že dle očekávání měl po pěti

letech v novém výběrovém
řízení obhájit svůj post v čele
„základky“. To se mu ovšem
nepodařilo. Ze čtyř kandidátů dala komise přednost jeho
dosavadní zástupkyni Vieře
Šmilňákové... Proč?
čtěte na straně 8

Neví, co s ním bude. Jedenačtyřicetiletý Pavel Kovář jako ředitel
školy poměrně překvapivě končí. Zda ve Ptení zůstane jako řadový
učitel, to v tuto chvíli nechává otevřené.
Fotokoláž Večerníku

Prostějov/mik - O podivné k tomu, že se jedná pro rodinu
smrti pětatřicetiletého Mi- o nešťastnou a velmi citlivou
chala Ptáčka, jehož mrtvolu událost, nebudeme k ní poskynašli příbuzní v bytě prostě- tovat žádné bližší informace,“
jovského domu v Krasické odmítla spekulovat společně
ulici číslo 49, se i po několika s Večerníkem Irena Urbánkodnech živě diskutuje. Jak Ve- vá, tisková mluvčí Krajského
černík v minulém čísle infor- ředitelství Policie ČR Olomoval, jeho mrtvola se našla mouckého kraje.
v podivné poloze a se sváza- Co je však jisté, tak velmi smutnýma rukama. Na Faceboo- ná záležitost ohledně pohřbu
ku se už dokonce objevila mladého muže. „Ani do dnešspekulace, že muž zemřel po ního dne nikdo z pozůstalých
náruživém sado-maso sexu! zemřelého neprojevil žádný
Bohužel, vyšetřující orzájem o vyřízení
gány jsou i v tomto
pohřbu. Ostatně,
j
ě
jak mě inforpřípadě na slovo
aon !
n
i
d
o
R
m?
movala policie,
skoupé. „Jak již
e
j
á
z
tělo muže je
bylo ze strany
nemá
stále na patologii
Policie ČR uvesoudního lékařství,“
deno v průběhu
prozradil Večerníku Pavel Mapředminulého týdne, přivolaný lékař neshledal prvotním kový, majitel pohřební služby,
ohledáním zemřelého cizí za- která si případ převzala.
Pochlubil se. Houbařská sezóna začala, Stanislav Dvořák v pondělí vyrazil na Kosíř!
vinění, přesto byla k přesnému Jak je známo, v takových
2x foto: rodinné album S. Dvořáka
určení úmrtí nařízena soudní případech připadá do úvahy
Velký Kosíř/mik - Tak to je pecka! Stanislav Dvořák z Čelechovic na Hané rád a často dráždí pitva, jejíž výsledky zatím ne- „sociální“ pohřeb na náklady
ostatní houbaře. Také teď poslal Večerníku skvostné snímky z jeho prvotního letošního výletu do máme k dispozici. Vzhledem prostějovského magistrátu.
lesa. Ano, čtete dobře, již z letošního!
Myslíte, že na houby je ještě brzo? Velký omyl! Ve městě sice našince v současnosti ubíjejí obrov- Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...
ská vedra a davy lidí raději míří k vodě než na procházku do lesa, což se ale ukazuje jako velká
chyba, vždyť právě mezi stromy nyní můžete prožít extázi! „Pořád kolem sebe poslouchám, že
na začátku června nemohou ještě růst houby. Tak vězte, je to tady, rostou,“ napsal Večerníku
Stanislav Dvořák a poslal fotografie hřibů, které pondělí 9. června našel na Velkém Kosíři.
Řekněte sami, není to paráda?

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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D býh d
Dobrých
desett d
dní!
í! D
Dopravníí marasmus
kvůli uzavřené Dolní ulici skončí dřív,
Ach ten
než se původně předpokládalo. Olozvuk! Letošmouckému kraji se podařilo přitlačit
ní akce na prostěna stavbaře, kteří se po rekonjovském náměstí zatím
strukci zavázali frekvensklízí povětšinou samou
tovanou ulici otevřít
chválu, avšak jeden zádrhel se
už 20. června! Tevyskytl. Při pátečním koncertu Marie
dy o deset dní
Rottrové to totiž několikrát v reprobednách
dřív...
zaskřípalo tak, až to trhalo uši. Zkušenou
zpěvačku potíže naštěstí neovlivnily.

Minulé úterý prostějovští zastupitelé jen těsnou většinou
schválili nový Územní plán
Statutárního města Prostějov. Problém je pouze v tom,
že jeho tvůrci neustále registrují takřka tři stovky nevyřešených připomínek občanů,
ale i podnikatelských subjektů. Však co, ono se to nějak
později udělá...

-

Osobnost týdne
MARIE ROTTROVÁ

Nes
Nestárnoucí
první dáma českého
sou
soulu výrazným způsobem obohatila oslavy 100. výročí prostějovské
radnice.
rad
Při pátečním koncertu na
náměstí
ná
T. G. Masaryka předvedla
se skupinou
s
Neřež všem fanouškům
své staré dobré hity, ale také
něco z nejnovější tvorby.

Výrok týdne
„NEPLEŤME SI
VÝRAZ POJEM
S PRŮJMEM!“
J. Augustin hodně pobavil
své kolegy v zastupitelstvu.
Pouze primátor ho setřel,
že slovo průjem nechce
na půdě radnice slyšet!

O VODĚ METEOROLOGICKY, ZEMĚDĚLSKY, VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ A TAKÉ LOKÁLNĚ OPTIMISTICKY
Martin Mokroš

Analýza
Voda. Řeknete si, proč
se dnes hodlám věnovat tématu tak fádnímu. Říkáte fádnímu?
Vyvedu vás z omylu,
pro člověka je to druhá
nejdůležitější tekutina
po krvi, a pokud kapku sledujete, o čem se
mluví, tak vodu najdete
na předních příčkách,
dokáži vám to...

Těšili jsme se, jak je letos mírná
zima skoro bez sněhu, ale zkušení
pamětníci a zemědělci od počátku
říkali, není dobré se radovat, neboť
zima bez sněhu znamená neodpočatou přírodu, žádné zásoby vody,
tudíž v pozdějších měsících slabou úrodu. V době, kdy píšu tyto
řádky, se stále ještě některé oblasti
republiky vzpamatovávají z extrémních dešťů a lokálních povodní, které opět nepomohly člověku,
ani přírodě a zase ani úrodě.
Náš klimatický pás se začíná
dostávat z hodnocení mírný do
hodnocení neklidný. Máme tu
střídání extrémního vedra a prudkých dešťů, bouřky jsou častěji
doprovázeny krupobitím a zásoba
spodních vod se tenčí. Tato situace
bohužel začíná být globálně kritická a prognózy hovoří o tom, že
ještě naše generace zažijí vodu
desetinásobně dražší, a dokonce
může dojít k regulacím přístupu k této tekutině. Smutné je,
že o tom bude rozhodovat nějaká

„vodní“ elita včetně lobby, načež obětí se zase stane jen a jen
řadový občan, který bude nucen
k šetření, aby mu „odměnou“
bylo zdražování se zdůvodněním,
že je třeba přece pokrýt náklady
činnosti vodárenských molochů.
Trochu bludný kruh, že? Nedávno jsme tady měli eurovolby, tak
jsem zvědavý, jak se k „vodnímu“
problému postaví onen slepenec
osmadvaceti států a co udělá proto, abychom se nemuseli začít
strachovat o to, že zajdeme žízní
a nakonec i hladem, jelikož se
nepostaráme o dostatek normální
vláhy pro pole, stromy, květiny
a podobně.
Náš region prostějovský je zatím
naštěstí toho nejvíce extrémního
počasí ušetřen, jeden známý s
humorem tvrdí, že všechno špatné počasí před naší kotlinkou
klouzne po ho…ě a zamíří buď
na sever na Olomouc, nebo na
jih až na Brno. Ale asi na to také
nemůžeme spoléhat věčně, takže
není dobré dělat, že se nás to netýká.

sokol
ím okem ...
Co všechno má jít
z naší kapsy?
Už je to nějaký čas, kdy jsem
ve své rubrice psal o tom, že
by si Prostějov zasloužil sdružení daňových poplatníků,
které by kontrolovalo, zda jsou
naše daně na městské, krajské
i celostátní úrovni vydávány
s rozumem. V poslední době se
i v našem městě řeší aktuální
otázky, které s využíváním daní
souvisí. S blížícími se volbami
do prostějovského zastupitelstva bude možná podobných
témat ještě víc.
Zaujal mne třeba příklad velkoplošné obrazovky, kterou si koupil hokejový klub a následně ji
odkoupilo město. Osobně jsem

velkým hokejovým fanouškem,
který neváhá vydat prostředky
na cesty na všelijaká sportovní
utkání. I v ´Sokolím oku´ jsem
popisoval, jaký zážitek pro mne
byla návštěva utkání NHL.
Když mám čas, rád zajdu i na
sportovní utkání u nás ve městě.
Myšlenka velkoplošné obrazovky se mi líbí, ale jsem opatrný
s tím, zda takové věci má platit
město. Město totiž vlastně žádné své peníze nemá. Všechny
v jeho kase pochází z kapes nás daňových poplatníků. A protože
ne všichni fandí sportu nebo kultuře nebo něčemu jinému, musí
vždy město vážit, zda vydanými
penězi z našich daní platí věc,
kterou prospěje zájmu nás občanů jako celku.

Takovým společným zájmem
je třeba to, aby děti nepropadaly
různým závislostem a místo toho
věnovaly svůj volný čas sportu.
Proto si myslím, že každá koruna vydaná na mládežnický sport
se našemu městu vrátí. Složitější
je to již s podporou profesionálního sportu dospělých borců. Na
ten by se podle mého názoru
měli skládat hlavně sponzoři.
Město může podpořit některé
s tím spojené aktivity, protože se
jedná o určitou formu zábavy,
ale nemělo by to v žádném případě přerůst v nakupování hlasů
za peníze občanů.
Petr Sokol, vysokoškolský učitel

jovanů už začíná být nervózní, zejména z řad dospělých. Většině se
stále nedaří naplánovat si dovolenou a ještě k tomu se blíží prázdniny jejich dětí. No prostě stres, obavy a nejistota...

...ještě

+

Váhy - 22.9. až 21.10. Máte příliš přehnané nároky
na svoji finanční odměnu ve firmě, kde pracujete.
Vaše nabubřelé chování se vám tentokrát vymstí.
Bude vám totiž naznačeno, že pokud se vám nelíbí
současný plat, můžete klidně odejít.
Štíři - 22.10. až 20.11. Bude zapotřebí hodně zapracovat na vašich problémech s úřady, které vám stále
častěji šlapou na paty. Nejdříve si vyberte ze schránky všechny složenky, zaplaťte je, a pak budete mít
více klidu. Neodkládejte to!
Střelci - 21.11. až 20.12. Na večírku, který navštívíte, se dopustíte nevěry! Bude vás sice mrzet, nicméně jste zamilovaní až po uši a jen těžko budete z tohoto vztahu couvat. Zkuste požádat o radu kolegu,
který má s nevěrami zkušenosti.
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Na lásku není nikdy
pozdě. Zejména starší generace tento týden pozná,
že city mohou vzplanout v jakémkoliv věku. Máte
zelenou, ale nezačínejte si proboha nic s člověkem,
který vás už jednou velmi zklamal.
Vodnáři - 20.1. až 18.2. V práci se vám podaří
změnit svůj postoj ke kolegům. Konečně začnete
každého brát takového, jaký je. Jejich chyby už vás
nebudou tolik dráždit a nebudete mít potřebu jim za
každou cenu radit. Hned stoupnete v ceně.
Ryby - 19.2. až 19.3. Tento týden bude ve vztazích
dost náročný. Raději se v nich vůbec neangažujte. Bude dobré chovat se rozvážněji, obezřetněji
a každý svůj krok předem řádně promyslet. S horkou hlavou nic neřešte nebo vše pokazíte.

hradu nezasviní svým odpadem
splaškovým. Ano, máme tu čističky, ale znáte to, že?
Pochopitelně plumlovská přehrada bude potřebovat reklamu, tedy
PR, aby se turista dozvěděl, že už
sem zase může, má kde hlavu složit
a občerstvit se. No a to je pochopitelně úkol propagačních agentur,
takže doufám, že se vbrzku objeví
letáky, brožury, celostránkové reklamy, případně spoty v médiích.
Pokud to stále někdo nechápe, tak
přehrada je momentálně to hlavní,
co může náš region nabídnout na
více než jeden den turistovi, který
by rád u nás utratil nějakou tu sumu
peněz. A nemusí být ani nechutná
ani zdrcující, použiji-li formulace
z dnes již profláknutého filmu Pretty Woman. Bude stačit, jen když
bude kapat. Kapka po kapce pak
může zaplatit nejen revitalizaci
přehrady, ale přinést regionu i něco
navíc pro další investice.
Je to už dávno, co jsem se potkal
dokonce s myšlenkou vybudovat
u přehrady golfový resort, máte
pocit, že je to až tak nereálné?

Když tato myšlenka někoho napadla již dávno před revitalizací,
proč ji třeba neoprášit teď? Přehrada může být jedním z námětů
pro komunální volby. Mám na
mysli, jak se k nově revitalizované přehradě postaví a jak ji budou
opečovávat. Budeme sledovat, zda
se o ní někdo z nich byť jen zmíní.
Já osobně se domnívám, že takový
doslova „poklad“ bychom si měli
setsakra hýčkat a neprohýřit tuto
nabízenou možnost.
A na závěr návrat k analýze minulé. Zřejmě živou VODOU (nebo
všímavostí obyvatel) byli pokropeni zodpovědní, kteří rekonstruují ulici Dolní, a najednou
během týdne je vyasfaltováno
i čáry namalovány. Pochopitelně nejvíce se pracovalo o víkendech, aby to bylo lépe placeno,
ale abych nebyl jen zlý, zrovna
v době horkého asfaltu přišla i
brutální vedra, a tak třeba v době,
kdy vyjde tahle analýza, už bude
Dolní zprovozněna, a pak že ta
voda, ať už skutečná či obrazná,
není důležitá.

komentář redaktora

Sňatkový podvodník to možná
zkusí i na vás! Jak ho poznat?

Mládežnický
sport? Určitě!

Konstelace
hvězd Prostějova
Dusno venku, dusno na pracovišti a dusno doma. Spousta Prostě-

Berani - 20.3. až 18.4. Očekávejte hádku s přítelem,
jehož náklonnost k vám byla dlouhá léta očividná.
Přitom váš spor se odehraje kvůli naprosté prkotině,
a vzápětí budete rozchodu litovat. Usmíření nebude
jednoduché, ale zkuste to.
Býci - 19.4.až 19.5. Měli byste více dbát na fyzickou kondici! Neustálé vysedávání za stolem vám
vůbec nesvědčí. Berte si příklad z kolegů, kteří si
vždycky najdou příležitost ke sportování a utužují si
své zdraví. Rozhodně se k nim přidejte!
Blíženci - 20.5. až 19.6. Toužíte po vyšším vzdělání, takže si najděte příležitost, jak toho dosáhnout.
Možná se vám někdo z okolí vysměje, ale na to
neberte ohled. I když jste už starší, pořád máte dostatek možností, jak se učit dál.
Raci - 20.6. až 21.7. V tomto týdnu budete v obrovském útlumu a naprosto bez fantazie. Proto nespřádejte žádné velké plány, byly by nepromyšlené,
a tím i nesplnitelné. Věnujte se jen činnostem, které
nejsou náročné na mozek!
Lvi - 22.7. až 21.8. Nezkoušejte tento týden naštvat
svého nadřízeného, a vůbec, vyhýbejte se mu! Váš
šéf totiž v těchto dnech bude mít velmi zamotanou
hlavu a jakákoliv nejapná poznámka by ho mohla
rozčílit. Starejte se o své povinnosti.
Panny - 22.8. až 21.9. Přestože vaše finanční situace není bůhvíjaká, o víkendu rozhodně nezůstávejte
doma a vyjeďte si na výlet. Vždyť nemusíte příliš
utrácet, půjde jen o pročištění hlavy a hlavně o to,
být s rodinou pěkně pohromadě.

Teď se pokusím být vodně optimistický a zároveň lokální. Zdá
se, že se opravdu dočkáme revitalizované plumlovské přehrady. Je opraveno, přebagrováno,
vyčištěno, do úplného vodního
stavu chybí zhruba metr. A tak si
říkám, zda se naplní optimistické
vize, že se přehrada zase stane
centrem plaveckého, rybářského, turistického a kulturního vyžití obyvatelstva našeho regionu
i širokého, dalekého nejlépe pak
eurově zahraničního okolí s přívaly turistů. Bylo by to dobré,
jelikož peněz z turistického ruchu
není nikdy dost, ovšem předpokládá to jisté náklady do začátku.
A tak doufám, že budou obnovena všechna klasická občerstvovací a rekreační místa, kde hlad
i žízeň ukojí tisíce turistů. Dále, že
občanstvo z okolí přehrady bude
dodržovat elementární základy
čistoty a ekologického chování,
tudíž se přehrada nestane místem
černých skládek od cizích a skladištěm haraburdí od domácích.
A hlavně, že okolní obce pře-

Martin Zaoral
Říká se, co se v mládí naučíš, to ve
stáří jako když najdeš. Miroslav
Janiš se celý život živí jako sňatkový podvodník a o „klientelu“ ze
strany osamělých žen rozhodně
nemá nouzi. Přitom dle posledních statistik se každý pátý Čech
seznámí prostřednictvím seznamky. Riziko, že někomu naletíte, je
tak stále vyšší. Myslíte si snad, že
vám se něco podobného nemůže
stát? To si napálené ženy myslely
také...
Jak ukazuje i případ Miroslava
Janiše, sňatkový podvodník nemusí být žádný krasavec. Podstatné je, aby v ženách dokázal

vyvolat pocit, že konečně potkaly
toho „pravého“ pro společnou
budoucnost. Jenže, dámy, pozor!
Takovému podvodníkovi nejde
o vás, ale o vaše peníze!
Zpočátku přitom vůbec nepoznáte, že vás chce napálit. Sňatkový
podvodník působí jako každý jiný
muž, který touží po seznámení
a společném životě s vámi. Je charismatický, pozorný a složí vám
takové komplimenty, které jste
nikdy v životě neslyšela.
Podstatné je, že ke každé své oběti
umí sňatkový podvodník přistupovat jinak. Dokáže se k vám chovat
přesně tak, jak chcete, aby se váš
vysněný partner choval. Slíbí vám
lásku, společný život ve dvou, přestěhování do plánovaného bydlení
nebo třeba exotickou dovolenou ve
dvou, prostě cokoliv, po čem jste
vždy toužila. Věřte, že vcítit se právě do vašich potřeb umí sňatkoví
podvodníci naprosto skvěle.
Pokud vás však takový „pan Božský“ požádá o peníze, okamžitě

zpozorněte! Samozřejmě, že vám
neřekne o finančním použití výhradně pro sebe, bude mluvit třeba o půjčce na koupi stavebního
materiálu pro stavbu rodinného
domu, ve kterém budete společně žít, nebo na byt, který pro vás
chce rekonstruovat a do něhož se
máte následně odstěhovat. Může
se jednat také o půjčku na řešení
složitých životních situací, jako
je nemoc či nutná operace dítěte,
smrt v rodině nebo jakákoliv jiná
pomoc jeho nejbližším v krizi.
Takže dámy pozor! Než někomu
dáte peníze, prověřte si nejdříve,
co je dotyčný zač. Seznamte se
například s někým z jeho rodiny,
poptejte se na něj u společných
přátel. Pokud to není možné,
je třeba se mít na pozoru ještě
mnohem a mnohem víc. Někdy
stačí jméno podvodníka zadat do
internetového vyhledávače google. Alespoň v případě Miroslava
Janiše okamžitě zjistíte, co je zač.
Kéž by to tak fungovalo!

Agentura
Z „Bílého domu“ bude ubytovna!

Kšeft je kšeft! Toto nejčastěji vyslovované heslo všech obchodníků si
začínají uvědomovat i prostějovští
konšelé. Jak slovutná Agentura
Hóser minulý týden zjistila, radnice se chce pustit do totální přestavby „Bílého domu“ ve Školní ulici.
Zatím jsou tu kanceláře hned
několika odborů magistrátu, ale
úředníci v nich budou fungovat
jen do konce června. Pak budou
vyhnáni!
„Dlouho jsme sledovali obchodní činnost paní Vykácelové
z Prostějova, která na několika
místech ve městě i na vesnicích
zakládá ubytovny pro sociálně slabší spoluobčany. Proč
taky ne, když za jednu cimřičku dostává až osm tisíc korun
a všechno platí stát! Chceme na
tomto poli taky začít podnikat a vydělávat,“ nastínil plány magistrátu Jiří Nikamnepospíchal, první
náměstek primátora Prostějova.
Jak Agentura Hóser vzápětí vysondovala, do „Bílého domu“

se už první prázdninový den zakousnou bagry a stavební dělníci
obrovský barák začnou měnit na
velkou ubytovnu. „Podle projektu
by zde mělo vzniknout až tisíc garsonek, které okamžitě začneme
pronajímat potřebným. Jenom
z Husova náměstí už máme od
lidí přes osm set objednávek na
bydlení. To je prostě kšeft jako
prase,“ nebral si servítek Zdeněk
Fušerák, další z primátorových
náměstků. Za jednu garsonku by
město mohlo také účtovat až osm
tisíc, tudíž měsíčně by na nové
ubytovně mohlo vydělávat až osm
milionů korun. „A to je obrovská
finanční injekce pro rozpočet města. Já myslím, že utržené peníze
bychom vzápětí mohli investovat
například do výstavby nového
zimního stadionu pro extraligu,“
nechal se slyšet primátor Prostějova Miroslav Nakaseseděl.
O příjem ze státní pokladny se
město nemusí obávat. Je totiž známé, že stát přispívá na nájemné

sociálně slabým občanům, a to výraznou částkou. Otázkou teď ale
je, kam s pětistovkou městských
úředníků, kteří se budou muset
ze Školní ulice stěhovat. „Už jsme
o tom přemýšleli, vždyť zde sídlí
například stavební úřad, vydávají
se zde nové občanky a pasy. Zatím
budou všechny odbory města vystěhovány do Smetanových sadů,
kde přes letní měsíce budou sloužit
občanům pod širým nebem. No,
a přes zimu se úředníci přestěhují
do podzemí tohoto parku, kde je
celý labyrint podzemních bunkrů
a krytů. Nebojte, máme všechno
promyšleno,“ dušuje se první náměstek primátora Jiří Nikamnepospíchal.
Za Agenturu Hóser Majkl

Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak
pravdivý
a redakce Večerníku se
od něj distancuje.
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty celá řada vašich ohlasů,
která se rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády
podnětů a příspěvků jsme
tentokrát vybrali trojici nejzajímavějších, které vám
nyní předkládáme...

Chodci, kroťte se!
V poslední době se stále častěji
ve Večerníku dočítám o nehodách na rondelu na Petrském
náměstí. Většinou jde o havárie
mezi vozidly a chodci. Popravdě řečeno, vůbec se tomu nedivím, že chodci jsou zde sráženi
jako hrušky, přestože přecházejí přechod vyznačený bílou
zebrou. Jenomže podle mého
názoru nejde vždy jen o neopatrnost a tím i vinu ze strany
řidičů. Jenom se chvíli zastavte
u tohoto rondelu a pozorujte
chování chodců i cyklistů. Velká část z nich se vůbec neobtěžuje před vkročením na přechod zastavit se a rozhlédnout!
Vcházejí či vjíždějí na přechod,
jako by bílá zebra byla automaticky nějakou bezpečnostní
zónou, na které se jim nemůže
nic stát. A řidiči, zblázněte se!
Tak to ne, chtěl bych vyzvat
všechny chodce, aby se na Petrském náměstí krotili a nebyli
příčinou neštěstí.
Jan Kalvoda, Prostějov

Billa na Shellce?
Nová Billa bude možná na
Shellce? To nechci ani pomyslet na ty fronty u stojanů na
benzín, ještě že jezdím tankovat jinam! Dovedu si představit, jak si celá rodinka vyjede
na nákupy, nejdříve počkají
na tatínka, než nakrmí svého
miláčka, pak vyrazí do Billy
a samozřejmě auto nechají
stát u stojanu, protože tam
není žádné jiné parkoviště!
V obchodě se nejdřív podívají, co mají nového nebo ve
slevě. Pak teprve nandají do
košíku, co potřebují, a když už
to vypadá, že by mohli odjet,
tak si synáček nebo dcerunka
vzpomene, že potřebuje pastelky do školy a celé to čekání
se opakuje. Pokud se některý
z čekajících řidičů ozve, tak
jistě dostane vynadáno, aby se
z toho třeba nepo...
Ivo Chudoba, Prostějov

Bude vždycky zelená
Pořádně mě dožralo, když
jsem ve Večerníku viděl aktuální fotografii plumlovské
přehrady s její zelenou vodou.
Je neuvěřitelné, že kompetentní orgány se tento problém
neustále snaží zlehčovat nebo
tvrdí, že voda v přehradě je
čistá. Podle mého názoru ale
vůbec není divu, že se na hladině neustále objevují zelené
chuchvalce řas a další zelený
povlak. Vždyť každý jsme
mohli před rokem sledovat,
jaký všemožný plevel nejrůznějšího druhu se ponechal na
dně, které se postupně zaplnilo vodou. Řasy a postupně
zřejmě i sinice tady budou mít
zase živnou půdu. A na vyslovení tohoto názoru nemusím
být ani žádný odborník! Přehrada bude prostě vždycky
zelená.
Jindřich Novotný, Prostějov

PIŠTE NÁM SVÉ
NÁMĚTY!

Myslíte si své, o tom co
se děje na Prostějovsku?
Můžete na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!
...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Jak se již stalo tradicí, náměstí T. G. Masaryka s počátkem léta
každoročně obohatí kulturní akce různého druhu v rámci Prostějovského léta. V letošním roce navíc radnice slaví sto let, tudíž
i nadále je pro nás připraven zábavný program. Koncerty, programy pro děti, taneční vystoupení, výstavy a další akce, které jsme
zhlédli a ještě uvidíme. Zajímalo nás, jak jsou na tom naši spoluobčané? Na to jsme se ptali přímo na prostějovském náměstí...

LÍBÍ SE VÁM SOUČASNÝ KULTURNÍ
PROGRAM PŘED RADNICÍ?
Ivo
HEJCMAN
Prostějov

Tomáš
HEJBAL
Vrahovice

ČÁSTEČNĚ

ANO I NE

„Kulturní program, který probíhá na náměstí, se mi líbí tak
částečně. Akcí a vůbec zábavného programu mi připadne totiž celkem málo. Navíc většina
kulturních akcí se koná pouze
jednou týdně, což je podle
mého názoru nedostačující.
Když to ale stojí za to, tak se
na nějaký ten program jdu i podívat. Tento týden se už těším
třeba na Mandrage. Ale mohla
by tu být i jiná představení například vystoupení typu Partička a podobně. V Prostějově je
to stále málo živé.“

„Kulturních programů na náměstí se příliš nezúčastňuji,
jednak proto, že jsem často
pracovně mimo Prostějov
a pak také z důvodu, že pro
mě není až zas tak lákavý.
Kulturních akcí je tu ale celkově hodně málo, a to nejen
v létě, ale i o Vánocích. Co se
mi ale líbí, je, že tu v týdnu vystoupí skupina Mandrage. Na
tu se půjdu asi podívat. Škoda,
že se na náměstí nepromítají
filmy nebo neprobíhá třeba nějaké hromadné cvičení
a podobně....“

Čím menší AUTO,
tím větší PROBLÉM!

To jsou vedra, viďte? Léto ovšem prostě k sexu svádí. Dlouhé teplé noci jsou pro milence ráj. Zapomenou na pohodlí
své postele a nasměrují erotické hrátky rovnou do přírody.
Ale pozor! Milování venku je sice romantické, ale má také
své zápory.
Pozor, abyste si lože vaší lásky neudělali v mraveništi,
kopřivách či v jehličí. I zákeřné klíště se může přisát a obnažená pozadí lákají krvežíznivé komáry. A náhodný houbař
v roli diváka? Nic příjemného!
Pokud se tedy rozhodnete v těchto dnech pro sex v přírodě,
volte polohu vestoje, nebo si vezměte silnější deku. Použijte
repelent. Sice nebudete příliš vonět, ale komár vás nepopíchá. Před nežádoucími čumily se schovejte pod rouškou
tmy a po návratu do civilizace se prohlédněte, jestli si na vás
nepochutnává klíště.

Takhle se parkuje? Řidič nebo řidička tohoto malého auta zřejmě netuší, že zabírat dvě místa najednou se nemá…
Foto: čtenář Večerníku

Parkovacích míst je v Prostějově s ohledem na drtivý nárůst počtu
osobních vozidel katastrofální nedostatek. O to víc naštve, když někdo
zabere hned dvě určené plochy najednou! Jednoho takového nezdárného řidiče zachytil na svém snímku čtenář Večerníku.
Prostějov/mik
„Bylo to ve čtvrtek pátého června na parkovišti před prostějovským Kauflandem v Konečné ulici. Nebylo
tu kde odstavit auto, objížděl jsem několik minut celé parkoviště. Až jsem si všiml, že vedle červeného
Opelu Corsa je kousek místečka. Bohužel ale opravdu jen malý kousek, protože řidič nebo řidička tohoto
malého auta zabírala hned dvě místa najednou. Samozřejmě jsem nadával, prostě čím menší auto, tím větší
problém,“ napsal do redakce čtenář Večerníku a zároveň nám pohotově poslal snímek.
„To nemůže být chlap, takhle parkovat může jenom ženská,“ poznamenal při pohledu na fotografii jeden
z redaktorů Večerníku. Co myslíte, má pravdu?

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Nagyová, Kovanda a Páleník

SMĚŘUJÍ K SOUDU
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 17. ČERVNA 2013
Aféra neskutečných rozměrů v souvislosti se zatčením Jany Nagyové, šéfky kanceláře premiéra České republiky Petra Nečase, se dotkla
i Prostějova. Pravá ruka předsedy vlády a podle spekulací i jeho milenka
si u vojenské tajné služby objednala „špiclování“ Nečasovy manželky.
A kdo tuto zhovadilost pro ni měl podle policie zařídit? Dva generálové, kteří ještě nedávno veleli 601. skupině speciálních sil z Prostějova.
Policie ve čtvrtek zadržela současného ředitele Vojenské zpravodajské
služby Milana Kovandu a jeho předchůdce Ondreje Páleníka. Obvinili
je ze zneužití pravomoci úřední osoby, za něž jim hrozí až pět let vězení
nebo zákaz činnosti.

jak šel čas Prostějovem ...

Wolkerova ulice

ČERVEN 2014
Stála tu i čerpací stanice. Wolkerova třída tvoří součást hlavního městského okruhu. Od roku 1833 se nazývala Petrská (v letech
1881-1892 Peters-Gasse), od roku 1926 Revoluční a od roku 1939
opět Petrská. Současné pojmenování získala od července 1945
podle prostějovského básníka a spisovatele Jiřího Wolkera (1900
-1924). V letech 1933 až 1989 se ve Wolkerově třídě konaly pravidelné trhy. Ve dvorním traktu číslo 20 sídlil od počátku minulého
století Dělnický dům, dnes je zde supermarket, který bude koncem
června uzavřen. Ve vedlejším domě byl Závodní klub strojařů,
dnes restaurační a hotelové zařízení. V domě číslo 4 sídlila od oku.
1836 pošta, později zde měl ateliér známý fotograf Franz Fiedler.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Uprkova ulice
INZERCE

Co člověk, to jiný postoj. Něco takového bylo zřetelně vidět i na bývalých velitelích elitní prostějovské vojenské jednotky. Milan Kovanda
se ke sledování Nečasovy manželky krátce po zadržení přiznal s tím,
že to bral jako „úkol z výše“. Ondrej Páleník, který v té době už zastával jinou vysokou funkci ve státní správě, se naopak vše snažil zamlžit.
S odstupem času přišel s tvrzením, že o žádné sledování fakticky nešlo. Podle Páleníka tajná služba pouze „prověřovala podnět“, který měl
souviset s bezpečností lidí kolem premiéra. To ostatně nyní tvrdí i Kovanda. Oba přitom nepopřeli, že s paní Nagyovou na toto téma několikrát hovořili, údajně je v tomto smyslu informovala. Rovněž naznačili,
že premiér o těchto „podnětech“ ke sledování vlastní manželky věděl.
Z jejich tvrzení by tedy vyplývalo, že Jana Nagyová nedala šmírovat
svoji sokyni v lásce, ale pouze se strachovala o bezpečnost manželky
svého milence. Ano, druhá varianta působí hodně komicky... Rozhodně
však nelze vyloučit, že to paní Nagyová právě tímto způsobem před
oběma exprostějovskými vojáky podala. O tom, zda a proč jí uvěřili, si
však už každý může myslet své.
V každém případě obžaloba na Jana Nagyovou, Ondreje Páleníka i Milana Kovandu už byla podána. Kauzou, která vedla k pádu Nečasovy
vlády, se bude v dohledné době zabývat Obvodní soud pro Prahu 1.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
napsáno
před

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

PIVA

Holba Šerák
0,5 l

Radegast 10°
0,5 l

Zubr 10°
0,5 l

Zlatopramen 11°
1,5 l

Krušovice 12°
1,5 l

Březňák
2l

12,50

11,90

12,50

27,90

39,90

39,90

-

-

-

-

-

-

12,90

8,90

10,50

27,90

39,90

41,50

-

14,90

12,50

37,90

36,90

39,90

9,90

11,90

8,30

37,90

44,90

29,90

-

11,90

10,50

37,90

46,90

29,90

Naše RESUMÉ
V parných vedrech je nutné
doplňovat tekutiny, k čemuž dobře
poslouží nejen obyčejná voda, ale
i dobře vychlazené pivečko. A tak
jsme zabrousili k regálům a zjistili jsme, že půllitrová Holba Šerák
i desetistupňový Zubr je nejlevnější
v Tesku, „desítka“ Radegastu
v Bille, „dvanáctka“ z Krušovic
v Kauflandu, dvoulitrovou láhev
Březňáka seženete nejvýhodněji
v Tesku a Intersparu, pro
půldruhého litru Zlatopramenu
pak zajeďte do Albertu či Billy.
Raritou je, že ani jeden z nabízených
druhů nenajdete v Lidlu...
Tak na zdraví!
Průzkum proveden
ve středu 11. června 2014

10
lety

LIDL má velkou šanci
prorazit do centra města

Je docela možné, že prostějovští zastupitelé dají zelenou výstavbě nového supermarketu
poblíž centra města. Obchodní společnost Lidl totiž splnila
do puntíku veškeré požadavky radnice tak, aby její prodejna zapadla do historické
zástavby v okolí ulice Újezd
a Husova náměstí.
Rovněž řešení dopravní přístupnosti je na světě, navíc se společnost zavázala postavit velké
parkoviště pro návštěvníky staré polikliniky v Jihoslovanské
ulici. Existuje tedy ještě něco,
co by mohlo zabránit výstavbě
nového supermarketu? „Nedávno proběhla poslední schůzka
mezi zástupci města a společností Lidl. Padlo zde hodně

kritických připomínek, které se
představitelé Lidlu zavázali vyřešit. Dnes máme na stole jejich
nový návrh a bude záležet jen
na zastupitelích, jak rozhodnou.
Lidl navrhuje postavit supermarket v jiném stylu, než jaký je
například v Olomouci. Ožehavým tématem je stále propojení
ulice Újezd s Jihoslovanskou,
stejně jako způsob vjezdu i výjezdu od supermarketu na ulici
Újezd. O tom však nyní jedná
dopravní komise města. Bylo
doporučeno, aby v tomto místě
nebyla světelná signalizace a ani
přechod pro chodce. Ten bude
až zhruba stopadesát metrů od
areálu nového Lidlu,“ poskytl
základní informace místostarosta Prostějova Vlastimil Uchytil.

Zpravodajství
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PROSTĚJOVĚ: Podaří se Dolní ulici zprůjezdnit dřív?
O kauze na ZŠ Dr. Horáka DOPRAVA VRondel
u Rodenů nebude jen provizorní!

rozhodnou radní příští úterý

Prostějov/mik
ě
i - Více
í nežž dvoumilionové manko v hospodaření
Základní školy Dr. Horáka zaviněné špatným vyúčtováním spotřeby elektrické energie a bezmála dvouletým zakrýváním
tohoto schodku, bude mít brzy
své rozuzlení. Na ukončenou
finanční kontrolu zareagoval
ředitel školy Ivan Pospíšil svými
písemnými námitkami. A teď
je na radních, aby rozhodli, co
bude dál...
„Mohu vám potvrdit, že jsme ve
středu jedenáctého června obdrželi
od pana ředitele Pospíšila vyjádření
s námitkami na konečnou zprávu
auditorské kontroly, která proběhla
na Základní škole Dr. Horáka. Nyní
si jeho písemné vyjádření přebírá
naše kontrolní oddělení. Kdo však
bude mít v celé nepříjemné kauze
konečné slovo, tím bude rada města. Rozhodneme o námitkách Iva-

na Pospíšila a také budeme jednat
o opatřeních, které musíme přijmout. Více se k této záležitosti
v tuto chvíli nemohu vyjádřit,“ prozradil exkluzivně Večerníku Miroslav Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějov.
Jeho slova potvrdil i samotný ředitel Základní školy Dr. Horáka. „Je
to tak, v zákonné lhůtě jsem poslal
radě města své námitky proti zjištění kontrolorů. A je jich hodně...,“
zareagoval na dotaz Večerníku
Ivan Pospíšil s tím, že o dalším ději
událostí nebude spekulovat.
Kauza spatřila světlo světa počátkem března letošního roku.
Celou záležitost ohledně manka
na inkriminované škole řeší současně i Policie České republiky.
Z tohoto vyšetřování ovšem zatím
nejsou známy žádné závěry ani
alespoň kusé zprávy. Zmiňované
jednání rady města proběhne příští
úterý 24. června a podle prvotních
informací je ve hře i odvolání Ivana
Pospíšila z funkce ředitele školy.

Perličky
ze zastupitelstva

Už během středy minulého týdne byla opět
zprovozněna část Dolní ulice od rondelu na
Petrském náměstí po odbočku na ulici Šárka.
Právě v těchto místech došlo na komunikaci
k položení nového asfaltového koberce.
Olomoucký kraj nyní jedná se stavbaři, aby urychlili
práce na dokončení rondelu u Rodenů a zkrátili
tak zbývající dobu uzavírky, která již po tři týdny
zhušťuje dopravu v Prostějově.
Prostějov/mik
Podle původních plánů má být
zmiňovaný rondel dokončen
k 30. červnu a tím i celá Dolní
ulice znovu kompletně otevřena.
„Jednáme nyní se stavební firmou, zda by šlo urychlit práce
tak, aby Dolní ulice mohla být
zprovozněna už k dvacátému
červnu. Tedy o deset dní dříve,
což by bylo fantastické. Zástupci
firmy to přislíbili, ale jedná se
o gentlemanskou dohodu s tím,
že se pro celou věc udělá maxi-

mum,“ prozradil Večerníku Alois
Mačák, první náměstek hejtmana
Olomouckého kraje.
Jak si ovšem Večerník všiml,
rondel v blízkosti motorestu
U Rodenů nebude ani zdaleka jen provizorní, jak bylo
původně prezentováno. Naopak jde o regulérní stálou
kruhovou křižovatku! „Je to Už se rýsuje. Rondel u známého motorestu bude nakonec stálý
tak. Doslova v poslední chvíli
a jestli stavbaři práce urychlí, už tento pátek by mohla být Dolní ulice
jsme porovnali finanční náklady
na pořízení provizorního a stálého v Prostějově kompletně zprovozněna. 2x foto: Michal Kadlec
rondelu, zjistili, že moc velký roz- stavbě stálé křižovatky. Co bude a vedle něj,“ vysvětlil Zdeněk
díl by v nich nebyl. Takže jsme se zatím provizorní, jsou některé Fišer, náměstek primátora Statuspolečně s projektanty dohodli na inženýrské sítě pod rondelem tárního města Prostějov.

SENIOŘI POZOR! Šmejdi to zkouší stále znovu Hasiči zachránili
Minulý týden se v Prostějově konaly další předváděčky

Prostějov/mls - A nedají si pokoj! Navzdory vydatné mediální
„masáži“ se nejrůznější pochybní obchodníci stále snaží vnutit
především seniorům předražené
zmetky. Ač se díky tomu pohybují
na samotné hranici zákona a velmi často i za ní, síla pohádkových
zisků je mocnější čarodějka a za
nějaké riziko jim za to zřejmě stojí... Už v minulém čísle vás Večerník informoval o dalších rejdech
těchto podnikatelských dobrodinců, které ovšem pokračovaly
i v uplynulém týdnu. Velké množství čtenářů nás totiž upozornilo
na skutečnost, že byli pozváni na
další předváděcí akce!
Někteří senioři a zejména pak
jejich příbuzní už začínají být na

obdobné pozvánky hodně alergičtí.
Vzhledem k předchozím zkušenostem se jim ostatně není vůbec co
divit! I díky tomu, dostáváme do
redakce řadu oznámení o konání
„předváděček“ nejrůznějšího druhu, umíme si představit, jak vše
probíhá. Některé z akcí jsou drsnější, u jiných je nátlak na spotřebitele
přece jen menší. Vždy jsou však
založené na jednoduchém principu: dáme vám spoustu „dárků“,
budeme na vás milí, ale to vše jen
v případě, že si u nás koupíte věci za
desítky tisíc korun...
„V úterý zavolala mojí mamince
nějaká žena, která ji gratulovala,
že vyhrála v pořadu ´Prostřeno´
a pro výhru si má dojít na druhý den
ve třináct hodin do prostějovského

H clubu vedle Billy ve Wolkerově
ulici. Před předáním výhry má být
dvacetiminutová prezentace něčeho
a pak prý dostane svoji hodnotnou
cenu. Evidentně je to podfuk, takže
maminka nejde. Jsem si jistá, že se
jedná o předváděcí akci,“ napsala do
redakce Večerníku například naše
čtenářka Markéta.
Další z našich čtenářek měla přesně tu samou zkušenost. Jelikož
se nemůže hýbat a o dárek stála,
vyslala do H clubu svoji třicetiletou vnučku. Byla přitom zvědavá,
zda i ona dostane od organizátorů slibovaný dárek. Kupodivu
se tak stalo. „Do sálu ji vpustili
a dokonce dostala i obracečku na
řízky. Před tím se jí však něco přes
hodinu snažili vnutit hodně drahé

hrnce, o které absolutně neměla
zájem. Vím, že tam přišla ještě
jedna paní a dva manželské páry.
Nikdo z nich si nic nekoupil,“ popsala Večerníku svoji zkušenost
paní Anna.
Večerník se přímo na akci bohužel nedostal na základě příkazu, že
vstup je pouze pro zvané.
Situaci ohledně předváděcích
akcí na Prostějovsku ale budeme
i nadále sledovat. Pokud tedy budete na některou z nich pozváni,
neváhejte a kontaktujte redakci
na mobilním telefonu 608 960 042,
případně e-mailu vecernik@pv.cz.
Kromě toho doporučujeme dát
podnět i k České obchodní inspekci a to na telefonním čísle 585
223 317 nebo 554 818 211.

Na dálnici havaroval kamion. Praskla mu guma!

Prostějov/mik - Minulé pondělí
9. června krátce před desátou
hodinou dopoledne došlo na
rychlostní komunikaci ve směru
od Olomouce na Prostějov k dopravní nehodě nákladního vozidla Scania s návěsem.
„Z prvotního šetření vyplývá, že
řidič nákladního vozidla pravděpodobně vlivem defektu a náhlého
úniku vzduchu u levé přední pneu-

matiky nezvládl řízení, s vozidlem
najel do levého jízdního pruhu
a narazil do svodidel. Alkohol
byl u řidiče vyloučen dechovou
zkouškou, ke zranění osob nedošlo.
Celková hmotná škoda byla vyčíslena na dvěstěšedesát tisíc korun,“
informovala Večerník o havárii
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

SPOR S DRŽOVICEMI KONČÍ,

Prostějov má připraveny peníze
Prostějov, Držovice/mik - Osmileté spory o majetek mezi
Prostějovem a Držovicemi se
nezadržitelně blíží ke svému
závěru. Minulé úterý prostějovští
zastupitelé znovu potvrdili vůli
vyplatit sousedům z Držovic
částku 2,9 milionu korun pod
podmínkou, že půjde o konečné
vyrovnání. A sousedé? Ti už stahují soudní žalobu!
„Jak naše, tak držovické zastupitelstvo schválilo dohodu o mimosoudním vyrovnání. Předběžně
jsme domluveni, že v úterý sedmnáctého června tuto dohodu
za Prostějov podepíši a to samé
učiní i starostka Držovic Blanka
Kolečkářová. Pak už bude záležet

na našich sousedech, jak rychle se
jim podaří stáhnout soudní žalobu.
Teprve potom jim totiž vyplatíme
zmíněnou sumu,“ shrnul současný
stav celé táhnoucí se kauzy Miroslav Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějov.
JakVečerníkzjistil,vyplacení2,9milionu nemusí otálet tak dlouho.
„Prostřednictvím našich právníků
jsme už kontaktovali Krajský soud
v Brně a zjistili jsme, že ani
soudkyně nechce celou záležitost
protahovat. Jakmile s panem
primátorem podepíšeme vzájemnou dohodu, okamžitě požádáme
soud o stažení žaloby,“ potvrdila starostka Držovic Blanka
Kolečkářová.

Tomu se říká pech! Řidič tohoto kamionu měl co dělat, aby defekt
na kole zvládl a těžké vozidlo udržel na silnici.
Foto: Policie ČR

Kolem lázní řádí

noční ŽHÁŘ
Prostějov/mik - Policie zatím
jen bezmocně přihlíží tomu,
jak v Prostějově řádí další žhář.
Navíc o případech sériového
zapalování odpadkových košů
státní policie veřejnost vůbec
neinformovala. Večerník se
vše dozvěděl až od strážníků!
„Během měsíce června bylo
doposud zaznamenáno osm
případů zahoření odpadkových
košů, přičemž se shodně jednalo o plastové nádoby s obsahem
pětadvaceti litrů. K těmto událostem téměř vždy došlo v nočních a časně ranních hodinách.
V šesti případech se jednalo o
koše v prostorách u městských
lázní,“ popsala žhářskou záhadu

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Prostějov/mik - Prostějovští hasiči minulé pondělí prokázali, že
nezachraňují pouze lidské životy, ale není jim lhostejný ani osud
zraněných zvířat. Na silnici se jim totiž podařilo odchytit autem
sražené káně a předat dravce k léčbě ochráncům přírody.
„V pondělí devátého června v osm hodin ráno byli prostějovští hasiči
požádáni o pomoc při odchytu sraženého káněte lesního na silnici
z Prostějova směrem na Dub nad Moravou. Hasiči zraněné zvíře odchytili
pomocí zásahového kabátu a odvezli ho na Záchrannou stanici živočichů
v Němčicích nad Hanou. Tam ho předali pracovníkovi, který se stará
o různě zraněné živočichy a po uzdravení je vrací do volné přírody,“ uvedla
pro Večerník Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov s tím, že
všechny případy vyšetřuje Policie
ČR. Ta ale zarytě mlčí...

Kdo je zapaluje? Hořící odpadkové koše okolo lázní musela hasit strážníci městské
policie.
Foto: MP Prostějov

dopadena i s okapem

Prostějov/mik - Rychlé oznámení
a ještě rychlejší zásah strážníků!
Takto vzorový případ se udál ve
čtvrtek v Krapkově ulici, kde byli
polapeni dva bezdomovci, kteří
z domu odtrhli svodový okap
a mířili do sběrných surovin.
„Ve čtvrtek dvanáctého června
v podvečerních hodinách na základě telefonického oznámení vyjížděli strážníci do Krapkovy ulice,
kde byli spatřeni bezdomovci,
jak odnášejí svod z domu. Hlídka
v této oblasti zastihla dvojici nesoucí pozinkovanou třímetrovou rýnu.
Muž a žena se k činu přiznali a svod
vrátili zpět na místo,“ popsala případ včas přistižených zlodějů Jana
Adámková, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Oba bezdomovci budou potrestáni
u správního orgánu. „Oznamovateli patří poděkování za rychlé oznámení události. V poslední době se
ve více případech podařilo pachatele krádeží zadržet, právě díky
všímavosti občanů,“ pochvaluje si
Adámková.

Dlouhá roura. S třímetrovým
okapem bezdomovci do sběrny
nedošli, byli chyceni strážníky.
Foto: Městská policie Prostějov

Prostějované oslavili Světový den životního prostředí
o týden později

BYLI JSME

lostmi z přírody a dozvěděli se
ledacos nového od členů pořadatelských organizací.
Životní prostředí je jedním
nejdůležitějších faktorů pro
U TOHO! zpobyt
na této planetě. Proto je
5. červen věnován právě problematice věnující se zlepšení
života na zemi. V Prostějově
návštěvnost aquaparku
ale letos znamenalo toto dadatum
počet osob
tum významné jubileum pro
Sobota 7. června
590
stoletou dámu radnici. Proto se
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ochránců přírody a Regionální
Úterý 10. června
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sdružení Iris ve spolupráci s včeStředa 11. června
1 572
laři, zahrádkáři, klubem pěstitelů
Čtvrtek 12. června
235
bonsají, Okrašlovacím spolkem,
Zdroj: Domovní správa Prostějov
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hrou.
Poznat
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a
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je
někdy
oříšek.
Ne
ale
pro
malé
čekat. Stejné to bylo i o uplynulém
nic, rozhodli pro letošní rok
šikuly,
kteří
dorazili
na
Den
životního
prostředí.
Foto:
Petra
Hežová
přesunout pořádání Světového
víkendu, kdy zůstalo sluníčko
schované za mraky. „Věřím, že to Prostějov/peh - Pravidelná osvě- tos o týden později, což jí ovšem dne životního prostředí až na
pravé léto teprve začne,“ zatvářil se tová akce na náměstí T. G. Ma- na návštěvnosti nijak neubralo. uplynulou sobotu. I tak si ale náještě optimisticky Vladimír Průša. saryka v Prostějově proběhla le- Děti i dospělí se pochlubili zna- vštěvníci na akci našli cestu.

AQUAPARK ZAŽIL největší NÁPOR v úterý
Prostějov/mik - To byl ale hic!
Uplynulé parné dny jednoznačně
lákaly k vodě, což se pochopitelně
odrazilo na velké návštěvnosti
prostějovského
aquaparku.
Nejvíce lidí, přes sedmnáct
stovek, zavítalo do areálu minulé úterý, kdy venkovní teplota
dosahovala pětatřiceti stupňů ve
stínu!
„Vždycky tvrdím, že by to mohlo
být lepší. Ale máme za sebou týden,

Zachráněn! Autem sražený dravec se naštěstí dočkal rychlé pomoci hasičů, kteří dravce předali ochráncům přírody. Foto: HZS
Olomouckého kraje.

ZLODĚJSKÁ dvojice

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

se kterým musíme být spokojeni. Počasí začalo být poprvé letní
v sobotu sedmého června a následující čtyři dny se návštěvnost
aquaparku vždy dostala přes
hranici jednoho tisíce. A musíme
si uvědomit, že stále jde o červen,
kdy dospělí chodí do práce a děti do
školy,“ poznamenal exkluzivně pro
Večerník Vladimír Průša, jednatel
Domovní správy, která největší
koupaliště ve městě provozuje.
Návštěvnost aquaparku pak
výrazně poklesla ve čtvrtek, což
se ale vzhledem k ochlazení dalo

SRAŽENÉ KÁNĚ

„Každá z organizací, která se
akce účastní, si kromě informací o své činnosti připravila
pro všechny příchozí hravé
a vzdělávací úkoly. Společně
tvoří okruh, po jehož splnění dostane každý z účastníků drobnou
odměnu,“ přiblížila Večerníku
detaily akce Eva Zatloukalová,
předsedkyně RS ČSOP Iris.
„Součástí dnešního programu je
i výstava zaměřená na Fair Trade potraviny a losování výherců
dětské výtvarné soutěže v rámci
projektu Ekologická výchova dospělých prostřednictvím
dětí,“ doplnila Zatloukalová.
K tomu všemu hrála účastníkům akce zdejší trampská
kapela Sedlo a v pohodové
zábavě tak kromě ne úplně letního počasí návštěvníkům nic
nebránilo.

Téma Večerníku

Milí čtenáři,
vítejte při četbě speciální strany Večerníku, která
je tentokrát věnovaná ošemetnému tématu - půjčkám. Jak si v nepřeberném množství nabídek od
nejrůznějších finančních institucí vybrat, podle čeho zvolit půjčku tak, aby vyhovovala právě vám,
vašim možnostem a hlavně potřebám? Nejen na
tyto otázky vám pomůžou odpovědět informace
z dnešního dílu pravidelně připravovaných tématických stran. Přinášíme vám tak několik nabídek
zdejších specialistů v oblasti financí, na které se
můžete bez obav obrátit o radu. Pokud vám tedy
před nadcházejícím obdobím dovolených chybí
na cestu do Egypta, na Mauricius nebo na nový
zahradní bazének v peněžence nějaká ta tisícovka, nezoufejte. Svěřte se do rukou odborníků na
finance, kteří vám díky nabízejí své služby a užijte
si zasloužené dovolené tak, jak se má. Naplno
a bez starostí s financemi...
Texty: Petra Hežová
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se v průběhu studií
Důvěřuj, ale prověřuj! Jak
nestát žebrákem...
Když chybí peníze na auto, novou myčku nebo prázdninovou
cestu k moři, není nic snazšího,
než si prostředky do doby, než
přijdou ty vlastní na účet, půjčit. Jak ale nenaletět podvodníkům, kteří vám nabízí statisícové částky ihned, na ruku a bez
ručitele, aniž byste po zbytek
života spláceli takovou neuváženou půjčku?
Reklamu na kvalitní finanční
služby objevíte buď v seriózních

tiscích, nebo na plochách určených přímo pro inzerci. V žádném
případě nereagujte na nabídky
vylepené na sloupcích dopravních značek nebo odpadkových
koších! V inzerátu musí být konkrétně uveden název společnosti
a kontakt, kde si můžete nabídku
osobně ověřit (nejen telefon). Firmu si důkladně proklepněte,
možná nabízí půjčky peněz, ale
sami dluží, kam se podívají...
Projděte si také reference. Jestli

se na tu nebo onu firmu sejde
hned několik špatných ohlasů,
raději zkuste využít služby jiného
poskytovatele. K dispozici jsou
i webové portály, které si na podvodné půjčky posvítily za vás.
A pokud už sedíte v kanceláři
a v rukou máte smlouvu, pečlivě
si ji pročtěte. Neseriózního podvodníka poznáte i tak, že vám na
pročtení smlouvy nenechá čas
a tlačí vás k podpisu. Od takových nabídek raději ruce pryč!

INZERCE

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

I když jako studenti ještě nedisponujete vlastním platem
a největšími příjmy jsou stále
jen peníze z příležitostných
brigád nebo z kapesného od
rodičů, nemusíte se o svou finanční budoucnost obávat.
Stále více bank, spořitelen a pojišťoven ve svých finančních
programech myslí i na studenty,
kterým nabízí své služby. Studium na vysoké nebo vyšší odborné škole není v současnosti levná
záležitost, a ne každá rodina si
může dovolit vydržovat potomky na studiích. Díky studentské
půjčce si s tím ale nemusíte dělat
starost a naplno si tak užívat studentského života.
A co tedy budete potřebovat
k tomu, abyste studentskou
půjčku získali? Samozřejmě
občanský průkaz, potvrzení
o studiu, potvrzení o zaplacení
školného spolu s termínem před-

pokládaného ukončení studia.
Ještě před podepsáním smlouvy
si ale dokument pořádně přečtěte, protože ne všechny lákavě
vypadající nabídky jsou opravdu výhodné. Informujte se na
možnost předčasného splacení
půjčky, třeba rodiče či prarodiče
sáhnou při příležitosti vaší promoce hlouběji do kapsy a úplně
nebo podstatně vám uleví od
splátek v prvních měsících po
skončení studia. Dejte přednost
renomovaným finančním podnikům před „výhodnými“ půjčkami bez ručitele a ihned. Vaše
studium by se mohlo nepěkně
prodražit! Platí pravidlo: dvakrát
měř, jednou řež. Porovnejte si
dle vaší konkrétní situace, která
instituce nabízí to pravé právě
pro vás, a poraďte se s odborníky. Konzultace jsou v naprosté
většině případů zdarma a ušetří
vám spoustu pozdějších starostí.

Dluh budu hradit v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 5000 Kč (slovy
pět tisíc korun českých),

Foto: internet
a to vždy nejpozději k 15.
dni příslušného kalendářního měsíce. (Vlastnoruční
podpisy).

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz PŮJČKY MEZI KAMARÁDY, zapříčiní někdy „vády“
PŮJČKY

Půjčit peníze není jen tak.
Půjčíte kamarádovi, ten se ale
nemá k tomu, aby vám peníze vrátil, a je po kamarádství
i po penězích. Říkáte si, že to
se vám nemůže stát? Nikdy
nevíte, dokud se do podobné situace sami nedostanete.
A v tom případě tu pro vás
máme několik rad, které vám
z ošidného problému pomohou ven.
V první řadě si uvědomte, jestli
je váš kamarád natolik spolehlivý, abyste se mu odvážili
svěřit větší finanční částku bez
rizika, že je například prohraje
INZERCE

Většina oslovených
Prostějovanů
považuje úroky u půjčky
nad 20 % za
nepřiměřené.
Střední odborná škola
vzorek: 280 respondentů
podnikání a obchodu, spol. s r.o. starších 18 let
Rejskova 4, 796 01 Prostějov
realizace: studenti školy

INZERCE

v herně a místo splátky pro vás
bude mít další prosbu o finanční injekci. Pokud jde o opravdu dobrého přítele, nejspíše
upustíte od možnosti chtít po
příteli úroky z půjčené částky,
každopádně o tom, že byste
se vyhnuli sepsání smlouvy
o půjčce, neuvažujte ani omylem. Vyhotovte ji hned dvakrát
a obě strany tak budou vědět, na
čem jsou. Na dokumentu nesmí
chybět datum půjčky, částka,
o kterou jde a samozřejmě také
jména obou účastníků transakce s vlastnoručními podpisy.
Neměl by chybět ani způsob

splácení dluhu, popř. datum,
do kdy nejpozději bude celá
částka uhrazena. Vyhnete se
tak vzájemným nejasnostem.
Dokument by mohl vypadat
přibližně takto:
Já, Jana Musilová, r.č.
765823/8876, bytem nám.
T. G. Masaryka 12, Prostějov,
uznávám svůj dluh ve výši
100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) vůči paní Marii
Vitáskové, r.č. 755412/9965,
bytem Svatoplukova 24, Prostějov. Půjčku se zavazuji
uhradit nejpozději do 1. října
2015.

Co je půjčka a co už lichva?

„Půjčky hned a na ruku“,
„rychlá půjčka“, „půjčka
do pěti minut“ a další atraktivní slogany na nás číhají
vylepené na sloupcích pouličního osvětlení či na autobusových zastávkách. Pokud
jste ve finanční tísni, vidina
rychle získaných peněz vás
může lehce zlákat, a vy se tak
nechtěně dostanete do spárů
vychytralého lichváře...

Za zapůjčených deset tisíc
můžete lichváři ve finále zaplatit i téměř dvojnásobek
na úrocích. V prvé řadě
si proto zkontrolujte výši
úroků, všechny relevantní
údaje na smlouvě o poskytnutí/převzetí půjčky. Nesmí
chybět jména obou stran,
rodná čísla, datum poskytnutí
půjčky, harmonogram splácení a podpisy obou stran.

Foto: internet
INZERCE

Nepodepisujte, pokud je
smlouva podmíněna zákazem
obracet se na soud v případě
problémů se splácením.
Dalším typickým znakem
lichvy je nepřiměřeně vysoká sazba RPSN (roční
procentní sazba nákladů). Za
přijatelné rozpětí se považuje
deset až třicet procent. V trestním zákoníku je lichva
charakterizována takto: „Kdo
zneužívaje něčí rozumové
slabosti, tísně, nezkušenosti,
lehkomyslnosti nebo něčího
rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit
plnění, jehož hodnota je
k hodnotě vzájemného plnění
v hrubém nepoměru, nebo
kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude
potrestán odnětím svobody
až na dvě léta nebo zákazem
činnosti.“ Tato krkolomná
formulace nechť je pro nás
varováním před takovýmito
podvodnými praktikami!
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Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
V Turisté vyrazí na

Konické štrapáce
Konice/mls - Odbor klubu českých turistů TJ Spartak Přerov
ve spolupráci s turisty z Konice a pod záštitou starosty města
Konice pořádá tuto sobotu 21.
června 37. ročník turistického pochodu Konické štrapáce
a 16. ročník cykloturistické
jízdy „Na kole okolo Konice“. Prezentace bude probíhat
v Restauraci na bytovkách,
která se nachází asi šest stovek
metrů od nádraží ČD. Průběžný start je plánovaný od 6.30
do 9.30 hodin, zpět by se turisté měli vrátit do 19.00 hodin.
Pro účastníky budou připraveny čtyři pěší trasy od 10 do
50 kilometrů a pět cyklotras
od 20 do 120 kilometrů. Každý, kdo přijde a přijede do cíle
ve stanovené době a prokáže
se razítky z kontrol, obdrží diplom, pamětní razítko a drobný
dárek.

Indiáni obsadí Ivaň
Ivaň/mls - Tuto sobotu 21.
června 2014 zažije Ivaň dlouhé Indiánské odpoledne! Od
13.00 hodin budou organizátoři vyhlížet všechny příchozí na ivaňské prérii. Po
příchodu se budete moci plni
sil vrhnout do plnění úkolů
Indiánské stezky zdatnosti.
Budou připraveny úkoly, které už někteří z účastníků znají
z minula, ale čeká na ně i řada
novinek. Ani letos nebude
chybět jarmark.

inzerce

Sága plumlovské nádrže píše další díl, který již nese přídavek tragikomický...

V PŘEHRADĚ JSOU OPĚT SINICE. PO KOUPÁNÍ SE OSPRCHUJTE!
Zda v průběhu letošní sezóny ustoupí, není vůbec jisté

Tak to byl fofr! Už druhé měření kvality vody v plumlovské přehradě bohužel odhalilo zvýšené množství
sinic a chlorofylu. Kvůli těmto hodnotám krajští hygienici vodu v nádrži klasifikují jako vodu se zhoršenou
jakostí a po případném koupání se prý máme raději
osprchovat. Toto jsme si přáli? Na tohle jsme čekali
tolik let? Asi ne...

agujeme na aktuální situaci,“ objasnil pracovník olomoucké KHS.
Bagrování dna a oprava hráze
plumlovské přehrady přišly na
zhruba 270 milionů korun. Nákladná revitalizace měla zamezit
právě rozvoji jedovatých sinic.
V průběhu revitalizace se objevovaly četné výhrady k jejímu

Měření na plumlovské přehradě
proběhlo minulé pondělí 9. června. „Zhoršená jakost vody znamená, že s koupáním je spojena
mírně zvýšená pravděpodobnost
vzniku zdravotních problémů.
Z tohoto důvodu je dobré se po
něm osprchovat,“ vysvětlil Karel
Freudmann z Krajské hygienické stanice v Olomouci. Sinice se
tak na přehradě ve zvýšeném
počtu objevily velmi brzy po
zahájení letní koupací sezóny.
Ta je první po dlouhých letech,
co byla přehrada vypuštěná.
Výskyt jedovatých bakterií zřejmě souvisí i s panujícími vedry.
Je ještě šance, že by se kvalita
vody v nádrži mohla v průběhu
léta zlepšit? „Na tuto otázku si
netroufám odpovědět,“ vyjádřil
se Karel Freudmann. Další měření kvality vody na přehradě by
hygienici měli provést už dnes, tj.
v pondělí 16. června. „Podle původních předpokladů zvyšujeme
frekvenci odběrů vzorků, čímž re-

www.vecernikpv.cz

se vrací“, a i letos se pořadatelé vyzbrojili kvalitními skupinami, které
návštěvníky svými songy vrátí zpět
do časů jejich mládí.
„Bigbíťáci, bigbíťačky rychle rifle
pohledejte, na legendy do Konice pospíchejte,“ zvou pořadatelé akce. Těšit
se můžete na vystoupení kapel MERKUR, MARASD, QUERCUS, JUNIOR, AREST, DEMENCE a také
legendární heavy metal partičky TITANIC! Samozřejmostí bude profesionální pódium, zvukové a světelné

V pátek byla otevřena nová naučná stezka

Plumlov/mls - Turisté i místní se
od pátku uplynulého týdne mohou projít po nové naučné stezce.
Najdete ji v Plumlově, má dvanáct
zastavení a je zaměřena na historii
i přírodní bohatství města a jeho
okolí. Jedinečný projekt vznikl
díky spolupráci školy a místních
podnikatelů. Zaštítila ho Americká
obchodní komora.
Kořeny celého projektu sahají do
září loňského roku. „Naše kolegyně
Petra Schwarzová podrobně zmapovala zajímavé lokality v Plumlově
a jeho okolí. K ní se pak přidala
další kolegyně Simona Zapletalová,
která zase měla zkušenosti s tvorbou projektů. Společně i s našimi
žáky se zapojili do programu One
world, many voices, který vyhlásila
Americká obchodní komora v ČR.
Podařilo se jim uspět, díky čemuž
dostali polovinu z potřebné částky
na vytvoření naučné stezky. Tu
druhou se nám podařilo získat díky

podpoře vedení města i místních
podnikatelů,“ prozradila Večerníku
ředitelka školy Dagmar Zapletalová.
Trasa stezky začíná ve středu města
a má celkem dvanáct zastavení. Její
mapa společně s brožurkou jsou
k mání v Informačním centru, v kempu Žralok či na Městském úřadě. „Na
stezce se poutníci dozvědí například
něco o stoleté hrušce rostoucí
u Podhradského rybníka a mnoha
dalších zajímavostech z naší historie
i současnosti,“ navnadila ředitelka.
Stezka zpestří vycházky nejen místním či turistům, ale poslouží i k výuce.
„Pro školy jsme vytvořili soubor
zábavných úkolů pro žáky, díky nimž
lépe poznají prostředí, ve kterém žijí,“
dodala Dagmar Zapletalová.
Naučnou stezku by nebylo možné realizovat bez finanční podpory města
Plumlova, firem Grewis, Koutný,
Laski, pana Bureše, manželů Bajerových a samozřejmě Americké obchodní komory v ČR.

Z Otaslavic do Otaslavic aneb za poznáním mikroregionu Předina

Otaslavice/mls - Předina je kopec, který se vypíná do výšky
313 metrů. Jedná se o skutečnou dominantu krajiny mezi
Prostějovem a Vyškovem. Na
majestátnosti mu dodává stopětašedesát metrů vysoká konstrukce vysílače. Všeobecně je
Předina považována za geografický střed Moravy, v historii
bývala přirozeným cílem výletů
a shromáždění. Předina je ale
i název svazku devíti obcí. Šest
z nich projeli cyklisté, kteří se
v sobotu z Otaslavic vydali
„Předinou za poznáním“. Večerník byl u toho...
Na startu akce se v areálu místní
sokolovny sešlo celkem třiadevadesát sportovců skutečně všech
věkových kategorií. „Letos je
nejstarším účastníkem zřejmě
Jaroslav Punčochář, kterému je
přibližně pětasedmdesát let. Tím
nejmladším pak pravděpodobně
bude tříletá Julinka Drnovská, která ovšem nepojede celou trasu,“
prozradil Večerníku otaslavický
starosta Rostislav Drnovský, který se na rozdíl od své malé vnučky
akce aktivně nezúčastnil. „Musím
se přiznat, že cyklistice příliš neholduji, od toho máme v zastupi-

telstvu místostarostu Romana Paláta, který je velkým sportovním
všeumělem,“ dodal se smíchem
první muž obce.
Na cyklisty čekala trasa vedoucí
postupně Brodkem u Prostějova, Dobrochovem, Vřesovicemi,
Vranovicemi-Kelčicemi, Vincencovem a zpět do Otaslavic.
„Trasa je to celkem tradiční. Letošní novinkou bylo, že nevedla
pouze po silnici, ale v úseku mezi
Vincencovem a Otaslavicemi také
po asfaltové lesní cestě,“ zmínil se
Drnovský.
V případě sobotní akce u jednotlivých účastníků rozhodně
nešlo pouze o samotný sportovní výkon, ale také o poznávání
zajímavých míst nacházejících
se v bezprostředním okolí jejich bydliště. „Třeba v Brodku
u Prostějova bude při této příležitosti otevřeno hasičské muzeum,
ve Vincencově zase kaplička.
U jednotlivých obecních úřadů
pak bude připraveno občerstvení,“ obeznámil Večerník Rostislav
Drnovský.
Cyklisté z Otaslavic vyrazili
krátce po druhé hodině, zpět
se vrátili po necelých čtyřech
hodinách. V Otaslavicích pro
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přesně nezjištěných příčin, k bočnímu
střetu mezi osobním vozidlem Peugeot
a traktorem s vlečkou. Ten převážel krávu.
Ke střetu došlo v okamžiku, kdy osobní
vozidlo předjíždělo traktor. Ke zranění osob
ani zvířete nedošlo, došlo pouze ke hmotné
škodě na vozidle, a to ve výši deseti tisíc
korun,“ popsala Večerníku kuriózní nehodu
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského

ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Alkohol byl u obou účastníků nehody vyloučen dechovou zkouškou. „Při šetření
nehody policisté zjistili, že řidič traktoru
u sebe nemá předepsané doklady k provozu
a na traktoru jsou ve špatném stavu pneumatiky na přední nápravě. Okolnosti nehody
a míra zavinění jsou předmětem dalšího policejního šetření,“ dodala Urbánková.

Novou šéfkou ZŠ ve Ptení se stane bývalá zástupkyně
Ptení/mls - Jedni ho
milují, druzí ho nemohou vystát. Názory
na ředitele základní školy ve Ptení Pavla Kováře se dlouhodobě
různí. Šéfa příspěvkové organizace, který si mimo jiné
přivydělával jako „dýdžej“ na diskotékách, chtěli někteří členové
zastupitelstva odvolat už v lednu 2012. Tehdy totiž spatřila světlo
světa aféra, která vznikla poté, co Kovář prostřednictvím facebookového profilu zval na akci s levným alkoholem. „Svého“
ředitele se tehdy zastali rodiče, žáci i zaměstnanci školy. Ani
Česká školní inspekce a Policie ČR v celém případu neobjevila
nic tak závažného, aby jedenačtyřicetiletý muž musel ze školy
odejít. Řadě lidí však nekonvenční ředitel i nadále ležel v žaludku.
A to se nyní projevilo naplno...

Končí po pěti letech

Když měl nyní Kovář po pětiletém cyklu obhájit svoji pozici, tak
neuspěl. „Novou ředitelkou Základní školy ve Ptení se stane Viera
Šmilňáková, která bude jmenována k prvnímu srpnu letošního
roku,“ potvrdil Večerníku šířící se zvěsti starosta Ptení Jiří Porteš.
Výběrového řízení se zúčastnili celkem čtyři kandidáti. „Co se týče
důvodů naší volby, tak v tomto směru jsem vázán mlčenlivostí,“ reagoval na další dotaz Jiří Porteš, který před více jak dvěma roky patřil k lidem, kteří se Kováře zastávali. Argumentoval spokojeností
i úspěšností žáků ptenské školy.

Škola nabere jiný směr

Konec ve funkci ředitele byl pro Pavla Kováře hodně
nemilým překvapením. Jaké má nyní plány do budoucna?
„V tuto chvíli nemám tušení. Ani nevím, zda budu na škole
pokračovat jako učitel či nikoliv. Není to v mé moci a nikdo
o tom se mnou zatím nemluvil. Já osobně to nechávám otevřené,“ prohlásil odcházející ředitel. Osobu své nástupkyně Pavel
Kovář odmítl jakkoliv hodnotit. „Myslím, že pod jejím vedením škola nabere jiný směr. Neříkám, že bude lepší nebo horší,
ale určitě bude jiný,“ zauvažoval přece jen.

Učitel coby „veřejný činitel“

Budoucí ředitelka Viera Šmilňáková na škole působí
šestým rokem. Od 1. 8. 2009 zastávala pozici zástupkyni
ředitele školy. „Myslím, že jsem komisi přesvědčila svými znalostmi a dosavadní prací,“ vyjádřila se Šmilňáková,
která se k Pavlu Kovářovi ani k jeho působení na škole
absolutně nijak vyjadřovat nechtěla. „Mojí vizí je škola rodinného charakteru, kde každý zaměstnanec vnitřně
pociťuje, že je svým způsobem také veřejným činitelem.
Chci, aby škola poskytovala kvalitní vzdělání v přátelské
atmosféře, kde se prolíná svět technologií, sportu, morálních hodnot a tradic. Chci školu, na kterou zůstávají
příjemné vzpomínky po celý život,“ představila svoji filozofii Viera Šmilňáková.

Představujeme regionální podnikatele...

Drobné výrobky z plastů do každé domácnosti

Seloutky/pr - Firma Drobné výrobky
z plastů, jejíž majitelkou je Naděžda
Makovcová, sídlí v malé vesničce pět
kilometrů vzdálené od Prostějova. Tato
česká firma, s působností na trhu od
roku 1990, se zabývá zakázkovou výrobou obalových materiálů z mikrotenu,
polyetylenu a recyklovaných materiálů.
Nabízí i možnost zpracování materiálu
dodaného zákazníkem.
Široká nabídka sortimentu řadí tuto výrobnu mezi malé, ale významné organizace,
jejíž produkty potřebuje zákazník dnes

Předprodej vstupenek:
KONICE - elektro Brilant, nám.
T. G. Masaryka, tel.: 582 396 268
PROSTĚJOV - hudební nástroje, Kramářská 1, tel.: 582 346 896
Cena vstupenek: předprodej 150 Kč,
na místě 200 Kč

a denně. Ať jsou to již pytle do odpadkových košů, svačinové sáčky různých velikostí, tašky různých barev a síly s možností potisku, alobaly, sáčky odtrhovací na
zavěšení, zipové sáčky, potravinové fólie,
fólie do svářeček, zkrátka vše, co je v domácnosti potřebné. V tomto období vám
přijdou vhod plastové vaničky na ovoce,
kterých využije každá hospodyňka například při zavařování a přípravě marmelád
a džemů. Při víkendovém grilování přijdou
vhod tácky, kelímky, plastové příbory, misky a v neposlední řadě v horkých dnech

můžete zchladit svůj nápoj ledovými kostkami ze sáčků na led, které firma Naděždy
Makovcové také nabízí.
Kromě maloobchodu firma nabízí velkoobchodní prodej obalového sortimentu
s využitím ve všech odvětvích na trhu. Více
informací o výrobě a prodeji na tel. číslech
582 357 236, 604 250 433, e-mailové adrese info@sackzplastu.cz nebo na internetových stránkách www.sackyzplastu.cz
Provozní doba skladu na adrese Seloutky 63: pondělí až čtvrtek 7:00 - 15:00 hodin, pátek 7:00 - 14:00 hodin

Půvaby cyklistiky. Už na samotném startu si oko rozhodně
přišlo na své. Této cyklistce se kromě její přirozené krásy podařilo také sladit barvu kola a náušnic.

Mostkovice/mik - Lehkým zraněním dvou osob skončila nehoda osobních vozidel, ke
které došlo předminulou neděli
8. června krátce před druhou hodiNa startu. Do areálu sokolovny v Otaslavicích dorazilo uplynulou sobotu celkem třiadevadesát cyklistů. nou odpoledne v Mostkovicích.
Foto: Martin Zaoral Šofér Fordu byl velmi nepozorný
ně byl připraven další kulturně- sprchlo a vypadalo, že bude pršet která se v mikroregionu Předina a zezadu narazil do škodovky, jejíž
-sportovní program, v němž se i víc. Jak jsme ale vyjeli z Dob- před pár dny konala. Už v pátek řidička zrovna odbočovala.
o hodnotné ceny utkali i nej- rochova, mraky se roztrhaly a už na rybníku Lumhárek v Želči „Z prvotního šetření vyplývá,
rychlejší a nejpomalejší jezdci. to bylo dobré,“ zhodnotila výlet proběhly dětské rybářské závody, že pětadvacetiletý řidič vozu
„Výlet jsem si užila, všude nás jedna z jeho nejmladších účastnic. v neděli pak v Brodku u Prostějo- Ford Tourneo zřejmě nedodržel
pěkně přivítali. Nepříjemné bylo, Putování na bicyklech přitom va uspořádali druhý ročník sou- v křižovatce u penzionu Oáza
bezpečnou vzdálenost za vože nám hned ze začátku trochu nebylo jedinou zajímavou akcí, těže „Brodek má talent“.
zidlem Škoda Fabia, které řídila
čtyřiatřicetiletá žena a odbočovala

V Dobrochově. Účastníci akce projeli šest z celkem devíti obcí mikroregionu Předina, v každé z nich objevili něco
zajímavého.

3x foto: Martin Zaoral

Předina. Pod vrcholem kopce se nachází pomník, který
připomíná zastavení rakouského císaře a ruského cara před
bitvou u Slavkova.

Exkluzivní rozhovor se zastupitelem Přemyslovic Milanem Smékalem

„Prioritou bude dát obec do pořádku po výstavbě kanalizace a opravě silnic“

Jiří Možný
Patnáctičlenné zastupitelstvo obce je tvořeno třemi
uskupeními, přičemž ta vedená
současným panem starostou má
jasnou početní převahu. Co to
v praxi znamená?
„Podle výsledku voleb má pan starosta devět zastupitelů a nás, kteří
jsme tak řečeno v opozici, je šest. Ale
většina z členů zastupitelstva hlasuje
podle svého vlastního názoru, u nás
asi jako všude jinde jsou věci, na
kterých se shodneme všichni, a na
jiných
j ý to zaskřípe. (úsměv)“
Co se v obci za uplynulé
tři roky celkově podařilo?
„Budovali jsme kanalizaci a čistírnu
odpadních vod, což je bezesporu největší investiční akce. Momentálně už
je ve zkušebním provozu a občané
se mohou od dubna připojovat. Následují opravy silnice v obci, které
financuje Olomoucký kraj, první etapa proběhla vloni na podzim a další
dvě by měly být zahájeny koncem
června. Při tom současně probíhá
budování chodníků a autobusových
zastávek z prostředků obce. Tyto
stavby velmi zasahovaly a budou
zasahovat do života občanů, neboť
bez omezení pohybu v obci, hluku
a prašnosti se to samozřejmě neobešlo a neobejde.“

O co dalšího jste se snažili?
„Snažili jsme se, aby výše
zmíněná omezení byla pro občany
snesitelná a trvala pouze nejnutnější dobu. Tím mám na mysli,
aby dodavatelské firmy plnily
časové harmonogramy a opravy
komunikací, hlavně bočních uliček, které byly využívány pro objíždění, proběhly co nejdříve, ale
v přiměřené kvalitě. Zejména při
budování kanalizace se to ovšem
příliš nedařilo... Dále jsme se snažili zajistit stavební parcely. Tato
věc se ale splnit nepodařila a kvůli
tomuto nedostatku z naší obce odchází mladí lidé jinam, kde mohou
stavět. Nový územní plán tento
problém
řeší zcela nedostatečně!“
p
Je to jediná starost, která
vás trápí?
„Bohužel nikoliv. Dalším problémem, který u nás začal narůstat,
je soužití s méně přizpůsobivými
občany, jejichž počet v naší obci
začal v poslední době narůstat.
Bylo dokonce nutné svolat schůzku
představitelů obce a zástupců této
komunity. Účinek byl ovšem pouze několikadenní. Ovšem takovéto
problémy řeší i jiné obce a asi je
celkem zbytečné dále to popisovat.
V tomto vidím problém do budoucna, neboť obce v tomto mají nedostatečné pravomoci. Úřady, které

čtvrtek 12. června krátce po deváté
hodině ráno v Dubanech. Při kontrole zjistili, že řidič má Magistrátem města Brna uložen zákaz
řízení všech motorových vozidel
až do druhé poloviny září 2014,“
sdělila Večerníku Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Jak dodala, mladíkovi nyní hrozí
až tříletý pobyt za mřížemi.

přinesla dva zraněné

jaký byl výlet za krásami přediny...

Přemyslovice - Šestatřicetiletý Milan Smékal dokončuje
v přemyslovickém zastupitelstvu již třetí volební období, v tom
minulém byl i členem Rady obce. Absolvent Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně pracuje jako agronom
ve smržické firmě, již třetím rokem zastává funkci starosty
Tělocvičné jednoty Sokol Přemyslovice a je také předsedou
obecní kulturně-sportovní komise. V poslední době mu velkou radost učinilo budování kanalizace a následná oprava
silnic, naopak k velkým neduhům podle něj patří nedostatek
stavebních parcel a soužití s méně přizpůsobivými občany.

Dubany/mik - Další řidič nyní
bude mít co vysvětlovat soudci!
Minulý čtvrtek totiž policisté
přistihli v Dubanech mladíka za
volantem“ bavoráku“, který má
soudem zakázáno řídit!
„Ze spáchání trestného činu maření
výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání je podezřelý dvacetiletý řidič osobního vozidla BMW,
kterého kontrolovali policisté ve

HAVÁRIE nad přehradou

Kolizi auta s traktorem přežila kráva ve zdraví

Ptení/mik - Naštěstí jen k mírné kolizi mezi osobním vozidlem
a traktorem s vlečkou došlo uprostřed
minulého týdne u Ptení. Karambol
neublížil ani krávě, kterou traktorista
převážel.
„Ve středu jedenáctého června kolem deváté hodiny ráno došlo na silnici třetí třídy ve směru od Ptení na Zdětín, ze zatím

efekty, videoprojekce autentických
videozáznamů z koncertních vystoupení a následně i videozáznam z celé
akce.
Hladem ani žízní týráni nebudete, protože se kromě skvělého jídla
a pití dostaví i kvalitně vykrmené pečené sele. V případě nepřízně počasí
budou zajištěny party stany pro více
než tři tisícovky hostů. Tak přijďte
zavzpomínat na staré dobré časy
a pořádně si zařádit na nestárnoucí
songy. Dobové oblečení vítáno!

Dubany:
chycen
„bez
papírů“
Malí
i
velcí
cyklisté
prozkoumali
střed
Moravy
podpořila projekt plumlovské školy

Slavnostní událost. O program během otevření naučné stezky
v Plumlově se postarali žáci místní školy.
Foto: Lucie Nováková

Žádná novinka. Voda v přehradě byla zelená už na konci předminulého týdne. Důvod byl nejasný, Povodí
Moravy ovšem zprvu tvrdilo, že výsledky jejich rozboru vody jsou pozitivní! Nyní už přiznaly barvu...
Foto: Martin Zaoral

region@vecernikpv.cz

Konice/peh - Kapely, které spolu
už běžně nehrávají, se daly opět dohromady jen pro tuto speciální příležitost. Návrat hudebních legend
očekávejte v zámeckém parku
v Konici již tento pátek 20. června!
A PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto jeden z mediálních partnerů,
u toho samozřejmě nebude chybět.
Zámeckým parkem v Konici budou
opět po roce otřásat bigbeatové pecky. Odehraje se tu totiž další ročník
populární hudební akce „Legendy

Americká obchodní komora

průběhu, navíc se před začátkem
bagrování neřešily příčiny přísunu
živin pro jedovaté sinice. To se nepodařilo ani po téměř pěti letech
od zahájení vypouštění přehrady.
Jak už Večerník v minulém vydání informoval, voda v ní byla
zelená již v závěru předminulého
týdne. Asi se stala někde chyba...

Plumlov, Mostkovice/mls

776 159 120

Do Konice po roce vrací se LEGENDY!

by mohly být nápomocny problém
řešit, většinou z důvodu, aby si nepřidávaly
starosti, nejednají...“
p
Jak konkrétně to myslíte?
„Mluvím o stavebním úřadu, hygienicích, sociálce. Kdyby občané ‚většinové populace‘
prováděli černé stavby nebo žili
v rozpadajících se domech v těchto
počtech s nedostatečným hygienickým zázemím, tříleté děti pobíhaly
bez dozoru po silnici i po večerech,
školou povinné děti nechodily řádně do školy, tak by zasáhli asi jiným způsobem. Ne všem se měří
stejným
j ý metrem!“
Jste předsedou kulturně-sportovní komise, co tahle
činnost obnáší a jaké se zde podařily výsledky?
„V naší obci je několik aktivních organizací v této oblasti. Ve sportu je
to TJ Sokol, většinu
ětšinu kulturních akcí
zajišťuje Osvětová
ová beseda a několik
tradičních akcí pro děti organizuje
přímo Kulturní a sportovní komise.
Myslím, že sportovní
ortovní a kulturní vyžití pro naše občany
čany je zajištěno ve
velice slušné míře,
íře,

takže se od mládí pohybuji v tomto
prostředí. Navíc jsem už od osmnácti
let knihovníkem Obecní knihovny.“
Mohlo by přesto i v tomto
směru něco fungovat lépe?
„Podle mého názoru by mohla
obec více přispívat na chod Sokola, který zajišťuje sportovní vyžití
pro všechny generace občanů od
dětí až po seniory. Jsme jednou
z největších a nejaktivnějších tělocvičných jednot prostějovské župy
a takovéto organizace je třeba chápat jako veřejnou službu občanům,
které se bez finanční podpory neobejdou.“
j
Hodláte kandidovat i v podzimních komunálních volbách, jak případně vidíte své
šance?
„Kandidovat pravděpodobně budu
a o výsledku rozhodnou občané ve
volbách, je to pouze v jejich rukách. Zatím je zcela předčasné
o tomto spekulovat, není ani
jasné, kolik kandidátek z nás
půjde do volebního boje, natožpak výsledek voleb a rozdělení
mandátů.“

„Prioritou určitě bude dát obec do pořádku po výstavbě kanalizace a opravě
silnic. Dalo by se říct, že bude potřeba
zapracovat na tom, aby se naše obec
stala příjemným místem pro život.
A další důležitou věcí bude zajištění
vhodných stavebních pozemků pro
rozvoj obce. Těch se nám bohužel
nedostává.“z nějaké příčiny nemohl
vykonávat.
Pak by to bylo na zvážení.“
y
Na čem bude potřeba v příštím
období nejvíce zapracovat?
„Na zastupitele v Bedihošti čeká
v dalším volebním období mnoho
práce. Laťka, kterou jsme nasadili
oproti předchozímu zastupitelstvu,
je dle mého úsudku poměrně dost
vysoko. Je před námi mimo jiné
další část oprav chodníků, výstavba domu s pečovatelskou službou,
pokračování renovace bytového
fondu a jiné. Velkou výzvou ovšem bude oprava druhé části obecní
komunikace ve směru na Výšovice. Zda
se to podaří, záleží
i na občanech
Bedihoště.“

„Kdyby občané ‚většinové populace‘
prováděli černé stavby nebo
žili v rozpadajících se domech,
tak by úřady zasáhly asi jinak...“
zastupitel Přemyslovic MILAN SMÉKAL
o potížích s méně přizpůsobivými obyvateli
a že jsem předsedou
edou komise vychází
hlavně z rodinného
ého zázemí. Jsme sokolská rodina a moje matka pracovala
dlouhá léta jako
o kulturní pracovnice,

Co by podle vás
občané v příštích letech nejvíce
uvítali?

Foto: archív Milana Smékala

vpravo. Při nehodě došlo k lehkému zranění dvou členů z osádky vozidla Škoda Fabia. Třiašedesátiletá žena a třináctiletý
chlapec byli převezeni do nemocnice na ošetření. Podle prvotní
lékařské zprávy utrpěli lehká, blíže
nespecifikovaná zranění,“ popsala havárii v Mostkovicích i její
následky Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Alkohol byl u obou řidičů vyloučen
dechovou zkouškou, hmotná
škoda byla vyčíslena na 60 tisíc
korun.

Za Pivínem chytili opilého řidiče
Pivín/mik - Prožil zřejmě bouřlivou noc. Na křižovatce za Pivínem policisté přistihli muže,
který jim vzápětí ještě o půl
šesté ráno nadýchal 0,64 promile alkoholu!
„Minulé pondělí devátého června
krátce po půl šesté ráno byl na
křižovatce obcí Pivín, Dobromilice, Němčice nad Hanou a Výšovice kontrolován policejní hlídkou řidič vozidla Škoda Felicia.
U třiačtyřicetiletého muže pro-

vedli policisté dechovou zkoušku a naměřili mu 0,64 promile
alkoholu v dechu. Na místě mu
zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Nyní je podezřelý
ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu, který bude po zadokumentování oznámen příslušnému
správnímu orgánu k projednání,“
řekla Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

U Vrchoslavic metal řidič salta

Vrchoslavice/mik - Lehké zranění
si vyžádala dopravní nehoda, ke
které došlo předminulý pátek
6. června po osmé hodině večer na
silnici mezi Měrovicemi a Vrchoslavicemi. Mladý řidič nezvládl
zatáčku a s autem se převrátil „na
záda“.
„Ze zatím přesně nezjištěných příčin
třiadvacetiletý řidič s vozidlem Seat
Leone po projetí pravotočivé zatáčky
vyjel mimo silnici a převrátil se přes

střechu. Při nehodě došlo naštěstí jen
k lehkému, blíže nespecifikovanému
zranění řidiče a ke hmotné škodě
na vozidle, která byla vyčíslena na
šedesát tisíc korun,“ vyjádřila se
k nehodě Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Jak dodala, požití alkoholu před jízdou bylo u řidiče vyloučeno dechovou zkouškou. Příčiny nehody policisté šetří.

Šoférka si sedla za volantem,

přestože neměla „řidičák“...

Nezamyslice - A nedají si říct,
a nedají! Policisté o uplynulém
víkendu opět „načapali“ za volantem další osobu, která tam
neměla vůbec co dělat. Skutečnost je o to více na pováženou, že
se jednalo o zástupkyni něžnějšího pohlaví...
„Z trestného činu maření úředního
rozhodnutí je podezřelá padesátiletá žena z Prostějovska, která byla

v sobotu čtrnáctého června před
čtrnáctou hodinou v obci Nezamyslice kontrolována jako řidička
vozidla Škoda Favorit. Šetřením
bylo zjištěno, že tato žena má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel až do června 2020,“
šokoval Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje. Jak dodal,
podezřelá byla na místě zadržena...

V Dobromilicích vznikne muzeum
Dobromilice/mls - Hraběnka Marie Anna Bukowková z Dobromilic může slavit. Už letos by se dělníci měli pustit do opravy
jejího někdejšího sídla, které na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století obývala. Ve zchátralé historické budově by za více jak
osm milionů korun mělo vzniknout regionální muzeum.
Dobromilice na projekt muzea získaly dotaci 6,9 milionu korun
z Regionálního operačního programu (ROPu). „Celkové náklady na
opravy jsme odhadli na přibližně osm milionů dvě stě tisíc korun.
Jasnou většinu z nich tedy pokryje dotace, zbytek budeme muset doplatit z naší kasy. S tímto výdajem v rozpočtu už počítáme,“ potvrdil
Večerníku starosta Dobromilic Pavel Drnovský.
V rozlehlém objektu působila do roku 1982 místní mateřinka. Později
sloužila hlavně jako skladiště. Po roce 2002 sem byla přesunuta sbírka z dobromilického zámku. Historické předměty zde však byly pouze uloženy, až na řídké výjimky nebyly nikdy přístupné veřejnosti. To
by se po rozsáhlé rekonstrukci mohlo konečně změnit.

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost
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lé náměstí... skvost znovu zaplnil divadelní hlediště
Rozezpívala ce

„Madam soul“ předvedla vystoupení plné energie

Oslavy stého výročí postavení prostějovské radnice
pokračují ve velkolepém
stylu. Program, který bude
trvat až do konce prázdnin, nabídl návštěvníkům
uplynulý pátek 13. června
jednu ze svých největších
lahůdek. Koncert Marie
Rottrové se skupinou
Neřež přilákal na náměstí
odhadem více jak tisícovku
posluchačů. Překonal tak
i velmi úspěšné poslední
vystoupení prostějovské
legendy Zion Squad, které se uskutečnilo na stejném místě o týden dřív...
Večerník byl u toho!
Prostějov/pav
Když „Lady soul“, jak se také
ostravské zpěvačce přezdívá,
ohlásila zhruba před dvěma lety
konec kariéry, zamrzelo to jistě
nejednoho fanouška. O to větší
radost ovšem její příznivci měli,
když se na hudební scénu zase
vrátila. „Strašně jsem se na tento koncert těšila, dlouho jsem

na z
erie v.c
gal nikp
foto.vecer
w
ww

Zaplnila náměstí. V páteční podvečer se v centru Prostějova tísnila více jak tisícovka nadšených posluchačů a fanoušků nestárnoucí
pěvecké hvězdy Marie Rottrové.
Foto: Lenka Sedláčková
nezpívala. Ukončit kariéru byla
chyba, hrozně jste mi chyběli,“
vzkázala Marie Rottrová v pátek
z pódia pod radnicí prostějovským fanouškům. Následně také
předvedla, že se svým návratem
chybu určitě neudělala.
Vystoupení s vynikající skupinou Neřež rozezpívalo celé náměstí T. G. Masaryka. Ač musela bojovat s poměrně velkými
problémy se zvukem, prokázala „Maruška“ obrovskou profesionalitu i pěvecký „drajv“.
Nikdo by elegantní dámě s krásným „chraplákem“ nejspíš nehádal třiasedmdesát let. V rámci hodinového koncertu zazněly slavné
hity jako Kůň bílý, Řeka lásky,

Lásko, Markétka, Měli jsme se
potkat dřív a mnoho dalších. V závěru si početné publikum vytleskalo a vypískalo několik přídavků, kdy došlo i na píseň původně
z repertoáru Zuzany Navarové
s názvem Já s tebou žít nebudu.
„Myslím, že koncert měl velký
úspěch, v jednu chvíli se přes náměstí vůbec nedalo projít, kolik
tam bylo lidí. Maruška byla výborná, obdivuji, že v jejím věku
takhle vystupuje a zpívá. Celkový
dojem mi ale kazil zvuk. Nevím,
jak je možné, že při akci takového formátu nejsou slyšet některé
nástroje, navíc aparatura hučí
a píská,“ zhodnotil výstižně vystoupení osmnáctiletý Michal.

Keltská noc se blíží!

Prostějov/peh - Keltové,
Germáni, Vikingové a Slovani odložte válečnou zbroj
a chopte se kalichů s medovinou. Je čas slavit, protože Mezinárodní hudební
festival KELTSKÁ NOC
2014 se blíží! Letošní ročník
napíše za finanční podpory Olomouckého kraje již
svůj třináctý díl. Stane se
tak v opět v kempu „Žralok“
pod plumlovským zámkem.
A PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto exkluzivní mediální partner, u toho v pátek
25. a v sobotu 26. července
samozřejmě nebude chybět.
Už potřinácté se tudíž Keltové
a Keltky z celé země sjedou
do kempu „Žralok“ v Plumlově, aby si vyslechli nejnovější
zprávy ctihodných druidů,
prohlédli si silné válečníky
a společně si zatančili za zvuků bubnů a irských fléten.
Průvodcem celou akcí nám
znovu bude ředitel festivalu,
starý viking Tom Somr, který

slibuje tradičně bohatý program. I letos se tak rozhodně
máme na co těšit.
Užívat si po keltsku začneme
v pátek 25. července v 16.00
hodin díky vystoupení českých kapel Gwalarn, Tomáš
Kočko a orchestr i Matching
Ties s mezinárodním složením. Těšit se můžete také na
irské tance v podání skupiny Démáirt, ohňovou show
a přehlídku zbraní v akci
díky členům skupiny Akáda.
Vrcholem prvního dne budou Percival Schuttenbach
z Polska.
Sobotní program zahájí tradiční mezinárodní Jam Session –
společné vystoupení muzikantů z různých zemí. Pak už bude
pódium patřit kapelám Irish
Rose, The Rebel Pipers, Percival, Sliotar a mnoha dalším.
Samozřejmostí bude i letos výuka irských tanců, takže žádný
strach, že byste nevěděli, jak
okouzlit vyvoleného válečníka
či sličnou Keltku...

V areálu kempu Žralok bude
k vidění nefalšovaná keltská
kovárna a ukázky dobových
řemesel i bojových umění.
Svou pomoc nabídne zájemcům i keltský druid Lunwer
či čarodějka Erika Bábková
se svým seminářem. Třešničkou na bohatě nazdobeném
keltském dortu bude půlnoční
ohňová show.
Vstupenky na letošní ročník
mezinárodního hudebního
festivalu jsou již v předprodeji a to jak jednodenní,
tak zvýhodněné dvoudenní.
Přijďte spolu s ostatními Kelty, Vikingy a Germány oslavit
nadcházející svátek Lughnasadh podobně jako před staletími – zpěvem, tancem a dobrým jídlem.
A jak jsme již předznamenali,
i letos je Večerník mediálním
partnerem akce, takže se na
našich stránkách můžete těšit
na podrobné zprávy z keltského ležení i exkluzivní rozhovory a soutěž o vstupenky.

Proměny slavily rok v Národním domě

Prostějov/red - Koncert prostějovského pěveckého sboru
Proměny přilákal předminulé úterý do Národního domu
v Prostějovu opět řadu posluchačů. Jaroletní Proměny byly
zároveň oslavou prvních narozenin sboru.
Na vystoupení si stále více populární seskupení připravily blok čtrnácti skladeb. Zatímco první část
byla věnována hanácké lidové
písni, v druhé dal sbor prostor pestré směsi, v níž nechyběl muzikál
i chrámové skladby. Hostem první
části byla teprve sedmiletá Nikola Herbertová. Copatá holčička
v hanáckém kroji předvedla, že se
právem stala vítězkou posledního
ročníku Hanáckého kohóta. Mimořádným výkonem zaujal i Filip
Franc, který vyplnil přestávku klavírním vystoupením.

Foto: archív pěvecký soubor Proměny
„Bylo to ohromné. Chtěla jsem žení. „Chtěla bych poděkosi s nimi zazpívat, ale asi by mě vat hlavně Lence Copkové
vyvedli,“ smála se jedna z poslu- a Simoně Černé, které mne
chaček. I tak si Proměny vyslouži- oslovily a nabídly mi, abych
ly víc než obdivný potlesk. „Jsou sbor vedla,“ nechala se slyšet
stále lepší a lepší, nehledě na to, že dirigentka Anna Králová, která
si zpěv prostě užívají,“ sdělila další zároveň poděkovala všem člez návštěvnic.
nům sboru i hostům za jejich
Součástí koncertu byla i krátká přízeň a nadšení.
oslava sboru, v těchto dnech Ke gratulantům se připojuje
totiž slaví rok od svého zalo- i PROSTĚJOVSKÝ Večerník!

Středeční odpoledne s Proměnami

Prostějov/red - V rámci oslav 100 let prostějovské radnice, které přichází právě na letošní
rok, proběhne ve středu 18. června odpoledne na náměstí T. G. Masaryka „Odpoledne
s Proměnami“.
Na co se můžete těšit? V rámci připraveného programu vystoupí na pódiu pěvecké sbory z místních i mimoprostějovských základních škol, zazpívají sólisté jako například Veronika Vičarová
či Ondřej Provazník, sbory Reálného gymnázia či G.J.W., Jistota i Pepa Bartoš band a nebude
chybět oblíbený prostějovský pěvecký sbor Proměny, který si celou akci vzal pod patronát.
Středeční odpoledne se koná za podpory Statutárního města Prostějova, vše odstartuje v 15.00
hodin. Harmonogram jednotlivých vystoupení můžete najít například na internetových stránkách www.vecernikpv.cz!

Prostějov/peh - Česká operní
perla naplno zazářila na jevišti
prostějovského Městského divadla v podání herců Moravského divadla už podruhé a se
stejně nabitým hledištěm.
Téměř přesně na den se po
rovných sto letech odehrála na
jevišti Městského divadla v Prostějově snad nejkrásnější česká
opera z pera talentovaného hudebního skladatele a pravého
vlastence Bedřicha Smetany.
Skladba zazněla právě ku příležitosti otevření tehdy zbrusu
nové prostějovské radnice, která
se letos dočkala stovky. Pro obrovský zájem se sem ale herci
Moravského divadla Olomouc
vypravili s Prodanou nevěstou v
uplynulém týdnu znovu a opět je
čekalo do posledního místečka
zaplněné hlediště!
Oslavit toto významné jubileum totiž přišlo ve čtvrtek večer

do divadla tolik diváků, kolik
se jen na polstrované sedačky v hledišti vešlo. Zájemcům
o představení byly i tentokrát lístky k dispozici zdarma, a nejen
proto se po nich jen zaprášilo.
Kdo by si totiž nechal ujít vrchol
oslav stých narozenin radnice a tak
nádhernou podívanou, jakou byla
Prodaná nevěsta?
Jeviště plné krojovaných herců,
živý orchestr a dech beroucí symfonie, které ani po více než sto
letech neztratila nic ze své krásy.
„První reakce na operu bývají velmi výrazné. Buď si ji zamiluješ,
nebo naopak. Miluješ ji pak po
celý život. A když ne, budeš třeba
jen poslouchat, ale s tvojí duší nikdy nesplyne. S tím se plně ztotožňuji a moje první opera byla právě
Prodaná nevěsta, ale v Národním
divadle. Je to nádhera,“ připomněla repliku z filmu Pretty Woman
Večerníkem oslovená návštěvnice

na
video rnikpv.cz
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Velkolepá podívaná. Výlet do slavné minulosti českého národa
mohli absolvovat prostějovští diváci díky hercům Moravského divadla Olomouc a prostějovskému magistrátu.
Foto: Petra Hežová
Hana Crháková, která si příjemný
hudební zážitek přišla zopakovat
s maminkou a sestrou.
Velkolepá krojovaná podívaná
byla ostrým kontrastem ob-

vyklých moderních inscenací
pro jednoho herce na scéně.
Bedřich Smetana prostě i po
více než sto letech válí a posluchače stále umí okouzlit...

LEGENDY SE VRACÍ
Prostějov/peh - Už posedmé
se okolí plumlovské přehrady
rozvibruje pořádným rockem.
Letos ale bude všechno jinak,
protože tuto sobotu 21. června
dorazí na pódium zbrusu nové
kapely, které s sebou pro zdejší
hudební fajnšmekry přivezou
čerstvou dávku hudebního
nářezu. Ano, LEGENDY SE
VRACÍ VII jsou tady! Vše
vypukne na pláži „U Vrbiček“
v 18.00 hodin a PROSTĚJOVSKÝ Večerník je tradičně
exkluzivním mediálním partnerem.
A na co se tentokrát můžeme těšit? „Pro letošek se nám povedlo
zajistit skvělé revial kapely Bon
Jovi, Red Hot Chili Peppers,
Black Sabbath a Nirvana, které
se zaručeně postarají o nefalšovanou rockovou atmosféru pod
širým nebem,“ přiblížil inovovanou programovou nabídku
Tomáš Zlámal, zástupce organizátora, firmy HITTRADE.
A podle jeho informací se rockoví příznivci ani tentokrát nebudou
muset starat o to, jak se vlastně
dostanou na místo konání. „I letos jsme pro návštěvníky akce zajistili autobusový svoz. Fanoušky
dopraví přímo na místo, na pláž

U Vrbiček a po koncertu zase
zpět na zastávku, autobusová
doprava STUDENÝ,“ prozradil
Zlámal.
Doprava je zajištěná, s nějakým tím pivkem si proto nebudeme muset dělat hlavu.
A jestli se i na sobotu chystá léto

předvést v plné parádě, určitě to
jen u jednoho piva nezůstane
a byla by věčná škoda, nedat si
k tomu i čerstvě ugrilovanou
klobásku nebo alespoň bramboráček.
Pokud by se náhodou počasí
nevyvedlo, nevadí. Akce se v tom

případě přesouvá do Společenského domu v Prostějově, kam
všichni trefíme a budeme si tak
i bez ohledu na nepřízeň „svatého Petra“ naplno po rockersku zařádit! Tak určitě přijďte,
dobrou náladu i partu kamarádů vemte s sebou.

Festival MEDArt má za sebou patnáctý ročník. A opět vydařený

Prostějov/pav - Letošní ročník festivalu prostějovských
divadelních souborů a jejich
hostů MEDArt se stal předminulou neděli minulostí.
Probíhal již tradičně u příležitosti svátku sv. Medarda,
v týdnu od 2. do 8. června,
pod heslem „Proč by Hanák
jezdil za divadlem ven, když
ho má doma“. Nejen Prostějovanům všech věkových
kategorií letos nabídl tucet
představení i bubenický
workshop.
Téměř všechny inscenace,
které se během roku urodily
v prostějovských, plumlovských i němčických divadlech,
měli diváci možnost vidět
současně v jednom týdnu na
přehlídce MEDArt. Tu pořádá
ZUŠ Vladimíra Ambrose společně s Městským divadlem
Prostějov a Divadlem Point.
Letošních dvanáct představení
doplnili také hosté festivalu,
kterými bylo například divadlo Tramtárie či Slovanský
tyátr Olomouc. Největší návštěvnost však měla Holčička
a cigareta z cyklu LiStOVáNí
s Lukášem Hejlíkem a Petrou
Bučkovou, o čemž Večerník
informoval již v minulém vydání.
„Představení na přehlídku nijak zvlášť nevybíráme. Naším
záměrem je zkrátka ukázat
vše, co se na prostějovských
i okolních divadelních prknech

Baskervillská bestie. Závěrečná svatební scéna z představení na motivy knihy A. C. Doyla, se
kterým na MEDArtu vystoupilo Divadlo Point.
Foto: Pavla Vašková.
během roku zrodilo. Také se
snažíme přinést pro každého
něco. Vždycky jsme ovšem
překvapení ohledně návštěvnosti. Pořádáme už festival
víc než patnáct let, ale nikdy
nejsme schopni odhadnout, na
které divadlo přijde nejvíc lidí.
Stejně tak tomu bylo i letos,
“ uvedla pro Večerník Hana
Šprynarová, hlavní pořadatelka.
Přehlídka také nabídla několik premiér, které se vydařily podle očekávání všech

zúčastněných. Jednalo se
například o hru Nevulgární
náctileté diamanty v podání
Pointíku a souborů Freak
out a Pv - Dram při ZUŠ
Prostějov či Zuškoviny, které sehráli žáci ZUŠ ve v sále
zámku hned na dvou jevištích.
Již tradičně byl závěr festivalu
věnován Candrbálu divadelníků. „ Je to už patnáct let od
uvedení velmi úspěšného muzikálu Už nikdy nebudu spát
v rákosí, takže se celý večer

nesl v tomto duchu. Zazněly
písničky z představení a zahráli jsme si i nějaké tematické
hry. Účelem této akce je vždy
to, aby se divadelníci spolu
sešli, pobavili se a upevnili
vztahy. Také tradičně předáváme ceny APO (Akademie prostějovských ochotníků - pozn.
red.). Letos jsme předali devět
cen, ocenili jsme například
představení Testosteron divadla Point za dlouhodobě nejúspěšnější inscenaci,“ uzavřela
Hana Šprynarová.

Ze života města
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Nový Územní plán Prostějova byl i přes veškeré připomínky SCHVÁLEN
Architekti si ale přímo na zastupitelstvu vjeli do vlasů!

Tak tomu se říká pořádná řež! Jedním z hlavních
bodů programu úterního jednání Zastupitelstva
Statutárního města Prostějov byl návrh nového
územního plánu. Kdo čekal, že rozvržení města
na stavební parcely, obytné či průmyslové zóny
a podobně, bude odhlasováno během pár minut,
ten se škaredě spletl. A co víc, podle opozičních
stran je Územní plán Prostějova natolik špatně vypracovaný, že jednání o něm chtěly dokonce odložit! To se nakonec nestalo, přestože si kvůli němu
vjeli pořádně do vlasů i uznávaní architekti...
Prostějov/mik
Jakmile řídící schůze primátor
Miroslav Pišťák (ČSSD) otevřel rozpravu k novému územnímu plánu, zřejmě netušil, že
diskuze o něm potrvá bezmála
dvě hodiny. Kromě jiných se
jako jeden z prvních přihlásil
o slovo prostějovský architekt
František Fröml. „Nový územní plán je časovanou bombou
a plný procedurálních chyb.
Jestli ho dneska odhlasujete,
může se to výrazným způsobem obrátit proti vám. Tento
návrh je naprosto zmanipulovaný a hrozí, že město bude

muset vracet čtyřmilionovou
evropskou dotaci, kterou již
obdrželo,“ varoval zastupitele
Fröml. „Podstata pochybení je
v tom, že dokončený návrh
územního plánu, který byl
v souladu se stavebním zákonem představen občanům při
veřejném projednávání, doznal
posléze neoprávněně změn.
Zákon přitom připouští pouze úpravy vyvolané veřejným
projednáním nebo projednáním
s dotčenými orgány státní správy. Pokud zpracovatel územního
plánu, architekt Kynčl tvrdí, že
změny dělal na základě požadavků vedení města, měl si vy-

žádat podepsaný podklad, který
by byl schválen zastupitelstvem.
Místo toho ale na veřejném
projednávání předložil jakýsi
dokument s vylobbovanými
změnami, které se pokusil skrytě vpašovat do územního plánu.
Omezil tak jednoznačně právo
občanů na podání připomínek. Ze strany pana Kynčla jde
o hrubé porušení zákona a také
jsem na něho podal oznámení
Komoře architektů České republiky,“ šokoval prostějovské
zastupitele František Fröml.
Vzápětí prostějovský architekt
doporučil komunálním politikům odložit schválení územ-

ního plánu s tím, aby nechali
Jakuba Kynčla plán bezplatně
dopracovat. „Včetně dvouset
sedmdesáti připomínek občanů
i různých podnikatelských subjektů, které nejsou v tomto návrhu Územního plánu Prostějova
zapracovány. Zároveň doporučuji, aby pan Kynčl vrátil městu
neoprávněně proplacené finanční prostředky,“ dodal Fröml.
S jeho názory pochopitelně nesouhlasil samotný zpracovatel Územního plánu Prostějova architekt
Jakub Kynčl z Brna, jehož služby
si magistrát za tímto účelem objednal. „Já se k celé záležitosti vyjádřím jen velice stručně. Je totiž
pravda, že pan Fröml na mě podal
oznámení na Komoru architektů
ČR, a tudíž nyní nemohu svoji
práci otevřeně komentovat až do
prošetření. Řeknu jen, že vše, co
tady pan kolega Fröml řekl, je
nesmysl a mnohdy demagogie.
I kdybychom chtěli územní plán
zmanipulovat či snad dokonce
zfalšovat, existuje při jeho tvorbě tolik dalších hráčů v podobě
státních orgánů, že by si něco takového ani nikdo nemohl vůbec
dovolit,“ uvedl jako odpověď na
drsná slova Jakub Kynčl.

„Pan architekt Fröml tady vyřkl
hodně tvrdá slova a obvinění. Já
jakékoliv pochybení odmítám,
celý proces pořizování nového
Územního plánu Prostějova
proběhl v naprostém souladu
se stavebním zákonem. Pan
Fröml si tady zřejmě vyřizuje
soukromé účty s panem Kynčlem, jde čistě o osobní boj,“
přidala na závěr svůj vlastní

názor Hana Dostálová z prostějovského stavebního úřadu.
Přestože tedy v úterý padlo v souvislosti s Územním plánem Prostějova na jednání zastupitelstva
hodně tvrdých slov, návrh byl
nakonec díky hlasům koalice
schválen!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
se k celé problematice ještě
vrátí v příštích vydáních.

Prostějov/mik - Jak Večerník
v nedávné minulosti několikrát informoval, základní
školy i další organizace zřízené prostějovským magistrátem byly podrobeny tvrdému
auditu jejich ekonomického
hospodaření. Průšvih na Základní škole Dr. Horáka je už
všeobecně znám, ovšem menší finanční maléry se objevily
i v jiných subjektech!
„Při auditu účetních uzávěrek
došlo ve třech případech k pochybení. Zajímalo by mě, o jaké
chyby šlo a o které organizace
se jednalo,“ nahodila tuto otáz-

ku při jednání Zastupitelstva
Statutárního města Prostějova
Danuše Pelikánová (TOP 09).
Radní posléze přiznali, že kontroloři nenašli chyby v účetnictví jen na ZŠ Dr. Horáka. „Tři
organizace nastavily vyšší částku v účetnictví v takzvaných
dohadných položkách, než se
nakonec prokázala skutečnost.
Právě auditorka schválila účetní
uzávěrku Základních škol Kollárova a Melantrichova, stejně
jako Sportcentra DDM, ovšem
s velkou výstrahou. Pravdou
ale je, že ještě před auditem
tyto uvedené subjekty vrátily na

účet města ony zvýšené částky.
Ve všech případech se jednalo
o nadsazené finanční sumy placené za elektrickou energii,“
vysvětlila tři prohřešky náměstkyně primátora Ivana Hemerková (nezařazená).
Jak záhy vyplynulo, ředitelé
ZŠ Kollárovy a Melantrichovy, stejně jako šéf Sportcentra,
byli prostějovskými radními
vyhodnoceni jako odpovědní
za chyby v účetnictví a také potrestáni. „Jejich měsíční osobní ohodnocení bylo sníženo
o padesát procent,“ potvrdila
Hemerková.

EXPRESS
ze zastupitelstva

Drsná diskuze. Prostějovský architekt František Fröml (na snímku
vlevo) na zastupitelstvu hodně vyčinil autoru Územního plánu Prostějova Jakubovi Kynčlovi. Jestli oprávněně, to ukáže asi až budoucnost...
Koláž Večerníku

Proč tři místnosti Nekompromisní audit: TRESTY ředitelům!
pro zasedání rady?
Prostějov/mik - Velkou kritikou opozičních zastupitelů byl minulé úterý podroben záměr radních
zřídit si další zasedací místnost v přízemí radnice.
„Prošel jsem už hodně českých a moravských radnic, ale na žádné jsem nenašel tři jednací síně pro
zasedání rady města. Jenom v Prostějově si dovolíme takový luxus,“ píchnul si do prostějovských
konšelů Josef Augustin (KSČM). Pravdou je, že
kromě historické jednací místnosti vedle obřadní
síně je tu ještě síň mezi kanceláří primátora a jeho

sekretariátem, kde jednání rady probíhá v současnosti. Tak proč ještě třetí „hnízdečko“ konšelů?
Při našem záměru jsme jasně deklarovali, že místnost v přízemí nebude využívat pouze rada města,
ale bude zpřístupněna široké veřejnosti. Navíc jedině
tady bude možné zřídit počítačové napojení, protože jak všichni víme, většina radních už ke své práci
používá notebooky,“ snažil se vysvětlit Zdeněk Fišer (ČSSD), náměstek primátora Statutárního města
Prostějov.

Radní pod palbou

Zastupitelé odsouhlasili hokejový kompromis a přiřkli klubu DVA MILIONY
„Pan Luňák mě přesvědčil, že to s hokejem v Prostějově myslí vážně,“ říká radní Pavel Smetana

Prostějov - Minulé úterý zastupitelé schválili mimořádnou veřejnou finanční podporu prostějovským hokejistům. Jednání na půdě vrcholného
orgánu města ale nebylo jednoduché, zastupitelé
požadovali například po generálním manažerovi
„A“-mužstva Jaroslavu Luňákovi i vysvětlení majetkových poměrů v klubu a také způsob dalšího
financování. „Mě osobně přesvědčil,“ konstatuje
v exkluzivním rozhovoru Pro Večerník Pavel Smetana
(na snímku), radní a předseda Komise pro mládež
a tělovýchovu rady města.
Michal Kadlec
Proč byla vůbec Jestřábům zkrácena veřejná finanční podpora, kdy původně
žádali o tři miliony korun a nakonec dostali „pouze“ miliony
dva?
„Jak se již stalo dobrým zvykem,
INZERCE

rada města vždy zvažuje při svém
rozhodování, kterou bohulibou
aktivitu občanů podpoří a v jaké
míře. Hodnotí nejen potřeby žádající organizace, ale i finanční
možnosti města. Výsledkem tohoto zvažování byl kompromisní
návrh ve výši dvou milionů korun
pro mužský tým LHK Jestřábi, a

k tomu sto padesát tisíc korun pro
hokejovou mládež. Jsem osobně
rád, že moji kolegové v zastupitelstvu výraznou většinou tyto
návrhy podpořili a že například
všichni zastupitelé za ČSSD pro
tyto návrhy hlasovali.“
Generální manažer „A“
týmu Jestřábů Jaroslav
Luňák v úterý zodpovídal
mnohé dotazy zastupitelů. Přesvědčil vás osobně o tom, že to
myslí s prostějovským hokejem vážně?
„Mohu říci, že jsem měl možnost s panem Luňákem hovořit
i osobně již dříve před jednáním
zastupitelstva a z jeho vizí o rozvoji prostějovského hokeje jsem
pochopil, že to s prostějovským
hokejem myslí vážně. Svědčí
o tom mimochodem i výše prostředků, které pro hokej uvolnil

ze svých financí, případně je dokázal zajistit od dalších partnerů
či sponzorů.“
Myslíte, že odkryl všechny karty, co se týká majetkových poměrů v klubu
i jeho financování?
„Myslím si, že zastupitelstvo
města informoval objektivně
a věřím, že to, co řekl, bylo myšleno vážně i se vší odpovědností.“
Na jednání zastupitelstva
padlo i několik protichůdných prohlášení. Co jste
říkal těmto názorům?
„Je mi osobně líto, že někteří zastupitelé vnímají podporu
hokeje, jakož i dalších takzvaných ´velkých´ sportů, za mrhání prostředky města. Sport
v Prostějově má letitou tradici
a jak jsem již několikrát uvedl, ne-

podporujeme pouze ´velké sporty´, ale i ty méně viditelné. Sport
je specifická forma realizace
a zábavy, kterou lze rozdělit do tří
kategorií. Za prvé jsou to aktivní
sportovci na úrovni rekreačního
odvětví, za druhé tu máme profesionální sportovce, kteří se odvětví věnují vrcholově a za třetí pak
diváky, bez kterých by sport nebyl
tak atraktivní, jak je. Všechny tyto
kategorie je třeba podporovat,
a proto komise stejně jako rada
a zastupitelstvo směřují prostředky do všech těchto oblastí. Je lépe,
když se děti a mládež věnují sportu, než aby skončili za hranou zákona. Za velmi důležitou považuji
také skutečnost, že město Prostějov dlouhodobě dobře hospodaří,
a tudíž si může dovolit podporovat
nejen sport, ale i aktivity v kultuře
a sociální oblasti.“

Jak podle vás bude
hat další spoluprobíhat
práce mezi městem a hokebem?
jovým klubem?
„Věřím, že se zde otvírají další
polupráce a jsem
možnosti spolupráce
osobně rád tomu, že se začíná
ému hokeji
prostějovskému
dařit, o čemž
mž svědčí
rvní ligy.
návrat do první
A jistě zde i za přispění městaa bude
Prostějov důstojně
zastupovat. Současné vedeníí LHK
ovažuji
Jestřábi považuji
ečnou
za dostatečnou
garanci, že buedky
dou prostředky
vložené do prostějovského homně
keje rozumně
Foto: archiv Večerníku
využity.“
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Hledáte informace ze světa módy?
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě
zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

Žaludy, plody mluvících stromů

a potravina našich předků

Milí příznivci Večernice,
srdečně vás vítám u naší-vaší oblíbené rubriky Večernice. Dobře
ře se
usaďte, přibližte si sklenku vody a třeba i menší zákusek, načež pojďďďme se společně podívat, co zajímavého jsem si pro vás po více jak
měsíční pauze, kterou vyplnila naše soutěž „O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“, opět připravila. Povíme si
o žaludech, zapomenuté potravině našich předků, vyrobíme si výbor-nou dýňovou polévku, řekneme si, jak nám může pomoci UMEBOŠI
OŠI
a v neposlední řadě mrkneme na novinky v módě. Zkrátka všechno
hno
zajímavé rady a typy, které se vám budou určitě hodit. Samozřejměě ani
v tomto vydání nechybí další exkluzivní rozhovor se zajímavou osobností.
ností.
Příjemné a ničím nerušené počteníčko vám přeje Aneta Křížová
ížová

Trápí vás překyselení, bolesti žaludku, hlavy, plísně,
únava, zácpa či průjmy?
Na základě vlastních zkušeností bych vám opět ráda
poradila osvědčenou pomoc
při výše uvedených obtížích.
Umeboši však fungují daleko
rozsáhleji a mohu říci, že na
ně nedám dopustit, protože
když je třeba, účinkují okamžitě, jinak je lze používat
preventivně či jako podpůrnou léčbu. Nejprve si ale vysvětlíme, co umeboši vlastně
jsou…
Umeboši jsou peckovité plody, které pochází z Japonska.
Rostou na ovocném stromě
Ume, což v překladu znamená
švestka, odrůdou se však řadí
k meruňkám. Aby byly tyto
unikátní plody vhodně poživatelné, jsou nakládány společně
s rostlinou Shizo a mořskou
solí. Pak se nechávají několik

let v dřevěných kádích fermentovat. Kvalitní umeboši zrají
kolem šesti let, čím starší, tím
jsou lepší. Nejméně by však
měly odpočívat alespoň půl
roku. Jejich chuť mě nejprve
mírně zarazila, ačkoliv jsem
již zvyklá na ledasco. Jsou výrazně slané až štiplavé, ale po
třetím užití si zvyknete, a chuť
již nevnímáte.
Umeboši jsou nejužívanější
v asijských zemích, zejména
v Číně, Japonsku a Koreji. Zde
slouží nejen jako potravina,
ale i jako silný lék. Je velká
škoda, že v reklamách vidíme chemické produkty, které
nám údajně dovedou pomoci,
přitom se však již nikdo nikde nezmíní, že mezitím, co
je utlumena, nikoliv vyléčena,
bolest hlavy, žaludku, kloubů
a podobně, tak si pomalu ale
jistě devastujeme organismus.
Jsem tak ráda, že prostřednic-

Výborná polévka
Hokaido
Foto: internet

Ingredience:
1 ks menší Hokaido dýně
1 ks mrkve 1 ks brambory
1 ks cibule kari a dále koření dle

chuti (kurkuma, muškátový oříšek)
dle chuti bujón bez glutamátu
a konzervantů

tvím rubriky Večernice vám
mohu tyto důležité informace
předat.
Umeboši se mohou zdát jako
kouzelné, protože okamžitě
zaberou například při nevolnosti žaludku, zvracení, při
horečce, kinetóze (nevolnost
při cestování), ale i při otravě
potravinami, průjmech, bolestech hlavy či při kocovině.
Dále mají antiseptické a antibiotické účinky. Podle výzkumných
zdrojů určité množství umeboši
dovedou zničit dokonce i mikroby úplavice a stafylokoka.
Umeboši také povzbuzují funkci
jater, podporují trávení proteinů,
zajišťují rychlé odbourávání přebytečných kyselin v těle, regulují činnost zažívacích orgánů, přijdou vhod tedy při pálení žáhy
a při potížích se žaludečními
šťávami. Pomáhají také předcházet příznakům stáří, osteoporóze
a podporují vylučování jedů.

Umeboši je nazývána jako královna alkalické potravy. Tyto
plody totiž dovedou naprosto
výborně neutralizovat pH. Je to
způsobeno vysokým obsahem
zásaditých minerálů a přítomností kyseliny citronové. Právě
překyselení ze stresu, nemocí
a potravin je třeba okamžitě řešit,
nejlépe tak prostřednictvím těchto „švestiček“. Umeboši je mnohem bohatší na všechny vitamíny
a minerály než klasické ovoce.
A jak se umeboši užívá? Při
akutních potížích necháme v ústech rozplynout jednu celou umeboši. Při preventivním opatření,
snižování pH nebo na zvýšení
imunity vložíme do úst čtvrt až
půl švestičky či ji můžeme přidávat do jídla (rýže, saláty, polévky,
kamkoli). Umeboši nemají žádné vedlejší účinky jako chemické léky. Tyto úžasné plody
zakoupíte v prodejnách zdravé
výživy.

kulinářský koutek
aneb tip do kuchyně...

postup:
Nejprve důkladně omyjeme všechny ingredience. Dýni Hokaido rozkrojíme a odstraníme dužinu, následně nakrájíme na menší kousky, stejným způsobem pak i mrkev, brambor a cibuli. Cibulku lehce
osmažíme na másle. Vše pak dáme vařit do vody, zelenina musí být
ponořena. Celý povrch zasypeme kari. Pokud použijeme i další koření, stačí od každého špetka. Kari by mělo převládat. Polévku necháme
vařit přibližně třicet minut, necháme přejít varem. Poté rozmixujeme,
případně použijeme bujón a zamícháme. Závěrem je možné polévku
zakápnout dýňovým olejem a můžeme podávat.
Přejeme dobrou chuť!

rozhovor
h
se zajímavou
jí
osobností...
b tí .

Víte, co bylo údajně první
potravinou člověka? Světe,
div se, byly to žaludy, alespoň
podle starověkých básníků
Ovidia a Vergilia. Žaludy jsou
už od pradávna považovány
za důležitou součást potravy
a nejen to. Jako plody dubu jsou
symbolem prosperity, hojnosti
a plodnosti. Již staré národy dub
uctívaly jako symbol síly a energie. Duby byly uctívány nejen
jako zdroj duševní i fyzické síly...
V minulosti byl dub uctíván
a působil jako součást mnoha
rituálů. Používal se k nejrůznějším
magickým praktikám. Staré duby
hojně navštěvovali čarodějové
a čarodějnice. Pomocí dubu či
přímo u něj se věštilo, kouzlilo,
modlilo či tančilo. Na základě
dubového listí a větviček se
odvracely nečisté síly, vykuřování
tohoto listí pak usměrňovalo energie tak, aby proudily správným
směrem.
Své uplatnění našel dub
i proti upírům, kdy se z něj
vyráběl kolík. Ještě dávno před
čarodějnicemi a údajnými upíry
staré národy spojovaly dub s bohy
úrody a válčení, například se severským bohem Thorem, keltským
Taranisem či římským Marsem.

Řekové prý mimo jiné také věštili
ze šumějícího listí a pohybu větví
těchto posvátných stromů. Druidové zase pak dubové listy kouřili
jako součást věšteckých rituálů.
V duchovním světě pak dub
symbolizuje moc ducha zároveň
s cností živící pravdu. Tak jako
každý strom i dub má své silné
vibrace. Při životních potížích se
o něj prý stačí opřít, pak jej obejmout a v duchu vyřknout naši prosbu, přání a nejen, že načerpáme
silnou energii, ale také naše prosba
bude vyslyšena.
A slyšeli jste už, za který strom
se nechal severský bůh Odin
zavěsit? Konkrétněji, údajně se
nechal oslepit, a pak se i zavěsit
za nohu na větev stromu. To
kvůli tomu, aby získal moudrost.
Po dlouhém utrpení a taktéž
díky němu i slepotě fyzického
zraku k němu prý nakonec
přišlo čiré poznání a Odin se stal
moudřejším. A podle báje visel
Odin právě na dubu...
Tolik o dubu jako mocném pomocníkovi v jiných sférách. Jakmile bude sezóna dubů, určitě si
jeden schovejte jako talisman.
Do života nám přinese plodnost a hojnost jak ve smyslu
zdraví, tak i bohatství, dále vy-

trvalost a sílu. Kromě toho, že
jej také ocení truhláři, řezbáři
a nábytkáři se používá i v léčitelství
a v potravinářství. Jistě znáte dubovou kůru, která má efekt
proti zánětům, krvácení, pocení,
ekzémům, ale i na urychlené hojení ran či při hemeroidech. Tinktura z dubu pak odvádí škodliviny
z těla, harmonizuje žlázy s vnitřní
sekrecí, také pomáhá při impotenci, neplodnosti, celiakii, pálení
žáhy, průjmu, zánětech střev,
žaludečních vředech a podobně.
Žaludy obsahují hojně bílkovin, škrobů, tuků a sacharidů.
Obsahují velké množství vápníku, fosforu, vitamínů řady B
a draslíku. Aby byly poživatelné,
musí se však sušit, pražit a louhovat. Nejlepší tak je si zakoupit
například žaludovou mouku,
ta je oproti pšeničné mouce
několikanásobně bohatší právě
na zmíněný draslík, vápník
a hořčík, taktéž obsahuje vyšší
podíl vlákniny a až pět procent
nenasycených mastných kyselin. Oceníte ji všude tam kde
pšeničnou mouku, navíc její chuť
vynikne i při domácím pečení.
Stejně tak výborná a hlavně
zdravá je i žaludová káva, ale o ní
až zase někdy příště.

Džísky, bomber nebo skládací gumáky

Džísky, bomber nebo skládací gumáky, tak to jsou žhavé
hity sezóny. Jakmile bude pod
mrakem či mírně chladněji
s klidem můžete vytáhnout
staré riflové džísky, které jste
nosili před dvaceti lety. Je jedno, zda jsou krátké, dlouhé,
světlé či tmavé, s kapsami či
bez kapes, hlavně, že je máte.
A stejně tak tomu je i s nechvalně známými bombery...
Že vám bomber připadá nevkusný? To je možné, avšak návrháři
jeho dosavadní reputaci zkusili napravit novým designem.
Květované a zvířecí vzory, kára,
krajky či výrazné barvy by měly
zvelebit tento starý hit. Bomber
má dnes symbolizovat elegantní
univerzálnost. Tyto původně letecké bundy jsou nyní elegantní
a vhodné pro jakoukoli příležitost. Nejsou jen pro mladé,
nýbrž pro všechny ty, co se na
bombera cítí. Tento elegantní šat
by se podle návrhářů měl začlenit do každodenní módy, ale i na
příležitostné události. K riflím,
sukni či šatům, stačí jen zvolit
správnou barvu a styl a můžeme
vyrazit do ulic.

Dalším velkým hitem patrně i příštích let jsou skládací
gumáky či baleríny. Že jste
o tom ještě neslyšeli? Ano, už
i obuv budeme moci nosit v našich už tak přeplněných kabelkách. Pravdou je, že někdy by
se hodilo mít obuv na přezutí
přímo u sebe. Situace, kdy již
nemůžeme udělat ani krok,
protože jsme vyšly v krásných
nových botách, jsou pryč, stačí
sáhnout do kabelky po balerí-

nách. Překvapí vás déšť, ani
tohle už vás neudiví, protože
sáhnete do kabelky pro skládací gumáky. Budete se asi divit,
ale skládací jsou dokonce už
i pánské boty. Žádné papuče,
jak by se mohlo zdát, ale skutečné boty se vším všudy. Neuvěřitelné, že ano?
Heslo, že pro krásu se musí trpět, je tak ve chvíli, kdy si můžeme z kabelky vytáhnout skládací boty a ulevit si, vyřešeno.

„Energetické obrazy rozpouští různé blokády jak fyzické, tak psychické,
přičemž mohou také čistit rodová zatížení,“ vysvětluje Marie Kolářová

Prostějov - V dalším díle zajímavých rozhovorů
Večernice po kratší přestávce opět zavítala do světa alternativních metod. Vzpomínáte na románového
hrdinu Doriana Graye, za kterého stárne jeho obraz?
Mohou obrazy skutečně předávat energii či ji naopak
brát? Nejen na to odpovídala Marie Kolářová, která
se věnuje malování energetických obrazů, ale také
Reiki, Shamballe, léčebnému kódu, autopatii, karmickým zátěžím, masážím a podobně
Aneta Křížová
Prozraďte na úvod čtenářkám, co to vůbec
jsou energetické obrazy?
„Moje energetické obrazy
jsou projevením Boží milosti,
Vyššího Já, skrze malbu. Každý, kdo maluje, má svůj výraz malování a dopředu neví,
jaký obrázek se objeví. Je to
vždycky překvapení (úsměv).
Vyzařování obrázku se dá různě měřit podle toho, co koho
zajímá.“
Energetické
obrazy
tedy vyzařují frekvence, vibrace. Jak na nás
působí?

„Mohou působit na mnoha
úrovních jak na fyzické, tak
éterické, emocionální, mentální a i v ostatních vyšších
tělech. Záleží vždy na tom,
co kdo potřebuje, to k němu
formou vyzařování z obrázku
přichází. Mohou také pomoci
rozpouštět různé blokády jak
fyzické, tak psychické, uklidňovat, posilovat, pomáhat čistit rodová zatížení a podobně.“
Co je prvotním impulzem při tvoření energetického obrazu? Jak energetické obrazy vznikají, jak
se vytváří?
„Důležité je malování s láskou
a ze srdce. Být ve svém nitru

a v klidu, v nižší hladině vědomí. Je dobré i před započetím
samotné kresby chvíli meditovat. Dát si záměr, pro koho či
na co má být obrázek malován,
co má pomáhat řešit, čistit,
energetizovat, harmonizovat,
aby do obrázku přišlo vše, co
je pro danou osobu, čtyřnohého miláčka či prostor potřeba.“
Tyto obrazy na nás
skutečně působí energeticky, mají vyzařovat radost, lásku, předávat nám
světlo, energii. Je ale možné
malovat i obrazy, které působí negativně? V tomto případě by se mohlo jednat
o nebezpečnou manipulaci...
„Myslím, že je možné, aby
energetické obrázky působily
i negativně, a to tehdy, jestliže
je maluje někdo, kdo je v nízkých energiích nebo nemá čistou mysl a otevřené srdce. Ale
i tak je dobré, pokud je maluje
pro sebe, aby vymaloval svoje negativní pocity a následně
hned obrázek roztrhal nebo
spálil. Časem se mu vibrace

Závěrem
m nám prozraďbudou navyšovat, jak se bude
te, je možné, aby se
očišťovat, a to je dobře. Pokud
si obrázek kupujete nebo do- energetické obrazy naučil
a každý nebo je k
stáváte darem, je tedy dobré malovat zcela
tomu potřebaa něco více?
vědět, od koho pochází.“

„Každý kdo maluje, má svůj výraz
malování a dopředu neví, jaký obrázek
se objeví. Je to vždycky překvapení...“

„Energetické obrázky se může
naučit malovat úplně každý. Ten
dar jsme dostali do vínku všichni.
Jen to vědění musíme oprášit buď
sami, či s pomocí seminářů, kurzů. Záleží na každém, co mu vyhovuje. Důležitá je chuť, zájem,
nadšení, láska, trpělivost, přijmout
svůj projev na papíře a nesrovnávat se s druhými, protože každý
jsme originál (úsměv).“

Malířka MARIE KOLÁŘOVÁ
o kresbě energetických obrazů

Foto: Aneta Křížová
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Převod Společenského domu pod Domovní správu neproběhl hladce
Opoziční zastupitelé se ptali: „A komu to jako prospěje?“

Minulé úterý se při jednání Zastupitelstva
Statutárního města Prostějov definitivně sečetly dny
Společenského domu jako organizace. Převod pod
křídla Domovní správy ale v žádném případě neproběhl tak hladce, jak se možná původně očekávalo.
O tom nakonec svědčí i konečné hlasování, když
administrativní zrušení tohoto kulturního a společenského zařízení prošlo jen těsnou nadpoloviční většinou hlasů zastupitelů! Však si také radní vyslechli
spoustu peprných poznámek ze strany opozice...
Prostějov/mik
„Mám spoustu argumentů, které mě
vedou k rozhodnutí nehlasovat pro
zrušení Společenského domu. Návrh jeho převodu na Domovní správu není dobře připraven a doporučuji všem, kteří mají zájem na klidném
chodu kultury v Prostějově, aby ho
rovněž zamítli. Ze strany rady města
jde pouze o dramatický krok, jenž
vede od ničeho k ničemu,“ nebral
si zprvu servítek Josef Augustin

(KSČM). „Navíc současnému jednateli Společenského domu radní
doporučují přiznat odměnu ve výši
dvou jeho měsíčních platů, ale jenom v tom případě, pokud převod
na Domovní správu proběhne bez
problémů. I takto se dá vyvinout
nátlak na osobní zainteresovanost
člověka, který sám vystupuje proti
transformaci ´kulturáku´ pod Domovní správu,“ poukázal na další
aspekt komunistický zastupitel.
Jeho vyjádření dosti zvedlo z křesla

Mluvil před zastupiteli. Asi nejsmutnější z konce Společenského domu
je jeho jednatel Roman Vejmola. Nepomohla ani jeho nepochybná snaha
rok od roku snižovat ekonomickou ztrátu „kaska“.
Foto: Michal Kadlec
prostějovského primátora. „V našem návrhu se přece nikde neříká,
že rušíme činnosti, které Společenský dům provozoval. Celý smysl
transformace pod Domovní správu
tkví v tom, že zanikne stávající obchodní společnost. Veškeré plesy,
koncerty a další společenské akce
se ale budou pořádat i nadále. Jedinou změnou tak bude skutečnost,

NEUVĚŘITELNÉ! Miroslav Janiš obral
svoji další oběť o třičtvrtě milionu korun!
Prostějov/mls - Paní Libuše M.
si po loňských Vánocích podala
inzerát „Osamělá žena s bytem
hledá člověka pro život“. Na
tuto výzvu se láskychtivé dámě
okamžitě ozval Prostějovankám
dobře známý Miroslav Janiš.
Důvod byl jasný, viděl v ní další
z žen, z nichž celý svůj život úspěšně žije. Napálit a obrat o peníze
se mu za jeho celoživotní kariéru
sňatkového podvodníka podařilo
už desítky slečen i dam. A jak se
zdá, něžná polovina lidstva je stále
nepoučitelná...
Ještě v únoru letošního roku byla
paní Libuše přesvědčena, že v Janišovi našla své životní štěstí. Až
v posledních dnech ovšem prozřela.
„Prodala jsem byt, za který jsem
dostala jeden milion stopadesát tisíc
korun. Padesát tisíc jsem si nechala
a zbytek dala do obálky, kterou mi
pan Janiš koncem dubna ukradl.
Peníze mi vrátit nehodlá, prý žádné
nemá,“ sdělila Večerníku evidentně
rozčarovaná žena, které už došla
trpělivost a nedávno na Miroslava
Janiše podala trestní oznámení.

Plumlovská idyla
se změnila v peklo

Ještě než ji však tento „Fešák Hubert“, jak se mu díky svým skutkům

přezdívá, okradl, získala paní Libuše za své peníze alespoň polovinu
domu v Plumlově. Společně s Janišem nemovitost odkoupili od jeho
bývalé ženy. Celkem je přišla na
sedm set tisíc korun. „Pan Janiš mi
říkal, že část z mého zbývajícího tři
čtvrtě milionu korun postupně využijeme na další rekonstrukci domečku. Peníze mi však tajně vzal všechny naráz. Od té doby nechal pouze
udělat chodníček před domem. Naopak začal rozhazovat, koupil si
třeba mobil za třináct tisíc a nechal si
opravit auto. Když jsem se ho ptala,
na co moje peníze použil, odvětil mi,
že už to není moje věc a nemám se o
to starat. Chtěla jsem po něm, aby mi
je vrátil. To se sprostýma nadávkami
odmítl. Prý už nic nemá,“ svěřila se
Večerníku nešťastná paní Libuše,
která si v plumlovském domečku
prožívá pravé peklo. „On se mě
snaží vyštvat. Věci mi dal do pytlů
a naházel na půdu, která je neobyvatelná a kam se leze po žebříku.
Sám spí na velké posteli v obýváku,
já přespávám na gauči v malém
kamrlíku. Když jsem mu řekla, že
vše ohlásím na policii, vyhrožoval
mi, že než by šel do kriminálu, raději dům podpálí a oba nás zabije.
Mám z něho opravdu strach,“
pokračovala dáma, která po podání
trestního oznámení zvažuje útěk
z plumlovského domu.

Kdo ho konečně zastaví?

„Fešák Hubert“ se přitom má
skutečně čeho obávat. Za své
podvody už byl před dvěma
roky pravomocně odsouzen
k podmíněnému trestu šestaatřiceti měsícům odnětí svobody.
Zkušební doba mu tak stále běží.
Jasné přitom je, že si z odsouzení ve skutečnosti nic nedělal
a ve svých rejdech pokračuje dál.
V ničem se nezměnil a jak se zdá,
vůči ženám si absolutně nebere servítky. Kromě paní Libuše to i nadále zkouší na spoustu dalších žen.
„Dříve alespoň chodil telefonovat
ven, nyní už se s tím přede mnou
ani moc netají... Třeba odpověděl
na inzerát paní, kterou znám, protože je z Rožnova pod Radhoštěm.
Když jsem se jej zeptala, tak mi
řekl, že to prostě zkouší... Podobné
ženy má po celé Moravě. A to mi
při našem setkání sliboval, že mě
bude navždy milovat a nejpozději
v únoru budeme mít svatbu...,“
prohlásila se slzami v očích Libuše.
Její osud stejně jako řádění sňatkového podvodníka Miroslav Janiše
bude Večerník i nadále sledovat.
A máte se na co těšit! Těsně před
uzávěrkou tohoto vydání totiž události nabraly další směr a věřte nebo
ne, paní Libuše „Fešáka Huberta“
skutečně miluje. Jinak si to nelze ani
vysvětlit...

že Společenský dům se stane součástí jiné organizace, která má navíc
zkušenosti s vedením podobných
zařízení,“ argumentoval první muž
magistrátu Miroslav Pišťák (ČSSD).
Jenomže nespokojeni s návrhem
byli i ostatní opoziční zastupitelé.
„Návrh, který rada města předkládá,
je informačně hodně dietní. Není
v něm vůbec vysvětleno, proč chce

rada svěřit někdejší ´kasko´ Domovní správě, jaké úspory či jiné výhody
tato změna přinese. Páni radní zastávají argument, že Společenský dům
každoročně vykazuje hospodářskou
ztrátu, která za posledních pět let
dosáhla částky deseti milionů korun.
Jenomže Domovní správa hospodaří každý rok rovněž se ztrátou. Takže
to vyznívá tak, že chudáčka přebírá
chudáček. Ptám se, komu tato změna prospěje? Nikomu,“ namítal Petr
Kousal (KDU-ČSL). „Zimní stadion, městské lázně i Národní dům
vykazují také finanční ztrátu, takže
pojďme tyto subjekty také zrušit,“
přidal ještě jednu ironickou poznámku Josef Augustin (KSČM).
Jednatel Domovní správy v Prostějově Vladimír Průša vzápětí zastupitelům vysvětlil, že ročně by se
mohly převodem Společenského
domu právě na Domovní správu ušetřit statisíce korun a snížit
tak každoroční finanční ztrátu.
„Máme vlastní techniky, revizory
a pracovníky, kteří dokáží zajistit ja-

INZERCE

a přičemž i řada zdánlivě nevyléčitelných nemocí má své řešení. „Je
jedno, jestli tomu, co děláme, někdo říká naturopatie, nekonvenční
medicína či jinak. Hledáme v těle
kombinaci všech příčin, které organismus činí nemocným a poté
je šetrnými metodami přírodní
medicíny a frekvenční terapie odstraňujeme. Jedině naprosto přesná
diagnostika může vést k úspěšné
léčbě, proto používáme pouze špičkové diagnostické přístroje, z nichž
některé mají lékařskou certifikaci.
Dokážeme změřit zátěž organismu
bakteriemi, viry, parazity, plísněmi,

těžkými kovy, elektrosmogem,
velkými červy a jinými,“ říká Ivo
Kroupa. Vše, co organismus
zatěžuje, pak v Mostkovicích
likvidují na plazmovém generátoru, který využívá princip bezkontaktního přenosu frekvencí.
„Patogeny ničí se stoprocentní
účinností,“ dodal Kroupa.
Dlouholetá zkušenost manželů
Kroupových je neustále utvrzuje
v tom, že každá nemoc je souběhem několika negativních vlivů
na organismus. Často se jedná
o záležitosti, které se v této zemi
na odborné úrovni prakticky neře-

jeho prostory. V ostatních zařízeních
města, Sportcentru, Národním domě
či zimním stadionu, také docházelo
a dochází k finančním ztrátám, ale
ty město bez jakýchkoliv námitek
vyrovnává. Mně ovšem byly vytýkány. Možná se rozhodlo o převodu
na Domovní správu poté, co jsem
požadoval finančně náročnější, ale
určitě velmi potřebné opravy technického zázemí,“ prohlásil Roman
Vejmola.
Diskuze o zrušení obchodní organizace Společenský dům a její
převod na Domovní správu trvala v úterý na půdě zastupitelstva
bezmála dvě hodiny. Objevily se
další a další argumenty pro i proti
tomuto návrhu. Na jeho schválení
bylo potřeba minimálně osmnácti
hlasů a přesně tolik transformace
Společenského domu od zastupitelů
získala. Osmnáct komunálních politiků bylo pro, dvanáct proti...
Společenský dům, společnost
s ručením omezeným tak končí
svoji činnost 30. června 2014.

Exkluzivní rozhovor s lídrem prostějovské ODS do komunálních voleb

BLÍŽÍ SE KONEC PLACENÍ ZA POPELNICE?
Tomáš Blumenstein bude prosazovat nejen tuto možnost

Prostějov - Tomáš Blumenstein (na snímku) nemá
rád, když ho média jako šéfa organizace MENSA
ČR ve zkratce popisují, jako „nejchytřejšího Čecha“.
„To opravdu nejsem. Jen vedu již pár let celostátní
organizaci lidí s vysokým IQ,“ představuje skromně svou volnočasovou aktivitu prostějovský zastupitel. Nyní si ho městská Občanská demokratická
strana vybrala jako lídra do komunálních voleb,
z čehož je jasné, že svou obnovu myslí alespoň na
Prostějovsku vážně. Večerník se proto Tomáše
Blumensteina zeptal, co by chtěl na radnici prosadit.
Petr Kozák
Byl jste jediným kandidátem, když ODS hledala svého volebního lídra?
„Ne, ne. Návrhů bylo několik
a nakonec jsme se utkali o jedničku na kandidátce dva. Každý
představil návrh programu a svůj
tým. Já prosazoval třeba i to, aby
na kandidátce byly některé nestranické prostějovské osobnosti a členové mne podpořili.“

Je na kandidátce také náměstkyně primátora Ivana
Hemerková?
„Není, a to z vlastního rozhodnutí. Když se připravovala kandidátka, řada členů ji navrhovala
do čela, a to včetně mne. Ivana
Hemerková nám ovšem řekla, že
se rozhodla vrátit do školství a nechce kandidovat.“
Nesouvisí to s oslabením
ODS na celostátní úrovni,
kterého jsme svědky v poslední

Jste naladěni na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Nemusíte trpět zbytečně. Díky NEKONVENČNÍ MEDICÍNĚ se vám uleví
Mostkovice/pr - Trpíte vy nebo
někdo z vašeho okolí zdravotními problémy, které nechtějí
ustoupit? Nemůžete porozumět
tomu, že i při dlouhodobém
užívání léků a vyzkoušení všemožných způsobů léčby tyto
problémy nemají konce, ať už
se jedná o chronická či vážnější
onemocnění? V obci Mostkovice provozují svoji praxi manželé
Kroupovi a právě zde by mohla
začít vaše nová životní etapa...
Manželé Kroupovi se lidskému
tělu věnují jako celku. Jsou přitom
přesvědčeni, že je třeba hledat,

kékoliv opravy či snad rekonstrukci
technického zázemí vlastními silami.
Současné osazenstvo ´kulturáku´
zřejmě zachováme a uvidíme, jak
se domluvíme s panem jednatelem
Vejmolou,“ nastínil děj dalších událostí Vladimír Průša. „Já samozřejmě
nemám ctižádost pozvednout kulturu
v Prostějově, o ni by se starali stejní
pracovníci jako doposud. Jak jistě
víte, v naší správě je také zimní stadion a já osobně hokej nehraji...,“ snažil
se situaci odlehčit Průša.
Po jeho vyjádření pochopitelně
nemohl chybět ani proslov současného jednatele Společenského
domu Romana Vejmoly. Právě on
se nedávno Večerníku svěřil s tím,
že přechod pod kuratelu Domovní správy vidí jako nesmysl. „Po
mém nástupu do funkce jsem rok od
roku hospodářskou ztrátu Společenského domu snižoval, což nebylo
vždy jednoduché. Mám totiž kolem
sebe tým lidí, kteří dokázali navýšit
počet akcí pořádaných v tomto zařízení a také výhodně pronajmout

ší. Přitom v zahraničí na toto téma
vychází jedna vědecká publikace
za druhou.
O co tedy jde? „Prakticky každý
klient se zdravotními problémy,
který k nám přichází, je překyselený. Organismus má dále zatížen
těžkými kovy a chemikáliemi,
často plísněmi i parazity. Nejčastěji u něj objevíme škrkavky, roupy,
toxoplazmózu, motolice a další.
Imunitní systém a jednotlivé orgány v těle jsou pod tíhou takovéto zátěže často tak zesláblé, že
pouze postupné a přesně cílené
kroky dokáží odstranit napácha-

né škody. Je nutné začít organismus odkyselovat, odčervovat
a odebírat nakumulovanou zátěž
těžkých kovů a chemikálií. Samozřejmostí je postupná úprava stravy,
posilování imunity a další opatření,“ vysvětlil Ivo Kroupa.
Více informací o činnosti manželů Kroupových i nekonvenční
medicíně se dozvíte na internetu, konkrétně na webové adrese
www.kroupovi.net. Navštívit je
pak můžete přímo v Mostkovicích, je však třeba se předem
objednat na telefonním čísle 605
864 140.

době? Jiní bývalí členové totiž chtějí kandidovat za jiné strany...
„Pochopitelně se nemohu vyjadřovat za někoho jiného, ale odpovím
sám za sebe a trochu obecněji. Já
sám věřím, že Prostějované ocení,
kdo přizná barvu a nebude měnit
dres. Osobně bych si také mohl
nasadit nové tričko, napsat si na
něj něco o náhle zjištěné nezávislosti, do názvu si dát něco pěkně
znějícího o Prostějově a zapírat
svou minulost i názory. Já se ale
nepotřebuji za každou cenu udržet
na radnici, takže půjdu dál stejnou
cestou a ODS bude kandidovat bez
skrývání se za nějaký jiný vývěsní
štít. Navíc si myslím, že ODS není
v našem městě špatná značka. Prostějov není Praha. Tady občanští
demokraté na radnici neměli žádné
aféry a město se za naší účasti na
radnici, věřím, rozvíjelo správným
směrem. Volby ale nevyhrává minulost, takže představíme jasné návrhy, co ve městě změnit.“
Můžete už prozradit něco
z toho, co chystáte?

Foto: archív Večerníku
„Chceme prosadit několik jednoduchých věcí, které lidé ve městě
poznají v každodenním životě.
Jednou z nich je náš návrh, aby
lidé neplatili za odvoz odpadu.
Dosud jsou pravidla taková, že
platíte stejně, ať máte odpadu
více nebo méně. Poplatek za
odpad je vlastně taková městská
daň, kterou tedy chceme zrušit,
aniž by to zasáhlo rozpočet a investice do potřebných věcí.“

Prostějovské muzeum dostane

NELEGÁLNÍ NÁLEZ

Němčice nad Hanou, Prostějov/
red - Kousek střepu z nádoby pocházející z prvního až druhého
století před naším letopočtem vykopaného mezi Němčicemi nad
Hanou a Víceměřicemi rozšíří
archeologickou sbírku prostějovského muzea. Dostane se tam
díky policistům, kteří jej zabavili
jeho původním nálezcům.
„Střep byl objeven v blízkosti významné archeologické lokality
´Kratina´. Tato oblast se nachází
na rozhraní katastrů Němčic nad
Hanou a Víceměřic. Jeho hodnota
je nevyčíslitelná. Nejde však ani
tak o výši finanční částky jako o samotnou existenci střepu a jeho hodnotu historickou,“ osvětlila Kamila

Navrátilová, tisková mluvčí Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Archeologický objev se totiž letos
16. dubna stal oficiálně majetkem
právě Olomouckého kraje. Na krajský úřad jej doručili policisté, jímž
se začátkem dubna podařilo zadržet
trojici osob, které přistihli při nelegálním průzkumu území pomocí
detektoru kovů.
Olomoucký kraj za dobu své existence už jednou podobným způsobem
přijímal do svých sbírek zabavený
nález. Před několika lety šlo o minci
z období první republiky v hodnotě
desetníku. Původní nálezci doplatili
na zákon, podle něhož archeologický
výzkum může provádět pouze osoba,
která má k tomu oprávnění.

Děti, společnost a školství
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Tereza Špačková
7. 6. 2014 52 cm 3,45 kg
Brodek u Prostějova

Zdenka Janečková
9. 6. 2014 50 cm 3,50 kg
Určice

Denisa Popelková
9. 6. 2014 48 cm 2,95 kg
Prostějov

Abigail Pospíšilová
9. 6. 2014 52 cm 3,45 kg
Prostějov

Z NEMOCNICE ...

Lékaři volají SOS: CHYBÍ DÁRCI KRVE!

Marcela Uhrová
9. 6. 2014 50 cm 4,20 kg
Prostějov

Tobiáš Valoušek
8. 6. 2014 50 cm 3,0 kg
Prostějov

Prostějovem „prosvištěl“

Cyklo-běh proti drogám
Prostějov/mm - Ani velké až
brutální horko nezabránilo
tomu, aby již posedmé do
Prostějova zavítal Cyklo-běh za Českou republiku
bez drog 2014. Stalo se tak
minulé úterý 10. června.
Tato tradiční akce, která má
za sebou již celkem dvanáct
ročníků, si vzala i letos za
cíl upozornit občany České
republiky, především pak
mládež na nebezpečí a vůbec na problematiku drog.
Vždy směrem od východu na
západ či opačně vyrazí po celé
republice karavana vozidel
a cyklistů, kteří se zastavují ve
vybraných městech a zde na
hlavních náměstích za účasti
představitelů radnic, dalších
politiků i široké veřejnosti promítají výukové filmy, vystavují plakáty s protidrogovou problematikou, rozdávají brožury
a je také podepisována takzvaná „Protidrogová charta“.
Prostějov jako člen sítě zdravých měst se do akce poprvé
zapojil, jak již řečeno před
sedmi lety a patronkami
se staly senátorka Božena

a
lerie n
fotogacernikpv.cz
e
www.v

vi s jakoukoliv krevní skupinou,
využívá se hlavně v urgentních
případech velkého krvácení - například větší úrazy nebo autonehody, kdy není čas čekat na vyšetření
krevní skupiny pacienta a je nutno
transfuzi podat okamžitě,“ vysvětluje vedoucí lékař prostějovského
odběrového střediska MUDr. Jiří
Šlézar.
Dárci s touto krevní skupinou jsou
proto obecně nejpotřebnější. „Problém je, že je nemocnice musí mezi
novými dárci nejdříve vyhledat. Proto potřebujeme, aby k odběrům přicházelo co nejvíce nových mladých
dárců,“ doplňuje vedoucí lékař. Jak
sám ale přiznává, získat nové mladé
dárce je pro nemocnici stále složitější. Jejich zájem o dárcovství krve či
plazmy rok od roku klesá. Za pravdu
mu dávají i statistiky.
Od roku 2010 klesl počet registrovaných aktivních dárců, tj.
takových dárců, kteří darovali
v posledních dvou letech krev alespoň jedenkrát, v České republice
téměř o dvacet tisíc. „Ta současná
dárcovská základna se s přibývají-

cím věkem dárců a výskytem nemocí postupně zmenšuje. Spotřeba
transfuzních přípravků přitom neklesá, ale právě naopak stoupá. Udržet
počty odběrů se přitom daří se stále
menším počtem pravidelných dárců,
zvyšuje se ale frekvence jejich odběrů a to na maximálně přípustnou
mez,“ upozorňuje MUDr. Šlézar
s tím, že zdravotníci transfuzního
oddělení prostějovské nemocnice
v loňském roce provedli celkem
3 583 odběrů krve a 2102 odběrů
plazmy.
Nemocnice v České republice proto
připravují kampaně zaměřené hlavně na mladé dárce. Ta prostějovská
například pravidelně oslovuje autoškoly a pro dárce pořádá i pravidelné soutěže. Z jednoho odběru získá
transfuzní stanice 450 mililitrů krve.
Takových jednotek je ale při závažnějších operacích, úrazech nebo
léčbě krevních chorob potřeba třeba
i desítky. Jeden pacient tak může během své léčby spotřebovat krev třeba
až od třiceti dárců.
Bezpříspěvkovými dárci krve se
mohou být lidé ve věku od 18 do

65 let, jako prvodárci mohou darovat nejcennější tekutinu nejpozději do 60 let věku. Pro darování
krve musí být naprosto zdraví.
Zda je dárce způsobilý k odběru, posoudí individuálně odborný zdravotnický pracovník přímo na pracovišti
transfuzního oddělení prostějovské
nemocnice. Den před odběrem by
měl dárce hodně pít, nejíst tučná jídla, nepít alkohol a ráno může lehce
posnídat netučnou stravu. S sebou
musí mít občanský průkaz, nebo jiný
průkaz totožnosti, a průkazku zdravotní pojišťovny.
Víc informací naleznou zájemci na
webových stránkách nemocnice:
http://nemocniceprostejov.agel.cz
Odběrové středisko se nachází
v druhém patře polikliniky na
Mathonově ulici. Odběry probíhají každé pondělí, úterý a čtvrtek od 6.00 do 8.00 hodin. Zda je
dárce způsobilý k darování krve,
posoudí na místě příslušný lékař. Objednávat se mohou dárci také telefonicky 582 315 210
nebo prostřednictvím emailu
transfuzka@nempv.cz .

ŽENY SE BOJÍ HLINÍKU, který obsahují vakcíny
Podle lékařky je strach zbytečný a nebezpečný

Foto:Martin Mokroš
Sekaninová a náměstkyně
primátora Alena Rašková. I letos se také účastnili
spoluběžci a spolucyklisté
z prostějovských středních
škol, konkrétně Střední
zdravotnické školy a Střední odborné školy podnikání
a obchodu v čele se svými
pedagogy Martinem Mokrošem a Markem Moudrým,
kteří oba společně se senátorkou Sekaninovou a koordinátorkou projektu Prostějov - Zdravé město podepsa-

li „Protidrogovou chartu“.
Po programu na náměstí,
který mimo jiné zpestřily
mažoretky, se vydali protidrogoví cykloběžci na další
pouť po moravských a českých městech a slíbili, že
za rok bude Prostějov opět
zařazen mezi vybraná a partnerská města.
Pro zájemce a eventuální
finanční podporovatele celého projektu přidáváme ještě
webové stránky sdružení a to
www.rekninedrogam.cz

Foto:Martin Mokroš

HELEN DORON ENGLISH-ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV

NA TÁBOR?! WILD, WILD WEST

Prostějov/pr - Angličtina pro děti HDE ZVE
VŠECHNY STUDENTY
I NESTUDENTY na letní tábor, který se koná na
„Tesáku“ v Hostýnských
vrších, jež hodlá proměnit
na Divoký Západ. Tábor
není určen jen pro studenty
Helen Doron, ale naopak
pro všechny, kdo se chtějí
v angličtině něco naučit, anebo více zdokonalit.
Angličtina pro děti Prostějov
se přes léto snaží odpočinout
od strukturovaných hodin

Prostějov/Hana
Szotkowská
(tisková mluvčí skupiny AGEL)
- Přestože se zdravotnická zařízení potýkají s nedostatkem
krve obvykle až během prázdnin, kdy dárci odjíždějí na zaslouženou dovolenou, prostějovská nemocnice volá „SOS“ ještě
před jejich začátkem. Aktuálně
se potýká s nedostatkem zásob
zejména u krevní skupiny 0 Rh
negativní. Ta je totiž nejvzácnější
a zároveň nejpotřebnější. Krev
přitom pomáhá během operací
těžkých úrazů nebo při nelehkých porodech. Ačkoliv nemocnice potřebuje, aby k odběrům
přicházelo co nejvíce nových
mladých dárců, právě mezi mladými lidmi zájem o dárcovství
krve a plazmy klesá.
Přestože má prostějovská nemocnice dárcovskou základnu čítající
přes dva tisíce lidí, bojuje nyní
s nedostatkem některých krevních
skupin. Nejrychleji se přitom tenčí zásoby u krevní skupiny 0 Rh
negativní. „Jde o krevní skupinu,
kterou můžeme podat paciento-

a maximálně zaměřit na nové
a dosud dosažené znalosti
v praxi a ještě jednou v praxi.
„Tábor Wild Wild West s Angličtinou začíná 13. července a tematicky je orientován
na divoký západ, honbu za
zlatem, cowboys, cowgirls
a dovednosti, které byly pro takový život potřeba. Na táboře
nebudou chybět country písničky, tance, výlety, bojovky,
tak akorát angličtiny a spousta
legrace,“ prozrazuje Eva Šmídová, vedoucí lektorka Angličtiny pro děti.

Táborníci a tábornice
jsou WANTED!!!

Zápisy na tábor, srpnovou
letní příměstskou školu,
která proběhne od 11. do 15.
8., a kurzy na příští rok jsou
v plném proudu.
Aktuální informace o Angličtině pro děti a táboře
najdete na webu angličtiny
na www.helendoron.cz, LC
Prostějov. Nebo jednoduše
napište na info@anglictinaprodetiprostejov.cz či zavolejte na tel. 604 792 446.

Prostějovsko/mls - Alena Strnadová promovala v roce 1957
a dlouhá léta pracovala jako dětská lékařka v Kostelci na Hané.
Přestože už je v důchodu, zejména na Konicku občas zaskakuje
za své mladší kolegy. S prvním
případem odmítnutí povinného
očkování u dětí se setkala až po
více jak padesáti letech své praxe. Stalo se tak asi před rokem,
postupně ovšem těchto případů
stále přibývá...
„Podle mě je to obrovská nezodpovědnost matek vůči vlastním
dětem. Obvykle očkování odmítají
relativně inteligentní a dobře situované rodičky, které si dohledávají
nejrůznější informace na internetu. Jako důvod nejčastěji uvádějí,
že se bojí hliníku, který vakcíny
obsahují. Jejich obavy jsou však
nejen zbytečné, ale vlastně i nebezpečné,“ konstatovala důrazně

pro večerník Alena Strnadová.
Podle odpůrců očkování způsobuje hliník ve vakcíně aplikovaný do
svalu alergie či astma. „Je to naprostá blbost. Nic takového nikdy
nebylo prokázáno. Navíc hliníku
je dnes ve vakcínách podstatně
méně, než v těch, kterými byli jako
děti naočkováni právě tito rodiče,“
argumentuje lékařka. Její názor
přitom není ojedinělý, zastávají ho
fakticky všichni doktoři.

Oči umírajících dětí
Alena Strnadová se Večerník na
nesmyslné odmítání povinného očkování rozhodla upozornit i z osobních důvodů. „Stále se mi vybavují
ty oči umírajících dětí... Jde o to, že
ještě jako mladá medička jsem se
setkala s dětmi, které rovněž nebyly
očkovány a nakazily se záškrtem.
Přivezli nám jich do nemocnice asi
šestnáct ve věku od jednoho roku
do sedmi let. Mandle měly hrozivě
zduřelé a dusily se. Jen první noc
jich šest zemřelo! Když nyní nara-

zím na nějakou maminku, odmítající očkování proti této nemoci, tak
se mi znovu živě vybaví zoufalé oči
těch dusících se dětí... Vidím je, jak
nás úpěnlivě prosí, abychom je nějak zachránili. Ovšem na jakoukoliv
pomoc je už v tu chvíli prostě pozdě,“ vzpomíná na hrůzné okamžiky
MUDr. Alena Strnadová.

„Nakazila se přes
ORÁLNÍ SEX!“
Zkušená doktorka se i o pár let
později opět setkala se záškrtem.
„Týkalo se to asi pětatřicetileté
velice pohledné ženy. Její muž
se vrátil z nějaké exotické země
a požadoval po ní orální sex. Tím
ji ale nakazil! Přestože byla očkována, infekce v krku byla natolik
silná, že jí ta mladá žena nakonec podlehla,“ zmínila se Alena
Strnadová. Přestože se záškrt
a další nemoci v tuzemsku fakticky nevyskytují, nelze stále
vyloučit, že si je někdo přiveze

z exotické dovolené či se nakazí
od některého z přistěhovalců přicházejících do vlasti.

Co je povinné očkování?
V České republice se od devátého
týdne očkuje proti záškrtu, tetanu,
černému kašli, dětské obrně, žloutence typu „B“ a onemocnění vyvolaná
Haemophilus influenzae typu „B“.
Povinné očkování musí dětský lékař
rodiči nabídnout, je přitom plně hrazené ze zdravotního pojištění. Stále
více se objevují rodiče, kteří tvrdí, že
právě oni znají své dítě ze všech nejlépe a mají tedy právo toto očkování
odmítnout. Jejich jednání sice není
v rozporu se zákonem, ale pouze do
momentu, kdy jejich nemocný potomek nakazí někoho dalšího...
Setkali jsme se tímto či nějakým podobným případem?
Svěřte se Večerníku! Psát
můžete na e-mail:
vecernik@pv.cz!

Studenti SOŠPO bavili a vzdělávali děti

Prostějov/pk - Předminulý pátek 6. června proběhlo zábavné dopoledne plné pohádek a poznávání historie
města Prostějova pro žáky
třetích a čtvrtých tříd dvou
prostějovských základních škol.
Akci zorganizovali studenti
Střední odborné školy podnikání
a obchodu v Prostějově.
Tato škola je již třetím rokem zapojena do projektu Active Citizens, který
společně organizují společnosti
British Council a Člověk v tísni.
Cílem je aktivní zapojení studentů
do dění v okolí školy. Na úspěšné
kostýmované prohlídky pro seniory
v loňském roce navázal letošní program pro malé děti.
„Připravili jsme zábavné a poučné
dopoledne plné pohádek a sou-

těží. Děti v průběhu procházky
Prostějovem plnily různé úkoly
a setkaly se s vybranými historickými osobnostmi města.“ prozradil Jiří
Trunda, student 3. ročníku a hlavní
koordinátor projektu na SOŠPO.
Program byl určen pro žáky
3. a 4. tříd ze základních škol Jana
Železného a Majakovského. Akce
začínala a končila na školním
hřišti v Rejskově ulici. V průběhu
putování městem děti plnily různé
úkoly, sportovaly a mohly si také
zaskákat na nafukovacím hradu.
Poznávací cesta vedla přes dětskou
knihovnu, Smetanovy sady a MaFoto:archív SOŠPO Prostějov
sarykovo náměstí.
„Studenti se na tuto akci pečlivě
připravili a odměnou jim byly spo- kteří se do projektu zapojili a také metodicky řídily“ podotkl Marek
kojené dětské tváře. Rád bych i touto kolegyním Iloně Ambrožové Moudrý, zástupce ředitele podnikacestou poděkoval všem studentům, a Daniele Šlézarové, které projekt telské školy.

Co, kdy, kde, kam ...?


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
000 167
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
Regionální pracoviště
TyfloCentra Olomouc
v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese:
Kostelecká 17, Prostějov.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH, Svatoplukova 15, Prostějov 796 01
Vážení klienti. I v tomto roce
Vám nabízíme možnost využít
služeb našeho zařízení. Kromě
odborného sociálního poradenství, Vám také nabízíme prodej
baterií do sluchadel a drobného příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí).
Na vaši návštěvu se srdečně
těšíme.
MC Cipísek
Odpolední herny pro rodiče
a prarodiče s dětmi do 5 let –
vždy v pondělí od 15:00 do
17:00 hodin – na tyto herny
není potřeba se předem hlásit.
Jak a kdy začít s výchovou dětí
– besedy v rámci Mimiklubu
Oční vady v dětském věku – možnost vyšetření očí optometristkou.

Základní organizace SPCCH
v Prostějově poskytuje i nadále
své poradenské služby každé úterý od 9 do 11 hodin v kanceláři na
Kostelecké 17 v Prostějově, přízemí dveře číslo 109. Také v tomto roce pořádá ZO SPCCH v ČR
Prostějov zájezdy: 18. června
2014 – Pštrosí farma Doubravice
nad Svitavou, 3. září 2014 – Zahradní galerie Děda Praděda v Jiříkově, 1. října 2014 – zájezd do
Polského Těšína. Přihlášky a další informace získáte na shora uvedené adrese v úřední dny.
SEMTAMTNÍK
pondělí 16. června od 14:30
hod. do 15:30 hod. - Rehabilitační cvičení
úterý 17. června – Beseda se
Sagittou v Hamrech - beseda
nad tématem Nové pomůcky
pro lidi se zrakovým hendikepem, degustace vín z vinařství
Hruška Blatnička, grilování
klobásek a diskuze na téma život se zrakovým handicapem.
Odjezd z Prostějova od Alberta
v 10:45 hod, zpět do Prostějova
v 15:13, nebo 15:50 hod. Nahlášení účasti nutné z důvodu
objednání občerstvení!
čtvrtek 19. června od 13:00 do
16:00 hodin - Pletení z pedigu
v klubovně SONS.
sobota 21. června od 14:00 hod.
- Bílý den v Hamrech. Pořádá TyfloCentrum Olomouc,
regionální středisko Prostějov.
Odjezd z Prostějovem autobusem ve 13:40 hod od Alberta,
odjezd z Hamer autobusem
v 16:00 hod. Pozdější odjezd
individuálně.
Ekocentrum IRIS
sobota 21. června – Setkání
s motýlem – vycházka pro rodiny
s dětmi – sraz na nádraží v Čelechovicích na Hané v 8:25 hodin
sobota 21. června – Třešňový
piknik – sraz v 11:00 hodin na
autobusové zastávce ve Střechovicích

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA PROSTĚJOV
čtvrtek 19. června od 15:00 do
17:00 hodin – Poradna SOS
Lazariánský servis vás zve opět
na ozdravný pobyt do Chorvatska v měsíci srpnu 2014. Pobyt
je vhodný pro rodiny s dětmi,
seniory i handicapované. Přihlášky a bližší informace na tel.
čísle 776 054 299 pí Zapletalová

TIP Večerníku
MANDRAGE
A LASER SHOW

KDY: čtvrtek 19. června 2014 ve 20:30 hodin
KDE: náměstí T.G.Masaryka, Prostějov

ICM Prostějov
Od úterý 24. června 2014
bude mít ICM Prostějov již
prázdninovou otevírací dobu,
tj. každý všední den od 10:00
do 16:00 hodin.
Svaz tělesně postižených
v ČR, p.s., okresní, místní organizace v Prostějově, Kostelecká
17 pořádá dne 23.6. – 29.6 2014
ve Velkých Losinách ozdravný pobyt s rehabilitací a týdenní pobyt do Podhájské 25.8.
– 31.8.2014. Zbývá několik
volných míst! V případě zájmu podáme bližší informace
v kanceláři č.106 nebo na tel.č.
588 008 095, 724 706 773
Výstava - práce studentů Fakulty architektury v Brně - ideová
řešení nového využití továrny
OP Prostějov jako alternativa
k demolici potrvá do 23. června 2014 v hale hlavního nádraží
v Prostějově.
V úterý 1. července 2014 v 15:30
hodin proběhne vernisáž výstavy
„ženy, vášně, rock´n´roll“.
Výstava potrvá do 1. srpna 2014
v otevírací době RIC.

Jste na stejné vlně?
Osvěte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Již tento čtvrtek se prostějovským náměstím T. G. Masaryka rozezní ty nejlepší pop-rockové tóny. Do Prostějova
má totiž namířeno známá česká pop-rocková hudební skupina Mandrage! Právě toto
seskupení je dalším hostem v
rámci oslav STO LET RADNICE.
Pětičlenná skupina Mandrage
pochází z Plzně, proslavila se
hity, jako jsou především Šrouby a matice, Františkovy Lázně,
Hledá se žena a Na dlani. V roce
2001 otcové Víta a Matyáše jsou
na společné oslavě skupiny Mediterian, kde se rozhodli, že by si
kluci spolu mohli zahrát společné písně. Tím vzniká duo Víťa
(zpěv a kytara) a Mates (bicí).
Mezi roky 2002 a 2003 do skupiny přistupuje kamarád kluků
(klávesy a harmonika), po čase
však odchází. Kluci si začínají
skládat vlastní písně a účastní
se bezúspěšně soutěže Múza v
Plzni. V roce 2005 vzniklo demo
Říkala, že jí trápí cosi, o rok později Mandrage uzavřeli smlouvu

s Universal Music. O dva roky
později skupina vydala dlouhohrající CD s názvem Přišli jsme
si pro vaše děti, následně byla
nominována na „Objev roku“ v
cenách Anděl a cenách hudební
televize Óčko. V roce 2009 Mandrage vydali v pořadí druhé CD s
názvem Hledá se žena pojmenované podle stejnojmenného hitu.
Stali se vítězi Óčko hudebních
cen v kategorii rock. Během roku
2010 singl Hledá se žena obsadil
první místa hitparád v České republice a byla jednou z nejvíce
koncertujících skupin v ČR. Také
loni odehráli spoustu koncertů,
účastnili se velkých festivalů,
před dvěma lety se představili i
na plumlovské přehradě.
Tento čtvrtek vám zahrají ty nejlepší hity v Prostějově na náměstí T. G. Masaryka, následovat
bude laserová show! Nenechte
si proto ujít tuto podívanou.
V případě nepříznivého počasí
se samozřejmě nic rušit nebude a koncert se uskuteční ve
Společenském domě, Komenského 6, Prostějov.

NEZAMĚSTNANOST v Prostějově poklesla
Zásluhu na tom mají sezónní práce

Prostějov/red - V květnu celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji oproti minulému měsíci klesl o 5,5 procenta na
39 131 osob, počet hlášených
volných pracovních míst se
zvýšil o deset procent na
2 293 a podíl nezaměstnaných
osob klesl o půl procentního
bodu na hodnotu 8,8 procenta.
Zásluhu na tom nesou tradičně
v tomto období sezónní práce.
K 31. květnu 2014 evidoval
Úřad práce ČR v Olomouci celkem 39 131 uchazečů
o zaměstnání. Podle očekávání došlo k sezónnímu poklesu nezaměstnanosti, ta se meziměsíčně snížila o
2 271 osob. Ve srovnání se stejným
obdobím loňského roku je nynější
počet nezaměstnaných nižší o 134
osob. „To znamená, že poprvé od
srpna 2012 jsme v meziročním
srovnání zaznamenali pokles nezaměstnanosti,“ pochvaluje si Jaro-

slav Mikšaník z oddělení analýzy
trhu práce krajské pobočky Úřadu
práce ČR v Olomouci.
V průběhu května bylo v Olomouckém kraji nově zaevidováno 2 515 uchazečů o zaměstnání,
z toho 158 osob, které přišly do
evidence ÚP z důvodu ukončení
svého samostatného podnikání
na živnostenský list. „Počet nově
registrovaných je nižší než v před-

chozím měsíci, a to o 619 osob. V
porovnání se stejným obdobím
roku 2013 pozorujeme v tomto
ohledu také mírný pokles,“ uvedl
Jaroslav Mikšaník.
Z evidence „pracáku“ v kraji
během května odešlo celkem
4 786 uchazečů. Bylo to o 1 591
osob méně než v předchozím
měsíci, ale o 210 lidí více než ve
stejném měsíci minulého roku.

Zdroj: Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Olomouci
Meziměsíční vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech kraje
byl podobný – ve všech došlo k poklesu nezaměstnanosti. V absolutních číslech počet nezaměstnaných
nejvíce poklesl v okrese Olomouc
(560 osob), v procentuálním vyjádření se nezaměstnanost nejvíce
snížila na Jesenicku (o 10 % - tento

VYHRAJTE LÍSTEK NA...KONICKÉ LEGENDY!
Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo nám. 19,
tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098
Pohřební služba Václavková a spol., s.r.o.,
Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Květoslava Mezulianíková
1936 Prostějov
Ladislav Zabořil 1941 Prostějov
Miloslava Flámová
1933 Prostějov
Karel Vyroubal 1943 Vrahovice
Jaroslava Habáňová
1930 Prostějov
Bohumil Pavlásek 1924 Prostějov
Antonín Mucha 1947 Vrahovice
Alžběta Klobouková
1928 Klopotovice

Ladislav Kulich
1955 Čelechovice na Hané
František Frodl 1926 Ptení
Jarmila Konečná
1938 Prostějov
Věra Hacurová 1945 Prostějov
Jarmila Štrýglová 1932 Dětkovice
Jiří Horák 1932 Plumlov
Marie Koldová 1925 Prostějov
Karel Crhák 1913 Křenovice
Josef Pohlodek 1930 Vyškov
Ivo Heinisch 1970 Prostějov

Rozloučíme se...
Středa 18. června 2014
František Všetička 1939 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Žofie Sedláčková 1924 Smržice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Marie Vylášková 1920 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Marková 1927 Protivanov 15.00 kostel Protivanov
Pátek 20. června 2014
Jan Čelechovský 1921 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto dlouholetý mediální partner MAMUT AGENCY, pro vás připravil
SOUTĚŽ O VSTUPENKY na populární hudební
akci „LEGENDY SE VRACÍ“, která se uskuteční již
v PÁTEK 20. ČERVNA 2014. Díky Večerníku máte
šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 16. do čtvrtku 19. června v jednom kole, přičemž na jednu vstupenku se může těšit hned
osm šťastlivců.
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže
položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do
redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen
čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při losování
z osudí...
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

KDE SE USKUTEČNÍ AKCE „LEGENDY SE
VRACÍ“ V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ?

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem
„LEGENDY SE VRACÍ-KONICE“. Můžete nám ale
ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433,
zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se
dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU
19. ČERVNA, 12.00 hodin. Vítěznou OSMIČKU
z vás budeme kontaktovat telefonicky, tudíž
NEZAPOMEŇTE NAHLÁSIT SVŮJ MOBILNÍ
TELEFON! Vstupenky pak budou následně připraveny k vyzvednutí přímo u vchodu do konického zámku.
Více informací o akci najdete na straně 9 dnešního vydání!

pokles byl čtvrtý nejvyšší ze všech
okresů v ČR).
Co se týká Prostějova, zdejší Úřad práce evidoval
k 31. květnu 2014 celkem 5 657
uchazečů o zaměstnání, což je
o 419 osob méně než předchozí
měsíc. Volných pracovních míst
je v Prostějově nyní hlášeno 472.

KINO METRO 70
pondělí 16. června
17:30 Violetta – koncert
argentinský hudební film
20:00 Loft
holandský thriller
úterý 17. června
17:30 Violetta - koncert
20:00 Sacro Gra – art film
italský dokument
středa 18. června
17:30 Violetta – koncert
20:00 Loft
čtvrtek 19. června
17:30 Všiváci
české filmové drama
20:00 Všiváci
pátek 20. června
17:30 Jak vycvičit draka 2 3D
am. anim. rodinný film
20:00 Všiváci
sobota 21. června
17:30 Jak vycvičit draka 2 3D
20:00 Všiváci
neděle 22. června
17:30 Jak vycvičit draka 2 3D
20:00 Všiváci

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV

od úterý 17. června
do soboty 21. června
57. ročník Wolkerova
Prostějova

KULTURNÍ KLUB DUHA
středa 11. června
15:00 Bio Senior
– Královna Viktorie
sobota 14. června
17:30 Donšajni
česká filmová komedie
20:00 Donšajni

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE
pátek 20. června
21:30 Vejška
sobota 21. června
21:30 Pušky, puky, pivo a psi

SVÉ TIPY na zajímavé
akce nám posílejte
na e-mail:
vecernik@pv.cz

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 16
16. 66. DO 22
22. 66. 2014

TELEFON 582 3344 130
30

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek
od 15:00 hodin. Slunce je v současnosti poblíž maxima své činnosti
a proto jsou pozorovatelné zajímavé útvary ve fotosféře (skvrny)
i v chromosféře (protuberance, erupce, filamenty...). Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek ve 22:30 hodin. Večerní obloha nabízí pohledy na planety
Mars a Saturn. Měsíc je vidět nad ránem a proto neruší pozorování objektů vzdáleného vesmíru (hvězdokup, mlhovin...). V případě
špatného počasí nabízíme náhradní program. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA - pro děti bude uvedena v 15:30 hodin
pohádka Stalo se nestalo. Vstupné 20 Kč.
Výstavy KRÁSY NOČNÍ OBLOHY a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA si můžete
prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě budeme po zimním odloučení opětovně přinášet pravidelný týdenní harmonogram ulic,
kde čistící práce společnosti .A.S.A. Technické služby budou
probíhat:
Úterý 17. června 2014, BLOK č. 33: Hrázky, J. Köhlera, J. Křičky, J. Rokycany, J. Suka, Kpt. J. Nálepky (J. Rokycany – J. Křičky), V. Nováka, O. Nedbala, O. Ostrčila, Vrahovická (Majakovského – Rokycany) pravá strana do centra
Středa 18. června 2014, BLOK č. 34: M. Alše, Husitská, P. Jilemnického, I. Olbrachta, K. Světlé, Sokolovská, Kyjevská, Trpinky,
Jaselská, Prešovská, Čechůvky, K. Světlé parkoviště + komunikace policie ČR, Spojka Olbrachta (Mik. Alše – Ivana Olbrachta), Č.
S. armádního sboru, Vrahovická (most Romže – Čs. arm. Sboru)
Čtvrtek 19. června 2014, BLOK č. 35: Dolní – obslužná (Dolní
26 – 30), Dolní – parkoviště 1 (U TŘÍ BŘÍZ), Vnitroblok U TŘÍ
BŘÍZ, Dolní – parkoviště 2 C – SO 02, Dolní - parkoviště 3 A
– SO 04, Dolní – parkoviště 4 A – SO 03, Dolní – parkoviště 5
A – SO 02, Dolní komunikace u parkovišť A – SO 01, Dvořákova
(Ječmínkova – Šárka), Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova, Ječmínkova – Dvořákova parkoviště B – SO 01, Dolní – vnitroblok
(Dvořákova – Dolní 26, 28, 30), Dolní (SSOK) včetně ostrůvků
a přechodů, Dolní vnitroblok (8 – 24)

Oznámení o vypnutí
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací
- bude přerušena dodávka elektrické
energie:
Obce: Skřípov, Šubířov, Chobyně
Dne: 30. 6. 2014 od 7:30 do 15:00 hod.
Vypnutá oblast: celé obce: Skřípov, Šubířov, Chobyně, odběratelská trafostanice
Skřípov vojsko (č. 300818), odběratelská
trafostanice Skřípov ZD (č. 300819)
Obec: Laškov
Dne: 3. 7. 2014 od 7:30 do 13:00 hod. Vypnutá oblast: škola a část obce od č. 127
po č.119
Obec: Prostějov
Dne: 3. 7. 2014 od 7:30 do 11:30 hod. Vypnutá oblast: celé ulice: Erbenova, Kollárova, nám.. U Kalicha, Jihoslovanská
2, 2a, nám. Padlých hrdinů č.1-7, č.2 a 6,
náměstí Spojenců č.1 - 9, 15 - 21, č.2 -8,
č.16, 20, č.906A, ul. Olomoucká č.18, ul.
Svatoplukova č.12 - 20, č.15 - 23, nám.
Obec: Ponikev
Dne: 4. 7. 2014 od 7:30 do 15:00 hod. Vypnutá oblast: celá obec Ponikev /mimo ZD.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s držitelkou tanečního ocenění Choreograf roku 2014 - 2. díl

„Terezka Kerndlová se stala mou druhou rodinou, vždy stojíme při sobě“
Alena Langerová vypráví nejen o vzniku blízkého ppřátelství zpěvačky
p
a choreografky

Prostějov - Jak jsme předeslali v minulém vydání,
v němž jste mohli najít první díl obsáhlého rozhovoru
s Alenou Langerovou, své dlouholeté zkušenosti
a především nesporný talent i um zúročila tato rodačka
z Otaslavic do puntíku. Nedávno se totiž stala držitelkou
nejprestižnějšího tanečního ocenění „Choreograf roku
2014“. Za tímto skvělým úspěchem lze hledat hodiny
dřiny nejen s jejími svěřenci přerovské taneční skupiny
Duckbeat. Byla to jejich vůle, talent a radost z pohybu,
která vedla k obrovským úspěchům v soutěžích, čímž
mladé ženě z Prostějova otevřeli bránu k zisku té největší
ceny, jakou může taneční lektor v České republice získat. Zatímco v úvodní části exkluzivního interview jste
se dozvěděli, co pro Alenu Langerovou toto ocenění
znamená, v dnešním druhém pokračování se mimo
jiné dozvíte, jaká je spolupráce se zpěvačkou Terezou
Kerndlovou i další zajímavé informace ze světa tance.
Josef Popelka
Jak vůbec došlo na spolupráci s Terezou Kerndlovou?
„Byla to obrovská náhoda...
(úsměv) Jela jsem do Prahy na nějaký taneční maraton, kam se mi
vůbec nechtělo. Bylo tam asi dva
tisíce tanečníků a Terka tam shodou okolností dělala reklamu. Vyhlídla si mě a oslovila. Poté jsem
se zúčastnila výběru v Praze, kde
si mě vybrala do svého týmu. No
a od té doby dělám Terezce všechny choreografie na vystoupení,
i když tancuje třeba sama
(úsměv). V několika klipech

se dokonce objevili i tanečníci
z Du
Duckbeatu.“
Vy jste si také zahrála ve videoklipech. Jaké to bylo na
chvíli stát se herečkou?
„Když sedím v kině, tak si to někdy představuji, jak bych chtěla
být na jejich místě, ale asi jako
každý, spíše v těch velkých zahraničních filmech. Byl by to takový
splněný sen, ale po těchto pár
zkušenostech vím, jaká je to dřina
a jak se herci musí ve vteřině stát
někým, kým doopravdy nejsou,
což bych asi nezvládla. Třeba
scénka z videoklipu písně Přísahám nebyla vůbec sranda (líbání

Jako sestry. Z původní pracovní dvojice zpěvačky Terezy Kerndlové
a její choreografky Aleny Langerové vzniklo dokonalé přátelství..
Foto: archív A. Langerové
INZERCE

e) a to
s černochem - pozn. redakce)
ednojsem si myslela, jak to bude jednoduch
duché...(smích)“
Zůstaneme u Terezy Kernházíte
dlové. Jak spolu vycházíte
mimo pracovní povinnosti?
?
„Vše začalo čistě pracovním vztahem. Zpočátku jsem tak vůbec
nečekala, že se z toho můžee stát
až takové přátelství! Pravdou
ou ale
je, že spolupracujeme již deváávíme
tým rokem a někdy spolu trávíme
y jsme
dny, dokonce i týdny a nikdy
neměly žádný problém. Můžu
ediná
s radostí říct, že jsem její jediná
nejlepší kamarádka (úsměv). Řeknu příklad našeho vztahu. Vloni
ekvamě Terezka velmi mile překvaych jí
pila, když mě požádala, abych
šla za svědka na její svatbě, která
proběhla v americkém Las Vegas.
Bylo to okouzlující...“

„Mohla jsem jet díky vítězství do New Yorku,
ale ve stejný termín máme taneční
soustředění, což je v tuto chvíli důležitější.
Na svých tanečnících vidím práci
a zasloužili by si tam být všichni, ne jen já....“
Rodačka z Otaslavic upřednostnila
své svěřence před osobním zájmem
Která kategorie Taneční
skupiny Duckbeat je tou
nejúspěšnější?
„Naši junioři, což je věková kategorie dvanáct až patnáct let.
Dva roky po sobě byli mistry
republiky, poté získali bronzovou medaili a letos vystoupali
opět na stupínek nejvyšší. A to
přesto, že když jsme do toho
původně nechtěli jít, protože jich
bylo méně, než by bylo potřeba.
O to více si vážíme, že se nám
podařilo zvítězit v tak nabité
konkurenci.“

Potkáváte se na soutěži se
svými bývalými ´spolutanečníky´ a berete je jako konkurenci?
„Docela často se potkávám s Janou Bálešovou, u které jsem začínala v TS Free Dance, ale konkurence pro nás není veliká, protože
děláme odlišný styl než jiné skupiny. Teď se zaměřujeme na free
styl
y e kde je povoleno vše.“
style,
Věnujete se pouze choreografii, nebo stále závodíte
v nějaké kategorii?
„Tancuji ještě za ´dospěláky´, se
kterými jsem letos získala třetí

Foto: archív A. Langerové
místo. Pro mě to bude asi těžké se
vzdát. Doufám, že budu mít kolem
sebe lidi, kteří mi řeknou: Alenko,
už bys měla skončit! (smích) Protože já na to určitě nebudu mít síly
skon sama od sebe...“
skončit
Jak moc těžké bylo vybrat
tanečníky do muzikálu?
„Poměrně jednoduché bylo vybrat
hlavní představitelku, protože je to
holka, která do toho dává vše a je
na ni vidět obrovský pokrok. Trošku mi připomíná mě, když jsem
byla v jejím věku. (úsměv) Avšak
vybrat ze sto tanečníků pouze čty-

řicet
ř bylo opravdu těžké. Člověk
nechce
někomu ukřivdit, hodně lidí
n
bylo
b smutných, ale prostor pro větší
obsazení
oobsa opravdu nebyl.“
Kde jste vzala inspiraci
k tvorbě dvou muzikálů?
„„K muzikálu Pošli to dál mě insspiroval stejnojmenný film a In
T
Time zase naopak vznikl bezprosstředním nápadem. Jen jsme chtěli
ccestovat v čase, abychom ukázali
v tanečních stylů a nezaměřili
více
sse pouze na jeden konkrétní, tudíž
sse za
zavděčili větší sortě diváků.“
Co vás v nejbližší době čeká,
jaké jsou ty nejbližší plány?
„„Mám malou představu o dalším
m
muzikálu, ale to bych nechtěla
pprozrazovat, navíc je to stále jen
v mých myšlenkách. Spíše bych
cchtěla zkusit s posledně jmenovvaným muzikálem prorazit i do
ddalších měst. V létě mám více volnna, tak bych se chtěla více sebevvzdělávat. S přítelem se chystáme

do Polska na taneční kemp, kde
bude spousta skvělých tanečníků.
Pak následuje mistrovství světa
v Itálii, kemp v České republice,
v podstatě takové protančené
léto... (úsměv) Otvírám teď také
pobočku v Olomouci, takže doufám, že vše klapne a budeme
působit i v této moravské metropoli. Mohla jsem jet díky vítězství
v soutěži ´Choreograf roku´ i do
New Yorku, ale ve stejný termín
máme vlastní taneční soustředění,
což je v tuto chvíli pro mě důležitějš
j
tější.“
Dala jste tedy přednost
svým svěřencům před osobním zájmem. Nemrzí vás to?
„Kdyby to byl jiný termín, určitě
bych s radostí tuto možnost využila, ale neváhala jsem se rozhodnout, co je pro mě v tuto chvíli
přednější. Na svých tanečnících
vidím svou práci a zasloužili by si
tam být všichni, ne jen já.“

SLOVY TANEČNÍKA TS DUCKBEAT
ZDEŇKA HAŠKA

„Je vidět, že se Alča na tanečním parketu cítí jako ryba ve
vodě, což musí poznat každý, kdo ji někdy viděl tancovat. Vidím
to i z té druhé stránky, kolik je to nervů, starostí, z čehož jde
slušně řečeno hlava kolem. Ale za to úsilí to stojí, když potom
vidíte tu odvedenou práci a úspěchy. Jako trenérka je až moc
hodná, měla by být trochu přísnější“ (smích).

kdo je
alena langerová
Narodila se v Otaslavicích ve znamení Lva a už
odmala si nepřála nic jiného, než být tanečnicí.
Začínala v prostějovské TS Hubený, poté jako
lektorka v TS FREE DANCE. Se skupinou
p
Magic Free Group získala titul Mistryně světa a ČR v Disco show formacích. Od roku 2004 jje majitelkou
j
a choreografkou
g f
TS Duckbeat
Přerov, která je držitelkou několika titulů Mistrů ČR v hip hop formacích.
Více jak devět let má exklusivní smlouvu jako choreografka a tanečnice
Terezy Kerndlové. Vytvořila například choreografii pro Eurovision song
contest v Bělehradě. Je autorkou tanečního muzikálu Pošli to dál a In
Time, které sklidily obrovský úspěch na regionální scéně. Objevila se
i jako tanečnice ve videoklipu Katy Perry (Fireworks - pozn. redakce).
Tančila v mnoha televizních show a videoklipech. Vyučuje new style,
video dancing, dancehall, lyrical hip hop, contemporary a jazz.
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volejbal

TRHÁK TÝDNE

OSLABENÁ EXTRALIGA

Prostějovské "Agelky"
už nebudou hrát
se Slávií Praha
čtěte
na straně

29

SKVĚLÁ ZPRÁVA: tenista Veselý dostal

rozhovor

DIVOKOU KARTU DO WIMBLEDONU!

MARTIN RICHTER
- POLSKÝ ŠAMPION

Vyzpovídali jsme
úspěšného odchovance
prostějovského hokeje

32
Do Čechovic dorazí
prvoligové Slovácko!
čtěte
na straně

Čechovice/jim - Týden po
soupeři z první hokejové ligy
se na trávníku Sokola Čechovice představí další atraktivní výběr. Stane se tak vůbec
poprvé v historii, kdy do této
městské části přijede účastník
nejvyšší fotbalové soutěže. Fanoušci se mohou těšit na přípravné utkání mezi domácím týmem a šestým celkem
nedávno
skončenéhoo
ročníku Gambrinus ligy 1.FC
1 FC
Slovácko. Duel se odehraje tento pátek 20. června
od 17.30 hodin.
„Jedná se o odměnu v soutěži
´Kopeme za fotbal´, kterou jsme
loni vyhráli. Původně se měla
na podzim uskutečnit tréninková jednotka, ale kouč Slovácka
uvízl na dálnici, náhradou bude
klasické utkání na dvakrát pětačtyřicet minut,“ odtajnil důvod

vzácné návštěvy sekretář čechovického oddílu Josef Sklenář.
Nejlepší moravský tým uplynulého ročníku zřejmě přijede
v téměř plné sestavě a fanoušci
se tak mají na co těšit. „Bude to
další fotbalový svátek, ještě včera jsem si to ověřoval. Den předtím zahajují příprav
přípravu a měli by
dorazit téměř kompletní. První přátelský zápas
sehrají právě s námi,“
potěšilo
Skleppotě
náře,
ář že
ž se Čechovicím podařilo dostat po bok
Dubnice, Žiliny či Slovanu
Bratislava, s nimiž se Slovácko
střetne později.
Největší hvězdou týmu z Uherského Hradiště je útočník Libor Došek, z dalších známých
hráčů oblékají dres Slovácka
například Tomáš Rada, Jiří Valenta, Milan Kerbr či Jaroslav
Diviš.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
fotbal

PÁTEK 20. 6.

17:30

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

TJ SOKOL ČECHOVICE
1.FC SLOVÁCKO
Fotbalový areál v Čechovicích

polní kuše

SOBOTA 21. 6.

9:00

ZÁVOD ČESKÉHO POHÁRU
A ČESKÉ LIGY DRUŽSTEV
Fotbalové hřiště v Čechách pod Kosířem

nohejbal

SOBOTA 21. 6.

10:00

Londýn, Prostějov/lv

KVŮLI ZDRAVOTNÍM PROBLÉMŮM VYPADL TENISTA PROSTĚJOVSKÉHO
TK AGROFERT JIŘÍ VESELÝ V DOBĚ PŘIHLÁŠEK DO WIMBLEDONU Z PRVNÍ
SVĚTOVÉ STOVKY. NEBYL TAK ZAŘAZEN DO ELITNÍHO POLE A CHYSTAL SE
DO NÁROČNÉ KVALIFIKACE. NEJEN POSLEDNÍ VÝKONY TALENTOVANÉHO
MLADÍKA, KTERÝ BYL NA KONCI LOŇSKÉHO ROKU VYHLÁŠENÝ „HVĚZDOU
ZÍTŘKA ATP“ A LETOS SI ZAHRÁL SEMIFINÁLE TURNAJE ATP V DÜSSELDORFU,
ALE NEUŠLY POZORNOSTI POŘADATELŮ TŘETÍHO GRANDSLAMU SEZONY,
NAČEŽ SE PODAŘILO NEMOŽNÉ...
PO INTERVENCI JAROSLAVA NAVRÁTILA A MANAŽERSKÉ SPOLEČNOSTI
ČESKÁ SPORTOVNÍ VZEŠLO UPLYNULÝ VÍKEND VE ZNÁMOST, ŽE SI VESELÝ
V LONDÝNĚ PŘECE JEN ZAHRAJE DÍKY UDĚLENÉ DIVOKÉ KARTĚ PŘÍMO
HLAVNÍ SOUTĚŽ! „STRAŠNĚ MOC SI TOHO CENÍM,“ RADOVAL SE Z NOVINKY
Foto: koláž Večerníku
ČESKÝ DAVISCUPOVÝ REPREZENTANT, KTERÝ SE JIŽ SMIŘOVAL SE STARTEM
V TĚŽKÉ TŘÍKOLOVÉ KVALIFIKACI. „MUSEL BYCH TO BRÁT JAKO VÝZVU A ČEKALY BY MĚ TĚŽKÉ ZÁPASY, KTERÉ SE
NAVÍC HRAJÍ SPÍŠ NA KRIKETOVÉM HŘIŠTI NEŽ TENISOVÉM KURTU,“ ODDECHL SI VESELÝ.
MÍSTO TOHO BUDE S NAPĚTÍM ČEKAT NA LOSOVÁNÍ HLAVNÍ SOUTĚŽE A VĚŘÍ, ŽE NA TRAVNATÉM POVRCHU NENÍ
BEZ ŠANCÍ NA ÚSPĚCH. „VYHRÁT O KOLO VÍC, NEŽ V PAŘÍŽI. NEBO RADĚJI O DVĚ,“ POUSMÁL SE ČESKÝ TENISTA.

„Boči“ jde do Belgie. Období skládání týmu startuje Blíží se comeback

Prostějov/lv - Krátce po ukončení stříbrných oslav se vedení prostějovského basketbalového klubu pustilo do skládání týmu pro nový ročník
Mattoni NBL. Jednání probíhají s hráči, kterým skončila
smlouva, hledají se ale i nové
posily. Bohužel však dojde
i na některé odchody...
„V současné době jsme domluveni, že u nás zůstane pětice:
Radek Nečas, Pavel Slezák,
Ondřej Kohout, Roman Marko
a Vojtěch Bratčenkov. S dalšími hráči se jedná, chceme mít
jasno co nejdříve,“ prohlásil
pro Večerník Ivan Pospíšil,
předseda Ariete Prostějov.
Orlí hnízdo naopak opouští Jaromír Bohačík, který přestupuje do sedmého celku belgické
ligy Stella Artois Leuven. Člen
širšího kádru reprezentace
odchází po čtyřech letech, během nichž se vypracoval mezi
křídelní hráče s velkou perspektivou. „Jarda u nás odvedl
kus práce. Dostal možnost dostat se do velkého basketbalu

Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

a splatil si ji výbornými výkony. Především v posledním
ročníku byl velkou oporou.
V dalším angažmá mu přejeme
všechno nejlepší,“ poděkoval
Bohačíkovi za čtyři sezony
v Prostějově Pospíšil.
Exkluzivní rozhovor s Jaromírem Bohačíkem najdete na
straně 28 dnešního vydání.

Radka Procházky?

Prostějov/jim - Š
Šestatřicetiletý prostějovský rodák Radek
Procházka prošel za svou dlouhou kariéru hned osmi extraligovými kluby, zahrál si i na
mistrovství světa do dvaceti let
a poslední tři ročníky strávil
v nejvyšší polské lize. Nyní se
zřejmě blíží jeho návrat zpět
na tuzemská kluziště. Ba co víc,
možná se tak stane na rodné
hroudě v Prostějově!
Zkušený útočník se totiž zapojil
do přípravy Jestřábů a v pátek se
rovněž zúčastnil exhibičního fotbalového utkání (čtěte na straně
21 - pozn.red.), jednání údajně
intenzivně probíhají. Záležet bude
na dohodě Jestřábů s Kometou
Brno i na výsledku jednání samotného hráče s vedením klubu.
„Jsem Prostějovák, celou dobu
tady žiju a žít budu. V osmé třídě
jsem odsud odešel do Olomouce
a začal jsem hrát nejvyšší hokej,

Foto: Jiří Možný
kruh se pomalu uzavírá a čas návratu pomalu přichází, možná už
přišel,“ přiznal Radek Procházka
exkluzivně Večerníku, že o comebacku vážně uvažuje. Jeden
epizodní návrat, nakonec nevydařený, už za sebou přitom má.
V sezóně 2003-2004 byl členem
kádru HC Prostějov, který sestoupil z první ligy.. Po více jak
deseti letech nyní věří ve šťastnější
hvězdu...

více čtěte na straně 26

Kouč Čtvrtníček opouští házenkáře Kostelce

2. LIGA MUŽŮ, SK. „B“ – 11. KOLO

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
SK BĚLÁ

Foto: www.orliprostejov.cz

Z týmu s největší pravděpodobností odejde i Dušan
Pandula a Jan Kratochvíl.
Adept českého národního
týmu má nabídky z Belgie,
slovenského křídelníka lákají Pardubice a Kratochvíl
si hledá nové angažmá.
K „A“-mužstvu se naopak
připojí osmnáctiletý Marek
Sehnal, který první minuty
v Mattoni NBL odehrál ve
svitavském dresu. Šikovné
křídlo dostane příležitost, aby
rozvíjelo svůj velký talent.
„Kromě toho chceme do týmu
více zabudovat také mladé
prostějovské hráče. Konkrétně
jde o Františka Váňu a Adama
Gogu,“ poznamenal Pospíšil.
Orly doplní rovněž Martin
Novák z Jindřichova Hradce.
„Jde o hráče, který může hrát na
křídle i pod košem,“ řekl prostějovský předseda, podle něhož
vrcholí také námluvy s dalšími
hráči. Jedná se o zkušeného křídelníka a dalšího basketbalistu
s ligovými zkušenostmi a velkou perspektivou.

Kostelec na Hané, Prostějov/
jim - Po roce musí vedení Sokola Kostelec na Hané opět
hledat nového hlavního trenéra pro házenkářský „A“-tým.
Loni v létě se týmu po Aloisi
Juríkovi ujal Zdeněk Čtvrtní-

ček a na podzim s ním atakoval první místo jihomoravské
skupiny druhé ligy, poté přišel
pokles a výsledné páté místo.
Nyní ale zkušený trenér kývl
na nabídku vést dorost Litovle
a pozice kosteleckého lodivoda
je opět volná.
„Občasná změna na tomto postu
neuškodí, nesmí to být ale pří-

liš často. Bude to pro nás ztráta, protože toho má již hodně
odtrénováno a podařilo se mu
mužstvo nastartovat. Je to zhruba týden stará věc a zatím jsme
nikoho neoslovili,“ sdělil hrající
předseda oddílu Lukáš Chalupecký.
Usedne tedy na lavičku někdo
z kosteleckých řad, nebo bude

nutné sáhnout po posile zvenčí?
„Problémem je potřebná licence ‘B’. Já ji nemám a ani nikdo
jiný kromě Milana Varhalíka.
U něj ale chceme, aby ještě
hrál. Je to nedostatkové zboží a koncem června na tom
začneme intenzivně pracovat,“ prozradil Chalupecký.
Odchod Zdeňka Čtvrtníč-

ka může současně znamenat
i konec vyzrálé trojice Pavel
Knébl, Marek Knébl, Roman
Bakalář, kterou si právě dnes
již bývalý kostelecký trenér
díky osobním vazbám přivedl.
Naopak více prostoru by vedle
Jindřicha Prášila mohli dostat
i další dva dorostenci, Jan Ošťádal a Adam Beneš.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
I třetí číslo měsíce června vám
v rámci zaběhnutého projektu
„PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“
nabízí veskrze populární klání,
které najdete jedině a právě na
stránkách nejčtenějšího regionálního periodika. Také dnes se
tudíž znovu setkáváte s fotografií jisté známé osobnosti veřejného života, jež je graficky mírně
„poupravena“. Vaším úkolem je
odhalit náš záměr a správně vy-

sondovat, kdo se pod retuší skrývá. Ti z vás, kterým se to podaří,
nám mohou své tipy nahlásit do
redakce a v případě, že budete
mít štěstí při losování, máte šanci na zajímavou výhru.
Tentokrát přitom můžete opětovně usilovat o další atraktivní cenu, kterou je už poněkolikáté poukázka od firmy
BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!

Správná odpověď z č. 23: na snímku byl dům z ulice Okružní
č. 29 v Prostějově.
Vylosovaným výhercem, který získává POUKAZ na občerstvení od firmy RESTAURACE LÁZNĚ, Floriánské náměstí v Prostějově v hodnotě 400 Kč, se stal Libor Nakládal,
Ptení 256.
Naše dnešní otázka již tradičně zní:
Kde v Prostějově najdete objekt na snímku?
Své odpovědi pište na e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
posílejte do redakce nebo telefonujte 582 333 433 a to TRADIČNĚ DO ČTVRTKU 19. ČERVNA, 12.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 23. ČERVNA.
Tentokrát je možno získat v soutěži LOŽNÍ SOUPRAVU od
firmy PROFITEX, Wolkerova ulice v Prostějově.



VE HŘE JSOU DALŠÍ VSTUPENKY...
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.

V LETOŠNÍM ROCE SE USKUTEČNÍ
JIŽ 22. ROČNÍK FESTIVALU PRO
……… ČTVRŤ

Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

TIP
k obrazovce
PEKLO
S PRINCEZNOU
FILMOVÁ POHÁDKA
ČR (2006)

PÁTEK 20. 6. 2014

20:00 HODIN
AFTY, ANION, BEAT, HNÁT, CHROM, JEANS, LAOS, MELY,
MINA, MINOMET, OCAS, OHAŘI, PÁSKA, PLAT, PLAVBA,
POTENCE, PROHRA, SKON, SMŮLA, SOKLY, SONARY,
SVAH, TANK, TATAR, TAXI, TCHÁN, VŘESK

Řešení tajenky nám zašlete na e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či známou adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to znovu až do ČTVRTKU 19. ČERVNA 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „ÚSMĚVEM“. Vylosovanou výherkyní se stala Eva PIŇOSOVÁ, Otinoves 14, která se tak může těšit na POUKAZ pro nákup V HODNOTĚ 400 Kč. Ten tentokrát věnovala olomoucká PRODEJNA
FINKOVÁ-PONOŽKY OD MARUŠKY a cenu od partnera
minulého kola soutěže si lze vyzvednout přímo v redakci.
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak,
nejšťastnější z vás se může v případě úspěchu těšit na další zajímavou cenu, která potěší zejména ty, kteří rádi obráží letní festivaly...
Partnerem dnešního kola je totiž UNIJAZZ - sdružení pro
podporu kulturních aktivit, které nabízí DVĚ PERMANENTNÍ VSTUPENKY V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč
NA DVAADVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU PRO
ŽIDOVSKOU ČTVRŤ-BOSKOVICE 2014, jenž se koná od
10. do 13. července 2014.
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme i v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde V PONDĚLÍ 23. ČERVNA 2014.

18

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. června 2014

Režie: M. Šmídmajer
Hrají: T. Voříšková, J. Mádl,
V. Postránecký, P. Nárožný, Z.
Adamovská, M. Stránský, F.
Blažek, B. Kodetová, R. Vojtek,
A. Stanková, V. Vydra, J. Pecha,
J. Skopeček, M. Táborský, M.
Forman
Pohádka vypráví o královských
dětech a královské lsti, která vyvolala hněv samotného Lucifera.
V hlavních rolích se představí
Tereza Voříšková a Jiří Mádl.
Komediální filmová pohádka
pro celou rodinu vypráví o tom,
co se stane, když se tvrdohlavá
princezna odmítne vdát za prince a královskou lest s nepravými
čerty prokoukne sám Lucifer.
Bude svatba, válka, nebo peklo
na zemi? Bude legrace! A spousta falešných i pravých čertů, kteří

V minulém, celkovém součtu
již stočtyřiašedesátém pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni ti,
kteří správně poznali, že se
jedná o Ivana Lendla. Velkou
legendu nejen československého či českého, ale i celého světového tenisu, která počátkem
uplynulého týdne navštívila
Prostějov, poznala více než
masivní, takřka rekordní porce
čtenářů...
Z 745 správných odpovědí,
jenž jsme zařadili do osudí,
se usmálo štěstí na výherkyni, kterou se stala JITKA
ŠMÍDOVÁ, Špály 8, Prostějov.
Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu
v podobě DVOU PŮLMETROVÝCH ŠPIZZA PIZZ,
které si poskládáte sami z těch
nejrůznějších kousků! Cenu
v HODNOTĚ 430 Kč věnovalo
OBČERSTVENÍ ŠPIZZA.
Ti další z vás mohou zkusit
své štěstí třeba hned v rámci
tohoto čísla, přičemž tentokrát
jsme zabrousili do politických
vod a graficky mírně poupravili šéfku prostějovského
sdružení jedné ze současných
vládních stran, která se také
angažuje v jednom z ženských
hnutí...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze stopětašedesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
19. ČERVNA 2014, 12.00 hodin - volejte 582 333 433, pište
SMS na 608 960 042 či pošlete
e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu
od občerstvení BRUTUS, zveřejníme v příštím čísle, které
vychází tradičně v PONDĚLÍ
23. ČERVNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

VYHRÁT MŮŽETE TŘEBA KÁVU...

I třetí vydání posledního měsíce školního roku 2013/2014
vám v rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika
„JEŠTĚ VĚTŠÍ“ přináší zápolení o zbrusu zajímavou výhru.
Ani tentokrát jsme totiž neopomněli na bádání s čísly a díky
již stabilnímu partnerovi tohoto klání máte možnost získat
skutečně atraktivní výhru. U v současnosti tolik populární
hry, která si již dávno získala své věrné a početné publikum, se
také dnes opětovně zápolí o cenu z obchůdku paní Vašíčkové,
která nabízí nejen skvělou kávu, čaje, koření, čokolády...
A jelikož pravidla zcela jistě všichni znáte, můžete se bez zbytečného ostychu pustit do bádání a současně začít usilovat o motivační prémii, kterou je znovu POUKÁZKA S CELKOVOU
HODNOTOU 400 Kč PRÁVĚ DO PROSTĚJOVSKÉHO
OBCHŮDKU V KRAVAŘOVĚ ULICI!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat na
známý e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či na adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Lze také
telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to opět tradičně
DO ČTVRTKU 19. ČERVNA 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 1 - 3 - 9 - 3, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stotřiapadesátým
výhercem v řadě stal Josef Németh, Wolkerova 26a, Prostějov.
I on si tak přímo v sídle redakce může vyzvednout POUKÁZKU
V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč, kterou věnoval právě obchůdek RENATY VAŠÍČKOVÉ, jež byl i tentokrát partnerem uplynulého kola soutěže.
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ 23. ČERVNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

umí pěkně zkomplikovat život!
Princezna Aneta má svou hlavu
a hlavně se nechce za žádnou
cenu vdávat! Zaslíbena byla princi Jeronýmovi. Otec Jeronýma král Bedřich však na sňatku trvá,
protože sní o velké říši. Porušení
slibu by znamenalo vyhlášení
války. Jak tedy princeznu zachránit a přitom úmluvu neporušit?
A tak dobrácký Anetin tatínek
král Leopold vymyslí geniální
lest: dá rozhlásit, že se o jeho dceru uchází sám Lucifer!

VÍCE NEJEN O TÉTO FILMOVÉ POHÁDCE
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Správné řešení z minulého čísla: CHEMIE HG PRO VÁŠ DŮM A OKOLÍ. Vylosovanou výherkyní
z minulého čísla je Martina POŘÍZKOVÁ, V. Outraty 11, Prostějov. POUKAZ na odběr zboží v hodnotě
400 Kč si vyzvedněte v redakci Večerníku
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 19. června 2014, 12.00 hodin.

Nabídka realit a nemovitostí
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D+V Investing s. r. o.
Partyzánská 3, Prostějov

Kvalitní
služby
od roku
1992

Petra Sedlářová, majitelka RK
Plumlovská 64, 796 01 Prostějov
Tel.: 604 487 707
E-mail: realitynadeje@seznam.cz
Marcela Dvořáková, makléř
a hypoteční specialista
Wolkerova 31, 796 01 Prostějov
Tel: 606 352 444
realitynadeje1@seznam.cz

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Prostějov, ul. Olivetského. Zrekonstruovaný RD 3+1 (120
m2) možno upravit na 4+1, okrasná zahrada. Pozemek 167
Cena: Kč 3.795.000,m2. Možno koupit garáž.

BYTY – PRODEJ:

RD Bedihošť, 3+1, vjezd, dvůr, zahrada
1.250.000,-Kč

NOVINKA ! ! !
BYDLENÍ I PODNIKÁNÍ! PRODEJ ZAVEDENÉ RESTAURACE
S BYDLENÍM NEBO MOŽNOSTÍ
PŘEBUDOVÁNÍ NA PENZION !
VÍCE INFO V RK !

Štětovice, okr. Prostějov. RD 2+1 s průjezdem, podkrovím.
Ihned k užívání. Zast. plocha 354 m2, zahrada 361 m2
Cena: Kč 990.000,-

RD Kostelec na Hané, 6+kk, NOVOSTAVBA!
3.800.000,-Kč
Labutice, okr. Prostějov. Zrekonstruovaná chalupa na
Drahanské vrchovině, 3+1 (180 m2), garáž. Zast. plocha
Cena: Kč 2.690.000,282 m2, zahrada 1043 m2.

Stražisko – Maleny, okr. Prostějov. Prodej chaty 2+kk, chem.
WC. Zast. plocha 46 m2, zahrada 752 m2. Cena: Kč 380.000,BYTY – PRODEJ:

2+kk, Pv, Jezdecká ul.
3+kk, Pv, Olomoucká ul.
3+1, Pv, Mozartova ul.
4+kk, Olomouc, Pavlovická ul.
5+kk, Pv, Olomoucká ul.

Kč 1.950.000,Kč 2.575.000,Kč 999.000,Kč 2.149.000,Kč 2.995.000,-

Pv, sídl. Hloučela (novostavba)

Kč 239.000,-

RD Doloplazy, 2+1, veranda, možnost půdní vestavby, vjezd, dvůr, zahrada, klidná část obce,
DOPORUČUJEME! 540.000,-Kč

GARÁŽE – PRONÁJEM:

Pv, Žeranovská ul.
Pv, sídl. Hloučela
Pv, Olomoucká ul.

Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

Prodej bytu 4+kk
Koželuhova, novostavba, 2.patro, OV, 113 m2
s terasou v centru města.
Cena na vyžádání
Prodej bytu 4+kk
Koželuhova, novostavba, 1.patro, OV, 113 m2
s terasou v centru města.
Cena na vyžádání
Pronájem nebytových
ploch v přízemí, 100 m2,
zázemí, parking pro zákazníky před prodejnou
Cena na vyžádání

e-mail: avlk55@seznam.cz

Prodej řadových rodinných domů,
Wichterlova ulice, Prostějov
Nabízíme realizaci typových
přízemních řadových RD 4+1
na klíč, s obytným podkrovím
a garáží ve dvou variantách:

- celková plocha pozemku 260 m2,
užitná plocha 156 m2,
Dispozice 1. NP: Garáž, vstupní hala, WC, obytná
kuchyně,
2. NP: 3 x ložnice, koupelna + WC, balkon

cena 3.970.000,- celková plocha pozemku 228 m2,
užitná plocha 145 m2
Dispozice 1. NP: Garáž, vstupní hala, WC,
obytná kuchyně,
2. NP: 3 x ložnice, koupelna + WC, balkon

cena 3.400.000,Možnost provedení úprav dle požadavků klienta



GARÁŽ – PRODEJ:

Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (2.800)
Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (4.000)
Kč 8.500,-/měsíc + inkaso (2.500)
Kč 9.500,-/měsíc + inkaso (3.000)

PRODEJ NOVÝCH
BYTŮ V CENTRU
MĚSTA

Tel.: 582 330 058, 777 898 324,

Prodej bytů Havlíčkova ulice, Prostějov

BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Pv, nám. Spojenců
2+1, Určice
3+1, Pv, Svatoplukova ul.
3+1, Pv, nám. Spojenců

Áčko reality s.r.o
SNP 6/9, Držovice
tel. 777 962027
e-mail: acko@ackoreality.cz

POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY
TYPY NEMOVITOSTÍ, BYTY, DOMY,
CHATY, POZEMKY! NABÍZÍME PRODEJ,
PRONÁJEM, FINANCOVÁNÍ,
ZNALECKÉ POSUDKY, …

Nabízíme k prodeji:
- Byt 3+1, 100 m2,

Cena 2.690.000,-

- Byt 3+1, 107 m

Cena 2.878.000,-

2

vlastní kotel na vytápění a TUV,
možnost klientských změn.

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

SUPERNOVINKA:
1) RD Doloplazy - 116 m2
280 tis.Kč
2) RD Želeč - zahr. 1115 m2
740 tis.Kč
3) Chalupa v obci Březsko
530 tis.Kč
4 RD 5+2 Dobromilice, 348 m2
1.300 tis.Kč
5) Stav.pozemek - Kostelec n/H, 1371 m2
510 Kč/m2
6) RD Záříčí (okres KM) - 2 byt.jedn.3+1, zahrada, 2 garáže 340 tis. Kč
2
7)1+1 OV Šárka, 50 m , po kompl.rek.
600 tis.Kč
8) RD 3+1 Pv - Čechovice, po kompl.rek.
1.650 tis.Kč
PRONÁJMY:
1+1 Dvořákova - 2.P.
4,5 tis.+ ink.
2+1 Čelechovice - zvýš.příz.
cena v RK
2+1 Svatoplukova - 1.P.
6 tis.+ink., volný od 1.9.
2+1 Drozdovice v RD
7,5 tis.Kč/měs.včetně ink., od 1.7.
3+1 E.Beneše
9,5 tis.Kč/měs.
3+1 Olomoucká
7 tis. + inkaso
BYTY:
2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
550 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m2
850 tis.Kč
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
1.150 tis.Kč + prov.
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
1.299 tis.Kč
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.350 tis.Kč
RODINNÉ DOMY:
RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
430 tis.Kč
RD 2+1 Buková - 323 m2, zahr., i jako chalupa
400 tis.Kč
2
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m
550 tis.Kč
RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
500 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
680 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
620 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
750 tis.Kč
RD Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. 790 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
RD 2+1 Bousín - i jako chalupa
690 tis.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.100 tis.Kč
RD 2+1 se zahradou - Pv, Krasice
1.190 tis.+ provize RK
RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
1.200 tis.Kč
RD 5+1 Plumlov - s garáží
1.450 tis.Kč
2
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
1.500 tis.Kč
2
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m pozemek
1.300 tis.Kč
RD 3+kk Myslejovice, zahr.
1.490 tis. + provize RK
RD 7+1 Kralice, zahr., garáž
2.350 tis.Kč + provize RK
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.250, tis.Kč
RD 5+1 Kobeřice - po rek., 783 m2
2.350 tis.Kč
RD Krumsín - se 3 byt.jedn. - zahr., garáž, 734 m2
2 mil.
2
RD 5+1 Krasice - 300 m , bazén
3.600 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.590 tis.Kč
RD 4+kk Nový Malín - novostavba
3.990 tis.Kč
Prodej RD 8+2 Slatinky - dvougen., 280 m2
5.490 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr.5.700 tis.Kč
Chaty a chalupy:
Ochoz u Konice 330 tis.Kč, Ochoz - lux. 1 mil.Kč, Seč 650 tis.Kč
Pozemky:
Bělkovice, Lašťany - orná půda, 7,2 ha
50,-Kč/m2
Hrubčice, Žešov - orná půda - 14.700 m2
40 Kč/m2
Mostkovice - 649 m2, s chatkou, stav.par.
799 tis.Kč,
2
Kostelec - 1160 m , zasíť.
1.320 tis.Kč
Mostkovice - 1600 m21750 tis.Kč, Pozemek - 790 m2, Bělecký mlýn
180 tis. + provize
Komerční prostory:
Kancel.prost. - centrum, 30 m2, 2 místn., kuchyňka, sam.WC, klima
- nájem
7 tis.Kč + energie
Obchodní prost. - Kostelecká - 60 m2
6,5 tis.Kč + ener.
Garáže:
Pronájmy - Plumlovská - plechová = 600,- Kč/měs., Lidická = 1 tis.Kč/měs., u Cílu
Garážové stání - Západní = auto - 800,- Kč/měs, motorka = 400,- Kč/měs.
Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

Řádková, sloupcová inzerce a vzpomínky

REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovonám.1 (ATRIUM), Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+kk, V.Ambrose 1.090.000 Kč
* BYT 3+1, A.Slavíčka 1.400.000 Kč
* RD 4+1, Česká
2.740.000 Kč
* RD 6+1, Držovice
3.700.000 Kč
* RD 2+1, Bohuslavice
440.000 Kč
* RD 3+1, Doloplazy
540.000 Kč
* CHATA - Konice
430.000 Kč
Ing. Marie Vymazalová, 774 421 818
aktuálně NABÍZÍ:
* RD 3+1, Přemyslovice 560.000 Kč
* RD po rekon. Konice 1.500.000 Kč
* RD Cholina
1.660.000 Kč
* RD Kralice na Hané 2.450.000 Kč
* RD Křelov novostavba
V RK
* ZAHRADA Držovice 170.000 Kč
* Pronájem 1+1,PV 6.500 Kč vč.ink
Uvedené ceny jsou včetně provize RK
Pro naše klienty HLEDÁME:
* BYT 2+1 do 900.000 Kč
- OKAMŽITÁ PLATBA !
* Rodinné domy v PV a okolí
* Chaty a zahrady Plumlov, Seč
* Pozemky Prostějov-Západ, Smržice
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ

REALITY
Pronajmu 1+1, 608 86 16 56
Pronajmu garáž na ulici Žeranovská. Garáž je bez elektřiny. Cena
900 Kč/měsíc. Tel.: 774 825 777
Pronajmu garáž v PV na Močidýlkách, 500 Kč/měs. 603 537 928
Pronajmu garáž za Lidickou ul.
Tel.: 723 417 934
KOUPÍME BYT 2+1, PLATBA
V HOTOVOSTI. 774 409 430
Hledáme ke koupi RD nebo byt
v PV a okolí. Nabídněte. Tel.:
605 011 310 i SMS
Pronajmu byt 2+1 v Pv, Dolní ul.
více na tel.: 739 335 076
Pronájem bytu 1+1 na Sídl. Svobody,
v přízemí, po částečné rekonstrukci,
volný od 1.7. za 6 000 Kč měsíčně
včetně záloh. Kdo má zájem info na
tel.: 733 134 328

Pronajmu v centru města Prostějova (ul. Kravařova) zavedené
obchodní prostory 120m2, vhodné na textil, obuv atd. Část prostoru má krásné klenbí a umožKoupím zahradu v okolí PV. Nejlé- ňuje prostředí kavárny nebo
pe přímo od majitele. RK nevolat! cukrárny. Tel.: 777 13 55 40
Cenu respektuji. Tel.: 734 481 013
Prodám byt 3+1, cihlový, na ul.
Pronajmu garáž ul. J.B.Pecky. Ih- Tylova. Cena 1 250 000 Kč. Tel.:
ned volná. 18m2, elektřina. Tel.: 602 572 336
776 618 409 nebo 773 008 487
Pronájmu levně garáž pro auto či
Pronajmu garáž nebo parkovací mís- motorku v PV. T: 602 775 607
to, garážový dvůr Svatoplukova 56.
Tel.: 777 010 323

PRÁCI NABÍZÍ

Provádíme veškeré zednické práce: rekonstrukce bytových jader, zateplování
fasád, malířské práce, sádrokartony,
obklady, pokládka plovoucích podlah
atd. Sleva na materiál. Dobré ceny. Tel.:
608 129 584

Bezpečnostní a úklidová firma přijme do HPP ženy v invalidním důchodu na zkrácený pracovní úvazek.
Místo výkonu Prostějov. Nástup ihned. Informace na tel.č.: 602 786 692

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.
MAČKALSTAV S.R.O.
provádíme stavební práce, obklady a dlažby, rekonstrukce, zateplení budov a RD. 774 655 459, 608
538 035 www.mackalstav.cz
Opravy a úpravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Vedle knihkupectví u radnice
608 331 141
Provádíme také opravy plavek,
spodního prádla a zcelování
Čištění hrobů z terasa, přebroušení přímo na místě. Tel.:
721 817 009
Provádíme kompletní rekonstrukce bytových jader od A do Z, poklad kamínkových podlah. Tel.:
774 06 22 53
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové, terénní práce.
VODO-TOPO-PLYN
Zdeněk ČTVRTNÍČEK
Tel.: 777 814 804

Hledáme větší byt 3+1, po rekonstrukci, 774 409 430

www.sobra-auto.cz, Žeranovská
3, Pv provádí veškeré opravy vozidel včetně ME, TK. Pneuservis,
konzervace dutin. Prodej ND a autodoplňků. Tel.: 608 933 033

SEZNÁMENÍ

Pronájem 1+kk, E. Beneše, Pv.
Cena 4.600 Kč + energie. Tel.:
602 519 098
Pronajmu byt 3+1 v Pv (ne sídliště),
klidná lokalita, 1. poschodí, nájem
8.000 Kč vč. inkasa. Volné od července 2014. Tel.: 604 185 244

Stolařství Filouš. Tel.: 605 905 087.
Vyrábíme kuchyně, vestavěné skříně, posuvné dveře, schody, nábytek
ze dřeva, opravy starožit. nábytku.
Kompletní pokládka zámková
dlažby, s materiálem i bez, skvělé ceny, vysoká kvalita, nacenění
zdarma. Tel.: 723 522 369
Zednické práce a zateplování budov. Tel.: 733 302 541
Zednické a obkladačské práce, nátěry, nástřiky fasád, antigrafity. Tel.:
723 522 369
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Opravy střech, klempířské práce, montáž hromosvodů, opravy vazby a sádrokartony – provádíme včetně zateplení
budov. A-stavby.plumlov@seznam.cz.
Tel.: 608 780 615

OZNÁMENÍ

Prosíme poctivého nálezce, který
Prodám RD 3+1, zahrada, vl. studna, v pondělí 9.6.2014 nelitoval svéobec Krumsín. Nutno vidět. Cena ho času a hledal, až našel majitedohodou. T.: 736 732 961
le ztracené peněženky (studenta
CMG), aby se nám ozval na tel.č.
Pronajmu garáž PV- Krasická ul., 777 632 865. Rádi bychom mu
dlouhodobě. Tel.: 739 322 781
osobně poděkovali.
Pronajmu garáž za Mechanikou.
Tel.: 737 112 123

Rekonstrukce koupelen, instalatérské práce. Tel.: 605 459 652

Hledám dívku z Prostějova, od 25 let
na přátelství, časem i něco víc, které si Nabízím osobní trénink a sparing pro
líbí romantická povaha, občasné pro- veřejnost – jednorázový nebo pravicházky a kino. Tel.: 608 280 880
delný, kondiční nebo dovednostní.
Tenis, badminton, squash, in line
bruslení, kondiční posilování, plavání.
Více na:
www.facebook.com/trening.a.sparing
nebo na tel.: 732 636 316
Výuka izraelské sebeobrany pro
ženy i muže.
Provádíme dokonalé strojové čišInfo: www.kravmagaprostejov.cz
tění čal. sedacích souprav a koberců. M. Revay tel.: 604 439 302,
582 382 325 www.revay.cz

PODĚKOVÁNÍ

PRODÁM

Pronajmu velký 2+1, 1+1 zařízený Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov, Olov centru PV, 723 565 897
mouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
Prodám 2RD za cenu jednoho domu
2x(3+1)+dvůr+zahrada v Němči- Prodejna Ivka, Plumlovská ul nacích n/H. Ihned k nastěhování. Cena bízí zákazníkům zdravotní obuv
na velmi problémové nohy i větší
1 700 000 Kč. Tel.: 608 547 899
velikosti, velký výběr, obuv všeho
Pronajmu 1+1 v Pv. Tel.: 607 919 040 druhu.
Pronájem pěkných obchodních Prodám palivové dřevo, měkké
prostor, 40m2 a 80 m2, se zázemím. a tvrdé. Doprava zdarma. Tel.:
774 409 430
774 174 182

VZPOMÍNÁME

SLUŽBY

Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v Prostějově v osob. vl., platba hotově.
RK nevolat. Tel.: 720 204 000

Pronajmu rodinný domek 6+1 po rekonstrukci v klidné části PV. Nájem Labutice RD 5+2, dvougenerační
14 000 Kč + energie. Trvalý pobyt, s garáží a velkou zahradou. Celková
zvíře možné. 724 170 284
výměra 1 464 m2. Cena: 1 390 000
Kč. Tel.: 602 519 098
STING uzavřený investiční fond,
a.s. nakupuje nemovitosti v okre- Hledáme ke koupi novostavbu RD
se Prostějov. Koupíme vaši ne- se zahradou. Tel.: 774 421 818
movitost za nejvyšší možnou
cenu. Peníze do 2 dnů od pod- Koupíme byt 2+1 v okolí nemocnipisu kupní smlouvy. Exekuce, ce i Sídl.Svobody. 774 101 818
zástavy ani dražba nejsou překážkou. Využijte naši nabídky Koupíme pěkný byt 3+1. Tel.:
a realizujte svůj prodej pod dozo- 774 858 723
rem České národní banky. Kontakt:
Irena Černá, irena.cerna@rksting.cz, Pronajmu krásnou novou prodejnu
tel.: 606 662 813
200 m2 na Újezdě za 15.000 Kč/
měsíc, výloha, sociálky, plyn - saKoupím rodinný dům v Prostějově mostatně.Tel.: 602 553 222
a okolí, i k opravám, ale obyvatelný. RK nevolejte. Možno SMS. Pronajmu byt 3+1 po rekonstrukci,
728 318 836
prostorný, poblíž centra, 9 000 Kč
+ ink.Kauce nutná. Bez psa. Tel.:
Pronajmu byt 2+kk, podsklepe- 603 503 366
ný, se zahradou v Určicích. Tel.:
603 832 796
Koupíme chatu v okolí Plumlov.
přehrady. Tel.: 774 421 818
Platím v hotovosti za byt 1+1 nebo
2+1 v Prostějově. 732 388 718
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AUTO - MOTO

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Až umřu, nic na tomto světě se
nestane a nezmění, jen srdcí
několik se zachvěje v rose jak
k ránu květiny.

Správce firemní sítě. Hledáme externího správce firemní sítě a serveru
v Prostějově. info. na tel. č. 608 824 136
nebo mailu info@pneufloryk.cz
Produktové video - práce před kamerou. hledáme pracovníka, pro
prezentování produktů eshopu
www.hokejfloryk.cz. Místo natáčení-prodejna v PV. Dlouhodobá
spolupráce. Nabídky zasílejte na
info@hokejfloryk.cz (věk, zkušenosti, bydliště, stav, reference). Požadujeme přirozené a spisovné vystupování před kamerou.

Dne 13. června 2014
D
by se dožil 58 let
pan Karel SLÁMA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
se mnou. Maminka.

Firma MAREK Spedition s.r.o., Konice přijme řidiče MKD na vozidla do
12 tun a kamiony. Tel.: 777 990 022
Utichlo srdce, zůstal jen
žal, ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do HPP ženu v invalidním
důchodu. Místo výkonu Kralický
Háj, pracovní doba 16.00 - 22.00
hodin. Nástup ihned. Informace na
tel.č.: 602 786 692
ČÍŠNÍK/SERVÍRKA. Do nově otevřené restaurace v Držovicích přijmeme personál. Praxe v oboru podmínkou. Tel.: 607 683 440
Realitní kancelář STING přijme
realitního makléře pro pobočku
Prostějov, informace: Irena Černá
606 662 813
Přijmeme švadleny na šití konfekce,
možnost pracovat na zkrácenou pracovní dobu. Tel.: 582 340 591
Restaurace - zahrádka Pod Kaštany přijme servírku/číšníka. Tel.:
739 460 733
Přijmu brigádníky na provoz pláže a
občerstvení U Lázničků. 777 571 219
Přijmu DJ´s na pláž U Lázničků
– na plumlovské přehradě na sezonu 2014. 777 571 219
Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do HPP pracovnici úklidu.
Pracovní úvazek 5 hodin, pracoviště Prostějov. Invalidní důchod
podmínkou. Nástup možný ihned.
Informace na tel. čísle: 602 786 692

Dne 21. května 2014
nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
babička a manželka
paní Věra CHYTILOVÁ
ze Stařechovic.
Děkujeme tímto všem
příbuzným a známým, kteří
ji přišli doprovodit na její
poslední cestě.
Poděkování též patří
paní Elišce Komárkové
za citlivá slova útěchy.
Rodina Chytilova a Berezova

pro další číslo je

v PÁTEK
20. 6.
v 10.00 hodin

FINANCE

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

Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.: Aukční ceny ihned v hotovos778 018 269
ti zaplatíme za kvalitní obrazy
17.-20. století, zlaté a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní a hodnotné předměty, nejlépe
celé sbírky či pozůstalosti. Info
René Simon, tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz
Koupím Haki lešení nebo trubkové. Cena dle dohody. Tel.:
734 481 013
Koupím řády, vyznamenání,
i socialist. T: 608 420 808

DARUJI
Daruji koťátka.
608 948 130

Info

na

tel.:

Kdo v srdci žije, neumírá...

UZÁVĚRKA

Možnost práce z domu - montáž
výrobků. Pro zaslání informací pište
SMS s adresou na tel: 722 769 835 Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Česká pošta,s.p. DEPO Prostějov
70 hledá pracovníky na pozici Peníze pro všechny ihned při podpisu!
listovního doručovatele v letních Zvýhodněné podmínky, žádné poplatměsících, forma DPČ, po zapraco- ky. Volejte: 775 021 212
vání možnost HPP. Podmínka - ŘP
sk. B. Informace na tel.č.:
Osobní bankrot – oddlužení.
731 132 398 Bc. Petra Sosíková, Máme mnoho spokojených klientů.
Konzultace zdarma.OPTIM CREp. Petra Voglová.
DIT s.r.o. Volejte777 551 492
Herna bar Ponorka přijme kuchaře/
-ku na noční směny (i brigádně). Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
a poskytneme vám jednu půjčBližší info na tel.: 724 560 149
ku. Pracujeme pro více věřitelů.
Volejte: 777 551 492

KOUPÍM

Dne 15. června 2014
jsme vzpomenuli
1. smutný rok od úmrtí
pana Miloše KUBÍČKA
z Kostelce na Hané.
S láskou vzpomíná
manželka a synové
s rodinami.

Nabízím hotovostní půjčky 5 – 50
tis. Vyřízení do 24 hodin. Pouze seriózní jednání. Tel.: 777 467 046

Dne 20. června 2014
uplyne 10 let od úmrtí
paní Františky VÍTKOVÉ
ze Ptení.
S láskou vzpomínají dcera
a syn s rodinami.

Dne 14. června 2014
uplynulo 9 smutných roků
ode dne, kdy nás navždy
opustila naše milovaná
manželka a maminka,

Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551 492
Hotovostní půjčka do 10 tisíc
z vlastního kapitálu. Stačí pouze
OP. Tel.: 773 996 600
PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906
!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
Rychlá realizace – vyplácení
z vlastních zdrojů od 3 věřitelů.
Konzultace na 739 066 462
Nabízím rychlou hotovostní půjčku od 5 do 50 tis. Seriozní a rychlé
jednání. 774 119 937
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Dne 15. června 2014
by se dožila 70. narozenin
paní Jaroslava KREJČÍ
ze Dzbele-Borová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje rodina.

www.
vecernikpv
.cz

Parašutismus, atletika
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Parašutistické mistrovství světa 2014 proběhne v Prostějově na konci léta

Exkluzivním mediálním partnerem se stal VEČERNÍK! „CHCEME SE STÁT MISTRY SVĚTA,“

Prostějov již hostil mistrovství Evropy v roce 2005 a v letech 2009 i 2012 pak kontinentální šampionát uspořádal
společně se Světovým pohárem. Letos poprvé v historii se
však na zdejším letišti uskuteční v parašutistických disciplínách přímo civilní mistrovství světa. Od 25. do 31. srpna
se v nejprestižnější soutěži představí ti nejlepší ve skupinové
akrobacii, uměleckých disciplínách a premiérově i rychlostním parašutismu. A PROSTĚJOVSKÝ Večerník u toho
bude hodně nablízku, stali jsme se totiž exkluzivním mediálním partnerem blížící se velkolepé podívané. Kromě zpravodajství vám budeme přinášet i novinky ze zákulisí, exkluzivní
rozhovory, nejrůznější střípky a také soutěž o hodnotné ceny
včetně tandemového seskoku! A startujeme právě dnes...
navržený před půltisíciletím skutečně fungoval a Adrian Nicholas se
Co bude na prostějovském letišti dodatečně zařadil mezi průkopníky
k vidění? Ve všech případech jde parašutismu,“ připomněl Sklenka
o soutěžení za volného pádu a napří- experiment se šťastným koncem.
klad při vertikální akrobacii vytvářejí
sestavy při rychlosti atakující tři sta Nejprve skákala zvířata, pak lidé
kilometrů v hodině, při rychlostním
parašutismu v precizní poloze pře- Samotný vývoj padáku se od renesankonávají hranici pěti set kilometrů ce zastavil téměř na dvě stě let a výrazněji se v něm pokračovalo teprve
v hodině.
A již od počátku června se na Ha- koncem osmnáctého století s rozvonou začínají sjíždět jednotlivé po- jem balonového létání. „S historií pasádky k tréninkovým skokům.
dáku bývá spojován francouzský fyzik
Vrchní člen organizačního týmu Mi- Louis Sebastien Lenormand, který na
loš Sklenka při této příležitosti připo- padáku své vlastní konstrukce, pro
mněl, jak výrazným pokrokem tento který objevuje název 'parachute' jako
sport od historicky prvního nákresu ochránce před pádem, úspěšně seskoLeonarda da Vinciho z roku 1495 čil z věže pařížské observatoře,“ sdělil
prošel. „Podobnou pomůcku sice po- podrobnosti.
užívali už staří Číňané, ale neexistují Vývojáři nejdříve z balónů shazovali
o tom žádné písemné doklady či plán- různá zvířata, poté to zkoušeli sami.
ky. Leonardův padák měl tvar pravi- Za nejvýznamnějšího průkopníka
delného čtyřbokého jehlanu a skládal v historii parašutismu je považován
se z dřevěné konstrukce potažené další Francouz Andre Jacques Garneplátnem, nebyl však za vynálezcova rin, jenž se po výbuchu balónu ve výšživota nikdy vyzkoušen a celý projekt ce 700 metrů úspěšně snesl na šestatřizůstal jen na papíře v podobě skici ceti provazech domácky vyrobeného
s popisem,“ podotkl s tím, že o prak- padáku.
tické vyzkoušení se až v roce 2000 „Tento pokus byl významný hned
pokusil Angličan Adrian Nicholas.
z několika důvodů. Padák už měl tvar
Ten nedbal na varování okolí, se- polokoule, revoluční bylo i to, že jeho
strojil ho přesně podle původních padák nebyl trvale otevřen a šlo jej
plánků a nad Jihoafrickou republi- složit. Nicméně vážným problémem
kou vyskočil z výšky tři a půl kilo- byly veliké a nebezpečné oscilace,
metru. „Padák se otočil správným které stlačený vzduch způsoboval. Ty
směrem, lana se napnula a parašu- se podařilo odstranit velmi jednoduše
tista se lehce snesl k zemi. Pokus se – stačilo uprostřed vrchlíku zhotovit
vydařil. Padák Leonarda da Vinciho díru,“ představil Sklenka.
Prostějov/jim

Na konci devatenáctého století pak
přišla řada na padák kopulovitého
tvaru z hedvábné látky. „Krátce poté se
uskutečnil první seskok s padákem sbaleným do batohu. Tato novinka se však
ujala až mnohem později při seskocích
z letadel. Všechny padáky ovšem stále
byly automatické. Jinými slovy byly
otvírány nuceně bez vlivu skákajícího,“
zmínil.

Stačí výška sto až tři sta metrů
Skutečným mezníkem se ale stal až
rok 1911, kdy obdržel patent na padák
nové konstrukce italský vynálezce Pino.
„Základní myšlenka jeho vynálezu
spočívala v tom, že se otevře nejprve
malý padáček, který pak z parašutistova
'ruksaku' vytáhne a otevře nosný padák.
Jak je známo, tento způsob se používá
dodnes,“ představil více než sto let starou novinku.
Až do poloviny první světové války bylo padáky vybaveno jen velmi
málo balónů nebo letadel, po jejím
konci pokračoval vývoj padáků téměř
výhradně pro vojenské účely. Novým
fenoménem se stal skupinový výsadek.
„Do začátku druhé světové války byly
vycvičeny i první speciální bojové oddíly a poprvé byly použity Sovětským
svazem proti Finsku. Nejznámějším
příkladem je ale invaze Spojenců do
Francie,“ nezapomněl Sklenka na slavné filmové scény.
Nyní se minimální bezpečná výška otevření pohybuje mezi 100 a 300 metry
a v šedesátých letech díky NASA vznikl
zcela nový typ padáku ve tvaru křídla,
který je lépe ovladatelný. „Sportovní parašutisté dnes skáčou běžně na padácích
s plochou třicet metrů čtverečných, ale
i menší vrchlíky nejsou výjimkou, záleží
totiž na váze skokana. Na nejmodernějších padácích lze přistát tak bezpečně,
jako byste jen došlápli na zem při běžné
chůzi,“ sdělil nadšený Miloš Sklenka.
To vše umožnilo pravidelně přistávat
na cíl o průměru deset centimetrů.
A zde také začal svoji historii sportovní
parašutismus. Nejprve klasický skok
na cíl, posléze akrobatické prvky ve
volném pádu, skupinová akrobacie
a nádherné útvary. A právě to bude
k vidění v Prostějově...

Gatlin, Špotáková, Felixová, Eaton
Zlatá tretra i přes omluvenku Bolta

hlásá odvážně belgická HayaBusa
Prostějov - Poslední týden
v srpnu se na prostějovském letišti uskuteční civilní
mistrovství světa v parašutistických disciplínách a jednotlivé týmy už ladí přípravu
na tento vrchol sezon. Zatím
největší hvězdou, která na
Hanou dorazila, se stala belgická sestava HayaBusa.
Tento tým tvoří Roy
Janssen, Andy Grauwels,
David Grauwels, Dennis
Praet, Danny Jacobs a trenér Gary Smith, několikanásobní mistři světa i Evropy
budou rovněž v Prostějově
usilovat o zlaté medaile ve
skupinové akrobacii.
Jiří Možný

Můžete se místním fanouškům trošku představit, co
třeba se vám podařilo?
„Celkově čtyřikrát jsme vyhráli
mistrovství Evropy, máme tři tituly
ze Světového poháru a pětkrát jsme
se stali armádními mistry světa, čtyřikrát jsme zvítězili uvnitř a jednou
venku. Při posledním mistrovství
světa v roce 2012 jsme skončili na
druhém místě, chyběl nám jediný
bod. Doufáme tak, že se nám letos
podaří zvítězit, chceme se stát mistryy světa (úsměv).“.
Jak se vám v Prostějově líbí?
„Je to tu velmi dobré, rádi tady
skáčeme. Líbí se nám celý areál
s doskočištěm a zázemí, i všichni
lidé jsou tu velice přátelští. Cítíme
se tu dobře a vyšlo nám i počasí, což
p
potřebujeme.“
Měli jste čas rovněž na návštěvu města?

na
alerieikpv.cz
g
o
t
o
f
rn
.vece
www

Připraveni. Roy Janssen dává jasně najevo, jak je na tom celý tým HayaBusa.
Foto: Jiří Možný
„Zatím moc ne. Viděli jsme sice
centrum, ale na víc nám po tréninku
nevyšlo moc času. A teď se po tréninku hned vracíme domů, tak snad
ppříště, až se opět vrátíme.“
Jste spokojeni i s tím, jak
vám to v Prostějově skáče?
„Ano, myslím si, že trénink nám jde
dobře. Není to sice úplně nejlepší,
ale dobré jo. Nacvičovat formace tu
budeme ještě v srpnu, jsme ale šťastní. Daří se nám.“
Na počátku uplynulého týdne bylo přes třicet stupňů
Celsia, není to i pro vás trošku
moc?
„Právě teď (ve středu odpoledne
– pozn. autora) je skutečně vedro.
Skáčeme sice z velké výšky, kde je
chladněji, ale v černém oblečení.
Přivítali bychom tak trochu chladnější počasí. Ne zimu, ale tak třiadvacet, čtyřiadvacet stupňů by bylo
mnohem lepších. Jsme ale zejména
rádi, že tu neprší, není škaredé po-

časí a můžeme trénovat. To je to
nejdůležitější.“
j
Koho považujete za svého
největšího soupeře?
„Na světových soutěžích to jsou Spojené státy. Právě za nimi jsme před dvěma lety skončili těsně druzí. Dobří jsou
také Rusové, Kanaďané, Francouzi.“
Jaký bude váš nejbližší tréninkový program?
„Vrátíme se sem opět za dva týdny
a budeme tu mít poslední tréninkové
kempy před mistrovstvím světa.“
Budete ještě závodit před
šampionátem?
„Ne. Tedy vlastně ano, čeká nás belgické mistrovství. To je ale pro nás
velice lehké vyhrát, nevnímáme to
j
jako
opravdový závod...(úsměv)“
V Belgii nemáte pořádné
soupeře?
„Ne, nikoho. Jsme absolutní jedničky. Do budoucna u nás sice vyrůstají velmi kvalitní týmy, ale pro tuto
chvíli tu nikdo takový není.“

INZERCE

opět přilákala SVĚTOVÉ HVĚZDY

Ostrava/lv - Šest současných
světových rekordmanů, dvacet
medailistů z olympijských her
a pětadvacet majitelů cenných kovů
z mistrovství světa se představí
na letošní Zlaté tretře. Atletický
mítink začne již dnes od 16.30 hodin závodem koulařek a koulařů.
Hlavní část závodu proběhne zítra, tj. v úterý 17. června od 15.30
hodin. „Chceme, aby diváci byli
spokojeni a padlo co nejvíce rekordů Zlaté tretry,“ přeje si před
prvním startovním výstřelem Jan
Železný, legendární oštěpař a ředitel mítinku.

program Zlaté tretry

2014
16. ČERVNA 2014 (PONDĚLÍ)
16.30 Hod kladivem ženy
18.00 Hod kladivem muži
17. ČERVNA 2014 (ÚTERÝ)
15.00 20 000 m ženy
15.00 Trojskok ženy
15.30 Vyhlášení Hurá na tretru
16.15 Skok o tyči muži
16.20 Finále Čokoládové tretry
16.20 Vrh koulí muži
16.40 Hod oštěpem ženy
16.55 Vyhlášení Čokoladové tretry
17.02 110 m překážek muži B
17.20 100 m muži B
17.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
17.55 Skok vysoký muži
18.00 3000 m překážek ženy
18.15 400 m překážek muži
18.20 Hod oštěpem muži
18.25 400 m překážek ženy
18.35 200 m ženy
18.45 3000 m muži
19.00 800 m ženy
19.10 110 m překážek muži
19.20 1000 m muži
19.30 400 m muži
19.40 2000 m ženy
19.55 100 m muži
20.00 ZÁVĚR

Foto: internet
Krátce před závody se pořadatelům
omluvil kvůli zdravotním problémům Usain Bolt. „Takový je vrcholový sport... Byly roky, kdy Bolt
předváděl v Ostravě světové výkony
a skvělou show, letos posouvá svůj
první start na neurčito, omluvil se
nám i Diamantové lize v Paříži,
která je za tři týdny,“ poznamenal
k neúčasti největší atletické superstar
současnosti Jan Železný.
I tak diváci uvidí jednu hvězdu za
druhou. Tou sprinterskou bude Justin
Gatlin, který nahradí právě omluveného Bolta a v Ostravě se představí
na hladké stovce. Americký sprinter
je držitelem nejlepších časů v sezoně a při závodnické chuti. „Věřím, že
podmínky umožní, abych atakoval
svůj světový výkon roku,“ prohlásil
Gatlin, který má pět medailí z olympijských her a je dvojnásobným
mistrem světa. Jeho soupeři budou
bývalý mistr světa Kim Collins a halový mistr světa Richard Kilty. „Do
Ostravy se už těším. Bude to můj
poslední červnový start a ten si chci
užít,“ vzkazuje fanouškům sprinter.
Poprvé se v České republice představí Američanka Allyson Felixová, olympijská vítězka z Londýna. „O mítinku jsem hodně slyšela.
Vím, že má bohatou historii a skvělé
fanoušky. Moc se do Ostravy těším,“
nechala se slyšet Felixová, která ve

startovním poli nahradila nejrychlejší ženu světa Shelly-Ann Fraserovou-Pryceovou. Také Jamajčanku
vyřadilo zraněn. Letos bude nejúspěšnější atletkou, která se na mítinku představí, právě Felixová. Je totiž
čtyřnásobnou olympijskou vítězkou
a osminásobnou mistryní světa.
Atmosféru Městského stadionu
v Ostravě-Vítkovicích si na vlastní
kůži vyzkouší rovněž světový rekordman, olympijský vítěz a mistr
světa v desetiboji Ashton Eaton ze
Spojených států. Na Zlaté tretře poběží 400 metrů překážek. „Mnozí
sice říkají, že tahle disciplína bolí,
ale mně připadá, že s překážkami
je to docela pomalý běh, který mě
na druhé straně hodně baví. Navíc
já sám tu bolest nějak zvlášť necítím, možná i proto, že se musím
soustředit na počítání kroků mezi
překážkami,“ říká s úsměvem Eaton. „Závody se specialisty ale beru
naprosto vážně, jsem závodník,“ dodal desetibojař, který se už ale mezi
čtyřstovkami dostal na deváté místo
letošních tabulek.
Hladkou „čtvrtku“ poběží dvojnásobný olympijský vítěz a šestinásobný mistr světa LaShawn Merritt.
„V Ostravě jsem byl před dvěma
roky. Mezitím se změnil rekord mítinku, takže se ho pokusím vylepšit,“ slíbil Merritt organizátorům.
Atraktivní budou oštěpařské závody.
Mezi ženami budou diváci zvědaví
především na Barboru Špotákovou, která se vrací po mateřské dovolené a atletický svět ohromila na
nedávné Diamantové lize v Římě,
kde jasně zvítězila. „Opět mě baví
závodit,“ vyznala se Špotáková, jedna z velkých ozdob Zlaté tretry.
Mezi muži budou startovat nejlepší Češi Vítězslav Veselý, Petr
Frydrych i Jakub Vadlejch. Pořadatelům se navíc podařilo domluvit účast Egypťana Abdela Ihaba
Rahmana, který už v této sezoně
ukázal, že může být novou hvězdou
v oštěpařském poli.

www.zlatatretra.cz
Předprodej vstupenek: TICKET-ART ONLINE

17. 6. 2014

OSTRAVA - VÍTKOVICE
MĚSTSKÝ STADION

předprogram od 13:30 hodin, hlavní program od 17:30 hodin
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. června 2014

Zmlácený fotbalista: BEDIHOŠŤ CUPu SE ZÚČASTNÍ I VEČERNÍK,
ORTEL zatím nepadl uzávěrka přihlášek je naplánována již na tuto neděli

Olomouc, Prostějov/jim - Krajská disciplinární komise v případu dorosteneckého utkání
mezi Želatovicemi a Čechovicemi „B“ v uplynulém týdnu
nerozhodla. O fotbalových trestech tak bude jasno nejdříve ve
druhé polovině tohoto týdne.
Jak Večerník informoval v minulém vydání, v závěru tohoto
střetnutí došlo k ostrému napadení hostujících hráčů, kterým
se zabývá i státní policie.
Malý pokrok ale přece jen
nastal, na své čtvrteční za-

sedání si v čase od 13.00 do
15.00 hodin zástupci komise předvolali hlavního rozhodčího Jaroslava Menšíka,
vedoucího družstva FC Želatovice Vlastimila Bouchalíka, vyloučeného Tomáše
Bouchalíka ze stejného klubu a také trojici z Čechovic.
A také vedoucího hostujícího
vývěru Františka Mikulku,
napadeného hráče Jiřího Zatloukala a vyloučeného Ladislava Kišku.
Případ budeme nadále sledovat.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Hrubčice, Prostějov/jim – Už
jen do neděle 22. června se
mohou dvojici Radek Kocourek, Jiří Kresta hlásit zájemci
o start na Bedihošť Cupu
2014. Šestý ročník turnaje
v malé kopané se totiž koná
o víkendu 28. a 29. června
a již na konci tohoto týdne
proběhne rozlosování základních skupin. Oblíbené klání se
netradičně uskuteční již před
začátkem letních prázdnin
a poprvé ve své historii nabídne
nejen věcné ceny a poháry, ale
i finanční odměny. Sobotní večer navíc zpestří taneční zábava
se skupinou Arest.
Exkluzivním mediálním partnerem dvoudenní akce je PROSTĚJOVSKÝ Večerník a prá-

vě zástupci nejčtenějšího regionálního periodika vytvořili jedno
z mužstev, které nechce být jen
do počtu a zabojuje o postup ze
základní skupiny! „Zaujala nás
nová strategie tohoto turnaje.
Věříme, že celé klání poroste,
tudíž chceme být u toho. A je
také známo, že jsme v redakci
všichni sportovně založeni, byť
v hrubčickém areálu se budeme
především bavit.“ objasnil start
novinářského výběru šéfredaktor
Večerníku Petr Kozák.
Dalšími nově přihlášenými se
stali Mexičani Čelčice a seznam
účastníků aktuálně čítá čtrnáct
jmen. Kromě PV Večerníku
a Čelčic jsou jimi také FC Anděl
„A“, FC Anděl „B“, AC Roma
„A“, Sokol Bedihošť, TJ Bisku-

pice, Clewer, Tým Hokejistů, ZŠ
Palacká, FC Ladzimil Čehovice, Mačkal stav, Squadra Drago
a Relax Prostějov. Kapacita turnaje činí šestatřicet mužstev, takže
případní zájemci stále mají možnost zapojit se.
„Zásadním průlomem je rozdělení sobotních základních skupin
na dopolední a odpolední, dále se
zvyšuje délka utkání ze dvanácti
na dvakrát deset minut a nebude se hrát na třech, ale rovnou
na čtyřech hřištích. Díky tomu
můžeme nabídnout delší herní
čas a stejně zápasů při méně času
stráveném na turnaji,“ představil
inovace Radek Kocourek, jenž
se pořádání letošního ročníku
ujal společně s Jiřím Krestou.
Organizátoři počítají, že při na-

plnění kapacity rozdělí družstva
do šesti šestičlenných skupin,
z nichž dále projdou rovné dvě
třetiny, tedy vždy čtyři nejlepší. Všechny týmy tak odehrají
alespoň pět utkání, ti nejlepší
dokonce jedenáct.Finální verze
herního systému ale vyplyne až
o víkendu podle konečného počtu
účastníků.
„K dispozici bude rovněž bohaté občerstvení a pro případ
špatného počasí velké 'pivní'
stany. Ubytování si každý tým
zajišťuje sám, je možno postavit si vlastní stany ve fotbalovém areálu. Na taneční zábavě zahraje skupina AREST,
v plánu jsou rovněž doprovodné
soutěže pro všechny návštěvníky,“ prozradil Kocourek s tím,

že v celém areálu navíc bude
díky firmě MARVELsoft zdarma wifi připojení k internetu.
První čtyři týmy celkového pořadí nově obdrží finanční ohodnocení v celkové částce patnáct
tisíc korun. Navýšení odměn
ovšem neznamená změnu startovného. To zůstává stejně jako
v loňském roce na částce 1 100
korun za družstvo, uzávěrka přihlášek je v neděli 22. června.
Případní zájemci se dvojici
Kresta, Kocourek mohou hlásit
na telefonních číslech 606 850
147 a 777 301 936, případně na
e-mailech kresta@fotbaloveturnaje-kk.cz a kocourek@fotbaloveturnaje-kk.cz . Pořadatelé také
spustili nové internetové stránky
www.fotbaloveturnaje-kk.cz .

Veteráni se na počátku července utkají ve Vícově Na Haná Cupu nechybí Choceň, známí jsou rozhodčí
Vícov/jim – Rovné dvě desítky kolektivů tvořených hráči,
kteří dosáhli hranice pětatřiceti let, se mohou v sobotu
5. července potkat na travnatém hřišti a v přilehlém areálu TJ Sokol Vícov. Na pořadu
dne totiž bude první ročník
turnaje v malé kopané Veterán Cup Vícov Open 2014.
„Největšími lákadly jsou přední celky z okresní veteránské
soutěže ve futsalu Sezako a Relax Prostějov, start nám potvrdil i Pokop Domamyslice
a vím o zájmu týmu složeného
z příslušníků okresního oddělení státní policie. V jednání
jsou rovněž družstva z Vícova,
Krumsína, Zdětína a Ptení,“ vyjmenoval za pořadatele aktuální seznam František Kocourek.
Nejlepší kvarteto se může

těšit na finanční odměny, organizátoři zajistili rovněž poháry, věcné ceny a dárkové
balíčky, nejlepší jednotlivci
se mohou těšit na odměny od
firmy LEGEA. „Vize dvaceti
mužstev je možná vzhledem
k první ročníku a souběžnému
termínu s Haná Cupem odvážná,
do turnaje ale zbývá ještě měsíc
a spousta mužstev to řeší až na
poslední chvíli, až jsou dohrané fotbalové soutěže a je jasno
o dovolených,“ věří Kocourek
v to, že s následujícími dny počty
závazných přihlášek porostou.
Uzávěrka je stanovena na pátek 27. června, takže nerozhodnutým týmům zbývá už jen
týden a půl na rozmyšlenou.
„Losování se uskuteční v sobotu
28. června od 19 hodin v hospodě
U Veterána na hřišti ve Vícově.

Dopoledne se odehrají základní
skupiny o čtyřech až pěti týmech,
odpoledne bude následovat vyřazovací část a večer diskotéka
s hity osmdesátých a devadesátých let. I na ni je vstup zdarma
a je rovněž možné přespat přímo
na místě ve vlastních stanech,“
představil Kocourek program.
Chybět nebudou ani teplá jídla
včetně specialit z udírny, k dispozici bude i alko a nealko, to vše
nonstop již od pátku.
Startovné činí 1 200 korun
a zahrnuje rovněž oběd a balenou minerální vodu. Tuto
částku lze uhradit převodem
na účet 220 225 295/0300, nebo
poštovní poukázkou na adresu
František Vlach, Vícov 185,
798 03 Plumlov, vždy s uvedením názvu mužstva, jména
a adresy kontaktní osoby.

Krumsín/jim – Tradice zůstává neporušena, i na Krumsínském Haná Cupu 2014
se představí Peliny Choceň.
Tým z východních Čech, jehož největší hvězdou je gólman futsalové reprezentace
Libor Gerčák celému turnaji
kraloval v letech 1998, 1999
a 2010, na počátku července se pokusí o čtvrtý triumf
a osamostatnění na čele historických tabulek. Již osmnáctý
ročník klání v malé kopané
je oproti předešlé zvyklosti
pouze dvoudenní a na hřišti
fotbalového oddílu TJ Krumsín se uskuteční v sobotu 5.
a v neděli 6. července, opět
pod záštitou senátorky Boženy Sekaninové a za mediálního partnerství PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Mezi jisté účastníky se po zaplacení startovného zařadily i Torpedo Prostějov, MK Medvědi
Prostějov a FC Pivo, tato trojice
pak společně s Chocní doplnila
obhájce loňského titulu Brodek u
Prostějova, „B“-tým Brodku, SK
FOSP Řešetovu Lhotu, MK Prostějovičky, dvojnásobného vítěze

AC VYPRAHLO Konice, SK
Kobru Kobeřice, FC Hlučín
a 2MAX. Ti se stihli zaregistrovat již v předchozích týdnech.
Turnaje se po loňské redukci ze
šedesáti mužstev může i v tomto roce zúčastnit až čtyřicet týmů,
k dispozici je stále ještě dost volných míst. Představí se vítězové
šesti z dosavadních sedmnácti
ročníků a Ošťádal věří, že tak
bude opět na co koukat, a že znovu dorazí většina silných mančaftů, takže mimo jiné Relax Prostějov a S.K. Haná. Pozvánky včetně
předtištěných složenek jsou již
několik týdnů rozeslané.
Hrát se bude na čtyřech travnatých hřištích a známá už je
sestava rozhodčích. „Na letošním turnaji budou pískat Pavel

Majer, Petr Motal, Petr
Dokoupil, Michal Jelínek,
Dušan Vachutka, Radek
Motal, David Kopecký,
Jaroslav Milar, Jaroslav
Procházka a Kamil Krutovský,“ prozradil novinku
Ošťádal.

Při naplnění kapacity se čtyři
desítky týmů rozdělí do osmi
pětičlenných skupin, z nichž

Jste na stejné vlně?
Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Regions‘ Cup: trenér Trnečka a pětice z Určic usiluje o šampionát v Srbsku
Olomouc, Prostějov/jim - Uprostřed tohoto týdne se rozhodne
o tom, který krajský fotbalový svaz bude reprezentovat
Českou republiku v základní
skupině oficiálního mistrovství
Evropy krajů Regions‘ Cup
2014-2015. Do národního finále postoupil Jihomoravský
krajský fotbalový svaz a jeho
soupeřem bude ve středu od
18.00 hodin na stadionu Hanácké Slavie Kroměříž Olomoucký krajský fotbalový
svaz.
Hlavní trenér Olomouckého kraje
Karel Trnečka společně s asistenty Evženem Kučerou a Petarem
Aleksijevičem nominoval sedmnáct fotbalistů včetně určického
tria Dominik Bokůvka, Patrik

Hochman, Martin Svozil, mezi
šesticí náhradníků je dále ještě
Tomáš Los.
„Zkusíme se o to poprat, kdo by
nechtěl postoupit do Srbska? Nejde ale o život, navíc je velmi těžké dopředu odhadovat sílu obou
výběrů. My jsme porazili 4:2
Zlínský kraj, oni 4:1 Královéhradecký kraj,“ netroufá si Trnečka
dopředu odhadnout šance.
Zkušený kouč, jenž mimo jiné
před lety koučoval tehdy druholigový LeRK Prostějov a v roli
asistenta se podílel na postupu
Sigmy Olomouc přes Borussii
Dortmund, je stejně jako jeho asistenti potěšen důvěrou, vnímá to
jako novou zkušenost.
„Soupeř ale bude velice silný, co
jsem se díval na soupisku, má tam

spoustu hráčů z Vyškova, Rosic,
Líšně, Blanska, tedy špičky divize ‚D‘,“ poukázal na jména jako
Petr Malata, Jan Vítámvás, David
Lang, která nastupovala ještě proti tehdy divizní Konici či mladíky
Michala Jeřábka, Dominika Urbančoka nebo Jana Koudelku.
Pro tuto soutěž platí, že se jí
mohou zúčastnit jen hráči z nejvýše divizní soutěže, kteří však
nikdy neuzavřeli neamatérskou
smlouvu. A prakticky celý jihomoravský výběr včetně náhradníků je složen právě z divizních
hráčů, výjimkou je pouze Radim Záruba z Moravské Slavie
Brno.
Naopak v olomouckém výběru
zastupují čtvrtou nejvyšší domácí soutěž jen tři hráči Určic

i Mohelnice a po jednom z Hranic a Přerova. Zbývající jsou
z krajského přeboru, nejvíce z Nových Sadů a po jednom i z Dolan,
Šternberku, Velkých Losin a Kozlovic, náhradník i z Medlova.
„Díval jsem se, že u Brna je napsáno, že pokud se některý z nominovaných hráčů nedostaví,
bude potrestán podle disciplinárního řádu FAČR, já jsem to do
takových extrémů nehnal a v semifinále jsem se musel obejít bez
posil z Mohelnice, Přerova, Kozlovic a Hranic, teď jsem povolal
alespoň tři z Mohelnice,“ poukázal Trnečka.
S týmem stihl absolvovat jeden
společný trénink a v úterý se
uskuteční ještě jeden předzápasový, na výraznější sehrávání ale

není prostor. „Budeme nacvičovat standardky a řekneme si, jak
by to mělo vypadat. Základní
sestavu asi moc měnit nebudu,
může se ale střídat pětkrát, takže
to budu moci o přestávce prostřídat a poslat tam čerstvé síly,“
podělil se o své plány s tím, že
oproti semifinálové sestavě povolal více útočníků. Otazník ale visí
nad startem Tomáše Režného,
jenž si o víkendu poranil koleno
a preventivně střídal.
Vítěz středečního souboje postoupí do skupiny 3. Ta se odehraje od 25. do 29. září v Srbsku
a dále se jí zúčastní domácí výběr a nejlepší region Bulharska
a Švýcarska. Její vítěz se pak
představí na finálovém turnaji
v červnu příštího roku.

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov
na svém zasedání dne 11. června 2014 rozhodla:
1. Odehráno:
II. třída 29. kolo bez závad. III. třída 29. kolo bez závad. IV. třída
21. kolo bez závad. Dorost 5. kolo nástavby bez závad, TJ Haná
Nezamyslice – Sokol v Pivíně nehráno, hoste se nedostavili.
Starší žáci 23. kolo bez závad, Haná PV – FC Kralice na Hané
bude sehráno 13.6.2014 v 17.30. 20. kolo FC Kralice na Hané –
TJ Sokol Určice 2:7, Sokol Brodek u PV – Sokol Bedihošť 19:0,
24. kolo FC Dobromilice – Sokol Bedihošť 10:0. Mladší žáci
21. kolo bez závad. Starší přípravka turnaj 7.6.2014 Němčice
nad Hanou bez závad, turnaj 7.6.2014 Nezamyslice bez závad,
FC Kostelec – Sokol Čechovice 13:1. Mladší přípravka Sokol
Mostkovice – Haná Prostějov „B“ 5:6, Sokol Mostkovice –
Haná Prostějov „A“ 6:7.
2. Kontumace:
Utkání dorostu TJ Haná Nezamyslice – Sokol v Pivíně se

kontumuje výsledkem 3:0 a 3 body ve prospěch domácích. Pokud mužstvo Sokola v Pivíně nedoloží potřebné
doklady do příštího zasedání, budou pokutovány dle RS
čl. 23 bod 9.
3. Různé:
Žádáme vedoucí mužstev mladších přípravek o doručení
zápisu z následujících turnajů. Pokud nebudou doručeny na
příští zasedání STK, budou se utkání kontumovat. Turnaj
FC Kostelec na Hané 1.5.2014, turnaj FC Kralice na Hané
4.5.2014, turnaj Sokol Konice 4.5.2014.
Příští zasedání STK se bude konat v úterý 17.6.2014 ve
14.00. Žádáme rozhodčí a funkcionáře klubů o zaslání zápisů
na OFS do úterý 17.6.2014 do 12.00.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
odsouhlasil Roman Minx, garant STK

Disciplinární komise OFS Prostějov
na svém zasedání dne 12. června 2014 rozhodla:
1. Nepodmíněně:
Hausknecht Martin (TJ Sokol Držovice) – 1 SU od 8.6.2014,
DŘ19/1.
Šatný Jaroslav (FC Dobromilice) – 2 SU od 8.6.2014, DŘ13/1a.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS,
souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

dále projdou tři nejlepší. Ti
vytvoří osm tříčlenných osmifinálových skupin, jejich vítězové budou pokračovat v play
off. Utkání základních skupin
začnou v sobotu v devět ráno,
vyřazovací boje se uskuteční od
nedělní deváté hodiny.
„Finanční odměny se ve srovnání s loňským rokem nezměnily,
to znamená, že vítězi připadne
deset tisíc, druhý finalista získá
osm tisíc, poražení semifinalisté
čtyři tisíce a neúspěšní čtvrtfinalisté jeden tisíc korun. Vítězné
družstvo navíc dostane deset
dresů od firmy DDsport, které
jim budou předány přímo na
turnaji,“ neopomněl Ošťádal na
novinku.
Oproti loňsku došlo i ke změně kapely, na sobotní večerní
zábavě zahraje skupina R.I.B,
která tak nahradí dosavadní
kapelu Arest. „Budou tu hrát
i na hodové zábavě a na Konicku na ně chodí hodně lidí, jsou
tam stěžejní kapelou,“ vysvětlil
hlavní organizátor turnaje Martin Ošťádal.
Generálním partnerem víkendové
akce s téměř dvacetiletou tradicí

se stal Pivovar Černá Hora, v areálu se bude nonstop vydávat teplé
jídlo a občerstvení. „Ubytování si
zajišťuje každý tým samostatně,
po dohodě s pořadateli lze stanovat přímo v areálu v bezprostřední
blízkosti fotbalového hřiště. Navíc se účastníci turnaje mohou
těšit na páteční večer, kdy se na
hřišti uskuteční taneční zábava.
Letos opět vystoupí živá rocková
kapela“, zmínil.
Uzávěrka přihlášek je 27. června 2014, týmy se mohou hlásit
na kontaktní adrese Martin
Ošťádal, Krumsín 211, 798 03
Plumlov, na telefonním čísle
+420 774 825 285, případně
na e-mailu:
hana.cup@seznam.cz .
Startovné činí 1 000 korun.
„Nejpozději týden před začátkem turnaje dají pořadatelé
k dispozici hrací listinu s vylosovanými skupinami a přesným
začátkem jednotlivých utkání. Veškeré informace budou
k dispozici na internetových
stránkách www.hanacup.cz,
které jsou denně aktualizovány,“ upozornil hlavní organizátor.

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Atraktivní derby na závěr I.B třídy mohlo nabídnout dvouciferný počet branek, nakonec padlo jen po jedné na každé straně

V KOSTELCI NA HANÉ MĚLY VRCHOSLAVICE NA VÍC NEŽ JEDEN BOD
S dresem domácího klubu se loučili Marek Začal, Jan Walter i Lukáš Menšík, končí rovněž kouč Petr Walter

Kostelec na Hané/jim

T

ěsně před zápasem se domácí klub slavnostně rozloučil s Markem Začalem, jenž
patřil od roku 2010 k pilířům
sestavy a uprostřed obrany
nejen inkasovaným gólům
zabraňoval a celou defenzivu
dirigoval, navíc výrazně hrozil
při útočných standardních situacích. Na odchodu do Určic
je navíc jeho kolega ze středu obrany Jan Walter, podle
prezidenta oddílu Stanislava
Píchala končí pravděpodobně
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kce střídala akci a při standardce z přibližně dvaceti
metrů se skokem k levé tyči
blýskl Menšík. K zakončení zpoza šestnáctky se dostal
i Pavel Horák mladší, jeho
bombu ale hlavou odvrátil
jeden z bránících hráčů. Neuspěl ani Holub, do jehož střely
z pravé strany zasáhl další
obránce a brankář už měl ulehčenou pozici.
a bezbrankového stavu se
přesto do šaten neodcházelo. Po faulu na Vařeku kopal Baláš přímák, jemuž se do
cesty postavila Spillerova ruka.
Následnou penaltu bezpečně
proměnil Aleš Móri.
ouze o zajímavé situace
nebyla ani po změně stran.
Po Poláškově tečované střele
ale i tentokrát poslal míč maxi- těsně vedle se hosté dostali jen
málně do pomyslného ragbyo- k rohovému kopu, na druhé stravého „háčka“, po rohu z levé ně se při Vařekově nájezdu na
strany to byl Zatloukal. Ani gólmana blýskl přesným skluteď ale osmatřicetiletý zálož- zem uvnitř šestnáctky Spiller.
ník neohrozil bránu. Dokázal A hostující bek svůj nešťastný
se ale prosadit v přesile proti moment ze závěru úvodní půle
čtyřem protihráčům.
ještě jednou napravil. Po rohu
arádní fotbalový moment z pravé strany se míče ujal
přišel na řadu jen minutu Spiller a napálil ho do sítě,
nato, Vařeka se nerozpakoval Lukáš Menšík se jen ohlédl.
rchoslavicím se prakticky
a opřel se do míče, Jurčík na
okamžitě naskytlo skóre
něj nedosáhl, ale zachránila

Fotbalistům Kostelce na Hané ani Sokola
Vrchoslavice již před vzájemným zápasem
o mnoho nešlo a jejich závěrečné utkání tohoto
ročníku I.B třídy Olomouckého KFS tomu plně
odpovídalo. Hrálo se v uvolněné atmosféře, nahoru-dolů, veliké šance se střídaly na obou stranách. Potvrdila se tak pověst hostí, že jejich zápasy bývají ofenzivním představením. Vždyť hned
v devíti z šestadvaceti případů nabídli šest a více
nastřílených i obdržených branek, jednou dokonce devět a o týden dříve osm při výhře 5:3
nad Horními Moštěnicemi. Diváci se tak ani zdaleka nenudili, přestože většina pokusů končila
mimo, a s těmi zbývajícími si zpravidla poradili
výteční gólmani. Závěrečné utkání sezóny tak
dopadlo pro oba regionální zástupce v nejnižší
krajské soutěži smírně.
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otočit, ale brzy dvaačtyřicetiletý Pavel Horák starší ve
spolupráci se čtyřicetiletým
Martinem Lacinou nastřádané
zkušenosti nepotvrdili. Sice se
dostali do úniku dva na jednoho a po vykombinování se
ocitl Horák uprostřed vápna
proti stojícímu gólmanovi, nezakončil ale přesně.
rakticky vzápětí našel centr z pravé strany na zadní
tyči číhajícího Holuba, ten
ale rozvlnil síť z vnější strany.
Ani domácí se ale nevzdávali. Nejprve Synek v nouzi od
autové čáry z více než třiceti
metrů vyzkoušel Jurčíkovu
pozornost, poté před Vařekou
podklouzl obránce a domácí
útočník měl otevřenou dálnici
do šestnáctky. Možnosti ale
nevyužil a vypálil hodně nad.
líže skórování tak byl Vyhlídal po proniknutí z pra-
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vé strany. Přes obránce mířil
dobře na vzdálenější tyč, Jurčík byl ale na místě a dorážka
se kvůli útočnému faulu nekonala. Hosté se ale nenechali
zahanbit. Horák starší po přihrávce zleva netrefil míč ideálně a z nadějné pozice uvnitř
vápna netrefil bránu, při brejku v samotném závěru střílel
z druhé vlny nabíhající Lukáš
Zatloukal, jeho pokus ale odrazil vracející se kostelecký
bek.
omácí tak ani v derniéře, celkem počtvrté
v řadě, nezvítězili a naposledy
se radovali v polovině května
proti Pivínu. Hosté naopak po
půldruhém měsíci dokázali
na soupeřově hřišti bodovat.
V konečném zúčtování to byla
pro Vrchoslavice teprve druhá
remíza, pro Kostelec na Hané
naopak hned osmá.
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I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“ - 26. KOLO

TJ FC Kostelec na Hané:
trenér:
PETR WALTER

Branky:
B
ranky: 44. Móri z penalty - 67. Spiller
Baláš

L. Menšík

Závodský
J. Walter
J. Zatloukal

Střely
branku:
St
S
řely na bra
Střely
S řely mimo branku:
St
b
Rohové
R hové kopy:
Ro
kopy

Synek

8:7
5:10
1:4

Rozhodčí:
R zhodčí: Sigmund
Ro
S
- Oulehla,
Svačina
S
Sv

T. Menšík
Vyhlídal
Móri

ŽK:
Ž : 39. Móri
ŽK
Mór (K)

Vařeka
Chytil

Diváků:
D váků: 40
Di

Holub
P.. H
P
Ho
Horák
o
ml.
P. Horák st.

 11. Pavel Horák mladší dostal míč mezi obránci a z levé strany se ocitl
sám před brankářem, přízemní střelou ale domácí bránu netrefil.
 18. Aleš Holub se ocitl na okraji šestnáctky sám a s míčem na kopačce,
jenže vystřelil jen vysoko nad.
 21. Po rohu z levé strany propadl míč mezi čtyřmi hráči až k Zatloukalovi,
ten ale hlavou míč jen lízl a neumístil do brány.
 22. Michal Vařeka napálil míč z levé strany a rozezvučel bližší tyč, jen
centimetry chyběly k vymetení horního růžku.
 44. GÓL DO ŠATNY. Unikajícího Vařeku poslal na trávník Jiříček,
exekuce přímého kopu z levé strany se poblíž vápna ujal Baláš a Kostelci
opět přinesla radost standardní situace. Centr levého obránce domácích totiž
skončil na Spillerově ruce a o penaltě nebylo pochyb. Míč si na puntík postavil Aleš Móri a přízemní střelou k pravé Jurčíkově tyči bezpečně poslal míč
za brankovou čáru, ačkoliv hostující gólman správně vystihl stranu – 1:0.
 64. Rychlonohý Vařeka se řítil na hostující bránu, uvnitř vápna ho ale
úspěšným skluzem odzbrojil Spiller.
 67. VYROVNÁNO. Holubovu střelu po zasekávačce gólman vyrazil
na roh, z něj se prosadil Spiller, když zůstal uvnitř vápna nehlídaný a volný
míč pohodlně poslal do sítě – 1:1.
 69. Hosté šli dva na jednoho, Pavel Horák starší přihrál Lacinovi, ten mu
na hraně šestnáctky vrátil, akce velezkušených hráčů ale skončila jen střelou
těsně mimo.
 73. Lacina po zatažení na levé straně přihrál na střed Horákovi st., ten
vypálil slabě a kousek vedle vzdálenější tyče.
 83. Rozhodnout mohl Vyhlídal, po průniku zprava vypálil na zadní tyč,
gólman byl ale na místě a jeho pokus vyrazil.
zaznamenal Jiří Možný

Vyrovnaný souboj. Oba týmy se spoléhaly především na hru po
zemi. Díky ní a standardkám se bylo stále na co koukat.
Foto: Jiří Možný

PETR WALTER – TJ FC Kostelec na Hané:

„Byl to zápas, který měl všechny znaky posledního utkání sezony. Chvílemi mi to připadalo jako pouťáček, přáteláček a pro nás
je škoda, že jsme to nedokázali dovést do vítězného konce. Po
prvním poločase jsme vedli, na druhou stranu musím uznat, že
oni byli fotbalovější, měli daleko větší držení míče, takže remíza
je spravedlivá. Hosté měli daleko větší šance, ale nedokázali je
proměnit. Také jsme měli něco, ale zápas asi skončil spravedlivou remízou. Mužstvo potřebuje dva tři zkušené hráče, kteří si
mančaft dovedou ukočírovat během hry na hřišti. Bylo to markantně vidět, když nehrál Marek Začal, ostatní kluci jsou mladí,
nezkušení. Potenciál v mančaftu ale je a hráčům bych chtěl poděkovat za celé uplynulé dvě sezony, co jsem tady byl. Mohu jim
jen popřát hlavně úspěchy do další práce a ať se jim daří. Konečné jedenácté místo je z našeho pohledu málo a je to také jeden
z důvodů, proč končím. Byl to opravdu můj poslední zápas.“

ROMAN ŠMÍD - TJ Sokol Vrchoslavice 1946:

střídání: 53. Juračka za Chytila, 73. Božek za Baláše

ho tyč, kterou ostrá rána
dvaadvacetileté
kostelecké
rychlonožky
roLacina
zezvučela. Vzápětí se
do
zakončení
dostal
opět
Závodský, z úhlu ale ani
napodruhé Jurčíka dobře
míněnou střelou nepřekonal.
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L. Zatloukal

Jiříček
Š
Šm
Šmíd

Polášek

Novák
Jurčík

Spiller

TJ Sokol
Vrchoslavice
1946:

bez střídání
trenér: ROMAN ŠMÍD

DOKONALÝ POČIN
ZZDENĚK SPILLER
PILLER

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
Krajní obránce hostujícího celku byl u všeho
podstatného. Nejprve zasáhl uvnitř vápna rukou
do Balášova centru a pískala se penalta, z níž se
domácí dostali do vedení, ve druhém poločase se
naopak právě on postaral o vyrovnání. Třiatřicetiletý zadák si totiž naběhl do vápna na standardní situaci a volný míč uklidil z okolí penaltového
puntíku přesně do sítě. Při posledním soutěžním
utkání sezony 2013/2014 se tak dočkal své vůbec
první branky. A pro jeho Vrchoslavice to byl celkově jubilejní sedmdesátý zásah, takovému počtu se nemůže rovnat nikdo ze třinácti soupeřů
v „A“ skupině I.B třídy.

„Měli jsme jasně v držení míč, celou dobu jsme kontrolovali
hru, bohužel jsme si nevytvořili až tak stoprocentní šance. Ale
na druhou stranu jsme poslední zápas pojali jako odpočinkovou
dohrávku a nějak jsme to odehráli. Při neproměnění tutovek jsem
rostl, protože toto by se mělo dávat. Prostě jsme to pojali až moc
rekreačně a měli jsme dříve proměnit nějakou šanci. Pak by vývoj asi byl jiný. Na druhou stranu jsem ale rád, že se nikdo nezranil a letošní sezonu jsme ve zdraví dohráli. V jarní části jsme se
totiž po celou dobu potýkali s hráčským kádrem. Byli jsme oslabeni odchodem hráčů do Chropyně, k tomu zranění, práce a na
jaře jsme v podstatě celou dobu hráli jen v jedenácti. Myslím si
ale, že jsme na pohled předváděli krásnou kombinační hru, soupeře jsme víceméně přehrávali. I když góly nedáváme, protože
si s tím moc hrajeme a ještě tam profesorsky dáváme přihrávku.
Chceme to dát pomalu do prázdné brány a od toho se to odvíjí.“

Končící bek MAREK ZAČAL:
„V Kostelci mi vše vyhovovalo“
Kostelec na Hané - Po rovných
čtyřech sezonách se angažmá
Marka Začala (na snímku J.
Možného) v kosteleckém dresu
uchýlilo k závěru. Sedmatřicetiletý kmenový hráč Čechovic
musel závěr tohoto ročníku
kvůli zdravotním potížím vynechat a rozhodl se, že další starty
už v Kostelci na Hané nepřidá.
Absolutní konec s fotbalem ale
nepotvrdil, po doléčení všech
neduhů se třeba ještě k tomuto
sportu v roli hráče vrátí.
Jiří Možný
Jak budete na Kostelec
vzpomínat?
„Určitě v dobrém. Byly to krásně
strávené roky a dalo mi to něco
nového. Seznámil jsem se se
spoustou příjemných lidí a moc
rád budu na kostelecké angažmá
vzpomínat. Šel jsem tu původně
na jeden rok s Evženem Kučerou,
pak mě tu ale chytla atmosféra,
lidi, dobrá parta, velice hezké hřiště, dal se tu zahrát fotbal. Dohodli
jsme se, vše mi tu vyhovovalo
a byl jsem tady spokojen.“
Je váš konec opravdu definitivní?
„Nevím, jestli je to úplně definitivní, ale potřebuji se dát zdravotně
do pořádku, protože mám nějaké
problémy s kolenem a kyčlí, což
jsou stěžejní problémy pro fotbalistu. Co budu dál, to si momentálně netroufám říct.“
Takže hlavním důvodem
vašeho rozhodnutí je chatrné zdraví?

„De facto ano. Poslední tři zápasy jsem chtěl klukům pomoci,
a když jsem viděl, s čím do Brodku
u Přerova jeli, tak i kdybych tam
měl vaz přisponkovat, tak bych to
odehrál. Ale už to prostě nejde...“
Měl Kostelec na víc, než
hrát jen o udržení?
„Určitě měl na víc. Byly tu zápasy, které se zbytečně prohrály,
nebo remizovaly díky hrubým
chybám jednotlivců i tomu, jak
mančaft neplnil určité taktické
pokyny. Právě na taktické stránce
by měl Kostelec hodně zapracovat, aby hráči plnili to, co se po
nich chce.“
Po vašem konci v mužstvu
zůstanou prakticky jen
mladíci, jak se s tím vypořádají?
„Bude to pro kluky hodně těžké,
ale budou si to muset mezi sebou
uspořádat. Potřebovali by někoho zkušenějšího, kdo by je trochu postavil do latě a řekl jim, co
mají dělat, kam si na hřišti mají
stoupnout. Někteří to opravdu
potřebují.“

Fotbal
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Fotbalové zpravodajství

a další...

seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
30. kolo: Ústí - Velké Losiny 0:4 (0:3),
branky: Šinogl 2x,Linet (1 p.k.),Jenčke.
Troubky - Šternberk 0:5 (0:1), branky:
Jurečka 3x,Hlaváček,Kymlička. Litovel Kralice 1:0 (0:0), branky: Čep. KojetínKoválovice - Konice 1:0 (1:0), branky:
Bosák. Nové Sady - 1. HFK “B” 3:0
(2:0), branky: Navrátil,Maliňák,Blaha.
Kozlovice - Dolany 3:1 (1:0), branky:
Střelec,Král M.,Dohnal J. – Penc.
Medlov - Želatovice 7:1 (3:1),
branky: Novák 2x,Kloss,Vytřísal,Klos
P.,Skopal,Slavíček – Dlouhý.
1. Kozlovice
28 22 4 2 73:24 70
2. Nové Sady
28 19 6 3 74:33 63
3. Velké Losiny 28 14 6 8 65:47 48
4. 1. HFK ”B”
28 14 5 9 53:38 47
5. Šternberk
28 12 7 9 54:42 43
6. Kojetín
28 11 7 10 43:40 40
7. Litovel
28 11 4 13 39:56 37
8. Želatovice
28 11 4 13 49:56 37
9. Medlov
28 10 6 12 50:55 36
10.Konice
28 9 6 13 42:57 33
11.Hněvotín
28 9 4 15 49:52 31
12.Kralice
28 8 6 14 48:56 30
13.Troubky
28 8 4 16 42:82 28
14.Dolany
28 7 4 17 48:65 25
15. Ústí
28 4 9 15 36:62 21

Určice zakončily divizní ročník domácím debaklem
FC ELSEREMO Brumov
TJ Sokol Určice

12
9
9
9
9
8
9
8
8
6

2
3
3
2
2
4
1
4
2
1

8
10
10
11
11
10
12
10
12
15

54:31 38
54:55 30
38:41 30
33:38 29
30:35 29
43:57 28
50:55 28
32:39 28
40:48 26
42:73 19

I.B sk. „A“ muži:
26. kolo: Býškovice - Brodek u Př. 1:9
(1.2), branky: Juga – Navrátil 3x,Složil 2x,M
ádr,Pískovský,Němec,Stoklásek. Kostelec
- Vrchoslavice 1:1 (1:0), branky: Mori –
Spiller. Všechovice - Tovačov 2:1 (0:0),
branky: Kozák,Vávra - Tvrdý. KojetínKoválovice “B” - Radslavice 5:2 (1.1),
branky: Nguyen 2x,Janováč,Machů,Bělaška
– nehlášeno. Hor. Moštěnice - Nezamyslice
2:1 (1:0), branky: Čechák 2x – Lakomý M.
Pivín - Plumlov 1:1 (0:0), branky: Svozil
– Hladký. Lipová – Mostkovice 6:3 (1:1),
branky: Liška 2x,Valtr 2x,Růžička,Bross –
Šlambor,Kamenov,Pořízka.
1.Lipová
26 19 2 5 65:29 59
2.Mostkovice
26 13 4 9 55:41 43
3.Všechovice
26 13 3 10 51:50 42
4.Vrchoslavice 26 13 2 11 71:52 41
5.Plumlov
26 12 5 9 47:54 41
6.Radslavice
26 12 4 10 36:37 40
7.Kojetín
26 11 5 10 50:43 38
8.Pivín
26 11 4 11 50:48 37
9.Tovačov
26 8 10 8 40:36 34
10.Hor. Moštěnice 26 11 1 14 39:49 34
11.Kostelec
26 8 8 10 40:38 32
12.Brodek u Př. 26 9 4 13 51:49 31
13.Býškovice
26 9 3 14 45:72 30
14.Nezamyslice 26 4 3 19 32:74 15

Sestava Určic:
Nejezchleb – Javořík, Skopalík, Vaněk, Ján (60. Pekař) – Bokůvka (52.
T. Zapletal), Svozil (55. Schön), Hochman – Halouzka (65. Pavel), Los,
Haluza (68. Bednář). Trenér: Evžen Kučera.

2013/2014, to si mohou přát fotbalisté, funkcionáři i fanoušci

Určice, Prostějov/jim – Co nejdříve zapomenout na závěr sezony

jenž zastoupil hlavního kouče slali do hry i čerstvé síly včetně
Evžena Kučeru, který nebyl k za- odchovance Michala Pavla, dloustižení.
ho se ale trefovali pouze hosté.
Krátce před koncem to tak bylo
již 0:5, alespoň o drobnou korekci se vzápětí postaral střídající Jan
Bednář. Právě on a Martin Schön
tak neprožili vydařenou sezonu,
Hosté bojovali maximálně o umís- na podzim se trápili v Konici na
tění v horní polovině tabulky a za chvostu krajského přeboru, na jaře
první poločas uštědřili svému hos- zažili divizní pád až na konečné
titeli dva tvrdé údery. Nejprve se v desáté místo.
samotném úvodu střetnutí prosadil „Byla to už jen kosmetická změna,
Chovanec, stejný hráč pak v nasta- když jsme zakončili postupný útok.
veném čase zdvojnásobil vedení.
Šancí jsme ale měli mnohem víc,
Domácí nastoupili hned se třemi ale nedotáhli jsme to. Hned dvakrát
útočníky a během druhé půle po- jsme trefili břevno. Bohužel to teď

DIVIZE, sk. E

bylo strašné trápení,“ nechtěl se
Vláčil k utkání příliš vracet.
Z bitvy o první místo se tak nakonec málem staly nervy o záchranu, v konečném zúčtování
totiž Určice dělí pouhé tři body
od předposlední Karviné „B“.
Naopak napínavou bitvu nahoře
zvládl nejlépe Lískovec, jenž využil porážky rezervy Opavy ve
Slavičíně. Nejlepším týmem Olomouckého kraje ve čtvrté nejvyšší
soutěži se stala pátá Mohelnice,
Určice nakonec skončily v tomto
minisouboji druhé, když za sebou
nechaly dvanáctý Přerov, třinácté
Hranice i poslední Šumperk.

Kralice zakončily nepodařenou sezonu další porážkou
vrátil ze služební cesty v Německu. „Ondra byl handikepovaný, ale
odehrál to dobře, i když jsem tomu
tolik nevěřil. A klobouk dolů i před
Kubou. Kluci si celkově zaslouží
pochvalu za přístup, odevzdali maximum,“ ocenil je.
S celým týmem se zaměřil především na pečlivou defenzivu, to
se Kralicím po naprostou většinu
Olomouckého KFS zápasu dařilo. „Domácí měli v
první půli relativně více pološanOndřej Petržela navíc nastoupil cí, dvakrát trefili břevno, posílali
se zatejpovaným ramenem, Jakub nebezpečné centry zprava i zleva.
Vitásek jen pár hodin poté, co se Byli techničtější, škoda že nám ale
fotbalistu z ‚béčka‘ a musel jsem
improvizovat,“ poukázal Gottwald
na to, že kvůli trenérským povinnostem mu chyběli Neoral i Vybíhal, Jamricha vyřadilo studium,
Dostála dovolená, Šína nemoc.

Přebor

nevyšel některý z brejků,“ popisoval střetnutí.
Jediná branka padla až na počátku
(0:0)
poslední desetiminutovky po přihrávce do šestnáctky, několika odrazech a propálení všeho ze třinácti
Rozhodčí: Slota – Silný, Lakomý.
metrů. „Ihned poté jsme vystřídali,
už jsme ale neměli dostatek sil,
Sestava Kralic:
hodně jsme se naběhali předchoKrejčí – Vitásek, Martinka, O. Petržela, Kopečný – Prokop, Z. Petrzím bráněním. Druhý poločas byl
žela (81. Troneček), Nečas, Novotný – Cibulka, Lehký.
přitom dlouho bez šancí, pak jsme
Trenér: Petr Gottwald.
ale okénko udělali,“ zmínil.
Kralice tak zakončily ročník s
osmi výhrami, šesti remízami a je zařadilo na konečné dvanácté tě v dubnu atakovaly, zaostaly o
čtrnácti porážkami, třicet bodů místo. Za třetím místem, které ješ- plných osmnáct bodů.

1:0

TJ Tatran Litovel
FC Kralice na Hané

I.A třída: Čechovice se rozloučily
výhrou, Klenovice neprohrály
Prostějovsko/jim - Jediné dva body ztratily za celou jarní část fotbalisté Klenovic na Hané. Vládce
„B“ skupiny I.A třídy Olomouckého KFS zvládl prvních devět utkání tohoto kalendářního roku vítězně
a jediné zakolísání přišlo až na úplný závěr proti
Hranicím „B“. Domácí vedli nad postupujícím do
krajského přeboru již 3:1 a 4:2, hosté se ale nevzdali a v posledních minutách vybojovali aspoň remízu.
Spokojeni mohou být i v Čechovicích, které se po
měsíci a půl dočkali tří bodů. Po třech porážkách,
jedné remíze a dvou volných víkendech to přišlo
v neděli na domácím trávníku proti Beňovu. Díky
tomu se tak Čechovice posunuly na šesté místo a
zakončily sezonu v lepší polovině, jen bod od čtvrté
Náměště na Hané.
SK Hranice „B“
TJ Sokol Klenovice na Hané
4:4 (2:1)
Branky Klenovic: Klimeš 2, Rozehnal, Pytela. Rozhodčí: Sigmund –
Oulehla, Navrátil. Sestava Klenovic: Polák – Smékal (86. Odložil),
Lakomý, T. Cetkovský, Liška – R.
Cetkovský (52. Pytela), Rozehnal,
Šlézar, Klimeš – Borovský, Všianský. Trenér: Petr Navrátil.
Hodnocení trenéra Klenovic
Petra Navrátila:
„Pojali jsme to jako tréninkový

zápas. Sice jsme dvakrát trefili
břevno a jednou tyčku, kluci to
už ale vypustili. Do utkání jsme
šli navíc bez rozcvičky, protože
se část týmu kvůli zácpě zdržela na dálnici a čekalo se na ně.
Cílem bylo zejména nezranit se,
to se nám podařilo. Vedli jsme
jedna nula, pak nastalo uspokojení, legrácky ze soupeře, bago.
Domácí ovšem měli běhavé
mladíky a podařilo se jim otočit
až na jedna tři, Rozehnal deset
minut před koncem snížil, po
další chybě obrany jsme ale dostali čtvrtou branku a musel jsem

30. kolo: HFK Třebíč - 1. FC Slovácko B 0:1 (0:1). Branka: 6. Sadílek
. Diváci: 130 * Mikulovice - SFC Opava 0:2 (0:0). Branky: 74. vlastní,
87. Schaffartzik. Diváci: nehlášeno * Slavia Orlová - HFK Olomouc 3:0
(2:0). Branky: 4. Klimas, 15. Kopel, 73. Urban. Diváci: 42 * HS Kroměříž - Fastav Zlín B 4:2 (3:1). Branky: 23. Da Silva, 28. Krolop, 45+2.
Da Silva, 47. Gomola – 22. Kurtin, 68. Kurtin. Diváci: 350 * Sigma Olomouc B - FC Hlučín 2:0 (2:0). Branky: 4. a 39. Schmidt. Diváci: 80 *
SK Uničov - Sulko Zábřeh 1:2 (0:1). Branky: 72. Richter – 6. Bačík, 68.
Bačík. Diváci: 157 * MSK Břeclav - 1.SK Prostějov 0:2 (0:2). Branky:
30. Soušek, 41. Šteigl. Diváci: 105 * Žďár n.Sázavou - Spartak Hulín
3:4 (0:2). Branky a diváci: nehlášeno.

30. kolo: Hranice - Viktorie Přerov 0:1 (0:1), Val. Meziříčí - MFK Karviná B
0:5 (0:2), Dolní Benešov - MFK Havířov 5:4 (2:2), Slavičín - SFC Opava B
4:1 (1:1), Loko Petrovice - Lískovec 1:2 (1:0), V. Otrokovice - Nový Jičín 2:0
(1:0), Určice - Brumov 1:5 (0:2), FK Šumperk - Mohelnice 0:2 (0:1).

zvýšit hlas. Buďme rádi za bod,
díky brankám Klimeše a Pytely
ze samotného závěru jsme na jaře
neprohráli.“

TJ Sokol Čechovice
FC Beňov
3:0 (2:0)


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

Mužstvo
Slezský FC Opava
SK Sigma Olomouc B
1.SK Prostějov
SK Spartak Hulín
SK Sulko-Zábřeh
Horácký FK Třebíč
1.FC Slovácko B
FK Slavia Orlová-Lutyně
SK Uničov
1.HFK Olomouc
FC Hlučín
FK Mikulovice
FC Fastav Zlín B
SK Hanácká Slavia Kroměříž
MSK Břeclav
FC Žďas Žďár n.Sázavou

Branky: Kolečkář, Jahl, Machynek. Rozhodčí: Dömisch – Januš, Krpec. Sestava Čechovic:
Piták – Spálovský, Vlach, Vinklárek, Chmelík – Machynek,
Kolečkář, Zacpal, Klváček (65. Prostějovsko/jim – Konečnou podoMach) – Otratický (55. Varga), bu postupujících a sestupujících teprve v tomto týdnu potvrdí příslušJahl. Trenér: Milan Nekuda.
né fotbalové svazy, přesto je již nyní
o několika přesunech rozhodnuto.
Hodnocení trenéra Čechovic
Haná Prostějov se po odhlášení z I.A
Milana Nekudy:
„Celý zápas jsme byli jasně lepší třídy rozhodla nezkoušet své štěstí
a rozloučili jsme se vítězně. Od v nižší krajské soutěži, ale rovnou
první minuty to bylo jednoznačné se přihlásila do okresního přeboru.
střetnutí a klidně to mohlo skon- Uvolněné místo v I.B třídě tak za
čit i deset jedna...(úsměv) Hráli poplatek zaplní druhý tým II. třídy
jsme velice dobře, výkonem jsme OFS Prostějov TJ Sokol Protivanov.
navázali na zápas s Klenovicemi. „Rozhodli jsme se zrušit 'B'-tým a naše
Kombinovali jsme a dostali jsme 'áčko' přihlásíme do okresu. Cílem je
se do dalších osmi devíti vylože- sestavit kvalitní tým, pokud by ale o něných šancí, prostě jsme je přeje- koho z našich hráčů byl zájem ve vyšší
li. Měli jsme šanci za šancí, jen soutěži, nebudeme mu bránit. Nicméprostě nedáváme tolik gólů. Sou- ně vrací se k nám všichni z hostování a
peř těží hlavně z domácího pro- nemám hlášeny žádné odchody. Spíše
středí, nemá tak pohyblivé hráče, se rýsují nějaké příchody,“ prozradil
naopak my jsme pravým opakem Večerníku hrající předseda prostějova byli jsme velice běhaví. Z klu- ské Hané Daniel Kolář.
ků to prostě spadlo a hráli velice Až do poslední chvíle se podle něj
oddíl rozhodoval, které soutěži dát
dobře.“
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KONEČNÁ tabulka

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

Mužstvo
TJ Sokol Lískovec
Slezský FC Opava B
FC TVD Slavičín
FC MSA Dolní Benešov
FK Mohelnice
MFK Havířov
Lokomotiva Petrovice
FC Elseremo Brumov
FK Nový Jičín
Sokol Určice
FC Viktoria Otrokovice
1.FC Viktorie Přerov
SK Hranice
Valašské Meziříčí
MFK OKD Karviná B
FK SAN-JV Šumperk

VÍME PRVNÍ

HANÁ JDE DO OKRESU, PROTIVANOV DO I.B TŘÍDY
přednost, nakonec zvítězil okres.
„Cílem je trochu to restartovat a dostat novou chuť do fotbalu. Chceme
se pohybovat nahoře, zejména však,
aby nás fotbal bavil,“ představil ambice v sezoně 2014/2015.
Tímto se navíc uvolnilo jedno místo
pro jiný okresní tým ve vyšší soutěži,
což Večerníku potvrdil sekretář OFS
Prostějov Pavel Peřina. Na řadě je
druhý tým II. třídy Sokol Protivanov,
jenž této možnosti rád využije a po
roce se stejně jako Jesenec vrátí zpět
do I.B třídy. „Jestli je to pravda, tak
bychom opět chtěli výš a ideálně
do 'B' skupiny, která se hraje kolem
Olomouce, tam to máme blíže než
na Přerovsko,“ radoval se předseda
klubu Antonín Krátký.
Jediným zklamáním pro něj bylo,
že to není zadarmo, ale za desetitisícový poplatek. „Museli jsme na
to sehnat peníze a moc tomu nerozumím. Je na to nárok pro doplnění

soutěže a přijde mi to jako dost velká
částka,“ sdělil s tím, že žádné posilování z cizích oddílů není v plánu,
dojde naopak na využití vlastních
dorostenců.
Otázkou ale stále zůstává, jaká bude
podoba okresních soutěží v nové
sezoně. O tom se rozhodne až podle
počtu přihlášek, pokud se jich totiž
sejde méně než třiačtyřicet, zůstane
stejné schéma jako letos, v opačném
případě zanikne IV. třída a vzniknou
tři skupiny III. třídy.
„Uzávěrka přihlášek je v úterý sedmnáctého června, do té doby nebude
jasno. Na devětadevadesát procent
končí Zdětín 'B' a otázkou zůstává
budoucnost Nezamyslic 'B' a Otaslavic 'B',“ poukázal na další možný
úbytek předseda okresní STK Roman Minx. Podle prezidenta Kostelce na Hané Stanislava Píchala je
naopak pravděpodobný návrat kosteleckého „B“-týmu zpět na scénu.

desát na třicet, chválím kluky, jak
to odbojovali a nahrávali si, zahráli
jsme si s chutí a byla radost se na
to dívat. Kombinovali jsme, dostávali jsme se do zakončení, Hladký
s Gryglákem trefili tyčku. Všem
chci poděkovat, nevěděl jsem, že
je až tolik přejedeme. Bohužel je to
boj s větrnými mlýny a nedivím se,
že si lidé tolik stěžují na Lipovou
a Pivín, z vyrovnání jsem hodně
zklamaný a frustrovaný. Domácí mohou být rádi za bod, hrozili
jen občasnými protiútoky, ale byli
jsme potrestaní za obyčejný souboj. Rozhodčí stál na polovině
hřiště a ukázal na pokutový kop.“

Lakomý penaltu. Měli jsme dvě
tři další šance, třeba Ruda Návrat
se ocitl před brankářem, ale naopak jsme sami gól dostali. Opět
po standardní situaci a odraženém
míči. Do šancí se v posledních pěti
zápasech dostáváme, ale bohužel
úspěšnost není dobrá. Domácí se
dostali jen ke standardkám, mohu
kluky pochválit za bojovnost a
zlepšení hry směrem dopředu.“

Konice neproměnila šance a v závěru ztratila i remízu I.B třída: Lipová neztratila ani bod, vyhrál také Hvozd
1:0

FK Slavoj Kojetín
Sokol Konice

(0:0)

Rozhodčí: Knoll st., – Svozil, Dokoupil.

Sestava Konice:
Rec – Burget, Řehák, Růžička, Jurník - Václavek, T. Sedláček, Vogl,
F. Drešr - Antl, Vydržel. Trenér: Roman Jedlička.

Kojetín, Prostějov/jim – Útok
na osmou pozici fotbalistům

Konice nevyšel. Na závěr sezony sice nepodali v Kojetíně

špatný výkon a k bezchybné
defenzivě přidávali nebezpečné
protiútoky, nakonec se ale jednoho zaváhání nevyvarovali, a
právě po něm docílili domácí
jediné branky v utkání. Hosté
tak skončili celkově desátí, ale s
pohodlným náskokem dvanácti
bodů na sestupující Ústí.
„Byl to zápas, kde již o mnoho nešlo.
Oba jsme sice chtěli vyhrát, ale výrazný vliv na tabulku to již nemělo. I
tak se ale hrál celkem dobrý zápas,“
nebral porážku přehnaně vážně hrající asistent Konice Radek Řehák.

tak kvalitní. V osmasedmdesáté
minutě jsme se ale dopustili individuální chyby, jejich nejzkušenější hráč se dostal za naši obranu
a ukázal jim, jak to měli provést,“
popsal Řehák rozhodující momenty.
Hostů navíc bylo pouze jedenáct
a nemohli ani jednou střídat, za
Olomouckého KFS stavu
0:1 už neměli v posledních
minutách na vyrovnání. „Kdy„Třikrát jsme si vytvořili stopro- bychom vedli 2:0, tak bychom
centní šance, ale brankář nás vy- zřejmě vyhráli, oni ale na rozdíl
chytal. Soustředili jsme se hlavně od nás hned první šanci dali. Nedá
na defenzivu, soupeř ale nebyl až se nic dělat, spokojeni ale být mů-

Jeho tým mohl poslat do vedení
dvakrát uzdravený Antl a jednou
Vydržel, své nájezdy ale neproměnili a v posledních dvou utkáních
tak dali Koničtí jen jednu branku.

Přebor

žeme, zachránilo se to velice brzy
po nepovedeném podzimu,“ těšilo Řeháka splnění hlavního cíle.
Stejně jako zapracování mladých
hráčů, kteří nezklamali.
Konice se tak i se třetí nejhorší
ofenzivou dokázala propracovat ke středu tabulky a jen čtyři
body jí chyběly na sedmé Želatovice, tři body za sebou pak nechaly regionálního rivala z Kralic
na Hané. Od příštího ročníku se
navíc mohou těšit na další okresní
derby – proti postupujícím Klenovicím na Hané.

Kostelečanky se s koučem Mertou rozloučily zdoláním suveréna

Kohoutovice, Medlánky, Prostějov/jim - Celých dvacet zápasů si musely fotbalistky Medlánek počkat, než najdou svého
přemožitele. Stalo se tak až ve
vůbec posledním utkání celého
Oblastního přeboru Blanenska
a o jejich jedinou porážku se
postaraly fotbalistky Kostelce
na Hané. Ty sice o den dříve
jen remizovaly v Kohoutovicích
0:0, vůbec poslední utkání Petra
I.B sk. „B“ muži:
Merty na lavičce Kostelečanek
26. kolo: Lesnice - Lutín 2:0 ale zpestřily výhrou 4:3.
(1:0), branky: Dvořák 2x. Babi- „Byl to úplně fantastický zápas,
ce - Maletín 5:10 (1:4), branky: který měl vše. Byl velice kvalitní
Dušek R. 3x,Seifried,Niessner se šancemi na obou stranách, záM.
–
Beran
2x,Havlík pletkou, spornými situacemi i str2x,Nevrlý,Michalčák M.,Michalčák hujícím závěrem. Musím holkám
L.,Novotný,Bittner,Havlíček. velice poděkovat, nebylo to snadVelký Týnec - Hvozd 0:1 (0:1), né, ale morálně to zvládly. Byl to

branky: Muzikant M. Zvole –
Červenka 11:0 (6:0), branky:
Nejedlý 4x,Ospálek J.2x,Roller
2x,Koruna,Dvorský,Ospálek
L.
Doloplazy - Haňovice 4:3 (2:3),
branky: Jurčík 3x,Zapářka P. –
Přikryl P.,Zavadil,Přidal. Dubicko
- Velká Bystřice 0:0. Kožušany
- Slavonín 0:3 (0:0), branky:
Korol,Semjon,Žáček.
1.Maletín
26 24 2 0 132:44 74
2.Slavonín
26 17 3 6 78:41 54
3.Doloplazy
26 17 2 7 70:56 53
4.Haňovice
26 12 5 9 71:57 41
5.Velká Bystřice 26 11 5 10 59:58 38
6.Velký Týnec
26 11 3 12 52:65 36
7.Hvozd
26 10 3 13 49:73 33
8.Dubicko
26 9 6 11 49:60 33
9.Lesnice
26 10 2 14 49:60 32
10.Lutín
26 8 6 12 57:49 30
11.Babice
26 9 2 15 65:81 29
12.Zvole
26 9 2 15 46:60 29

(0:2)

Branky: 86. Bednář – 3. a 45. Chovanec, 54. a 85 Školník, 73. Bartozel.
Rozhodčí: Petr – Kučerík, Sedláček. ŽK: Los – Miklas. Diváků: 126.

Litovel, Prostějov/jim – Šňůra
fotbalových Kralic bez vítězství
se na konci sezony krajského
přeboru natáhla na osm utkání.
I.A sk. „B“ muži:
Kouč Petr Gottwald se musel
30. kolo: Lipník - Bělotín 0:2
(0:0),
branky:
Vrána,Žerávek. obejít bez početného zástupu
Slatinice - Hlubočky 2:1 (0:0), hráčů, ale zbývající sestava dloubranky: Prucek,Pluháček – Dulin. ho držela nerozhodný výsledek,
Čechovice - Beňov 3:0 (2:0), branky: nakonec se ale domácí Litovel
Kolečkář,Jahl,Machynek. Štěpánov - jednou prosadila a ponechala si
Opatovice 0:0. Hranice “B” - Klenovice všechny tři body.
4:4 (1:1), branky: Vašek 2x,Bezděk 2x – „Nastoupili jsme v kombinované
sestavě a musel jsem zabudovat i
Rozehnal 2x,Šimek 2x.
1.Klenovice
22 17 2 3 57:27 53 jednoho hráče z ‚béčka‘, navíc na
2.Opatovice
22 13 4 5 61:35 43 lavičce jsem měl pouze jednoho
3.Bělotín
22
4.Náměšť na Hané 22
5.Štěpánov
22
6.Čechovice
22
7.Lipník
22
8.Hranice ”B”
22
9.Beňov
22
10.Dub nad Mor. 22
11.Slatinice
22
12.Hlubočky
22

1:5

U
Určic.
Závěrečných devět utkání
„A“-týmu ani trochu nevyšlo a po
výtečných
dvou třetinách divizní
v
soutěže přišel hrozivý konec. K
výsledku
jsou z toho dvě remízy
v
a hned sedm porážek, to vše při
skóre 9:22. Pevná defenziva se tak
rozpadla a plně to dokumentovala
l nedělní domácí porážka 1:5 s
Brumovem.
B
„Výsledek je tragický, ale herní
projev
až tak špatný nebyl. Ještě
p
že
ž už je ale konec sezony, chyby
nás
n strašně srážely a co jsme měli
proměnit,
to jsme neproměnili,“
p
hodnotil nelichotivý výsledek
určický asistent Miroslav Vláčil,

Výsledky DIVIZE sk. E

konečná tabulka



Víkend v číslech

Výsledkový servis msfl

13.Kožušany
14.Červenka

26 7 5 14 52:72 26
26 4 2 20 46:99 14

Krajský přebor starší dorost
26. kolo: Nové Sady - Konice 9:1
(8:0), branky: Horák 5x,Novotný
3x,Ministr – Vévoda. KMK Zubr
Přerov - Čechovice 5:1 (3:1),
branky: Goldemund 2x,Michálek
2x,Hradilík – nehlášeno. Velký Týnec - Opatovice 2:1 (1:0), branky:
Grofek,Verner – Rolinc. Určice Černovír 6:1 (2:0), branky: Pavel
3x,Zapletal,Voráč,Trajer - Janák. Velké Losiny - Kostelec 3:5 (2:2),
branky: Schelle,Kobza,Bureš O.
– Picek 2x,Jergl,Bureš,Žídek. Šternberk - Litovel 5:1 (4:0), branky:
Sláma,Vaněk,Tomášek,Knob,Berka
– nehl. Nemilany - Hlubočky 9:4
(5 : 3), branky: Herník 3x,Zdařil

nejlepší zápas, u něhož jsem byl,“
skládal Merta hráčkám poklonu.
Bonbónek celé sezony zahájila již
ve dvanácté minutě Klára Knápková parádní ranou z pětadvaceti
metrů do pravé šibenice, domácí
hráčky ale dokázaly stav po půlhodině otočit. Nejprve z pár metrů
dorazily střelu mířící do břevna,
poté se hostům nepodařilo zahrát
ofsajd systém a po dlouhém míči
za obranu následoval proměněný
brejk.
„Utkání ale otočila Tomešová.
Nejprve z dvaceti metrů přelobovala gólmanku, poté za stavu 2:3
opět vystřelila zpoza vápna a tři
minuty před koncem po přihrávce Barči Adamové propálila vše,“
popsal kostelecké branky z druhé
půle.

2x,Svátek O.,Janeček,Lorenc,Hořava
– Válek,Šertler,Dočkal,Jirák.
1.Čechovice
26 23 0 3 125:36 69
2.Šternberk
26 21 3 2 97:32 66
3.Nemilany
26 16 1 9 102:59 49
4.Černovír
26 14 3 9 70:46 45
5.Určice
26 13 2 11 67:54 41
6.Opatovice
26 11 3 12 87:81 36
7.Kostelec
26 11 3 12 76:83 36
8.Hlubočky
26 11 2 13 68:79 35
9.KMK Zubr Přerov 26 10 5 11 54:52 35
10.Velký Týnec 26 9 4 13 53:73 31
11.Konice
26 8 2 16 56:106 26
12.Nové Sady
26 7 3 16 61:89 24
13.Velké Losiny 26 6 2 18 42:102 20
14.Litovel
26 5 1 20 44:110 16
Krajská soutěž skupina “B”- dorost
25. kolo: Němčice nad H. - Želatovice 1:0 (0:0), branky: Vlach. Protivanov - Doloplazy 2:1 (2:0), branky:
Musil,Pliska – Dočkal. Šternberk

A hostujícímu týmu se podařilo
zvládnout i těžký moment, kdy se
nejprve po faulu právě na Tomešovou nepískala penalta, krátce poté
si domácí z pokutového kopu vrátili
vedení na 3:2.
„Na Lucku to byl jasný faul zezadu
a stoprocentní penalta, už natahovala
ke střele. Naopak při penaltě Medlánek vůbec nevíme, proč rozhodčí
pískal, údajně za žduchání. Otevřeli
jsme to tak na tři útočníky a hra vabank se nám vyplatila,“ radoval se
Merta.
I domácí se poté za nepříznivého
stavu 3:4 odhodlaly k výrazně ofenzivní hře, vyrovnat se jim už ale
nepovedlo. „Tlačily vše dopředu,
takže jsem Tomešovou trochu stáhl
a nasadil ji na osobní obranu jejich
nejlepší hráčky. Přesto se dostaly k

“B” - Lipník 1:2 (0:1), branky: nehlášeni. Chomoutov - Černovír “B” 3:2
(2:0), branky: Pírek,Ondrejka,Sázel
– Marta,vlastní. Náměšť na
Hané - Tovačov 7:4 (3:1), branky: Dostál 4x,Doležal 2x,Chorý –
Šemro,Košťálek,Hodina,Machálek.
Hor. Moštěnice - Hustopeče 1:1
(0:1), branky: Kopeček – Kolář A.
Brodek u Př. - Čechovice “B” 0:2
(0:1), branky: Němeček,Kravák L.
1.Němčice nad H. 26 24 1 1 92:15 73
2.Želatovice
26 23 1 2 132:31 70
3.Chomoutov
26 20 0 6 105:30 60
4.Doloplazy
26 14 3 9 80:60 45
5.Lipník
26 15 0 11 73:56 45
6.Protivanov
26 14 1 11 86:66 43
7.Náměšť na Hané 26 13 2 11 69:70 41
8.Čechovice “B“ 26 11 2 13 78:61 35
9.Brodek u Př.
26 10 2 14 76:86 32
10.Hustopeče
26 7 5 14 61:99 26

jedné velké šanci, ale v devadesáté
minutě nás Martina Křupková podržela. Mohla tak vypuknout naše
euforie,“ líčil.
Kostelečanky si tak spravily chuť
po sobotě, kdy se jim ani jednou
nepodařilo skórovat. „Měli jsme
sice více ze hry, Kohoutovice
ale měly dobře organizovanou
obranu a hrály jednoduše, nešlo
se tam dostat. Šance byly, navíc
jsme měli kopat penaltu po faulu
na Nikču Urbanovou,“ vracel se
k prvnímu víkendovému souboji.
Na druhé straně se vytáhla proti přímému kopu Křupková a z branky se
tak nemohl radovat ani jeden z týmů.
Ve výsledku si tak fotbalistky TJ
FC Kostelec na Hané pojistily druhé místo a dvacet inkasovaných
branek značí nejlepší defenzivu.

TJ Tatran Kohoutovice
TJ FC Kostelec na Hané
0:0
Sestava Kostelečanek: Křupková – Pitáková, Zapletalová,
Hrazdilová, Šimková – Knápková, Adamová, Waltrová, Urbanová – Vykopalová, Látalová.
Střídala: Václavková. Trenér:
Petr Merta.

11.Černovír “B“
12.Tovačov
13.Šternberk ‚“B“‘
14.Hor. Moštěnice

4.Mohelnice
5.Jeseník
6.Náměšť na Hané
7.Velké Losiny
8.Brodek u Př.
9.Želatovice
10.Nové Sady
11.Slatinice
12.Konice
13.Lipník
14.Nemilany

26
26
26
26

6
5
4
3

4
1
1
3

16 68:82
20 43:132
21 34:125
20 16:100

22
16
13
12

Krajský přebor - starší žáci
26. kolo: Mohelnice - Konice 4:3 (3:1), branky:
Pobucký 2x,Karas 2x – Majer,Bárta,Štugel.
Brodek u Př. - Velké Losiny 1:5 (1:2), branky:
Bundil – Žák 2x,Bartoník,Glohar,Černík.
Černovír - Zábřeh 3:3 (1:2), branky: Dočkal
2x,Plachetka – Jílek 2x,Němec. Slatinice Lipník 1:2 (0:2), branky: Kvapil – Vaculík
2x. Nové Sady - Jeseník 2:5 (1:4), branky:
Bittner,Pošusta – Janíček,Pospíšil,Weber,Zrník,
Brumovský. Nemilany - Náměšť na Hané 2:10
(1:6), branky: Wolf,Čapka – Konečný 3x,Elsner
2x,Kopřiva 2x,Havlíček,Srovnal,Malý.
1.Zábřeh
26 21 3 2 107:15 66
2.Čechovice
26 19 2 5 103:30 59
3.Černovír
26 17 5 4 84:34 56

FC Medlánky
TJ FC Kostelec na Hané
3:4 (2:1)
Branky Kostelečanek: 12. Knápková, 58., 80. a 87. Tomešová. Sestava Kostelečanek: Křupková –
Pitáková, Zapletalová, Hrazdilová,
Urbanová – Knápková, Hájková,
Adamová, Vykopalová – Tomešová, Waltrová. Trenér: Petr Merta.

Konečná tabulka okresního přeboru Blanenska:
1. Medlánky
2. Kostelec na Hané
3. Lažany
4. Kohoutovice
5. Ráječko
6. Drnovice
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18
17
14
14
10
7
6
6
6
6
2

20
20
20
20
20
20

18
13
9
8
6
0

1 7 102:49 55
3 6 103:30 54
5 7 84:46 47
2 10 72:65 44
4 12 77:77 34
2 17 38:99 23
3 17 43:97 21
3 17 25:96 21
2 18 42:95 20
2 18 49:86 20
1 23 36:146 7

Krajský přebor - mladší žáci

26. kolo: Mohelnice - Konice 4:2 (0:2),
branky: Brulík 2x,Bača,Pospíšil –
Ošlejšek,Kutra. Nové Sady - Jeseník 1:6
(1:3), branky: Opletal – Zrník 3x,Bouchal
2x,Cekuras. Slatinice - Lipník 2:6 (1:1),
branky: Menšík,Kalvoda – Vybíral 3x,Vrána
2x,Tihelka. Nemilany - Náměšť na Hané
1:14 (1:7), branky: Lehár – Mojžíš 5x,Nguyen

1
4
3
2
1
1

1
3
8
10
13
19

106:24
93:20
54:40
40:39
26:82
9:123

55
43
30
26
19
1

2x,Srovnal
2x,Vychodil,Vavřín,Bořuta,Tis
oň,Elsner. Brodek u Př. - Velké Losiny
4:4 (3:3), branky: Kocián 3x,Jurník – Luks
2x,Krmela,Glohar. Černovír - Zábřeh 4:6
(2:2), branky: Kuchyňa,Boyko,Streit,Janča –
Jílek 3x,Nádeníček 2x,Dušánek.
1.Jeseník
26 25 0 1 223:26 75
2.Čechovice
26 24 0 2 157:24 72
3.Zábřeh
26 21 1 4 133:48 64
4.Konice
26 17 0 9 110:76 51
5.Mohelnice
26 16 2 8 140:59 50
6.Želatovice
26 16 2 8 83:70 50
7.Černovír
26 13 2 11 101:91 41
8.Lipník
26 11 1 14 94:11034
9.Nové Sady
26 7 2 17 50:89 23
10.Náměšť na Hané 26 6 3 17 70:14321
11.Brodek u Př.
26 6 1 19 66:13119
12.Slatinice
26 6 0 20 59:12418
13.Velké Losiny
26 3 2 21 55:19311
14.Nemilany
26 3 0 23 32:189 9

Prostějovsko/jim – Po závěrečném kole „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS zavládla největší
radost v táboře SK Lipová. Domácí výběr si poradil i
s Mostkovicemi a ročník zakončil hned dvanácti výhrami v řadě. Díky šesti nastříleným brankám navíc
Lipovští na cestě do I.A třídy téměř dostihli i nejlépe zakončující Vrchoslavice a podpořili tak nejlepší
obranu soutěže. Mostkovicím ale i porážka stačila
k uhájení druhé pozice, do horní poloviny se ještě
dostaly čtvrté Vrchoslavice a pátý Plumlov, oba
se ve svých zápasech musely spokojit s remízou.
Naopak Pivín spadl až na osmé místo a Kostelec
skončil jedenáctý, o čtrnácté pozici Nezamyslic a
sestupu do okresního přeboru už bylo jasno dříve.
Do horní poloviny se vměstnal i Hvozd, ve skupině
„B“ se před Dubicko dostal díky závěrečné výhře.
SK Lipová
TJ Sokol Mostkovice
6:3 (1:1)
Branky: Valtr 2, Liška 2, Bros,
Růžička – Pořízka, Šlambor, J.
Kamenov ml. Rozhodčí: Ženožička – J. Dorušák, Sedláček.
Sestava Lipové: Števula – Barák (70. Růžička), Ohlídal (60.
Bross), Spáčil, Žilka – P. Koudelka, Z. Koudelka, Valtr, Takáč
– Liška, Burget. Trenér: Pavel
Růžička. Sestava Mostkovic:
Lukáš – Všetička (70. Kapounek),
P. Zapletal, Milar, V. Vojtíšek – R.
Hanák, Pořízka, M. Vojtíšek (80.
Škobrtal), Šlambor – J. Kamenov

Okresní přebor žáků
Dohrávané 19.kolo: Sokol Plumlov-Haná
Nezamyslice 3:4 (1:2), Hladký, Marek, Procházka Porupka 4.
24.kolo: FC Dobromilice-Sokol Bedihošť 10:0
(5:0), Svoboda 3, Domanský 2, Červenobrada 2,
Drnovský, Přecechtěl, Čmelová, Sokol Určice-Sokol
v Pivíně 6:3 (2:3), Jiskra Brodek u Konice-Haná
Prostějov 0:7 (1:1), FC Kralice-Sokol Plumlov 0:3
(0:2), Sokol Brodek u PV-FC Hvozd 6:0 (1:1), FC
Kostelec na Hané-Haná Nezamyslice 4:0 (2:0),
Volno-Sokol Protivanov 1:1 (1:1).
1.Haná Prostějov 24 22 1 1 138:26 67
2.Brodek u PV
24 20 0 4 152:22 60
3.Sokol v Pivíně
24 19 2 3 139:35 59
4.Sokol Určice
24 18 1 5 103:32 55
5.FC Kostelec n/H 24 14 2 8 103:37 44
6.Nezamyslice
24 13 1 10 113:50 40
7.Sokol Plumlov
24 13 1 10 70:49 40
8.FC Kralice
24 12 1 11 74:74 37

ších místech. Šampaňské jsme tak
museli vypít přímo z lahví (smích).
Hráli jsme ale v neděli, tak jsme
si to nemohli moc užít, oslavy se
vším všudy tedy vypuknou až v
pátek.“

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Podle výsledku to byl tenisový
zápas, ale s trvalou výhodou na
straně domácích. Šlo o poslední
utkání a už bylo rozhodnuto, tak
jsme si to chtěli užít, navíc jsme se
loučili s Petrem Zapletalem. Chtěli jsme uspět, ale nemohli jsme. V
první půli se střídaly šance na obou
stranách, ale my jsme je nedali a
oni jednu ano. Podařilo se nám v
poslední minutě vyrovnat na 1:1,
ale ve druhé půli jsme dostali z vymyšlené penalty na 2:1. Rozhodilo
nás to, nesoustředili jsme se na hru
a usnadnili jsme domácím další
ml. – Dadák (75. Chmelař). Tre- branky třemi velkými chybami.
nér: Jiří Kamenov st.
Dále jsme ale byli lepším týmem,
hrál se kvalitní fotbal a zrodil se
Hodnocení hrajícího trenéra
tento divoký výsledek. Gratuluji
Lipové Pavla Růžičky:
Lipové k postupu, příště se musí„V první půli jsme se dostali do me více koncentrovat na hru.“
vedení a měli jsme to potvrdit druhou brankou. Jenže nestalo se tak a
TJ Sokol v Pivíně
naopak jsme v pětačtyřicáté minutě
TJ Sokol Plumlov
dostali gól do šatny na 1:1. Druhý
1:1 (0:0)
poločas jsme si ale opravdu užili a Branky: Svozil z penalty – Hladký.
nasázeli jsme krásné góly po krás- Rozhodčí: Navrátil – OFS, OFS.
ných akcích. Co se týče penalty za Sestava Pivína: Filka – Martinec,
stavu 1:1, došlo tam ke kontaktu a Frýbort, Zbožínek – R. Švéda (46.
podle mě šlo o jasný faul. Po zá- Bartonák), Svozil, Vrba, Šišma –
pase jsme dostali krásný pohár, Tydlačka – Labounek (46. Fialka),
ale bohužel do něj nešlo nic nalít, Vláčilík. Trenér: Jaroslav Svozil st.
což jsem hned reklamoval na vyš- Sestava Plumlova: Simandl –

9.FC Dobromilice 24 6 2 16 37:88 20
10.Sokol Protivanov 24 3 3 18 18:129 12
11.Brodek u Konice 24 3 1 20 31:134 10
12.Sokol Bedihošť 24 3 0 21 30:210 9
13.FC Hvozd
24 1 3 20 29:151 6
Kanonýři: 59 - Hangurbadžo Alexandr (Haná
Prostějov), 55 - Hýbl František (Sokol v Pivíně), 48
- Typner Jan (Sokol Brodek u PV).

Okresní přebor mladších žáků
22. kolo: Sokol Klenovice-Sokol Otaslavice 7:3
(1:1), Sokol Čechovice-Sokol v Pivíně 0:5 (1:1), FK
Němčice-FK Výšovice 14:0 (1:1), FC Kralice-Sokol
Přemyslovice 2:7 (0:1), Sokol Brodek u PV-Sokol
Držovice 10:0 (1:1), Jiskra Brodek u Konice-Sokol
Určice 1:7 (1:1).
1.FK Němčice
22 18 2 2 135:22 56
2.Sokol v Pivíně
22 17 2 3 123:11 53
3.Brodek u PV
22 16 1 5 99:36 49
4.Sokol Čechovice 22 15 2 5 94:27 47
5.Sokol Klenovice 22 13 2 7 73:49 41

6.Přemyslovice
22 13 1 8 82:43 40
7.Brodek u Konice 22 10 0 12 54:70 30
8.Sokol Určice
22 8 3 11 67:63 27
9.FC Kralice
22 7 2 13 52:74 23
10.FK Výšovice
22 4 0 18 23:124 12
11.Sokol Otaslavice 22 3 1 18 34:121 10
12.Sokol Držovice 22 0 0 22 11:207 0
Kanonýři: 41 - Kopřiva Adam (FK Němčice), 39 Ježek Jan (Sokol v Pivíně), 38 - Rakáš Patrik (Sokol
Brodek u PV).

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

WWW.
OFSPROSTEJOV.CZ !

Bureš, Fabiánek, Kutný, Plajner
– Křupka, Zabloudil, Matula, Klváček – Frýbort (70. Gryglák), Hladký. Trenér: Pavel Voráč.

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Hráli jsme se silným soupeřem,
asi nejsilnějším, jakého jsme na
jaře potkali. Výsledná remíza je
tak pro nás vítězstvím. Věděli
jsme, že mají Matulu, Fabiánka a
Hladkého, proto jsme se zatáhli a
oni museli hrát do plných. Drželi
míč, my jsme se snažili chodit do
brejků, jenže dvakrát jsme sami na
brankáře nedali. Hosté trefili tyčku
a po chytré akci, přečíslení a střele
do prázdné brány se ujali vedení.
Dokázali jsme se ale zvednout,
Fialka dostal míč do běhu, došlo k
souboji ve vápně a byla z toho penalta. Já jsem ji z lavičky viděl jako
hodně přísnou, hráč mi ale říkal, že
byla. Hráčům Plumlova jsem se ale
po zápase omluvil, toto by se asi
pískat nemělo. Celkově náš výkon
odpovídá tréninkům, nepřistupovali jsme k hráčům a odpadli jsme
fyzicky. Jestli v tomto chtějí pokračovat, tak to bude špatné. Chválím
ale za bojovnost a Filka v bráně byl
vynikající.“

TJ Sokol Horní Moštěnice
TJ Haná Nezamyslice
2:1 (1:1)
Branky Nezamyslic: Mir. Lakomý. Rozhodčí: Lizna – Antoníček,
Menšík. Sestava Nezamyslic:
Buriánek – Machálek, Mich. Lakomý, Moler, Hájek – T. Přidal,
Návrat, Mir. Lakomý, V. Fialka
– Musil, Máj (85. Moravec). Trenér: Drahomír Crhan.

Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
„Vedli jsme hned od asi desáté
minuty, poté ještě šel Mirek LakoHodnocení trenéra Plumlova
mý sám na brankáře, ale netrefil a
Pavla Voráče:
Tomáš Přidal trefil z jedné dorážky
„Sudí vydřel Pivínu bod a pokuto- břevno. Pět minut před přestávkou
vý kop mi zkazil celé odpoledne. jsme ze standardky inkasovali na
Nevím, jestli v tom má nějakou 1:1, když jsme nedokázali pokrýt
roli Pivín, nebo to ten rozhodčí soupeře ve vápně, a hned v první
neumí, ale bylo to hrozné. Držení minutě druhé půle nedal Mirek
míče jsme ovládli poměrem sedm-

TJ Sokol Velký Týnec
FC Hvozd
0:1 (0:1)
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Přebor OFS Prostějov II.třída
30.kolo: Sokol Zdětín-Sokol Olšany - Nehlášeno,
Sokol Čechovice B-Smržice 2:3 (0:1), branky:
Prášil, Žídek - Komárek, Kuchař, Štěpánek, Sokol
Přemyslovice-Otinoves 3:3 (3:1), branky: Růžička
2, Tyl - Pavlinský 3, Sokol Určice B-Horní Štěpánov
6:1 (4:0), branky: Zapletal 3, Mohelník 2, Rozehnal
- Müler, FK Němčice-Sokol Držovice 1:3 (1:0),
branky: Olšanský - Fiferna, Preissler, Zahradníček,
Sokol Vrahovice-Sokol Otaslavice 6:5 (3:2), branky:
Dvořák 2, Studený 2, Mačkal, Tomeček - Gerneš 2, Liška
2, Ruszó, SK Jesenec-Haná Prostějov B 1:1 (1:0),
branky: Tichý - Ondráček, Sokol Protivanov-Sokol
Brodek u PV 3:1 (1:0), branky: Pospíšil 3 - Šimeček.
1. SK Jesenec
30 20 5 5 76:28 65
2. Sokol Protivanov 30 18 4 8 71:38 58
3. Otinoves
30 16 3 11 71:54 51
4. Sokol Olšany 29 15 4 10 50:47 49
5. Sokol Držovice 30 14 5 11 68:42 47
6. Sokol Vrahovice 30 14 5 11 77:62 47
7. Sokol Určice B 30 13 5 12 60:53 44
8. Brodek u PV 30 13 5 12 58:60 44
9. Smržice
30 12 4 14 68:86 40
10. Sokol Čechovice B 30 12 2 16 49:68 38
11. Horní Štěpánov 30 10 7 13 47:61 37
12. Sokol Zdětín 29 11 4 14 55:81 37
13. Přemyslovice 30 10 5 15 59:63 35
14. FK Němčice 30 9 6 15 42:50 33
15. Sokol Otaslavice 30 7 6 17 47:74 27
16. Haná Prostějov B 30 6 8 16 39:70 26
Kanonýři: 23 - Tichý Petr (SK Jesenec), 21 - Tichý Jiří
(SK Jesenec), 19 - Preisler David (Sokol Držovice).
III. třída
30.kolo: Sokol Zdětín B-FC Ptení 0:2 (1:1), Sokol
v Pivíně B-Sokol Bedihošť 4:6 (0:1), Jiskra Brodek
u Konice-Sokol Tištín 1:2 (0:2), Sokol Plumlov
B-Sokol Mostkovice B 3:3 (3:1), FK Vyšovice-Haná
Nezamyslice B 0:1 (0:1), FC Kralice B-Sokol Vicov
3:0 (1:0), Sokol Vrahovice B-FC Dobromilice 0:3 (0:1),
Skalka 2011-Pavlovice u Koj. 9:1 (6:1), Mlčoch 2,
Kaláb, Mašík, Merda, Mlčoch, Mráček, Mráček, Spisar
- Vincenec.
1. Skalka 2011
30 21 7 2 105:28 70
2. FC Kralice B 30 21 1 8 77:35 64
3. Sokol Tištín
30 20 3 7 94:44 63
4. FK Výšovice 30 16 5 9 75:43 53
5. FC Dobromilice 30 15 7 8 81:54 52
6. FC Ptení
30 15 4 11 61:50 49
7. Nezamyslice B 30 13 10 7 63:56 49
8. Sokol Vicov
30 13 5 12 57:46 44
9. Sokol v Pivíně B 30 11 8 11 55:52 41
10. Mostkovice B 30 9 8 13 55:65 35
11. Sokol Bedihošť 30 10 3 17 60:101 33
12. Brodek u Konice 30 9 4 17 60:73 31
13. Pavlovice u Koj. 30 8 7 15 49:74 31
14. Sokol Plumlov B 30 5 7 18 58:95 22
15. Sokol Vrahovice B 30 5 7 18 54:132 22
16. Sokol Zdětín B 30 4 4 22 33:89 16
Kanonýři: 30 - Konupka Lukáš (Sokol Tištín), 21 Sekanina Jan (FC Ptení), 20 - Koukal Kristián (FK
Výšovice).

Branka Hvozdu: M. Muzikant.
Rozhodčí: Kaňok – Vyroubal,
Petr. Sestava Hvozdu: Koutný
– O. Procházka, F. Bílý, Z. Poles,
V. Bílý (78. Béňa) – M. Muzikant,
Vánský, Dutszak, P. Grulich, P.
Muzikant – D. Grulich. Trenér:
IV. třída
Karel Procházka.
22. kolo: Sokol Přemyslovice-Sokol Ivaň 1:1 (1:1),
Želeč-Sokol Brodek u PV B 1:7 (1:1), Sokol Otaslavice
Hodnocení trenéra Hvozdu
B-Sokol Tvorovice 0:8 (1:1), Sokol Kladky-Biskupice
Karla Procházky:
8:1 (5:1), Volno-Morávia Doloplazy 1:1 (1:1), Sokol
„Byl to vyrovnaný zápas s mini- Protivanov B-Sokol Čechy pod Kosířem 2:3 (1:2).
mem šancí, rozhodla velice rychlá 1. Sokol Kladky 20 16 1 3 103:27 49
branka hned ze dvacáté sekundy
2. Sokol Protivanov B 20 14 2 4 67:33 44
po chybě jejich obrany. Jednalo se 3. Sokol Čechy p. K. 20 14 0 6 71:37 42
o slabší utkání, v záloze nás pře- 4. Brodek u PV B 20 11 5 4 65:43 38
tlačili, ale vítězství jsme uhájili. V 5. Morávia Doloplazy 20 9 2 9 67:60 29
samotném závěru šel ještě sám na 6. Sokol Tvorovice 20 9 1 10 61:80 28
brankáře střídající Béňa, ale nemířil 7. Sokol Ivaň
20 7 6 7 40:45 27
přesně.“
8. Biskupice
20 8 1 11 54:52 25
9. Přemyslovice 20 4 2 14 33:78 14
FC Kostelec na Hané
10. Otaslavice B 20 3 3 14 38:89 12
TJ Sokol Vrchoslavice
11. Želeč
20 3 1 16 26:81 10
1:1 (1:0)
Kanonýři: 23 - Jozek Jakub (Morávia Doloplazy), 19
reportáž najdete na straně 23 - Kolečkář Petr (Sokol Tvorovice), Navrátil Miloš (Sokol
Kladky), 16 - Křeček David (Sokol Kladky).

Aktuální novinky a změny
z klubů hledejte na

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

Okresní přebor dorostu
Nástavba - postup
6.kolo: Sokol Plumlov-Haná Nezamyslice 1:2 (0:1),
Sokol v Pivíně-Smržice 3:5 (1:1).
1. Smržice
6 6 0 0 53:19 42
2. Sokol v Pivíně 6 3 0 3 46:29 34
3. Haná Nezamyslice 6 2 1 3 40:18 31
4. Sokol Plumlov 6 0 1 5 39:25 22

Kanonýři: 3 - Bajer Dominik (Smržice), Bartoník Jan
(Sokol v Pivíně), 2 - Cetkovský Ondřej (Smržice), Doseděl
Patrik (Smržice), Hošek Lukáš (Sokol v Pivíně), Nezval
Robert (Smržice), Vaca Josef (Smržice), Vysloužil Martin
(Sokol Plumlov).

Okresní přebor dorostu
Nástavba - umístění 5. - 7. místo
1. FC Dobromilice 4 3 0 1 67:49 20
2. Sokol Přemyslovice 3 1 1 1 45:47 18
3. Sokol Držovice 3 0 1 2 22:125 1

Kanonýři: 7 - Otruba Ladislav, Selucký Dominik (oba FC
Dobromilice), 4 - Cita Radovan (Sokol Přemyslovice).

Hokej
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Hokejisté Prostějova získali další posilu a zahráli si první „přátelák“. Na trávě...

PŘIŠEL DAVID ROUPEC, NA ŘADĚ JSOU ÚTOČNÍCI „Kruh se pomalu uzavírá, čas už možná přišel,“
Michal Černý netrénoval, fanoušci ale mohou zůstat v klidu přiznal zkušený útočník Radek PROCHÁZKA

Po obsazení brankářské trojice se stále více rýsuje
i složení obranných řad Jestřábů. Počátkem minulého týdne se vedení LHK Jestřábi Prostějov podařilo dojednat roční hostování dvaadvacetiletého
Davida Roupce a sestava nyní po příchodu kmenového hráče Třince čítá devět beků. Hlavní pozornost prostějovských funkcionářů se tak nyní upíná
směrem k útočníkům. Zde se nejvíce skloňuje jméno Marka Indry a jeho možného setrvání na Hané,
nováčkem ve výběru pro prvoligový comeback by
se mohl stát i místní rodák Radek Procházka.
Prostějov/jim
Příchodem Roupce se Jestřábům
podařilo vyřešit hned několik problémů. Získali hráče s extraligovými zkušenostmi, navíc se jedná
o pátého hráče narozeného v roce
1992 či později a ještě k tomu jde
po Robinu Malém a Lubomíru Vosátkovi o třetího praváka.
„O Davida jsme hodně stáli, měli
jsme o něm jen dobré informace.
Má extraligové ambice a také
již nějaké zkušenosti, je potřeba
s ním ale dále pracovat,“ věří ve
šťastnou ruku sportovní manažer
Jestřábů Jiří Vykoukal. A podobně hodnotí novou tvář i hlavní
kouč Prostějova Tomáš Sršeň.

„Přípravu zvládá bez problémů
a měl by se stát jedním z našich
pilířů. To se ale ukáže až na ledě,“
těší se.
V uplynulém ročníku odehrál
Roupec v nejvyšší domácí
soutěži celkem patnáct utkání,
dalších pětatřicet jich přidal
v dresu prvoligového Havířova. U Slezanů se s bilancí +13
po základní části stal králem
této bilance, posbíral k tomu
i čtrnáct kanadských bodů. Někdejší mládežnický reprezentant,
jenž v dresu české „šestnáctky“,
„devatenáctky“ a „dvacítky“, sehrál celkem devět mezistátních
bitev, se tak po pár měsících opět
v jednom týmu setká s Lubomí-

Foto: www.hc-havirov.cz
rem Vosátkem a po Juraji Šimbochovi přichází do Prostějova
v krátkém intervalu druhý Ocelář.
„V extralize je ale celkem čtrnáct týmů a v kontaktu jsme
skoro se všemi. Stále nám chybí dva útočníci 1992 a mladší,
pokud by se totiž někdo z nich
zranil, neměl by kdo hrát. Chtěli bychom přivést někoho, kdo
bude na hraně extraligového
výběru,“ nastínil Vykoukal.
V obraně aktuálně patří mezi
mladíky splňující svazová kritéria Roupec, Kaluža a Liška,
v útoku to jsou Kajaba a Mašek. „Další jednání se táhnou,
finance jsou neakceptovatelné,“ zopakoval známý fakt.

Současný kádr po odpočinkovém týdnu opět trénoval naplno, hokejisté se dokázali úspěšně vypořádat i s nesnesitelným
vedrem. „Přitvrdili jsme, ale
kluci to zvládají. Neulevili jsme
jim, jen odpolední tréninky
jsme kvůli vedru přesunuli na
dopoledne. Každý trénink je
trochu jiný, ale základ zůstává
stejný a chceme, aby je dřina
aspoň trochu bavila,“ zmínil
Tomáš Sršeň s tím, že hráči se
už připravují i v sobotu.
Mimo hru byl kvůli poraněnému svalu pouze Michal Černý,
i ten už se ale dává dohromady.
Ostatní se potýkají maximálně
s nataženinami.

Prostějov/jim - S „A“-týmem
Jestřábů zahájil Radek Procházka letní přípravu a v těchto dnech se sžívá s kolektivem,
který se chystá na roli nováčka v první lize. Jak vše ale
nakonec dopadne, si netroufá
odhadnout.
„Musím říct, že jsme se o mojí
spolupráci začali bavit, s kabinou začínám žít a ani s trenéry není problém. Uvidíme,
jak se to vyvine. Jsem hráčem
Komety, to je teď asi největší
problém. Brněnský klub si
totiž za mě řekl docela slušný peníz a záleží, jaká bude
komunikace mezi Kometou
a Prostějovem, následně mezi
mnou a vedením,“ prozradil.
Vážná jednání o působení Procházky v dresu Prostějova po-

tvrdil rovněž sportovní manažer
prostějovského výběru Jiří Vykoukal. Ani on ale nechtěl výsledek předjímat. „Vše je v procesu.
Radek s námi trénuje, bavíme se
o tom, neviděli jsme ho ale na
ledě, protože poslední roky strávil v Polsku,“ sdělil.
Povoláním hokejový útočník
vyztužil po skončení sezony
obranu Sokola Držovice ve
fotbalovém okresním přeboru
a také při páteční exhibici Jestřábů proti Sokolu Čechovice
ukázal, že mu míč zdaleka
není cizí. „Užil jsem si to. Do
osmé třídy jsem hrával fotbal i hokej současně, zvítězil
pak hokej. S fotbalem jsem
ale stále, je to pro mě letní
náplň. Stihl jsem třeba derby
s Hanou Prostějov a Vrahovicemi, pokud je čas, tak
není problém,“ pochlubil se.
Do hokejové extraligy na-

koukl Procházka již v sezoně
1995/1996 v dresu Olomouce,
během tohoto působení absolvoval i mistrovství Evropy do
18 let a mistrovství světa do
20 let. V roce 1997 se přesunul
do Karlových Varů, kde strávil
hned čtyři ročníky, dále to byly
Havířov, Plzeň, Vsetín a po ročním odskočení do prvoligového
HC Prostějov mimo jiné Vítkovice, Znojmo, Kometa Brno.
V roce 2011 se prostějovský odchovanec přesunul do Polska
a v dresu Osvětimi získal
jednapadesát bodů ve dvaačtyřiceti duelech, poslední
dva roky pak strávil v GKS
Jastrzebie, kde jako spoluhráč Richarda Krále či Patrika
Flašara stihl celkem sedmadvacet branek a osmačtyřicet
asistencí. Mimo jiné vyhrál
Polský pohár a získal stříbro
a bronz v tamější extralize.

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na..
na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz
Jestřábí „áčko“ zdolalo ve fotbalové exhibici domácí Čechovice
V zápase dorostenců padlo hned čtrnáct branek, duel mužů rozhodly až penalty

Čechovice/jim - Na půl tisícovky fanoušků si nenechalo
ujít nevšední střetnutí mezi
fotbalisty TJ Sokol Čechovice
a hokejisty LHK Jestřábi Prostějov. O předehru se postarali dorostenci obou výběrů,
poté přišli na řadu hráči „A“-týmů. V hlavním utkání se za
příjemného počasí a přátelské
atmosféry v devadesáti minutách hry oba celky prosadily
dvakrát a vydařené odpoledne
tak vygradovalo penaltovým
rozstřelem. V něm se více dařilo hokejistům.
Po loňském úspěšném projektu
společného tréninku fotbalové
a hokejové přípravky se nyní
oba kluby dohodly na duelu
staršího dorostu i mužů a diváci se měli na co těšit. V prvním utkání padlo hned čtrnáct

branek, přičemž z výhry 8:6 se
mohli radovat mladíci Čechovic. Následný mužský souboj
nabídl po poločasové bezbrankové remíze čtyři přesné trefy.
Krátkou přestávku zpestřily
dvě soutěže. Nejprve se ve
slalomovém duelu utkali Martin Belay s Tomášem Vargou
a o chlup rychlejší byl domácí
fotbalista, poté došlo na penaltový souboj pětice diváků
s Matoušem Venkrbcem. Ten si
tak mohl vyzkoušet to, co ho čekalo při vyvrcholení celé akce.
Jako první se nádhernou ranou,
kterou by mu záviděl každý
fotbalista, předvedl Marek Indra, míč se mu podařilo z velké vzdálenosti dostat přesně
do horního růžku. Poté sice
Strouhal vyrovnal a Merdita přízemní dorážkou k tyči

TJ Sokol Čechovice „A“
LHK Jestřábi Prostějov „A“

2:2
(0:0)

Branky: Strouhal, Merdita – Indra, Luňák. Rozhodčí: Kopecký – Dokoupil, Bilík.

Sestava Čechovic:
Piták - Antoníček, Gréza, Drešr, Prášil, Hodulák, Šťastný, Fröde,
Nakládal, Dvořák, Prášil. Střídali: D. Klimeš, Vlach, Chmelík,
Čech, Merdita, M. Klimeš, Jansa, Mach, Klváček, Strouhal, Varga,
Jareš, Spálovský, Žídek, Otratický. Trenér: Jaroslav Liška.

Sestava Jestřábů:
Venkrbec - Duba, Vykoukal, Knesl, Vosátko – Kučera, Procházka,
Belay, Luňák – Indra, Stejskal. Střídali: Roupec, Šimboch, Coufal,
Malý, Vydržel, Kajaba. Trenéři: Tomáš Sršeň, Petr Zachar.

TJ Sokol Čechovice dorost
LHK Jestřábi Prostějov dorost

8:6

Branky Jestřábů: Zapletal 2, Kořenek, Hanáček, Liška, Tománek.

Sestava Jestřábů:
Vystavěl – Chujac, Tománek, Žilka, Zapletal, Hejduk, Navrátil, Kořenek,
Hanáček, Němec, Skácel, Ondroušek, Lauryn, Liška, Pavel. Trenéři: Filip Smejkal, Lukáš Majer.
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„Super
S
akce, pořádné zpestření.
ř í
Teď jsme hodně makali a užili
jsme si to úplně báječně. Bylo to
hezké, prostě super. Při fotbalových trénincích jsme se více řezali, tady jsme nemohli (smích).
Pan rozhodčí nám toho ještě
hodně odpustil. Můj gól? Prostě
mi to sedlo. Vypálil jsem to, ani
nevím jak.“

Společné foto. Po netradičním přátelském utkání se hráči Čechovic i Jestřábů nechali zvěčnit, radost
mohly mít oba tábory
Foto: Jiří Možný
zcela otočil výsledek. Konečnou podobu mu ale v poslední minutě tečovanou střelou
z více než dvaceti metrů
dal Lukáš Luňák. To početJaroslav LIŠKA - TJ Sokol Čechovice:
ná skupinka jestřábího kotle
oslavila celkem třemi dýmov- „Dopadlo to až nad očekávání dobře. Bylo to vidět už na dorosteneckém zánicemi, za což jim nejblíže pase, lidé byli zvědaví a chtěli vidět kádr Jestřábů. O to šlo, abychom přitáhli
sedící a řádně vyuzení fa- fanoušky do tohoto areálu a viděli první akci fotbal-hokej. U dorostenců se prostřídalo dvacet hráčů, u mužů hned šestadvacet a všichni si zahráli aspoň část
noušci zcela jistě poděkovali. zápasu. A jak kluci říkali, v takové akci by chtěli pokračovat. Chtěli bychom se
Šlo se tak do penalt, v nichž domluvit na zimní akci a vyzkoušet dorostence na ledě. Ve spolupráci s LHK
se famózními skoky blýskl Jestřábi bychom rádi pokračovali.“
Matouš Venkrbec. Vytáhlý hokejový útočník potvrdil svou
Tomáš SRŠEŇ - LHK Jestřábi Prostějov:
celozápasovou formu, lapil „Kluci si s chutí zahráli, akce splnila svůj účel. Přišlo také hodně diváků a zápas
hned tři kopy ze čtyř a stal se provázela parádní atmosféra, byl jsem až překvapen, jak to kluci s balonem
jedním z hlavnímch hrdinů umějí. Hráči tak místo volna měli jednu tréninkovou jednotku navíc, nehrál
zpestření náročné letní přípravy. jen Michal Černý, jenž má natržený sval, ale už se dává dohromady. Mohli
Ukázal se hned v první sérii, bychom si ještě jako zpestření zahrát fotbal s nějakým vesnickým výběrem,
to Stejskal dal a Varga ne. Po zatím o tom ale neuvažujeme.“
druhé sérii to i díky Robinu
Malému bylo 2:1, stejný stav li. Naopak Lukáš Duba nezavá- K penaltě se poté postavil ještě
platil i po následující dvojici, hal a Venkrbec následně chytil, Vykoukal a napodruhé se mohl
kdy Indra ani Chmelík neuspě- takže za stavu 3:1 bylo jasno. radovat.
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si, že to splnilo účel, zaběhali
jsme si, uhráli jsme remízu dva
dva, došlo na penalty, co více
si přát? Je to úplně něco jiného.
Tři týdny jsme pouze trénovali,
pak jsme hráli fotbal na umělce
v Prostějově a byli jsme z toho
hodně zničení. Mysleli jsme, že
nás potrápí více, ale jsme dobře
trénovaní a udělali jsme nějaký
systém,
který fungoval“
.
y

„Užil
U jsem si to hodně, atmosféra
tu byla super. Sešla se tu spousta
lidí a jednalo se o kvalitní fotbal,
na který se dalo koukat. Diváci
určitě byli spokojeni. Jsme rádi,
že jsme si změřili síly s fotbalovým týmem, ukázalo se, že
trochu kopat do balonu umíme.
Třeba Martin Belay má neskutečnou techniku (úsměv). Postup
do první ligy jsme oslavili s fanoušky a teď jsme se s nimi po
B l to příjemné.
říjj é Má
ď delším čase opět setkali, což bylo
„Bylo
Máme tu teď
takový stereotyp, kdy máme dva- taky příjemné.“
krát denně náročné tréninky, toto
je příjemná záležitost a všichni
B l to celkem
lk
ddobré,
b é kkdyž
d ž
jsme si to užili. Z pohledu výsled- „Bylo
ku to bylo vyrovnané, ale myslím jsem byl menší, tak jsem hrási, že kluci nehráli naplno. Kdyby val fotbal. Toto bylo příjemné
zapli, tak si třeba vůbec nečuch- zpestření. Při regeneračním
nem
neme.“
týdnu jsme hráli proti sobě,
tak jsme si to trochu ozkoušeli.
Myslel jsem, že nás spíše přeje„Bylo to super a myslím si, že dou, ale bylo to dobré. Panovatento zápas se musel líbit lidem. la i sranda, navíc jsme se střídaUtkání mělo kvalitu, nebylo to li, takže jsme se moc nenadřeli.
úplně odevzdané. Ve hře bylo i Fanoušci byli výborní, o tom
pár střetů, ale tak to bývá, že se jsme se přesvědčili již v minulé
nehraje v rukavičkách. Myslím sezoně.“
„Já jsem si to až tolik neužil,
protože mě bolela záda a nehrál
jsem...(úsměv) Ale bylo to super
pro fanoušky, parádní atmosféra.
Trénujeme dvoufázově, takže
budeme opět pokračovat v dřině,
šlo tudíž o příjemné zpestření.
Děkujeme fanouškům, na zápasy chodily čtyři tisícovky lidí a už
jjim asi chybělo zařvat si.“

3x foto: Jiří Možný

ww

Penaltový mág. Matouš Venkrbec ukázal,
Pozdrav fanoušků. Vyrovnání na 2:2 udělalo kotli Jes- Doprovodá soutěž. Ve slalomu porazil Tomáš Varga (vpravo) Mar- že to umí i s brankářskými rukavicemi, a hned
třábů takovou radost, že to oslavil třemi dýmovnicemi. tina Belaye.
několikrát svůj tým výrazně podržel.

Výstavní trefa. Marek Indra předvedl málo vídanou branku, po níž
mohl příjímat gratulace od rozhodčího i spoluhráčů. Foto: Jiří Možný
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VÍTĚZNÁ ROZLUČKA BRONZOVÉHO PROSTĚJOVA Tomáš Machálek: „Třetí místo

znamená vydařenou sezónu“

Výhru „eskáčka“ v Břeclavi zařídili Soušek se Šteiglem
0:2

MSK Břeclav
1.SK Prostějov

(0:2)

Branky: 30. Soušek, 41. Šteigl
Rozhodčí: Černý - Nováček, Polák. Žluté karty: 57. Bureš, 81.
Hirsch (oba Pv). Diváků: 105

Sestava MSK Břeclav:
Mrkvica - Šilinger (55. Levčík), J. Hloch, Lysoněk, Benetka - Netopilík (46. Šenk), Simandl, Paděra, Carvalho (64. Wallisch) - Stange
da Silveira (46. Sasínek), Lapeš (46. Jurčík). Trenér: Karel Bečka

Sestava 1.SK Prostějov:
Bureš - Krejčíř, Zatloukal, Pavlík, Hirsch - Machálek (87. Novák), Soušek, Šteigl (46. Pančochář), Fládr (76. Rus) - Krč (89. M.
Hloch), Jirouš. Trenér: František Jura
Břeclav Prostějov/tok - Větši
Břeclav,
Většina týmů třetí nejvyšší fotbalové
soutěže se vzájemně dohodla
na předehrávkách svých zápasů závěrečného třicátého kola,
které se tak odehrálo převážně
uprostřed minulého týdne. Na poslední chvíli tak učinili i zástupci
Břeclavi a 1.SK Prostějov, takže
k jejich duelu došlo nečekaně již
ve středu odpoledne za vrcholící
vlny veder. Hosté si do poločasu
zásluhou Souška a Šteigla zajistili
dvoubrankový náskok, který ve
druhé půli bez větších problémů
uhájili. V konečné tabulce MSFL
jim tedy patří konečné třetí místo.
Trenér Jura částečně realizoval
záměr dát v posledním zápase pří-

ležitost mladším hráčům,
hráčům načež v
základní jedenáctce se poprvé objevil Jan Šteigl, střídali také další
hráči dorosteneckého věku Novák
a Marek Hloch. Fotbalisté MSK
Břeclav naopak mohli hrát před
vlastními příznivci v poklidu. Svou
třetiligovou příslušnost si totiž zajistili v předposledním kole výhrou
2:1 v Zábřehu na Moravě a tak i
trenér Karel Bečka mohl dát příležitost širšímu spektru hráčů.
V prvních deseti minutách se před
oběma brankami příliš vzruchu
neudálo, obrany byly pozorné.
Po čtvrthodině hry měl z dobrého
místa příležitost k přímému kopu
prostějovský kapitán Pavlík, pokus
o netradiční signál ale zůstal bez žá-

doucí odezvy. Domácí se do první
dobré příležitosti propracovali po
dvaceti minutách, když Lapešovu
střelu z úhlu vyrážel gólman Bureš do volného prostoru. Hned o
minutu později nastřelil čistou tyč
dalekonosnou střelou Carvalho,
další jeho pokus v 25. minutě pak
skončil břevnem. To Soušek byl po
půlhodince hry úspěšnější a jeho
rána z nějakých dobrých dvaceti
metrů odrazem od tyče zapadla za
Mrkvicova záda - 0:1.
Vzápětí mohl vyrovnat Šilinger,
jeho
j střela ale mířila těsně vedle. A
tak šel ještě do přestávky Prostějov
do dvoubrankového vedení. Po
Fládrem rozehraném volném kopu
si na centrovaný míč naskočil Šteigl a jeho hlavička skončila podruhé
v síti za břeclavským gólmanem
- 0:2. Do poločasu mohl vedení
ještě navýšit Jirouš, jeho střelu ale
gólman domácích odvrátil na roh.
Ve druhé půli došlo na obou stranách k většímu počtu střídání,
což byl i následek velkého horka.
Domácí hráči chtěli skóre upravit
a necelých deset minut po obrátce
tečoval Silveira centr Carvalha,
akci dvou Brazilců ale Bureš
zlikvidoval. Po hodině hry utekl
Jirouš Carvalhovi, posunul balón
na Krče, jeho střelu ale Mrkvica vyrazil. O minutu později po
rohu Levčík prováhal nečekanou
příležitost na korekci stavu. V 80.
minutě dostal balón za obranu Lysoněk, z voleje ovšem pálil vedle,

Karel BEČKA . MSK Břeclav:

„Protože už o nic nešlo, dali jsme příležitost našim hráčům. A zjistili jsme,
že jsou schopní třetí ligu hrát. Někteří mě velmi příjemně překvapili a mají
před sebou u nás budoucnost. Bohužel, soupeř v první půli dvakrát vystřelil na bránu a dal dva góly. My ze čtyř šancí ani jednu. To se holt stává, my
měli podobné štěstí v minulém kole. Ve druhé půli, po vystřídání hráčů,
jsme zápas mohli klidně během deseti minut srovnat, ale i kdybychom
dnes hráli do půlnoci, branku nedáme. Rozdíl byl hlavně ve zkušenostech
obou útoků a v proměňování šancí...“

František JURA - 1.SK Prostějov:

„Do Břeclavi jsme jeli s jednoznačným cílem vyhrát a obhájit třetí místo.
Naše snaha získat tři body byla zřetelná, i když i soupeř hrál solidně. V
průběhu týdne jsme absolvovali s hráči pohovory a je vidět, že dopadly na
úrodnou půdu. Nasazení odpovídalo cíli v utkání zvítězit. Soupeř nastřelil
dvě tyčky, my jsme měli ještě ve druhé půli další šance zvýšit náskok Machálek šel sám na brankáře, Jirouš se rovněž dostal do slušné šance,
střídající Novák vystihl rozehrávku soupeře a šel sám na brankáře, ten ale
pokus o technickou střelu vystihl a odvrátil na roh. Vyplývalo to ze soupeřovy snahy o korekci stavu a otevření hry po přestávce, takže jsme měli
příležitosti k brejkům.“

Levčíkovu střelu o dvě minuty
později odvracel z branky Machálek.
Prostějovští tak s přehledem obhájili třetí místo, což lze považovat
ve druhé sezóně po postupu za obrovský úspěch, byť trochu zkalený
nepovedenými dvěma domácími
zápasy v závěru sezóny. Z postupu
do druhé ligy se radují Slezský FC
Opava, druhá skončila rezerva
olomoucké Sigmy. Naopak zklamání panuje ve Žďáru nad Sázavou, který se s MSFL jako nejhorší celek tabulky jistojistě loučí.

Prostějov - Tomáš Machálek
zůstal jako kmenový hráč
Jabloncem v Prostějov a se
svými deseti góly, spolu s kolegou v útoku Krčem, se stal
nejlepším střelcem Prostějova
v sezóně 2013/2014. Přestože
už nehýřil tolik v šestnáctkách
soupeře a ne vždy se mu utkání povedlo, přispěl svým
nasazením a snahou k dobrým výsledkům celého týmu.
Večerník zajímalo, jak právě
on viděl vydařenou tečku za
letošní sezónou...

bránit, což se nám dařilo. Ze dvou
svým způsobem šťastných situací
se nám podařilo dát dva góly a
druhou půli jsme to už udrželi.“
V čem spatřujete rozdíl v
nasazení v tomto zápase a
dvěma nepovedenými domácími?
„V šatně jsme si vysvětlili
pár věcí, bylo zjevné, že to
určitě pomohlo. Snažili jsme
se o herní projev plný kázně a
zodpovědnosti každého jednotlivce, což se zdárně povedlo.“
Jak vnímáte obhajobu
třetí příčky?
Tomáš Kaláb
„Obhajobu
třetího
místa
považuji za úspěch i v zrcadle
Jak hodnotíte poslední našich výkonů, které určitě
zápas sezóny?
nebyly vždy skvělé. Byl to náš
„Byl hodně náročný, na tempu se stanovený cíl, který jsme splniprojevilo celkem extrémně horké li, takže to považuji za dobře
počasí. Od první minuty jsme hráli odvedenou práci a vlastně i
zodpovědně, snažili jsme se poctivě vydařenou sezónu.“

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

JUNIOR BEDIHOŠŤ CUP: Kostelec zdolal Spartu a bral v stříbro Waltra střídá v Kostelci Vykopal
Bedihošť/jim – První ročník turnaje přípravek,
ročníku 2007, Junior Bedihošť Cup se za účasti celkem dvaceti týmů týmů stali hráči Sigmy
Olomouc. Druhé místo připadlo neporaženému
Kostelci na Hané, bronz brala Sparta Praha „B“.
Tu se stejně jako „A“-tým slavného klubu podařilo
Kosteleckým porazit.

Reportáž z turnaje včetně výsledkového
servisu najdete na www.vecernikpv.cz!
Snímek na památku. Po turnaji zapózovali stříbrní hráče Kostelce s týmem Sparty Praha. Foto: Jiří Možný

Konečné pořadí:

1. Sigma Olomouc, 2. Kostelec na Hané „A“, 3. Sparta Praha
„B“, 4. HFK Olomouc, 5. Sparta Praha „A“, 6. Uničov, 7. Velké
Meziříčí, 8. Haná Prostějov, 9. Medlánky, 10. Čelechovice na
Hané/Smržice, 11. Šumperk „B“, 12. Dub nad Moravou, 13.
Žďár nad Sázavou, 14. 1.SK Prostějov „A“, 15. Staré Město,
16. Vyškov, 17. Ratiboř, 18. 1.SK Prostějov „B“, 19. Šumperk
„A“, 20. Neratovice.

www.vecernikpv.cz
Vítězové. Prvnímu ročníku Bedihošť Cupu vládli hráči Sigmy Olomouc. Foto: Jiří Možný

Pestré zpravodajství z Prostějovska

partneři turnaje:
Olomoucký
kraj,
Prostějovský Večerník, Adam velkoobchod Šternberk,
Černá Hora, www.
janecek.cz, autoklapka.cz, Legea, Prima,
ws-webdesign.cz

DĚTI ZE ZŠ VALENTY SKONČILY NA MCDONALD‘S CUPU TŘETÍ
Prostějovský výběr prohrál jen s celkovým vítězem, Karel Spáčil vstřelil nejrychlejší gól

Uherské Hradiště, Prostějov/jim
- Napínavé dvoudenní klání se
šťastným koncem si na počátku
uplynulého týdne prožili mladí
prostějovští fotbalisté. Tým složený ze „čtvrťáků“ a „páťáků“
ZŠ Edvarda Valenty se účastnil
celorepublikového finále největšího domácího fotbalového turnaje
určeného pro žáky základních
škol a v konkurenci dalších patnácti kolektivů se prosadil až na
konečné třetí místo.
„Celý tým odvedl neskutečné výkony a žádný tým ho za celou dobu
nepřehrál, pouze v semifinále nám
chybělo trošku více důrazu před
brankou soupeře, abychom ten jeden gól do jeho sítě protlačili. Chtěl
bych touto cestou poděkovat vedení
školy, všem rodičům, kteří klukům a
holce a fandili a také všem, kteří nás
podporovali na dálku anebo přímo
na místě,“ radoval se po návratu zpět
na Hanou člen trenérského štábu
Prostějova Matěj Vybíhal.
Celkově se do klání v okresních
kolech zapojilo na tři tisíce šest set
škol a sestava Hanuš, Ohlídalová,
Matěj Petr, Vyhlídal, Fabiánek,
Bílek, Vykopal, Spáčil, Bokůvka,
Lužný, Martin Petr a Gottwald
vedená Matějem Vybíhalem a
Jakubem Jamrichem navázala na
úspěchy svých předchůdců, kteří
skončili rovněž loni třetí a předloni
dokonce celou akci vyhráli.
„Los nám do skupiny ´A´ přisoudil
velmi těžké soupeře. Kromě našeho
týmu se v ní potkaly ZŠ Janouškova
Brno, ZŠ Sportovní Uherské Hradiště a ZŠ U Stadionu Chrudim,“

upozornil již před startem celého
klání a společně s kluky si dal za cíl
umístit se na prvních dvou místech a
postoupit do čtvrtfinále.

Skupina bez
ztráty kytičky
První zápas odehrál prostějovský
zástupce proti týmu z Chrudimi
a připsal si drtivé vítězství o deset gólů. „Zápas pro nás nezačal
dobře a namotivovaný soupeř
nám hned během první minuty
vstřelil branku. Naši hráči ale následně velice dobrou hrou dokázali výsledek otočit, ač spoustu
dalších šancí neproměnili,“ ohlédl
se Vybíhal za úspěšným vstupem.
Jako druhé bylo na řadě Brno a
Prostějovští věděli, že vítězství
by je posunulo do čtvrtfinále bez
ohledu na ostatní výsledky ve
skupině. „Během celého zápasu
se odehrával velice taktický boj,
ale na konci prvního poločasu
jsme dokázali po chybě brankáře
vstřelit branku. Ve druhém poločase jsme přidali další dvě a sami
inkasovali až v poslední sekundě
celého zápasu. Velmi dobrý taktický výkon předvedli všichni
hráči, především pak Petr Hanuš
v bráně našeho týmu,“ nešetřil
chválou mládežnický kouč 1.SK
Prostějov.
Závěrečný zápas ve skupině sehráli žáci ZŠ Valenty proti domácímu výběru a jednalo se o přímý
souboj o první místo. „Unavení

domácí nám nebyli těžkým protivníkem a porazili jsme je pět
nula. Skončili jsme tedy na prvním místě ve skupině s devíti body
a skóre 19:2. Na druhém místě
byla ZŠ Sportovní a až na třetím
loňský finalista ZŠ Janouškova,“
upozornil.
Za Prostějov se dokázali střelecky prosadit téměř všichni hráči,
úspěšný den všichni hromadně
zakončili v místním kině.

V semifinále
chyběly centimetry
Druhý hrací den byly na pořadu
vyřazovací bitvy a ve čtvrtfinále
na ZŠ E. Valenty čekali sokové ze
ZŠ J. Šoupala z Ostravy. Ani ta se
ale neukázala jako nepřekonatelná
překážka. „Již v osmé sekundě se
dokázal po krásné nahrávce Jakuba Fabiánka prosadit Karel Spáčil,
ještě do poločasu ovšem soupeř z
jednoho brejku srovnal na jedna
jedna. Druhý poločas se hrál pouze na polovině Ostravy a naši hráči
marně dobývali branku soupeře.
Nakonec se podařilo vsítit vítězný
gól Adamu Vykopalovi a oslova
za postup do vytouženého semifinále mohla začít,“ popsal Vybíhal
drama vystřídané euforií.
Soupeřem mezi nejlepší čtyřkou se stala ZŠ Marjánka z
Prahy 6, mimo jiné někdejší
působiště sparťanů Ladislava
Krejčího a Pavla Kadeřábka.
„Tým složený z hráčů ročníku

2002 Sparty Praha a Bohemians
1905 si vytvořil v tomto zápase řadu příležitostí, které ovšem
obrana či brankář Hanuš dokázali pohlídat. I naše útočné snahy
ale končily na vysokém brankáři
pražského celku. Ve druhém poločase se nám povedlo soupeře více
zatlačit, ale nic jiného než spoustu
tutových šancí jsme z toho nevytěžili,“ připomněl možnosti Karla
Spáčila a Jakuba Vyhlídala, kdy
druhý jmenovaný nastřelil tyč.
Jediná branka nakonec padla
minutu a půl před koncem po
autovém vhazování, a sice do
prostějovské klece. „Od hráčů
jsme ovšem viděli po celou dobu
skvělý výkon, kdy bojovali o každý míč a každý centimetr hřiště
proti starším a urostlejším hráčům.
V poslední sekundě ještě Karel
Spáčil vysílal skvělou střelu, kterou ovšem soupeřův brankář zázračným zákrokem vyrazil mimo
svou branku,“ poukázal Vybíhal,
že jeho hráči narození v roce 2003
sehráli velice vyrovnaný zápas a
chybělo jim jen málo.

Bronzového určily
až pokutové kopy
Utkání o třetí místo, nezačalo pro
výběr prostějovské školy vůbec
dobře, když tým rychle prohrával
0:2. Do poločasu se mu podařilo
alespoň snížit na 1:2. „Ve druhém
poločase se více čekalo na balón,
protože soupeř se uchyloval k

jediné taktice, tou jsou dlouhé
odkopy až někam do osmnácté
řady stadionu na Slovácku. Když
se konečně podařilo našemu týmu
vyrovnat, tak hned do minuty
jsme znovu inkasovali branku na
dva tři a opět tak museli dotahovat.
Ovšem strhující závěr na sebe nenechal dlouho čekat, a co se nám
nepodařilo v semifinále, tak vyšlo
v utkání o bronz, kdy jsme v poslední minutě vyrovnali na tři tři,“
popsala strhující závěr normální
hrací doby Terezie Ohlídalová,
která navíc ihned po rozehře neproměnila velkou šanci,
Zápas tak došel až do pokutových kopů. „V první sérii domácímu střelci chytil pokutový kop
Petr Hanuš a za náš tým suverénně proměnil Jakub Vyhlídal. Ve
druhé sérii se trefil jak náš Jakub
Fabiánek, tak soupeř. Ve třetí sérii
Petr Hanuš opět zazářil a Adam
Vykopal nás přiblížil ke třetímu
místu i medaili. Vše záleželo na
Josefu Bílkovi, který svůj pokutový kop chladnokrevně proměnil a náš tým mohl začít začít
slavit bronzové medaile,“ vylíčil
Vybíhal rozhodující okamžiky,
které jeho hráči zvládli s velkým
přehledem.
Při slavnostním vyhlášení si odnesl prostějovský výběr řadu cen
od sponzorů a kromě bronzových
medailí a poháru i jedno individuální ocenění. To získal Karel
Spáčil za nejrychlejší branku na
finálovém turnaji.

Prostějovsko/jim – Poslední kolo
krajských soutěží přineslo hned
několik změn ve složení kádrů i
realizačních týmů regionálních
zástupců. Již nyní je jistý konec
Petra Waltra na lavičce Kostelce
na Hané, na odchodu je podle prezidenta klubu Stanislava Píchala i
trojice Lukáš Menšík, Jan Walter
a Marek Začal. Kromě posledně
jmenovaného se s kariérou loučil i
Petr Zapletal z Mostkovic.
„Změna to je, ale tak zněla ústní
dohoda mezi mnou a Petrem Walterem. Když odešel Evža Kučera,
neměli jsme tu dlouhodobě trenéra
a Petr tři roky vypomáhal Evženovi
jako asistent. Ujal se toho s tím, že
až se nám tu v kosteleckých řadách
podaří najít někoho vhodného, kdo
by v tom mohl pokračovat a mohl
trénovat, tak mu to přepustí,“ vysvětlil změnu na postu hlavního
kosteleckého trenéra Píchal s tím, že
tento okamžik právě nastal.
Walter ale v Kostelci možná nekončí úplně, klub mu nabídl jinou
pozici, pravděpodobně post trenéra
dorostu. „Chtěli bychom, aby trénoval jiný mančaft. Čekáme na jeho
vyjádření a doufáme, že to vezme.
Pracovalo se s ním hrozně dobře, je
to slušný a poctivý chlap a byl bych
moc rád, kdyby v klubu zůstal,“
zmínil Píchal.
„A“-mužstva se nově ujme Ivo
Vykopal a cílem je vnést nový
impulz do mančaftu. „Momentální jedenáctá příčka neodpovídá,
mužstvo má na víc. Nechtěli jsme
nikoho zvenčí a padlo jméno na

Ivoše, který je srdcař a jeden z nejlepších fotbalistů Kostelce. Čtyři
roky vedl velmi dobře dorostence,
takže se to úplně nabízelo,“ podotkl k tomu.
Nově představený trenér se na
novou práci těší a věří, že bude
úspěšný. „Je to pro mě nová pozice,
oficiálně jsem nikdy trenérem nebyl.
Dělal jsem rozhodčího a hrál jsem
fotbal, toto je můj třetí pohled na věc.
Doufám, že nastanou nějaké změny
a že to bude fungovat,“ sdělil s tím,
že si přeje zvýšit přístup k tréninkům
a v rámci možností zvýšit i samotnou docházku.
Hned na počátku se ale musí vypořádat s několika odchody, Marek
Začal kvůli zraněním skončil úplně,
odchází i gólmanská opora Menšík
a o stopera Jana Waltera mají zájem
Určice. „My mu bránit nemůžeme,
protože je to do vyšší soutěže a pro
nás je to čest, když klučina, co tu
působí „iks“ let, může do divize,“
uvedl Píchal, jenž věří v nahrazení
z vlastních řad, hodně si slibuje od
mladíka Radka Doležela.
S úpravou středu obrany se musí
vypořádat i kouč Mostkovic Jiří Kamenov, konec vynucený zdravotním stavem ohlásil i zkušený zadák
Petr Zapletal. „V Lipové odehrál
svůj poslední zápas a dali jsme mu
i kapitánskou pásku, aby něco málo
přispěl do kasičky. Mám radost, že
jsme se s ním mohli rozloučit druhým místem, je to člověk, který bez
fotbalu dlouho nevydrží,“ popřál
hodně štěstí v další fázi života pilíři
obrany.

MALÁ KOPANÁ: Pohár města
Prostějova zná finálovou
čtyřku
semifinálové turnaje, aby dva

Prostějov/kopa,son – Do své
předposlední fáze dospěl Pohár města Prostějova mužů
2013/2014 v malé kopané. Na
hřištích v Brodku u Prostějova
a v Dřevnovicích proběhly dva

nejlepší týmy z obou skupin postoupily do finálového turnaje.
Ten přivítají opět Dřevnovice
v sobotu 21. června od 9.00 hodin.

Výsledky semifinálových turnajů
Poháru města Prostějov mužů 2013/14
2. okresní liga mužů, skupina B
Hřiště Brodek u Prostějova: MK Brodek u Prostějova – FK Vrbátky 7:0,
Spojený klub Hluchov/Čehovice – Mexiko Víceměřice 2:4, Brodek u
PV – Víceměřice 1:1, Vrbátky – Hluchov/Čehovice 2:2, Brodek u PV –
Hluchov/Čehovice 5:1, Víceměřice – Vrbátky 4:2. Rozhodčí Krátký.

Konečná tabulka
1. Brodek u PV
2
1
0
13:2
7
2. Víceměřice
2
1
0
9:5
7
3. Hluchov/Čehovice 0
1
2
5:11
1
4. Vrbátky
0
1
2
4:13
1
Do finále postoupily MK Brodek u Prostějova a Mexiko Víceměřice.

Hřiště Dřevnovice: SK Dřevnovice – 1.FC Laškov 3:0, SK Tomek Dobrochov – KMK Katastrofa Prostějov 2:2, Dřevnovice –
Dobrochov 3:1, Laškov – Katastrofa PV 4:2, Dřevnovice – Katastrofa PV 2:1, Dobrochov – Laškov 6:1. Rozhodčí Lízna.
Konečná tabulka
1. Dřevnovice
3
0
0
8:2
9
2. Dobrochov
1
1
1
9:6
4
3. Laškov
1
0
2
5:11
3
4. Katastrofa PV
0
1
2
5:8
1
Do finále postoupily SK Dřevnovice a 1.FC Laškov, neboť SK Tomek Dobrochov se práva účasti vzdal.

Basketbal

28
30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. června 2014

Exkluzivní rozhovor s hlavním trenérem prostějovských basketbalistů

„MĚLI JSME LETOS VELKOU KONKURENCI, O TO JE STŘÍBRO A POHÁROVÉ FINÁLE CENNĚJŠÍ“
Zbyněk Choleva, který získal s Orly třetí stříbro ve třetím roce, hodnotí uplynulou sezonu...

Prostějov - Třetí sezonu u týmu prostějovských
basketbalistů zakončil trenér Zbyněk Choleva
třetím postupem do finále Mattoni NBL i Českého
poháru. V konkurenci ambiciózních Pardubic,
děčínských „Válečníků“ nebo letos výborně hrající
Opavy Orli obhájili stříbr, přičemž nestačili pouze
na opět suverénní Nymburk. „Mám velkou radost.
Vyrovnali jsme se s těžkými soupeři i tlakem na náš
tým. Stříbra v obou soutěžích si moc cením,“ prohlásil v exkluzivním rozhovoru pro Večerník Zbyněk
Choleva, kouč Ariete Prostějov.
Ladislav Valný
Ve hře o postup do
finále bylo pět týmů.
Čekal jste takovou bitvu
o pozici korunního prince
v Mattoni NBL?
„Hlavně je to výborná zpráva
pro český basketbal. Objevila
se celá řada kvalitních hráčů,
soutěž byla vyrovnaná a pro
diváky zajímavá. Pro nás to
sice bylo o to těžší, ale všechny
nástrahy jsme zvládli. I z tohoto
důvodu mě těší, že se nám opět
podařilo projít až do poslední série celé sezony. (úsměv)“
Jste tedy s uplynulým
ročníkem
maximálně
spokojený?
„Vždy se dá něco zlepšovat
a některé porážky asi být nemusely. Na začátku sezony
nás třeba mrzela ztráta s Opa-

vou. Pak se však ukázalo, že
jsme proti sobě měli skvělého
soupeře, který to nakonec dotáhl k medaili. Neuspěli jsme ani
v Ústí nad Labem. Tomu se také
podařilo sestavit zajímavý tým
s řadou dobrých cizinců. Výher
mohlo být možná více, ale počítá
se konečný výsledek. A ten je
hodně dobrý. Škoda jen, že jsme
ve finále nedokázali alespoň jednou porazit
Nymburk.“
p
Tomu se však nedá
v domácích podmínkách
konkurovat. Nebo je to jinak?
„Nymburk je z pohledu Mattoni NBL opravdu někde jinde,
než ostatní týmy. Má silný tým
i zázemí, spoustu zahraničních
posil a velké zkušenosti z evropských pohárů. V lize neprohrál
jediné utkání, což potvrzuje jeho
dominanci. Přesto jsme chtěli ve
finále alespoň v jednom zápase

uspět. Bohužel nám v žádném
nevydržely síly celý zápas. Když
se pak navíc zranil Radek Nečas
a Vojta Bratčenkov, rozdíl mezi
týmy se ještě zvýraznil. Už jsem
takových sérií několik zažil a
není to nic příjemného. Je to ale
realita...“
V čem byla největší přednost letošního
týmu?
„S příchodem Radka Nečase
jsme se docela výrazně zlepšili
v obraně. Díky tomu jsme vyhráli
i zápasy, ve kterých se až tak
nedařilo střelecky. Dobrá defenziva týmu dodala patřičnou energii
a sebevědomí. Přesto byla největší
předností dobrá parta. Ta se
v Prostějově sešla parádní. Kluci
si rozuměli i mimo palubovku a to
se ppřenášelo do zápasů.“
Hodně se hovořilo o
přínosu Radka Nečase.
Jak hodnotíte jeho sezonu?
„Byl velkým tahounem. A to
ve všech směrech! Navíc je
to hodně zkušený hráč a umí
během hry dirigovat tempo, pomoci spoluhráčům. Jeho přestup
byl
tahem.“
y výborným
ý
Co
vás
nejvíce
překvapilo v průběhu
minulé sezony z pohledu celé
Mattoni NBL?
„Jednoznačně to byly výkony
Opavy, která hrála opravdu
výborně. Táhl ji Jakub Šiřina na

rozehrávce. Bronz sice získali
možná překvapivě, ale naprosto zaslouženě. Navíc se mi
líbila i atmosféra v opavské hale.
Slezský tým přilákal hodně lidí
k basketbalu.“
Kromě ligového stříbra
Orli získali také druhé
místo v pohárové soutěži. Berete to jako další plus v tomto
soutěžním ročníku?
„V předcházejících letech jsme
na úspěch v poháru nedosáhli. Tým vždy vyhrál pouze
čtvrtfinále a v dalších zápasech
se už mu nedařilo. Před sezonou
se hráči i realizační tým dohodl,
že se to pokusí změnit. Odehrát
tři dobré zápasy ve třech dnech
není snadné. Nám se to podařilo,
což potvrzuje naší kvalitu. Pohárového finále si proto hodně
cením.“
Víc se získat asi také
nedalo...
„V našich podmínkách je to
opravdu maximum možného.
Máme výbornou první pětku, po
prostřídání jde přece jen kvalita
níž. Nymburk takové problémy
nemá. Celá sestava je téměř na
stejné úrovni. Díky tomu umí
využít střídání soupeřů a jejich únavu a právě v takových
okamžicích rozhodne o vítězství.
Tak to prostě je.“
Také letos jste hráli
s prakticky domácí ses-

tavou. Jediným
m cizincem byl
Slovák
Dušan
Pandula.
an
Nechtěl jste nějakou další
zahraniční posilu?
ilu?
„Před sezonou se nám podařilo
udržet téměř celý
elý kádr pohromadě. Kluci na sebe byli zvyklí,
nechtěli jsme do
o toho nějak moc
zasahovat. Cizinci
nci vám můžou
pomoci, ale naa druhou stranu
umí dobře fungující
ující tým slušně
rozebrat. Není problém hráče
se zahraničí koupit.
upit. Jsou často
levnější, než ti domácí.
omácí. Ale někdy
bývá problém s jejich
ejich začleněním
do kabiny...“
Takže i pro
o
příští roč-ník budete pre-ferovat předev-ším české hráče?
e?

„Chtěl bych v tomto trendu
pokračovat,
i když to není
úplně snadné. Opravdu
kvalitních domácích basketbalistů zase tolik
není. Nebo mají
ve svých klubech
smlouvy. Nicméně
případné posily
chceme hledat především v těchto

vodách. Dávat šanci třeba mladým
a talentovaným hráčům. Vychovat
je pro český basketbal, třeba i pro
národní tým.“

„Dobrá defenziva dodala týmu energii
a sebevědomí. Přesto to byla dobrá parta,
která se v Prostějově sešla parádní.
Kluci si rozuměli i mimo palubovku...“
Kormidelník Orlů ZBYNĚK CHOLEVA
o největších přednostech svého výběru

„Na Prostějov nezapomenu! Byly to nádherné roky,“ O národní dres bojují hned tři basketbalistky
loučí se dojemně s dresem Orlů Jaromír BOHAČÍK

Prostějov - Čtyři stříbrné ligové medaile získal
v dresu prostějovských Orlů Jaromír Bohačík. Teď
se vydává na svoji první zahraniční misi. Jak informujeme na straně 17 dnešního vydání, jeden z nejlepších hráčů Ariete v uplynulé sezóně odchází do
belgického Leuven, který v minulé sezoně skončil
v elitní lize sedmý a těsně nepostoupil do play off.
„Chci si vyzkoušet zahraniční angažmá. Nevím
přesně, co mě čeká. Je to ale v každém případě
nová výzva, se kterou se chci poprat,“ tvrdí v exkluzivním rozhovoru pro Večerník Jaromír Bohačík.
Ladislav Valný
Nebude vám chybět parta, která se dala dohro-

ky. V Prostějově jsem dostal šanci
proniknout do mužského basketbalu a klukům přeji nadále jen to
nejlepší. Snad se jim bude dařit i
v příští sezoně, jako tomu bylo v
minulých letech.“
Měl jste i jiné nabídky, než
z belgického Leuvenu?
„Nějaké byly, ale to už nemá smysl řešit. Chtěl jsem do zahraničí
a belgický klub byl rychlý a seriozní. Proto jsme se dohodli.“
Jakou úroveň má belgická liga?
„Špatná rozhodně nebude, když
mady v Prostějově během uply- pět týmů hraje evropské poháry...
nulých sezón?
(úsměv) V této soutěži budu docela
„Sport už je takový. Na Orly na očích. A o to mi šlo. Chci se probudu mít jen ty nejlepší vzpomín- sadit, i když to bude těžké. Uvědo-

muji
j si, že konkurence bude velká.“
Zjišťoval jste už nějaké
informace o svém budoucím působišti?
„Zatím hlavně z internetu. Klub
měl v týmu nějaké Američany, jaká
bude nová sestava, ale v tuto chvíli
nevím. Město má sto tisíc obyvatel,
je kousek od Bruselu. Půjdu do neznámého prostředí, ale těším se.“
Od pondělí vás čeká soustředění reprezentačního „béčka“, kde se budou vybírat hráči pro letní kvalifikaci.
Cítíte šanci prokousat se do národního týmu?
„Je to obrovské přání a velký cíl.
Příprava bude určitě náročná, ale
chci se o reprezentační dres poprat
a věřím, že se mi podaří uspět.“

Prostějov/jim - Početné zastoupení může mít prostějovský
basketbal na vrcholných akcích
této dívčí sezony. V širší nominaci na blížící se mistrovství
světa hráček do 17 let jsou dvě
členky TJ OP Prostějov, v předběžné listině pro mistrovství
Evropy do 16 let dokonce tři!
„Asi jako každý trenér i já jsem
na ně pyšný. Je to důsledek nejen
jejich individuálních výkonů, ale
i práce celého týmu a je to ta nejlepší odměna pro ně za celou dřinu, kvalitu mají a držím jim pěsti, aby se na reprezentační srazy
co nejlépe připravily,“ konstatoval s neskrývaným potěšením
kouč prostějovských žen, juniorek i kadetek Željko Živkovič.

O účast na světovém šampionátu se ucházejí Adéla Neubauerová s Michaelou Krátkou,
v boji o kontinentální šampionát je doplňuje ještě Tereza Zítková. „Všechny mají šanci, zejména pak Adéla Neubauerová,
která se na nedávném turnaji se
Španělskem a Francií dokonce
dostala až do výběru All-Stars.
Velice dobře se prezentovaly ve
Final Four extraligy kadetek i v
baráži juniorek, pouze Krátkou
trápí záda, ale snad bude v pořádku,“ prozradil Živkovič.
Mistrovství světa dívek do 17
let se uskuteční od 28. června
do 6. července právě v České
republice a domácí výběr má
ve skupině Kanadu, Maďarsko

a Jižní Koreu, evropské mistrovství do 16 let pak od 31. července do 10. srpna hostí Maďarsko
a Češky se ve skupině „C“ utkají
se Švédskem, Dánskem a Itálií.
Do té doby ještě sedmnáctka
zvládne po dvou duelech s Francií a Japonskem, šestnáctku čeká
ještě devět duelů. „Právě se holky vrátily z Benecka, kde absolvovaly kondiční věci, těším se,
že je tento týden opět uvidím na
tréninku. Kéž by se do konečné
nominace dostaly, byla by to pro
ně další zkušenost a pro oddíl ta
nejlepší vizitka,“ přeje si úspěšný prostějovský trenér, jenž letos
své výběry dovedl ke dvěma
postupům a republikovému semifinále.

„Úspěchy nejsou náhodné, je to dáno dlouhodobou prací,“ říká Željko Živkovič
Náročný kouč prostějovských basketbalistek mohl chválit, nyní shání asistenta

Basketbalistky TJ OP Prostějov dovedl z oblastního
přeboru do druhé ligy žen, s juniorkami postoupil z první
ligy do extraligy, kadetky pod jeho vedením prošly do extraligového Final Four. Zkušený trenér Željko Živkovič
prožil v Prostějově úspěšnou sezonu, za níž se mohl pro
Večerník ohlédnout téměř s maximální spokojeností.
Prostějov/jim
„Obrovská gratulace a dík patří
hráčkám, měly toho hodně a některé stále mají, protože patří do české
reprezentace. Dokázaly, že po celý
rok basketbalu dávaly hodně, velice se obětovaly. Odměnou jsou
jim úspěchy a není to náhoda.
Je to dáno dlouhodobou prací
více lidí, kteří trénovali či trénují
u dívčích kategorií, a základem
je právě dobrá energie od těchto
holek,“ nepřisvojuje si Živkovič
tyto úspěchy, k nimž došlo hned
v první sezoně po jeho příchodu
ke všem těmto družstvům, a připomněl i bronz žákyň z mistrovství
republiky.
Právě skončená sezona byla
pro hráčky Prostějova náročná,
pět šest holek dokonce odehrálo přes sedmdesát utkání. Ale
i díky tomu, že prakticky
všechny jsou místní, zvládly to
úspěšně. „Zítková pochází z Brna
a ukázala málo vídanou obětavost,
když po celý rok dojížděla čtyřikrát
týdně a zvládala tu hrát za ´U17
a v Olomouci první ligu žen. Třeba Ostrava či Brno si stahují holky
z celé Moravy, Praha je ještě úplně
něco jiného,“ vyzdvihuje příkladný přístup lodivod prostějovských
basketbalistek.

Ve střelbě z dálky neměl
Prostějov konkurenci
Velice suverénně si vedly zejména
juniorky, ty za celý rok prohrály jen
jedinkrát. A to i přesto, že neměly
žádnou hráčku ročníku 1995 a jen
Moniku Tilšarovou narozenou
v roce 1996, takže první ligu i následnou baráž odehrály de facto
kadetky.„Věděli jsme, do čeho
jdeme, a hodně nám usnadnilo, že
jsme brzy zjistili, že v lize máme
jen dva tři silnější celky, které nás
mohou potrápit. Proti ostatním
jsme si mohli dovolit vyhrát zápasy
i v úzké rotaci nebo s méně vytěžovanými hráčkami a rozdíl na zápas
činil snad čtyřicet bodů,“ mohl se
radovat Željko Živkovič.
Následovalo zvládnuté play off
proti neznámým Litoměřicím
i výhry nad nepředvídatelnými
Pardubicemi a známou Olomoucí. „Zvládli jsme to s přehledem
a hodně nám pomohlo, že celoročně trénujeme. Velmi nás nakopl
výkon Adély Neubauerové, která
řídila hru, dávala body a rozehrála
mančaft. Holky nevypustily ani
jeden zápas, vždy jsem se je snažil
motivovat, třeba za překonání stobodové hranice pár korunami do

pokladny. S chutí jsme se připravovali na vrchol sezony a není pochyb
o tom, že jsme se zaslouženě probojovali do extraligy,“ užíval si splnění hlavního předsezónního cíle.
Co zapříčinilo, že prostějovské
košíkářky tak výrazně přehrávaly své soupeřky? „Hodně věcí
měly holky zažité, jen jsme je pilovali a zdokonalovali. Učili jsme
se i některé nové věci a náš herní
projev byl trochu jiný, nově kadetky i juniorky hodně střílely z dálky.
V obou soutěžích jsme byli mezi
nejlepšími v trojbodové střelbě
a v tom budeme pokračovat i nadále. Nemůžeme se spoléhat na to,
aby naše hra stála na podkošových
hráčkách, protože vysokých holek
je nedostatek všude,“ poukázal na
vynucený styl.

Tým oslabí jen studující
Marie Konečná
A jako podstatné jmenuje Živkovič
i kvalitní zázemí a podmínky pro
trénování, kterých se družstvům
dostává na Sportcentru DDM, ZŠ
Dr. Horáka a ZŠ Palacká. „Máme
tu i rehabilitaci, k tomu zajištěné
soustředění. Mohlo by to být zajímavé i pro rodiče dívek ve věku
od osmi do deseti let, u nichž se teď
rozmýšlejí, na jaký sport je dají.
Basket je pro holky i kluky velmi
zajímavý. Je to kolektivní sport
a krásná škola do života. Kontakt
se spoluhráči i trenérem je bližší
než u jiných sportů, potkávají se
s kamarády, poznají nové lidi, jezdí
se na turnaje,“ těší se na doplnění
základny o nejmladší ročníky.

Nyní se bude muset obejít bez
Marie Konečné, ta se chystá na
půlroční pobyt ve Spojených státech. Jinak kádr nikdo neopouští
a pracuje se i na drobném doplnění.
„Uvidíme, jestli se to podaří, jestli
holky budou mít zájem hrát nejvyšší soutěž, protože je to hodně
o odříkání. Podstatné je, aby holky
zůstaly pohromadě,“ upozornil, že
na děvčata nečeká žádný relax.
Zapracovat hodlá jak na dalším
individuálním rozvoji hráček, tak
na týmovém pojetí. „Určitě to bude
náročnější, protože soupeři mají
týmy poskládané z reprezentantek.
Ale znám holky a dávám si nejvyšší cíle. Jsem si jistý, že v juniorkách
i kadetkách můžeme dosáhnout na
horní příčky. Holky jsou dlouho
trénované a bojovné, nikomu nic
nedáme zdarma a hodně týmů si na
nás vyláme zuby,“ předesílá trenér
prostějovských výběrů.

Po mladých talentech
už pasou soupeři
Společná příprava končí právě
v těchto dnech, následovat bude
zasloužené volno trvající do konce
července. „Soustředění začíná čtvrtého srpna tady v Prostějově a bude
probíhat dvoufázově, třiadvacátého srpna jedeme do naší základny
v Loučné nad Desnou, holky už tam
byly několikrát. Tento rok tam pojedou všechny kategorie dohromady,“
seznámil kouč s plány na léto.
Mimo jiné to tak znamená, že Željko Živkovič bude v Prostějově pokračovat i v příští sezoně. „Ano, s
vedením jsme domluveni, že u U17,

Foto: Jiří Možný
U19 i žen jako trenér zůstanu. Je
ale potřeba, abych měl minimálně jednoho asistenta, který by při
překrývání termínů jezdil s jedním
družstvem, měl ho na starosti při
trénincích i na zápasech,“ představil
Večerníku plánovanou novinku.
I přes velmi dobré vysvědčení lodivod jedno negativum na veleúspěšné sezoně přesto našel. A sice
nečekané oslabování týmu starších žákyň. „Jak je v České republice zvykem, někteří funkcionáři
z jiných oddílů a pseudotrenéři
podporovaní nezdravě ambiciózními rodiči, kteří spěchají, ale nevědí kam, přetahují nebo vnucují
holky do jiných oddílů. Zrovna
teď nám jedna patnáctiletá holka
přestoupila do Trutnova, další hlásí, že chce také někam odejít...,“

Soupiska juniorek TJ OP Prostějov:
Nikola Dufková, Renata Fialová, Terezie Frgálová, Marie Konečná, Michaela Krátká, Veronika Kyselá, Adéla Neubauerová, Eva
Šmeráková, Veronika Švécarová, Hana Tilšarová, Monika Tilšarová, Uchytilová, Klára Vymlátilová. Trenér: Željko Živkovič.
Soupiska kadetek TJ OP Prostějov: Nikola Dufková, Renata
Fialová, Terezie Frgálová, Marie Konečná, Michaela Krátká,
Veronika Kyselá, Adéla Neubauerová, Karolína Szotková, Veronika Švécarová, Hana Tilšarová, Adéla Vymazalová, Tereza
Zítková. Trenér: Željko Živkovič.
sdělil smutným hlasem Živkovič.
Marně hledá odpověď, proč
k něčemu takovému dochází,
když právě v Prostějově mají
hráčky k dispozici špičkové
podmínky, navíc se tu nehraje
špatný basketbal. „Myslím si,
že je to úplně zbytečné, stejnou
soutěž máme i tady, na žákovskou

ligu nám navazuje extraliga kadetek i juniorek. Někteří funkcionáři
to dělají neférově, úplně obejdou
klub a přímo kontaktují děti, takže
nám hrozí, že nám z družstva žákyň odejde pár holek, což mě jako
trenéra strašně mrzí,“ zmínil Željko Živkovič s tím, že to poukazuje
na vynikající práci místního klubu.

Volejbal
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Prostějovské volejbalistky si i nadále užívají oddechu, ale v zákulisí už je pořádně živo

UNIQA EXTRALIGA ŽEN NOVĚ JEN S DEVÍTI ÚČASTNÍKY!
Do příštího ročníku se z finančních důvodů nepřihlásila
Slavia Praha, „Agelky“ soutěž zahájí doma s Olympem

Jako obvykle v tuto dobu byla rozlosována nová
sezóna nejvyšší české soutěže volejbalistek. Letos
se však zveřejnění zápasového programu základní
části UNIQA extraligy žen 2014/2015 neobešlo bez
překvapení v podobě úbytku zúčastněných družstev
z desítky na pouhých devět... Nejen prostějovští příznivci již neuvidí souboje se „sešívanými“ hráčkami!
Prostějov/son
A je to tady! Do příštího ročníku
se nepřihlásil Volleyball club
Slavia Praha, který nedal dohromady peníze potřebné na pokrytí
klubového rozpočtu a nefiguruje
dokonce v žádné ligové soutěži.
Ekonomicky složitá doba navíc
zapracovala v tom směru, že
uvolněné místo mezi národní elitou
nikdo nechtěl, tudíž se bude hrát
pouze v devíti kolektivech...
Týmové složení ženské extraligy
je jinak tradiční: VK AGEL
Prostějov, PVK Olymp Praha,
SK UP Olomouc, Královo Pole
Brno, TJ LIMOS Frýdek-Místek,

TJ Ostrava, TJ Sokol Šternberk,
PVK Přerov Precheza a SG Brno.
Prostějovské volejbalistky mají
v úvodním kole 16. října volno,
do ligových bojů tak vstoupí až
ve druhém dějství 18. října doma
a hned největším šlágrem proti vicemistryním z Olympu Praha.
Na stanovení síly jednotlivých
soupeřů v další sezóně je zatím
brzy, neboť hráčské kádry se teprve
tvoří a změny v nich nejsou dosud
tolik známy. Přesto je zřejmé, že
„vékáčku“ na severu Moravy
možná roste vážnější konkurent
ve snaze o zisk sedmého mistrovského titulu v řadě za sebou.

Bez tradičního soupeře. Pražská Slavia se nepřihlásila do příštího ročníku UNIQA extraligy žen
a duely s týmem sešívaných tak
prostějovské volejbalistky budou
postrádat. Foto: archív Večerníku

Frýdecko-místecký oddíl totiž získal nového titulárního sponzora,
posiluje svou soupisku a rád by
po sérii pátých míst zaútočil na

medaili. Což v trvající konkurenci
Olympu, Olomouce i Králova Pole
slibuje ještě zajímavější bitvy, než
v minulých letech...

Los základní části UNIQA extraligy žen 2014/15
1. kolo (čtvrtek 16. října, 17.00 hodin)
SK UP Olomouc – VK Královo Pole Brno,
PVK Olymp Praha – TJ LIMOS Frýdek-Místek, TJ Ostrava – VK SG Brno, PVK Přerov
Precheza – TJ Sokol Šternberk.
2. kolo (sobota 18. října, 17.00 hodin)
VK AGEL Prostějov – Olymp Praha, KP Brno
– Šternberk, SG Brno – Přerov, Frýdek-Místek
– Ostrava.
3. kolo (čtvrtek 23. října, 17.00 hodin)
Ostrava – Prostějov, Olymp Praha – Olomouc,
Přerov – Frýdek-Místek, Šternberk – SG Brno.
4. kolo (sobota 25. října, 17.00 hodin)
Prostějov – Přerov, KP Brno – SG Brno, Frýdek-Místek – Šternberk, Olomouc – Ostrava.
5. kolo (sobota 1. listopadu, 17.00 hodin)
Šternberk – Prostějov, Olymp Praha – KP
Brno, Přerov – Olomouc, SG Brno – Frýdek-Místek.
6. kolo (čtvrtek 6. listopadu, 17.00 hodin)
Prostějov – SG Brno, KP Brno – Frýdek-Místek, Olomouc – Šternberk, Olymp Praha
– Ostrava.
7. kolo (sobota 8. listopadu, 17.00 hodin)
Frýdek-Místek – Prostějov, Ostrava – KP Brno,
Přerov – Olymp Praha, SG Brno – Olomouc.
8. kolo (sobota 15. listopadu, 17.00 hodin)
KP Brno – Prostějov, Olomouc – Frýdek-Místek, Olymp Praha – Šternberk, Ostrava
– Přerov.
9. kolo (čtvrtek 20. listopadu, 17.00 hodin)
Prostějov – Olomouc, Přerov – KP Brno,
Šternberk – Ostrava, SG Brno – Olymp Praha.

10. kolo (sobota 22. listopadu, 17.00 hodin)
KP Brno – Olomouc, Frýdek-Místek – Olymp
Praha, SG Brno – Ostrava, Šternberk – Přerov.
11. kolo (sobota 29. listopadu, 17.00 hodin)
Olymp Praha – Prostějov, Šternberk – KP
Brno, Přerov – SG Brno, Ostrava – Frýdek-Místek.
12. kolo (sobota 6. prosince, 17.00 hodin)
Prostějov – Ostrava, Olomouc – Olymp Praha,
Frýdek-Místek – Přerov, SG Brno – Šternberk.
13. kolo (sobota 13. prosince, 17.00 hodin)
Přerov – Prostějov, SG Brno – KP Brno, Šternberk – Frýdek-Místek, Ostrava – Olomouc.
14. kolo (sobota 20. prosince, 17.00 hodin)
Prostějov – Šternberk, KP Brno – Olymp
Praha, Olomouc – Přerov, Frýdek-Místek – SG
Brno.
15. kolo (sobota 10. ledna, 17.00 hodin)
SG Brno – Prostějov, Frýdek-Místek – KP
Brno, Šternberk – Olomouc, Ostrava – Olymp
Praha.
16. kolo (sobota 17. ledna, 17.00 hodin)
Prostějov – Frýdek-Místek, KP Brno – Ostrava,
Olymp Praha – Přerov, Olomouc – SG Brno.
17. kolo (čtvrtek 22. ledna, 17.00 hodin)
Prostějov – KP Brno, Frýdek-Místek – Olomouc, Šternberk – Olymp Praha, Přerov –
Ostrava.
18. kolo (sobota 24. ledna, 17.00 hodin)
Olomouc – Prostějov, KP Brno – Přerov, Ostrava – Šternberk, Olymp Praha – SG Brno.
Termíny i časy jednotlivých utkání se ještě
mohou měnit.

Slavnostní setkání mládežnických týmů VK AGEL vzdalo hold
volejbalovým nadějím a jejich trenérům
BYLI JSME
U TOHO!

Stříbrné kadetky. V rámci Volejbalového večera mistryň VK AGEL Prostějov 2014 sklidil největší aplaus kadetský tým za svou obhajobu
druhého místa v extralize.
Foto: Marek Sonnevend

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

Loučení. Končící trenéři starších žákyň Lenka Koblerová a Aleš
Dočkal dostali od manažera VK Petera Gogy (vlevo) dárky.

Prostějov/son - Velmi početnou
hráčskou základnu více než stovky mládežnic má prostějovský
volejbalový oddíl. Většina z této
masy, které navíc nechybí ani
vysoká kvalita, se v pondělním
odpoledni 9. června sešla k dalšímu ročníku slavnostního ohlédnutí za uplynulou sezónou. Večer
mistryň VK AGEL 2014 proběhl
tradičně v konferenčním sále
Hotelu Tennis Club a jeho hlavním cílem bylo stejně jako v minulých letech vzdát hold všem
mládežnickým družstvům klubu
za dosažené výsledky.
Konferenciér akce Michal Slavík
nejprve uvedl hosty, jež na úvod
k děvčatům i jejich trenérům promluvili. Mikrofonu se postupně
chopil šéf marketingové společnosti TK PLUS Miroslav Černošek,
předseda správní rady VK AGEL
Petr Chytil, kouč ženského „A“-týmu „Agelek“ Miroslav Čada
a sportovní manažer „vékáčka“ Peter Goga. Všechny projevy přitom
měly několik společných znaků:
poděkování mladým hráčkám za
výbornou reprezentaci oddílu, hrdost na odvedenou dobrou práci,
vyzvednutí největších dosažených

úspěchů za poslední rok a radost
z pozitivního směřování úrovně
nadějných plejerek celého klubu,
ale současně též apel na pokračující pracovitost v přípravě i při zápasech, neutuchající zápal pro hru
pod vysokou sítí či uvědomění, že
víc než talent znamená odvedená
tréninková dřina.
Peter Goga poté na pódium zval
zástupce všech oddílových týmů,
přičemž největšího ocenění se
tentokrát zaslouženě dočkali trenéři. Právě oni se vždy v kostce
ohlédli za letošní sezónou svých
svěřenek, právě takto bylo postupně představeno vydařené snažení
mladých „Agelek“ v soutěžním
ročníku 2013/2014. Šlo o následující kolektivy: mladší žákyně
A + B + C, starší žákyně A + B
+ C + D, juniorky + kadetky TJ
OP Prostějov, kadetky A a juniorky A. Chyběly pouze nejmladší
adeptky z přípravky a předpřípravky, neboť i s nimi by množství
přítomných dívek přesáhlo stovku
a takovou kapacitu by hotelový
sál jen těžko obsáhl. Každopádně
i počínání začínajících členek VK
Agel bylo patřičně vyzvednuto,
byť jen na dálku.

jaký byl volejbalový večer mistryň vk agel prostějov 2014...

Kytice. Sportovní šéf prostějovského volejbalového klubu Peter
Goga potěšil i stříbrné kadetky, jimž rozdal krásné růže.

Šéfové. Na slavnostní akci nemohli chybět předseda správní
rady VK Petr Chytil (vpravo) a kouč „A“-týmu žen Miroslav Čada.

Slavnostní podvečer měl tentokrát dva vrcholy, při nichž do
popředí vystoupily dva nejúspěšnější kolektivy našeho klubu
za uplynulých dvanáct měsíců.
„Áčko“ starších žákyň se přitom
dojemně rozloučilo se svou končící
trenérskou dvojicí Lenka Koblerová – Aleš Dočkal, což se neobešlo bez pěkné písničky, spousty
smíchu a objímání i nějakých
těch slziček. Na závěr pak sklidilo
bouřlivý aplaus A-družstvo kadetek, jež obhájilo stříbro v extralize
a společně s výše zmíněnými staršími žákyněmi (druhé v Českém
poháru) prodloužilo prostějovskou
medailovou sérii posledních let.
Tečku za povedeným setkáním
následně udělal svým proslovem
šéftrenér mládeže VK AGEL Jaroslav Matěj: „Mám velkou radost,
kam až jsme se společnými silami
dokázali dostat. Moc vám za to
všem děkuji, ale nezapomínejte,
že do absolutní české špičky jsme
se prosadili každodenní poctivou
prací a pokud se chceme nahoře
udržet, musí to stejně být i nadále.
Takže holky, pořád makejte a my
koučové se vám v tom budeme
snažit maximálně pomáhat!“

4x foto: Marek Sonnevend

Dojetí. Trenérský asistent starších žákyň Aleš Dočkal se takhle
srdečně loučil se svými svěřenkam

Reprezentace juniorek i kadetek ČR Mezinárodní trenérský seminář v Prostějově bude mít

nastoupily proti Brazílii,
nastoupilo pět „Agelek“

Mikulov, Prostějov/son - Malý
volejbalový svátek prožilo městečko Mikulov, kam na soustředění zavítal národní výběr
kadetek Brazílie. Přítomnosti
kolektivu z dlouhodobě nejsilnější země světa ve hře pod
vysokou sítí využily mládežnické reprezentační týmy České
republiky, jež s kvalitním soupeřem sehrály celkem čtyři přátelské duely.
Aktivně se do těchto střetnutí zapojilo hned kvinteto členek VK

AGEL Prostějov: trojice Eva Lakomá, Pavla Meidlová a Adéla
Stavinohová patří do juniorského
družstva připravujícího se na srpnové mistrovství Evropy své věkové kategorie, duo Sarah Cruz
a Vendula Valášková je pak nedílnou součástí nově utvářeného
kadetského kolektivu.
Juniorky ČR podlehly mladším
Brazilkám 1:3 (-20, -23, -25, 20)
a 1:3 (-22, 22, -21, -20), přičemž
smečařka Meidlová odehrála
oba mače, blokařka Lakomá

první utkání a libero Stavinohová druhé (všechny vždy v základní sestavě).
Kadetky ČR dokázaly stejně staré renomované protivnice nejprve porazit 3:2 (-19, -18, 22, 21,
7) a následně nestačily 0:3 (-10,
-20, -25).
Vítěznou bitvu prožily Cruz
i Valášková v základu, do odvety
naskočila pouze Cruz z lavičky.
Navíc v obou soubojích si dost
zahrála rovněž z juniorek zapůjčená Meidlová.

vysokou úroveň. Včetně přednášky Miroslava Čady

Prostějov/son-DoProstějovaonejbližším víkendu zamíří téměř dvě
stovky volejbalových koučů mládeže z celé České republiky. Proč?
V sobotu 21. a v neděli 22. června
se v hale Sportcentra DDM Prostějov uskuteční Mezinárodní
trenérský seminář, na němž budou přednášet uznávané kapacity
včetně hlavního kormidelníka žen
VK AGEL Miroslava Čady.
Ale pojďme si přiblížit celý program a náplň metodicky významné
akce. Odstartuje ji úderem sobotní
deváté hodiny přednáška prezidenta Českého volejbalového svazu
Zdeňka Haníka. Veřejnost jistě
zaznamenala, že byla vydána nová
učebnice pro trenéry nejmenších
dětí, která obsahuje velké množství fotografií Ondřeje Drimla
dávajících textu potřebný život.
Touto publikací přichází čerstvý

vítr, který vzdělávací proces trenérů
volejbalu v ČR nutně potřeboval.
Málo je někdy více a určité zjednodušení problematiky učení hry pod
vysokou sítí je toho důkazem, což
přivítají hlavně začínající koučové.
O tom všem, ale i dalším bude Haník hovořit.
Od 10.45 hodin následuje druhý
modul, který povede Julien Van
de Vyver. Tedy belgický odborník
Česko navštívil již loni, ale má
ještě mnoho myšlenek, které by
chtěl zdejším trenérům představit.
Julien pracuje v Centru talentů
v Bruselu a momentálně vede
i belgické národní družstvo juniorek. S různými reprezentacemi
své země přitom získal už několik
medailí z evropských i světových
šampionátů. Téma jeho první přednášky je Rozvoj techniky přihrávky
a útok po přihrávce.

Po ukončení prezentace bude následovat přestávka na oběd v restauraci Hotelu Tennis Club. Odpolední blok přednášek poté zahájí od 15.00 hodin Ivan Pelikán
tématem Pohybová a míčová
gramotnost. Program semináře
byl sestaven tak, aby se jednotlivé
oblasti dotkly vícera odborných
okruhů. Tato přednáška se pokusí
objasnit postup, jakým způsobem
rozvinout hru a pohyb, který je základem veškerého činění ve sportu. Pelikán se zabývá již více než
dvacet let studií pohybu i z jiných
oblastí než čistě volejbalových
a dále tyto poznatky aplikuje při
práci trenéra.
Po krátké přestávce a občerstvení
pokračuje od 17.30 hodin čtvrtý
modul opět pod vedením Van de
Vyvera, který první den akce zakončí. Cílem celého semináře přitom

je ukázat řešení reálných situací
v praxi a nejinak tomu bude i zde
na téma Rozvoj techniky nahrávky
a blokování. Jistě velmi náročný den
uzavře večeře opět v Hotelu Tennis
Club, načež by se měla rozproudit
neformální diskuse, většinou stejně
přínosná jako seminář samotný.
V neděli od 9.00 hodin pak program
pokračuje přednáškou Miroslava
Čady. Organizátoři celého setkání
si přitom velmi cení, že má kouč
dospělých kategorií chuť i ochotu
se prezentovat na semináři mládeže.
Čada si sám vybral téma a pohovoří (hlavně předvede) o organizaci
tréninkové jednotky včetně předání
poznatků, jež získal na odborné stáži v Brazílii. Hned potom následuje
poslední přednáška Juliena Van de
Vyvera, tentokrát s náplní Korekce
a rozvoj techniky za použití videa
(práce s videem a statistikou).

Tenis
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Závěrečné ohlédnutí za letošním ročníkem největšího tenisového podniku na území ČR
foto turnaje

NOVÁ SMLOUVA DÁVÁ TURNAJI POTŘEBNOU JISTOTU
Důležitá schůzka z pohledu budoucnosti prostějovského challengeru proběhla přímo v dějišti
klání těsně před samotným vyvrcholením jednadvacátého ročníku. Výsledkem je nová smlouva
o spolupráci mezi Jiřím Kunertem, předsedou
představenstva a generálním ředitelem UniCredit
Bank a Miroslavem Černoškem, jednatelem spolupořádající marketingové společnosti TK PLUS.
Z ní vyplývá, že prestižní finanční ústav bude titulárním partnerem největšího českého turnaje také
v příštích třech letech.
Prostějov/lv

Začít se nějak musí. Největší český tenisový talent je v současnosti ve vynikající formě, a tak není divu, že malý podavač vzhlížel
k Jiřímu Veselému vzhůru jako ke hvězdám. Dokáže v budoucnu
také zářit jako jeho vzor?
Foto: Josef Popelka

„Je to pro nás výborná zpráva,
získali jsme potřebnou jistotu.
Je zřejmé, že turnaj bude mít
vynikající úroveň také v dalších letech. Spolupráce si hodně vážíme, stejně jako vstřícného přístupu Jiřího Kunerta
k našemu podniku,“ prohlásil
těsně po stvrzení kontraktu
podpisem spokojený Miroslav
Černošek.

Na filozofii turnaje se v příštích ročnících moc měnit
nebude. Pořadatelé se budou snažit získat co největší počet domácích hráčů
a kvalitní konkurenci ze zahraničí. „Dávno už nevedeme debaty na téma zvyšování dotací
nebo přechodu do vyšší kategorie. Není důvod. Náš challenger má momentálně úroveň
turnaje ATP. Stačí se podívat na
startovní pole turnajů i s dvoj-

Foto: Lenka Sedláčková
násobnou dotací. Je naprosto
srovnatelné s tím, co nabízíme v
Prostějově,“ řekl Černošek.
Výsledek jednání je odrazem
spokojenosti bankovního ústavu
s kvalitou a organizací. „Jsme
opravdu hrdí, že můžeme být
u takového podniku, který je svého druhu jednoznačně nejlepší
v České republice. Všechno je
na špičkové úrovni. Podnik dává
mladým hráčům příležitost vkro-

„Nový supervizor byl překvapený, jak to u nás funguje,“

čit do velkého tenistu. Už teď
se těším na příští ročník,“ uvedl
Kunert.
Finanční zázemí je podle Černoška podmínkou při pořádání
podobných akcí. „Bez podpory
silných partnerů bychom něco podobného dělat nemohli. Jsme tedy
maximálně spokojeni. Budeme
pokračovat v něčem, co už děláme řadu let a v čem jsme úspěšní,“
uzavřel Černošek.

číslo turnaje

74
Čtyřiasedmdesát. Přesně tolik setů viděli diváci
v areálu NTC MORAVA
během letošního ročníku
prostějovského challengeru. Hned dvanáctkrát
z jedenatřiceti duelů přitom došlo na třísetový
mač, osmkrát se musel
hrát tie-break. To vše
jsou důkazy, jak vyrovnané pole organizátoři
z TK PLUS dali dohromady a jak velké bitvy se během 21. ročníku odehrály.
Zajímavá je jistě i bilance
vítěze Jiřího Veselého z deseti sad neprohrál ani
jedinou.

MLADÍ TENISTÉ

těšilo dlouholetou ředitelku Petru Černoškovou dokonale využili
domácí prostředí
Prostějov - Český vítěz, krásné počasí, bezproblémový průběh. Ředitelka jedenadvacátého ročníku
UniCredit Czech Open 2014 Petra Černošková
mohla být po finálovém utkání spokojena. „Víc jsme si nemohli přát,“ usmívala se šéfka největšího
tenisového podniku v České republice.

dnech zamířila na vedení Mezinárodní tenisové federace
a můžeme být spokojeni.“
Jste velmi zkušená ředitelka, přesto se zeptám: překvapilo vás něco
v průběhu turnaje?
„Všechno klapalo, a proto
i samotná úroveň byla skvělá. jsem mohla chvílemi sledovat
Ladislav Valný
Je to dáno i tím, že ve světě i tenis. (úsměv) Největším přeNa vítězství v letošním máme dobré jméno a tenisté se kvapením byly bezesporu výklání dosáhl prostějov- k nám sami hlásí...(úsměv)“
kony Adama Pavláska. Určitě
ský Jiří Veselý. Znamená to
pro vás dvojnásobnou ra-dost?
nii „Bylo cítit, že je to Němec. Puntičkář.
„Rozhodně. Jirkovi to všichni
strašně přejeme. V klubu jsmee
se vždy snažili, aby měl co nej-- Listovala jsem závěrečnou zprávou,
u
lepší podmínky pro přípravu
a teď nám to vrací. Prožívá vý-- která zamířila na vedení Mezinárodní
k
borné měsíce a věřím, že to tak
bude pokračovat.“
tenisové federace a můžeme být spokojeni.“
Co jste říkala na kvali-e, Zkušená šéfka PETRA ČERNOŠKOVÁ o tom,
tu startovního pole,
která se sice těsně před starrjak se nový supervizor tvářil na organizaci turnaje
el
tem pozměnila, ale svůj level
si bezesporu zachovala?
Po dlouhých letech došlo si uvědomil, že má na to, aby
„Pokaždé se snažíme udržet
ke změně supervizora vyhrával těžké zápasy. Jsme
laťku z předcházejících ročníků. Během prostějovského turnaje. Jak byl Roland Herfel rádi, že volná karta, kterou Spokojenost. Dlouholetá ředitelka podniku Petra Černošková
tenisového týdne jsme viděli spokojený s organizací?
jsme se rozhodli Adamovi svě- byla jednou z prvních gratulantek čerstvému vítězi UniCredit Czech
celou řadu hráčů ze světové „Bylo cítit, že je to Němec. řit, padla na úrodnou půdu.“
Open 2014 Jiřímu Veselému.
Foto: Lenka Sedláčková
Velkým lákadlem byla
stovky. A hlavně jejich kvalitě Puntičkář. Ale rychle zjistil,
snaha Radka Štěpán- „Zvítězit se mu nepodařilo, ale dvorci předvést nejen výborný
odpovídaly výkony na kur- že máme výborně fungující
tech! Diváci shlédli v řadě pří- tým a byl absolutně spokoje- ka o čtvrtý prostějovský titul. bojoval, jak to jen šlo. Radek tenis, ale i dokonalé tenisové
padů skutečně špičkový antu- ný. Listovala jsem závěrečnou Jak hodnotíte jeho výkon opět potvrdil, že to s diváky divadlo. Možná mu to vyjde
umí. Vtáhne je do hry, umí na za rok.“
kový tenis. Nejen obsazení, ale zprávou, která v následujících v tomto ročníku?

Prostějov/lv - Letmý pohled
na žebříček ATP po prostějovském UniCredit Czech Open
potvrzuje, že záměr pořadatelů dát co nejvíce možností
domácím tenistům, nese své
ovoce. Adam Pavlásek po postupu do semifinále poskočil
o dvaašedesát míst na 257.
pozici. Tak vysoko ještě prostějovský hráč nikdy nebyl!
V domácím prostředí tak dokonale využil divokou kartu, která
by mu měla pomoci v dalším
rozletu. „Systém podpory mladých hráčů je dobrý a Adamův
výsledek to jen potvrdil. Škoda,
že nepostoupil do finále, moc
jsem mu to přál. Třeba příště...,“ poznamenal Ivo Kaderka,
prezident Českého tenisového
svazu.
Pavlásek se nabídnuté příležitosti chytil parádně. Během
turnaje překonával svá dosažená maxima a porážel výše postavené tenisty. Vše vyvrcholilo
výhrou nad Lukášem Rosolem,
dvaapadesátým hráčem světa.
„Zjistil, že takové hráče může
porážet, a věřím, že to pomůže
další jeho kariéře,“ prohlásila

ředitelka turnaje a šéfka prostějovských tenisových projektů
Petra Černošková.
Pozadu nezůstal ani Jiří Veselý,
který musel obhajovat body za
loňské finále. Tentokrát dosáhl
na titul, dostal se na 74. příčku
a přiblížil se k dosavadnímu
nejlepšímu umístnění. Tím bylo
67. místo z konce března. „Jirka
má za sebou úžasný rok. Z nadějného hráče se stal platný člen
daviscupového týmu s velkou
budoucností. Výkony v Prostějově to jen potvrdily,“ všiml si
Kaderka.
Ve výborném světle se ukázalo
také tenisové mládí. V kvalifikaci své umění ukázal devatenáctiletý prostějovský talent Daniel Knoflíček. Vyhrál tři zápasy
a postoupil do hlavní soutěže.
V prvním kole nastoupil proti
zkušenému Brazilci Hocevarovi. Především v prvním setu
kladl český tenista velký odpor
a prohrál 6:7, 2:6. „Příležitost
dostala celá řada hráčů. Touto filozofií by se měli řídit také pořadatelé dalších turnajů,“ domnívá
se sportovní ředitel tenisového
svazu Jaroslav Balaš.

Nový supervizor ATP Roland Herfel „Samotného mě překvapilo, jak mi to jde,“
nemohl poznat prostějovský areál usmíval se po životním úspěchu Adam Pavlásek

Prostějov/lv - Po dvaceti letech se do Prostějova vrátil
Roland Herfel (na snímku).
Při prvním ročníku tenisového turnaje působil v roli
rozhodčího, přičemž tehdy
se ještě hrálo v hale. Letos
se vrátil v pozici supervizora Mezinárodní tenisové federace, když nahradil
Francouze Stephana Cretoise. Německý funkcionář po
příjezdu přiznal, že tenisový
areál příliš nepoznal...
„V každém směru jde vidět obrovský posun dopředu. Pamatuji
si, že před lety jsme měli k dispozici přistavený karavan. Všechno
je dnes jinak a moc se mi v Prostějově líbilo,“ přiblížil Večerníku
své pocity těsně před odjezdem
z Hané své pocity Herfel.
S úrovní UniCredit Czech
Open byl spokojený, což
potvrdila závěrečná zpráva
o průběhu turnaje. Pochvaloval si především spolupráci s ředitelkou Petrou Černoškovou. „Vedle samotné
organizace si bez problémů
poradila například s rozpisem
zápasů a to je vždy těžká záležitost. Má o všem velmi dobrý
přehled. S takovým člověkem

Prostějov - Nejlepší tenisový týden v kariéře
prožil na UniCredit Czech Open prostějovský
Adam Pavlásek (na snímku). Talentovaný tenista postoupil až do semifinále a poprvé se prokousal do třetí světové stovky. Na cestě turnajem pokořil řadu známých hráčů, včetně Lukáše
Rosola. „Od prvního kola jsem neměl co ztratit.
I to je možná jeden z důvodů úspěchu,“ pousmál
se Pavlásek při hodnocení vlastních výkonů.
Ladislav Valný

Foto: www.czech-open.cz
se vždy dobře pracuje,“ ocenil
ředitelku prostějovského challengeru supervisor ITF. Kromě
toho vyzvedl také kvalitní příspěvek celého týmu. „Všechno
klapalo. Od dopravy, přes sběrače až po rozhodčí. V ničem
nebyl problém. Každý věděl,
co má dělat. Byl to opravdu
příjemný týden, takových bych
chtěl zažít co nejvíce.“
Zkušeného tenisového činovníka zaujal také přístup
českých tenistů k největší-

mu domácímu turnaji, který
téměř celá špička podpořila
svojí účastí. To ve světě nebývá zvykem. „Vzhledem
k termínu si umím představit,
že už by se připravovali na
Wimbledon. Místo toho tímto způsobem podporují český
tenis a to je výborné. Navíc
jejich start přilákal hodně diváků. Před domácími tenisty
musím smeknout,“ prohlásil
s upřímným obdivem Roland
Herfel.

Když se ohlédnete za
svými výkony. Čím
jste své soupeře porážel?
„To kdybych věděl (smích).
Do zápasů jsem šel s čistou
hlavou, mohl jsem jen překvapit. Výsledky nakonec překvapily i mě samotného...“
V průběhu turnaje
jste se s výhrami posunul z kurtu číslo jedna na
centr. Užíval jste si nové prostředí?
„Je to něco jiného, na centr si
musíte zvyknout. Je to součást
tenisu. Vyhráváte, posunujete
se i na kurtech.“
V Prostějově jste porazil hned dva hráče

z první světové stovky. Zvedne vám to sebevědomí?
„Takové zápasy posunují každého hráče. Získal jsem důležité tenisové zkušenosti a ty
se mi rozhodně budou hodit.
Ukázalo se to i v průběhu turnaje. V prvním kole se podařilo vyhrát utkání nad Klahnem
a byl to můj největší skalp.
Zjistil jsem, že můžu porážet
silné soupeře. A povedlo se
mi to využít hned o dva dny
později v zápase s Lukášem
Rosolem.“
V současné době vás
trénuje rodinný klan
Navrátilů. Jak se vám zamlouvá tato spolupráce?
„Jsem hodně rád, že je mám.
Jsou to skvělí trenéři. Jaroslav

Foto: www.czech-open.cz
Navrátil určuje, co budeme
dělat a my posloucháme a snažíme se zlepšovat. Funguje to
skvěle.“
Právě Jaroslav Navrátil prohlásil, že na
konci roku můžete být kolem

150. místa na světovém žebříčku. Je to reálné?
„V tenise záleží na hodně faktorech. Výsledky jsou odrazem
tréninku. Když to všechno půjde jako třeba na prostějovském
turnaji, je to možné...(úsměv)“
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Sérii devíti výher přerušil Veselému Nohejbalové prohry oslabeného Prostějova

Rosol až ve finále PRAGUE OPEN

Praha/lv - Druhé finále v řadě
si na domácích kurtech zahrál
Jiří Veselý. Po vítězství na UniCredit Czech Open 2014 v Prostějově postoupil do finále na
Prague Open. Sérii devíti vítězných zápasů zastavil až v posledním utkání Lukáš Rosol,
když zvítězil 3:6, 6:4, 6:4. Dvojka Prague Open tak potvrdila
své turnajové postavení. „Měl
jsem několik brejků, které se
nepodařilo proměnit. Lukáš
hrál agresivně a v několika
případech mi vzal servis. Byla to
i moje chyba, hrál jsem hodně
stereotypně,“ uznal Jiří Veselý.
Na začátku pražského klání porazil Veselý naprosto jednoznačně

6:0, 6:0 Jakuba Filipského, i když
bojoval také s nachlazením.
„Povedlo se mi ale zkoncentrovat a nebyly žádné problémy,“
komentoval vstup do turnaje.
První zápas ukončil riskantním
esem z druhého podání. „Ve
vyrovnanějším zápase bych si to
netroufl,“ pousmál se Veselý.
Následně
přehrál
Gerarda
Granollerse ze Španělska 6:3,
7:6. Soupeř ve Stromovce podal houževnatý výkon a českého tenistu pořádně potrápil.
„Překvapil mě, čekal jsem to
snazší. Hlavně na začátku jsem
vůbec nebyl schopný chytit rytmus a vypořádat se s jeho lifty.
Spoustu míčů jsem měl daleko

od ruky. Ale dokázal jsem si
s tím poradit,“ prohlásil tenista.
Také čtvrtfinálovým soupeřem
byl Španěl, tentokrát Ramirez
Hidalgo. I když Veselý nepodal
optimální výkon, vyhrál dvakrát
6:2 bez větších potíží. „Soupeř
už není nejmladší, takže jsem
Hidalga chtěl rozběhat. Taktika
byla dobrá, herně bych se však
měl zlepšit,“ poznamenal vítěz,
který si následně v semifinále poradil i s čínským daviscupovým
reprezentantem Ce Čangem. Po
výhře 6:3, 6:3 byl navíc poprvé
spokojený také s předvedenou
hrou. „Byl to nejlepší výkon. Až
na pár chybiček jsem spokojený,“
usmíval se Veselý.

Berdych v Queen's Clubu
zopakoval loňské čtvrtfinále

Londýn, Prostějov/lv - V přípravě na Wimbledon se především
ženským zástupcům prostějovského tenisového klubu příliš nedařilo. Ani jedna z dvojice Lucie
Šafářová - Petra Cetkovská se
v Birminghamu neprobojovala
dále než do třetího kola. O něco
více se dařilo Tomáši Berdychovi, který v tradiční generálce
před třetím grandslamem sezóny v londýnském Queen's Clubu
postoupil do čtvrtfinále.
Mezi osmičkou světová šestka
podlehla ve dvou setech 4:6, 6:7
Felicianu Lópezovi ze Španělska,
i když ve zkrácené hře vedla už

6:3. „Rozhodlo pár míčů, je to
škoda,“ komentoval porážku Berdych, který by si v případě úspěchu zahrál v semifinále s Radkem
Štěpánkem. I kmenový hráč pražské Sparty, jenž mimo jiné vyřadil
Andy Murrayho, si vylámal zuby
na španělském tenistovi.
Tomáš Berdych v Londýně naskočil do turnaje až ve druhém dějství
a odstartoval vítězstvím 7:6, 5:7,
6:4 nad Jamesem Duckworthem
z Austrálie. Následně zdolal francouzského tenistu Adriana Mannarina 7:6, 6:4. V obou případech
se však na postup pořádně nadřel.
„Čelil jsem těžkým situacím, zvlá-

dl je a to pomůže do dalších zápasů,“ doufá před blížícím se wimbledonským tenisovým svátkem
Berdych.
Lucii Šafářové se na turnaji
v Birminghamu nedařilo vůbec.
V prvním kole měla volný los
a v dalším prohrála v české bitvě
s Barborou Záhlavovovou –
Strýcovou 3:6, 6:3, 5:7. O kolo
dál se dostala Petra Cetkovská,
která v zápase o postup do třetího dějství porazila nasazenou
Slovenku Magdalenu Rybárikovou 6:4, 7:5. Pak ale nestačila na
Číňanku Čang Šuaj, které podlehla 0:6 a 6:7.

V posledním utkání o titul měl
dobrý začátek a získal první
set. V dalších už ale za Rosolem mírně zaostával. V poslední
hře sice dokázal odvrátit první
mečbol, pak už ale soupeři
gratuloval k celkovému triumfu.
„Chtěl jsem vyhrát a porážka
mrzí. Ale konec antukové sezony přesto musím hodnotit
pozitivně,“ prohlásil Veselý.
Už v prvním kole skončil Jaroslav
Pospíšil po porážce s Italem Marcorou 4:6, 3:6. Na prostějovské
semifinále nedokázal navázat
Adam Pavlásek. Nejprve uspěl
v souboji s Janem Mertlem 6:3
a 7:6, pak ale prohrál s Číňanem
Ce Čangem dvakrát 5:7.

Ohlédnutí za
French Open:

Čelákovice, Prostějov/pk - O uplynulém víkendu čekali nohejbalisty
TJ Sokol I Prostějov mimořádně
těžcí soupeři. Muži odehráli svůj
souboj v sobotu 14. června na kurtu druhého nejlepšího týmu soutěže, rezervy Čelákovic a dorostenci
se představili na domácím kurtu
proti jednomu z nejlepších dorosteneckých celků republiky Sokol
Semily. Navíc oba týmy nastoupily
citelně oslabeny o Tomáše Robu.
Mužům chyběli i další hráči ze základního kádru, proto byl případný bodový zisk spíše přáním než
reálným předpokladem.
Nohejbalisté Prostějova začali zápas
s Čelákovicemi „B“ poměrně dobře,
dvojice Procházka s mladým Ftačníkem se držela až do stavu 9:9 a set
prohrála až posledním útokem domácích, druhý set byl již v režii zkušeného celku domácích. Zklamáním
byl výkon druhé „dvojky“ Prostějova Klaudy-Wiesner, která se vůbec

byli Wiesner, Valenta a Ftačník, své si
uhrál i kapitán celku Procházka. Vůbec se nedařilo zkušenému Klaudymu, ostatní střídali dobré okamžiky
s těmi horšími“ konstatoval po utkání
Richard Beneš, kouč Prostějova.
Dorostenci odehráli svůj zápas
v neděli 15. června na domácím
kurtu se silným týmem Sokola Semily. .„I přes porážku odvedl náš celek skutečně vynikající výkon, který
ovšem na svého těžkého protivníka
v oslabené sestavě nestačil. Musím
smeknout nad bojovností a nasazením našeho celku, pro které nebyl
žádný míč ztracen. Naším nejlepším
hráčem byl Ftačník, který vyhrál s
Příhodou obě dvojice, výkonem se
mu přiblížil Matkulčík,“ uvedl po
návratu do Prostějova lodivod Beneš.
Další důležitý zápas sehrají muži
tuto sobotu 21. června od 10.00 hodin na svém kurtu s NK Bělá a pro
celek Prostějova je to již zápas o postup do play off o první ligu.

do závěru Paříže se tenisté nepodívali

Co to ten Berda hraje. I Tomášova přítelkyně Ester vytušila, že
to není dobré.
Foto: Jiří Vojzola
Paříž, Prostějov/lv – Hned na začátku druhého týdne se s grandslamovou Paříží rozloučili poslední dva zástupci prostějovského
tenisu. Lucie Šafářová prohrála
v osmifinále s Ruskou Světlanou
Kuzněcovovou 3:6, 4:6, Tomáši

nedostala do hry a hladce prohrála.
Malá naděje svitla při utkáních trojic,
když sestava Wiesner-Valenta-Ftačník podala vynikající výkon a vítězstvím v koncovce rozhodujícího setu
snížila stav zápasu na 2:1 pro domácí.
Od tohoto okamžiku ovšem celek
Čelákovic přidal a jak druhá „trojka“,
tak i vložená třetí „dvojka“ byla jasně
pro domácí celek, který se tak již ujal
vedení 4:1. Za nemocného Robu nastoupil v singlu proti extraligovému
fluktuantovi Douckovi mladý Jakub
Ftačník, který prohrál až v koncovce. Poslední vítězný bod domácích
zaznamenala hned první obrácená
trojice proti Klaudymu, Procházkovi
a Omelkovi. Celkově se tedy zrodila
první porážka Sokola I Prostějov v
soutěži po výsledku 1:6
„Zápas se mi musí hodnotit špatně,
kluci podali zatím svůj nejhorší výkon a nic na tom nezmění ani skutečnost, že výrazně chyběl Tomáš Roba
pro nemoc. Našimi nejlepšími hráči

Berdychovi zase nevyšlo čtvrtfinále s Ernestsem Gulbisem. S Lotyšem prohrál 3:6, 2:6, 4:6 a sen
o druhé semifinálové účasti na Roland Garros v kariéře se rozplynul.
Šafářová na začátku zápasu nechytila rytmus a dostala se pod tlak.

Ve dvou případech neudržela své
podání. Pak sice odvrátila dva setboly, třetí šanci už ale Ruska využila
a přiblížila se k postupu. „Měla jsem
opravdu pomalejší začátek. Nebyl to
výkon jako v předchozích zápasech.
Světlana byla v prvním setu lepší,“
uznala Šafářová.
Na začátku další sady prostějovská
tenistka prohrávala 0:3. I za tohoto
stavu se dokázala zvednout a vyrovnala na 4:4. V deváté hře si ale Ruska udržela servis a o chvíli později
dotáhla střetnutí k vítězství. „Ve druhém setu jsem rozhodně měla šanci.
Od stavu 2:4 to byl dobrý výkon.
Škoda, že se mi nepodařilo vyrovnat, třetí set by byl hodně zajímavý,“
posteskla si Šafářová. „Celkově je
čtvrté kolo dobré. Pokud bych tak

pokračovala, mohla bych se dostat
do dvacítky,“ ohlédla se za French
Open česká dvojka.
Berdychovi čtvrtfinále vůbec nevyšlo. Český reprezentant hodně
chyboval, jeho soupeř naopak podal
kvalitní výkon a v každé sadě byl
výrazně lepší. „Byl to úplně jiný
příběh než v předchozích kolech.
Špatný výkon. S takovým jsem nemohl pomýšlet na úspěch,“ uznal
poražený tenista.
Nasazená šestka se po celý zápas
trápila na servisu. Nedařilo se ani při
hře od základní čáry. Za celý zápas
Berdych získal pouze sedmnáct vítězných míčů a připsal si na konto
tři esa. „Tohle je tenis. Musíme si
sednout a rozebrat co se stalo,“ poznamenal Berdych.

Úvodní kuličkové turnaje letošní sezóny poznaly již pět různých vítězů

Mostkovice, Křenůvky, Prostějov/jim - Již pět dílů má za sebou
letošní kuličková sezona, jejímž
mediálním partnerem je i v letošním roce PROSTĚJOVSKÝ
Večerník. Na první turnaj dorazilo do Mostkovic pětatřicet
hráčů, mezi nimiž si nejlépe vedl
František Gregor, v Prostějově
se sešlo hned sedmatřicet kuličkářů. Zasoutěžit si přišlo mimo
jiné i sedm juniorů, jimž kraloval Ondřej Vysloužil, kategorii
Open ovládl Jan Zavadil z Hanácké trefy. Poté v Křenůvkách
při konkurenci tří a půl desítek
hráčů triumfoval domácí Ivo
Losík, na stejném místě se uskutečnily i poslední dva závody.
V Mostkovicích se kromě už stabilních regionálních hráčů sešli
i zájemci z Ostravy a nováčci
z Olomouce. A především ti se
mohli přesvědčit o atraktivitě tohoto stále oblíbenějšího sportu.
„Kdo by před turnajem tipoval
medailové umístění některého
z dvojice borců František Gregor
a Lenka Kosková, nemýlil by se.

kuličkových turnajů. Účast byla
opravdu vysoká, zacvrnkat si
přišlo téměř čtyřicet hráčů. Přítomnost kuličkářů z Ostravy se
už stala téměř pravidlem, tentokráte si přijeli zahrát i kamarádi
z Prahy.
„Po kladných ohlasech z minulého turnaje jsme i pro tento podnik
zvolili herní systém skupin s následným přechodem do pavouka
na tři prohry. V průběhu dne někteří hráči opravdu překvapovali,
velmi dobrých výsledků dosahovali například junioři Ondřej Vysloužil a František Karásek, kteří
hravě přehrávali i dospěláky,“
přibližoval Lukáš Vlček dění na
sportovišti.
Do finále se nakonec vcelku
překvapivě dostal Jan Zavadil
z domácího týmu Hanácká Trefa. „Soupeřem mu byl pravidelný účastník závěrečných klání
Kolektivům vládla
František Gregor z ostravského
Hanácká trefa
klubu Kulotvorstvo. Hrálo se na
pět vítězných her a Jan Zavadil za
Ve druhé polovině dubna se halasného povzbuzování přihlív Prostějově konal další ze série žejících jasně vyhrál 5:1,“ vylíčil

Lenka hrála velmi přesně, zvládala
excelentně taktizovat a díky mnoha povedeným cvrnkům většinu
soupeřů bez větších problémů přehrávala. O něco lépe se však dokázal dostat do hry František, což
ho vyneslo až na samotný vrchol,“
popisoval úvodní soutěžní akci sezony organizátor Lukáš Vlček.
Druhou příčku obsadila právě
Lenka Kosková a jako třetí skončil pro některé trochu překvapivě
David Kudera.
Jak neopomněl Vlček zmínit, pořádající oddíl Hanácká trefa by rád
přilákal do svých řad další hráče,
to byl i jeden z důvodů, proč tento turnaj uspořádal pro veřejnost.
„Členové klubu s námi mohou
jezdit na turnaje i mimo Mostkovice a kromě individuální soutěže
bojovat i o titul nejlepšího týmu
v republice,“ poukázal.

závěrečné boje Vlček. Bronzový post si vycvrnkal Ivo Losík.
V soutěži juniorů na prvních třech
místech skončili Ondřej Vysloužil, František Karásek a Robin
Konšel. „Soutěž klubů jasně vyhrál náš klub Hanácká Trefa před
Clubem Rodamiento z Prahy
a ostravským Kulotvorstvem,“
zkompletoval výčet výsledků organizátor akce.
Další kuličkový turnaj se uskutečnil v polovině května, tentokráte v Křenůvkách. K dolíku se
přikrčilo celkem pětatřicet hráčů,
z toho šest juniorů do dvanácti let.
Jak se již stalo zvykem, nechyběli
ani kuličkáři z Ostravy.
„Opět jsme pokračovali v testování
různých herních systémů, teď jsme
zvolili švýcarský systém. Jeho výhodou je, že spolu postupně hrají
kuličkáři s podobnou výkonností.
Nevýhodou je naopak to, že až do
konce turnaje většina hráčů netuší,
jak si vlastně stojí. I přes nepřízeň
počasí a občasné mrholení jsme
vydrželi hrát celých devět kol,“ líčil
Vlček.

Na Masters Losík bronzový
Závěrečné výsledky tak byly překvapením pro všechny. „Vítězem
se stal místní borec Ivo Losík,
druhé místo obsadil David Kudera
z Ostravy a na třetí příčce opět náš
Radek Julinek. Mezi juniory vyhrál
František Karásek, před Ondřejem
Vysloužilem a Robinem Konšelem,“ prozradil pořadatel turnajů.
Na konci května se v Křenůvkách
odehrály hned dva kuličkové turnaje, přičemž ten první patřil do
nejvyšší kategorie Masters. Tomu
také odpovídala účast, přijelo hned
dvaapadesát hráčů z celé republiky.
„Hráli jsme systémem skupin s následným přechodem do pavouka
na dvě prohry. Ačkoliv byly hlášeny krátké bouřky, počasí nám
přálo a po celý den jsme si užívali
sluníčka. Naši borci z pořádajícího
klubu Hanácká Trefa sice začali
vypadávat poměrně brzy, ale Ivo
Losík se snažil držet, jak to jen šlo,“
přibližoval prestižní klání Vlček.
A reprezentantovi Hané se nako-

Kušisté Savany vládli mužům, ženám i kadetům
Kostelec na Hané, Otrokovice,
Prostějov/jim – Dokonalým triumfem střelců Savany Kostelec
na Hané skončila letošní halová
sezona. Trojice Karolína Hynková, Dominik Fifka a Lukáš Andrés, jimž se v kosteleckém oddíle intenzivně věnuje Svatoslav
Kuba, obsadila v kategorii kadetů kompletní stupně vítězů
a na první tři místa nepustila
nikoho jiného při halovém mistrovství republiky i dlouhodobém
pohárovém seriálu. Z dvojitého
zlata se mohli radovat sourozenci
Nedělníkovi v mužích i ženách,
dva cenné kovy získala i družstva.
Generálkou na domácí halový šampionát se stala Kostelecká halovka.
V ní mezi kadety začal nejlépe Fifka, když vedl hned o dvanáct bodů
před Hynkovou a další bod zpět byl
otrokovický František Nemochovský. Zbylých třicet šípů ale mladého
kosteleckého kušistu až tolik neposlechlo a ve finále z toho byla nepatrná ztráta na Hynkovu. Ta zopa-

kovala Fifkových 258 bodů z první
poloviny a vydařenou stíhací jízdu
proměnila ve své premiérové vítězství. Výrazné zlepšení zaznamenal
rovněž Andrés, jenž si nástřelem
nad 250 bodů polepšil na třetí místo.
To v mužské kategorii nebylo hned
od počátku co řešit. Jan Nedělník naplno přebírá pozici domácí jedničky
a potvrdil to i při Kostelecké halovce. Z prvních třiceti šípů jen čtyřikrát
minul desítku a náskok třinácti bodů
ještě navýšil. Vysoko nastavenou
laťku totiž udržel i ve druhé polovině závodu a celkovým nástřelem
591 bodů neměl konkurenci.
Jeho mladší sestra Hana také zažila
povedenou sobotu. S novou kuší
se sžila velice dobře a jen na centrové desítky se nestala celkovou
vítězkou. Po první polovině sice
stejně jako Jaroslava Nedělníková
a Sabina Kubesová ztrácela sedm
bodů na Kateřinu Štětkářovou, poté
ale zahájila velkou stíhací jízdu.
Ze závěrečných třiceti šípů Hana
Nedělníková jen šesti minula střed a

Výsledky Kostelecké halovky:

Muži: 1. Jan Nedělník (Savana Kostelec na Hané) 591 (296+295)
bodů, 2. Dalibor Lhotský (Opava) 572 (283+289) b., 3. Karel Hyjánek
(Otrokovice) 531 (264+267) b., 6. Jiří Složil (Savana Kostelec na Hané)
503 (252+251) b.
Ženy: 1. Kateřina Štětkářová (Otrokovice) 581 (294+287) b., 2. Hana
Nedělníková (Savana Kostelec na Hané) 581 (287+294) b., 3. Sabina
Kubesová (Suché Lazce) 575 (287+288) b., 4. Jaroslava Nedělníková
(Savana Kostelec na Hané) 574 (287+287) b.
Senioři: 1. Václav Losert (Opava) 582 (289+293) b., 2. Zdeněk Janda
(Otrokovice) 558 (276+282) b., 3. František Sedláček (Savana Kostelec na Hané) 549 (276+273) b.
Kadeti: 1. Karolína Hynková 504 (546+258) b., 2. Dominik Fifka 502
(258+244) b., 3. Lukáš Andrés (všichni Savana Kostelec na Hané)
493 (241+252) b.

mohutně dotahovala. Náskok otrokovické střelkyně se povážlivě ztenčoval, až se obě závodnice srovnaly
na stejném bodovém zisku. Ten ale
Kateřině Štětkářové stačil, a první
místo brala ona. Trochu smolně halové klání dopadlo i pro Jaroslavu
Nedělníkovou, ta na třetí Sabinu
Kubesovou ztratila jediný bod.
Na bronzový stupínek tak z kosteleckých zástupců vystoupal pouze
František Sedláček. Po polovině
podniku dokonce sahal i po druhé
pozici, když na tom byl lépe než
Zdeněk Janda, poté sice trochu polevil, ale třetí pozici bez větších komplikací uhájil. Zcela jasně zvítězil
Václav Losert z Opavy, jeho nástřel
by stačil na druhé místo mezi muži.
Následné mistrovství republiky
skončilo ještě větším triumfem
střelců Savany Kostelec na Hané.
V kadetech se nic výrazného ne-

změnilo, pouze si kostelecká trojice
pozměnila pořadí. Šampiónem se
tak stal Andrés, stříbro bral Fifka
a bronz Hynková, až za nimi skončili střelci z Otrokovic, Hradce Králové a Suchých Lazců.
Nejideálnějším způsobem skončila i kategorie žen, v níž měl
Kostelec dvě zástupkyně. Hana
Nedělníková vedla před Jaroslavou Nedělníkovou již po první
polovině a náskok se jí podařilo
uhájit. Po řadě titulů mezi kadetkami a juniorkami se tak poprvé
dočkala i mezi ženami a vyplatil
se jí přechod na novou kuši.
Naopak mezi muži to bylo velké
drama až do poslední rány. Jan Nedělník ztrácel po úvodních třiceti
šípech čtyři body na opavského
Dalibora Lhotského, druhá polovina mu ale vyšla na jedničku a ztrátu
přeměnil na výhru o jediný bod. Tri-

umf Savany navíc podtrhl třetí Josef
Nedělník, až za ním skončil dlouhý
suverén této disciplíny Bohumil
Korbař z Plumlova.
Těsně pod medailovými stupni se
ve veteránech umístil František Sedláček, vynahradil si to ale jako člen
bronzového „B“-týmu i v pohárové
soutěži, kde obsadil konečné třetí
místo. Soutěž trojic se stala kořistí
Jaroslavy, Hany a Jana Nedělníkových, kadeti skončili v celorepublikové konkurenci všech kategorií
čtvrtí.
„Cinkalo“ se i v již zmíněné dlouhodobé soutěži, pro Savanu z toho byla
tři zlata, dvě stříbra a tři bronzy. První místa získali Hana Nedělníková,
Jan Nedělník a Dominik Fifka, druzí skončili Jaroslava Nedělníková
a Lukáš Andrés, třetí pak Karolína
Hynková, František Sedláček a Josef Nedělník.

Výsledky halového mistrovství
republiky v Otrokovicích:

Konečné pořadí Českého
halového poháru:

Muži: 1. Jan Nedělník (Savana Kostelec na Hané) 1176 (583+593)
bodů, 2. Dalibor Lhotský (Opava) 1175 (587+588) b., 3. Josef Nedělník (Kostelec) 1162 (576+586) b., 4. Bohumil Korbař (Plumlov) 1147
(585+562) b., 8. Jiří Složil (Kostelec) 1085 (540+545) b.
Ženy: 1. Hana Nedělníková 1172 (588+584) b., 2. Jaroslava Nedělníková (obě Kostelec) 1169 (584+585) b., 3. Sabina Kubesová (Suché Lazce)
1152 (574+578) b.
Senioři: 1. Václav Losert (Opava) 1163 (582+581) b., 2. František Baborák (Hradec Králové) 1136 (565+571) b., 3. Jana Slováková (Opava) 1126
(565+561) b., 4. František Sedláček (Kostelec) 1089 (553+536) b.
Kadeti: 1. Lukáš Andrés 1101 (553+548) b., 2. Dominik Fifka 1088
(537+551) b., 3. Karolína Hynková (všichni Kostelec) 1070 (530+540) b.
Družstva: 1. Savana Kostelec na Hané „A“ (J. Nedělníková, H. Nedělníková, Jan Nedělník) 1755 b., 2. Opava (Losert, Lhotský, Lelovský) 1723 b.,
3. Savana Kostelec na Hané „B“ (Josef Nedělník, Složil, Sedláček) 1669
b., 4. Savana Kostelec na Hané „C“ (Hynková, Fifka, Andrés) 1620 b.

Muži: 1. Jan Nedělník (Kostelec)
1767 b., 2. Dalibor Lhotský 1764
b., 3. Josef Nedělník 1738, 7. Jiří
Složil (oba Kostelec) 1617 b.
Ženy: 1. Hana Nedělníková 1756
b., 2. Jaroslava Nedělníková (obě
Kostelec) 1748 b., 3. Kateřina Štětkářová (Otrokovice) 1743 b.
Senioři: 1. Václav Losert (Opava)
1745 b., 2. Zdeněk Janda (Otrokovice) 1662 b., 3. František Sedláček (Kostelec) 1647 b.
Kadeti: 1. Dominik Fifka 1610
b., 2. Lukáš Andrés 1609 b., 3.
Karolína Hynková (všichni Kostelec) 1574 b.

Defilé. Posledního turnaje v Křenůvkách se zúčastnilo i osm juniorů,
kraloval jim František Karásek.
Foto: Lukáš Vlček
nec dařilo velice dobře, dokráčel si
pro krásné třetí místo za Jakubem
Šlamiarem z pražkého M-Dream
Teamu a Františkem Gregorem
z ostravského Kulotvorstva.
„Po turnaji si většina z nás postavila
stany na místní louce a pokračovali
jsme volnou zábavou, k tanci a poslechu přišli zahrát Pauli a Slavoj
z Prostějova. V neděli jsme pak
hráli běžný turnaj kategorie Open,“
poukázal na nabitý soutěžní víkend.

Došlo sice k mírnému úbytku hráčů, ale i tak se na start postavilo
čtyřiačtyřicet kuličkářů. „Tentokrát
jsme z časových důvodů zvolili
švýcarský systém na sedm kol, takže vyhlašování výsledků bylo dramatičtější. Vyhrál opět M-Dream
Team, tentokráte v podobě Martina
Dostála. Druhé a třetí místo obsadili domácí borci Luboš Karásek
a Jan Zavadil,“ vyjmenoval Lukáš
Vlček ty nejúspěšnější.

Šachový memoriál Petra Bočkareva

se koná již poosmé a tuto sobotu
Prostějov/rk, pk - SK ROŠÁDA Prostějov pořádá otevřený šachový turnaj pod širým
nebem, kterým je již 8. ročník MEMORIÁLU PETRA
BOČKAREVA, jenž se letos
uskuteční pod záštitou legendárního sportovního střelce,
stříbrného medailisty z LOH
v Melbourne, sedmnáctinásobného mistra republiky,
zasloužilého mistra sportu,
čestného občana města Prostějova pana Otokara HOŘÍNKA a jeho manželky, mistryně sportu paní Naděždy
HOŘÍNKOVÉ
Všichni šachoví přívrženci se
sejdou již tuto sobotu 21. června
na tradičním místě občerstvení
„U Abrahámka“ v prostějovském
lesoparku Hloučela. Turnaj se
koná pod širým nebem (OPEN
AIR), švýcarským systémem na
sedm kol. Tempo hry: 15 min. na
partii pro každého hráče. Startovné činí 70 Kč, hráči do 18 let platí
polovinu. V ceně zajištěno menší
občerstvení. Věcné ceny jsou připraveny pro každého hráče.
Přihlášky podávejte do 20. 6. 2014

na adresu ředitele turnaje (nejlépe e-mailem), uveďte jméno,
příjmení, ELO (VT), datum
narození a oddíl nebo přímo
na místě v den konání turnaje.
Kapacita omezena na padesát
hráčů, přednost mají dříve přihlášení.
Časový program:
8:30 - 9:30 hodin prezentace
10:00 – 15:00 hodin 1. – 7. kolo
včetně přestávky
Organizace turnaje: Jiří Novák,
Melantrichova 18, Prostějov, tel.
776 331 548, e-mail sk_rosada@
centrum.cz.
Pořadatel si vyhrazuje právo
změny systému turnaje podle počtu účastníků.
Hraje se za každého počasí –
v případě dlouhodobě nepříznivé předpovědi se turnaj odehraje
v Hanušovické pivnici, Palackého 4, Prostějov (hrací místnost
SK ROŠÁDA), přihlášeným
o tom bude zaslána zpráva e-mailem nebo SMS.
SK ROŠÁDA Prostějov hraje
a podniká všechny svoje sportovní akce za veřejné finanční
podpory města Prostějova.

JJste
ste na stejné
stejjné vlně? Os
Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Rozhovor Večerníku

32

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. června 2014

Exkluzivní interview s odchovancem prostějovského hokeje, jenž dobyl polský titul

„LETOS JSEM S JESTŘÁBY NEVSTOUPIL DO ŽÁDNÉHO JEDNÁNÍ“
Martin Richter si vyzkoušel již šestou zahraniční soutěž a k návratu domů se zatím nechystá

Prostějov - V létě loňského roku se zdál přesun Martina Richtera
po téměř dvaceti letech zpět na rodnou hroudu doslova na spadnutí.
Zlatý i stříbrný medailista z mistrovství světa a dvojnásobný extraligový vítěz se však nakonec rozhodl pro působení v nejvyšší polské
soutěži. A u našich severních sousedů se mu dařilo, načež se na
konci sezony mohl celkově již potřetí v kariéře mohl radovat z ligového titulu. K tomu se navíc stal neproduktivnějším obráncem mužstva
HK Sanok v základní části i následném play off. K osmačtyřiceti kanadským bodům přidal i sto čtyři trestných minut, druhý nejvyšší počet
v týmu. Nejen o tom, jak viděl uplynulý ročník a kam povedou jeho
další kroky, jsme si povídali v exkluzivním rozhovoru pro Večerník.
Jiří Možný
Uplynulá sezona pro vás byla
premiérová v polské nejvyšší
soutěži,, jak
j se za ní můžete ohlédnout?
„Šlo o novou zkušenost. Přišla taková
trošku nezvyklá nabídka, na kterou
jsem nakonec ale kývl. Dohodli jsme
se na všech podmínkách, tak jsem se
rozhodl, že to půjdu zkusit. Ukázalo
se, že to byla dobrá volba. Vše dopadlo
nad očekávání dobře, nakonec jsem si
odtud přivezl pohár pro polského mistra. (úsměv)“
(
Do Sanoku jste šel až poměrně
krátce před startem sezony. Jak
se polské angažmá vůbec zrodilo?
„V tu dobu jsem jednal s více kluby,
ve hře byly
y y i jjiné polské
p
týmy
ý y a něco
se rýsovalo také v Čechách. Nakonec
ale rozhodnutí padlo takové, jaké padlo.
Domluvil jsem se v Sonoku totiž přesně
na ppodmínkách, které jsem požadoval.“
Kam byste úrovní tamější soutěž zařadil?
„Snese jistojistě srovnání
s naší první ligou. Co se
týče výkonnosti a hry,
tak Sanok, Tychy,
Jastrzebie, Krakov
jsou
mančafty, které by se
tady neztratily
a měly by tu
dobré jméno. Je ale
pravda,

že některá mužstva tam byla
pouze do počtu a už před
sezonou podle mě o tom
věděla. Je to tedy nevyrovnané, je tam
pár silnějších a pár
slabších.“
Při
pohledu na
soupisky je jasné,
že se Polsko stalo zaslíbené pro
poměrně
hodně
p
Čechů. Byl pro vás
i díky tomuto faktu
některý duel specifický?
„To ani ne, ale
vím, že tam
působí hodně českých

hráčů. Chodí tam proto, že i když je
to v uvozovkách jen Polsko, tak musím říct, že podmínky pro hokej jsou
tam vytvořené velmi dobré. Po své
roční zkušenosti nemohu říci nic negativního. Co se týče platební morálky,
zabezpečení chodu klubu a všeho, co
k tomu patří, nemohu říci jediné negativní slovo.“
Uvažujete tedy i o tom, že byste
tam setrval ještě další sezonu?
„Těžko říct. Zatím nějak extrémně neřeším, co bude a nebude. Oslovili mě, jestli
bych tam nechtěl zůstat, já jsem řekl, že
uvidíme a buď se domluvíme, nebo ne...
(úsměv)“
Do kdy byste chtěl
mít jasno?
„V podstatě nemám časový
limit. Na ledě se začíná
vždy počátkem srpna,
takže nehraje roli, zda to
bude za týden, čtrnáct
dní, za měsíc. Moje
rozhodování závisí na
spoustě věcí a v tuto chvíli se nedá
říct, kde zůstanu
nebo kam bych šel.
Není to tak, že by
mě něco extrémně
tlačilo.“
Co třeba
Prostějov?
„Pan Luňák,
který vstou-

pil do prostějovského hokeje, mě kontaktoval loni, sešli jsme se a bavili se
o tom. Možnost, že bych tu hrál, tady
byla. Probrali jsme celou situaci ze všech
stran, ale nakonec to dopadlo tak, že
jsem
se rozhodl odejít do Polska.“
j
A v letošním roce byste se nenechal přemluvit...?
„Zatím jsem s prostějovským hokejem nevstoupil do žádného jednání
a abych pravdu řekl, nemám ani žádné
signály. Podle rozhovoru z loňského
roku vím, že pan Luňák opravdu chce
do hokeje dát maximum, to se mu asi
podařilo, protože postoupili do první
ligy. A nechce se zastavit v první lize,
má ty nejvyšší ambice. Zda se mu to
povede a za jak dlouho, toť otázka.
První liga a přechod do extraligy bude
o něčem jiném, než přechod ze druhé
do první ligy. Vím, že skládají nový tým
na první ligu. Asi nemá smysl si něco
nalhávat, kluci sice bojovali, šli do toho
hlava nehlava, ale hrát první a druhou
ligu je markantní rozdíl. Jestli chtějí
v první lize bojovat o nejvyšší příčky, tak
mančaft musí doznat velkých změn.“
Máte tedy ve zvyku se přes léto
připravovat sám?
„Já v podstatě celý život trénuji individuálně. I s některými extraligovými týmy
jsem měl tuto variantu domluvenou
a vesměs se připravoval sám. Jsem typ,
jemuž individuální příprava vyhovuje,
a buď jsou potom se mnou spokojeni,
nebo mě vyhodí (úsměv). Nejdůležitější
je zdraví, od něj se v mém věku odvíjí
devětadevadesát procent. Naštěstí něco
vážnějšího bylo naposledy před dvěma

„Podmínky pro hokej jsou tam
velmi dobré, po své roční zkušenosti
nemohu říci nic negativního. Co se týče
platební morálky, zabezpečení chodu
klubu a všeho, co patří k hokeji....“
zkušený hokejový obránce MARTIN RICHTER
o svých poznatcích z polské hokejové ligy

INZERCE

lety, kdy jsem měl zlomený kotník. To mě
vyřadilo
na skoro dva měsíce.“
y
Vraťme se k Polsku. Byl jste nejproduktivnějším bekem týmu,
takže jste spokojen i se svým příspěvkem?
„Jsem rád, že se mi dařilo, byla to ale zásluha celého mančaftu. Nejen v play off,
ale v průběhu celé sezony. Jsou chvíle, kdy
se týmu nedaří, ty je ale potřeba překonat,
zvednout se, jít dál a bojovat až do konce.
I když se nepovede jeden nebo dva zápasy,
je důležité nevěšet hlavu, v příštím utkání
už chybu neuděláte a naopak proměníte
šance,, prostě se to otočí.“
Jak probíhala komunikace
v mužstvu?
„V týmu jsme měli celkem dost Kanaďanů a Američanů, s nimiž jsem mluvil anglicky, když se ale bavíte s Polákem, tak on
rozumí češtině a Čech polštině po chvíli
taky. Jsou tam slova, která třeba člověk
neví, vysvětlí vám to ale nějak obratem.
V tom žádný problém nebyl. (smích)“
Prošel jste spoustou soutěží, je
nějaká, u které vás mrzí, že jste
si ji nevyzkoušel?
„Nemohu říci, že by bylo něco, co by mě
mrzelo. Vždy když jsem někam šel, tak
jsem chtěl bojovat o nejvyšší mety, což
se mi ppovětšinou povedlo.“
Mužstva jste si tedy vybíral vždy
podle ambicí?
„Částečně. Podle ambicí a také podle specifických požadavků, to nelze tak lehce
říct. Jedna věc jsou ambice a druhá realita,
zdali jjsou ji schopni naplnit, nebo ne.“
Snažil jste se probojovat do týmu
New York Rangers. Co tehdy
chybělo, že se to nepodařilo?

„Chybělo k tomu málo, ale bohužel to
nakonec nevyšlo... Na střídačce jsem seděl, ale na led jsem nebyl vpuštěn. Byl
jsem od toho centimetry, štěstí mi však
nepřálo... Nemá cenu nad tím ale lamentovat,, beru věci tak, jak se staly.“
Nebyla tehdy možnost prosadit
se třeba do jiného mužstva?
„Možnost určitě byla, měl jsem nabídku z Nashvillu, jednalo se, že mě tam
Rangers vytrejdují. Nakonec se ale trejd
nevydařil a zůstal jsem hráčem Rangers.
Tam mi ale řekli, že šance není, tak jsem
se vrátil do Evropy. No a pak už byla
příležitost minimálně. Ve třiceti, když
nemáte odehraný ani jeden zápas, to nevím, jestli se ještě někomu podařilo. Šance je
j opravdu malinká až mizivá.“
Jak tohle vaše cestování a zahraniční angažmá snášela a snáší
rodina?
„Většinou se mnou byla, někdy jsem byl
ale sám a musel se s tím popasovat. Na
jednu stranu je to hezké, člověk cestuje a
pozná spoustu světa, ale na druhou stranu
tam musí podstoupit i všechno negativní.
A být tam sám není jednoduché. Člověk
se zpočátku učí jazyk, šel jsem ale do
toho s tím, že to musím zvládnout.“
V Polsku byla rodina s vámi?
„Ne, tam ne. Byl jsem tam sám
a jednou do měsíce jsem se dostal domů
‚‚na otočku‘.“
Může to hrát roli při vašem letním rozhodování?
„Je to jeden z faktorů, záleží ale také,
jaké přijdou nabídky. Je mi přece jen už
sedmatřicet a dívám se na to reálně. Nemá
cenu si kreslit vzdušné zámky...(úsměv)“

kdo je
martin richter

Š t tři til tý obránce
Šestatřicetiletý
bá
se může
ůž pochlubit
hl bit velkou
lk sbírkou
bí k
úspěchů i dlouhým seznamem mužstev, jejichž dres oblékal.
Rodák z Hané začínal v tehdejším HC Prostějov, odtud vedly jeho kroky do Olomouce, Karlových Varů a na první zahraniční angažmá do finské SaiPy. V sezonách 2001/2002
a 2002/2003 nastupoval v AHL za Hartford, poté se v barvách Sparty Praha vrátil do extraligy. Dále si mimo jiné ještě zahrál ruskou ligu za
CSKA Moskva, extraligu za Liberec, Pardubice, Kometu Brno i Třinec, švédskou ligu
za Södertälje, slovenskou extraligu za Banskou Bystrici a naposledy nejvyšší polskou
soutěž v Sanoku. Se Spartou byl první a dvakrát třetí, titulu se dočkal i s Třincem a naposledy se Sanokem. V sezoně 1996/1997 reprezentoval na mistrovství světa do dvaceti
let, posléze se zúčastnil i čtyř šampionátů dospělých. Z nich se vrátil jako mistr v roce
2001, pátý a čtvrtý v následujících dvou letech a stříbrný z Rigy 2006.

