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Tak, a je to tady! Prezident České republiky Miloš Zeman určil termín komunálních voleb
do zastupitelstev měst a obcí, kterým se stal druhý říjnový víkend tohoto roku. Již v pátek
10. a sobotu 11. října 2014 si tudíž i Prostějované zvolí nejen své nové zastupitele, ale především také svými hlasy premiérově rozhodnou o vlastním výběru na nejvyšší post primátora
Statutárního města Prostějov. A uvnitř místního politického spektra to už také začíná vřít...
„Cítím mírně nervózní atmosféru,“ přiznal Večerníku stávající první muž magistrátu Miroslav
Pišťák, který bude na podzim v pozici lídra na Prostějovsku tradičně silné sociální demokracie hlavním favoritem na obhájení primátorského žezla.
Ale pozor, na záda mu budou bez milosti silně dýchat další, po velení na radnici toužící dravci! Vždyť politická scéna je poslední dobou plná nových tváří. Vedle stabilních stran a hnutí
jako jsou již zmíněná ČSSD, dále ODS, KSČM, KDU-ČSL či TOP09 tak budou moci voliči
vvybírat i z nováčků v čele s ANO 2011, Úsvitem přímé demokracie či zbrusu novým hnutím pod názvem „PéVéčko“. Stále hlasitější a především ambicioznější se ovšem stávají
i dosavadní „outsideři“, které ponejvíce reprezentuje Strana zelených, Svobodní, Moravané
či Pirátská strana. Uklovne někdo z nich křeslo nestora prostějovské komunální politiky
nebo se spokojí jen s drobečky v podobě křesel v zastupitelstvu? A co Miroslav Pišťák,
vydrží na radnici další čtyři roky, čímž bude atakovat čtvrtstoletí své práce pro město?
A s kým bude případně vládnout?
Nechejme se překvapit. Prozatím si Večerník dovolil přesně stodeset dnů před startem komunálních voleb zatipovat,
více se dočtete na straně 7
jak to asi dopadne. Všechna čísla jsou ovšem bez záruky...

koláž Večerníku
INZERCE

Wolkerova 37, PV
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od ČESKÉHO výrobce !
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Mládě sovy zachráněno!

RABIÁT VYHROŽOVAL ŽENĚ ZABITÍM
K bývalé manželce se teď nesmí přiblížit na padesát metrů…

Policisté uprostřed minulého týdne měli co dělat,
aby zpacifikovali násilníka, který na Plumlovsku
vyhrožoval v baráku své bývalé manželce zabitím.
Po uklidnění situace vykázali může na deset dní
z domu a rabiát se navíc teď nesmí k ženě přiblížit ani
na padesát metrů. A ještě mu hrozí tři roky kriminálu!
Plumlov/mik

Předminulou sobotu 14. června před polednem bylo na linku 156 přijato sdělení o nálezu
mláděte sovy kalouse ušatého
v blízkosti prostějovských kasáren v Letecké ulici. Strážníci si nočního dravce převzali
a převezli přímo pracovníkům
IRISu na náměstí T. G. Masaryka, kde právě probíhala
akce „Den na podporu země“.

Finty mu nevyšly
Na šortky si oblékl kalhoty.
Takto se snažil minulé pondělí 16. května získat oděv
bez zaplacení dvacetiletý
mladík. Při odchodu z prodejny však byl prodavačkou zadržen. Strážníkům se
k činu doznal. Šortky v hodnotě sto šedesát korun byly
vráceny. Téhož dne se s tímto chmatákem setkala hlídka ještě jednou. Podruhé si
vybral nákupní středisko na
Okružní ulici. Zde si ukryl
pod tričko potraviny v hodnotě šestatřicet korun. Oba
případy byly předány správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti majetku.

Vykradená auta
V neděli 15. června v odpop
ledních hodinách si v Říční
ulici nechala žena kabelku
v autě na viditelném místě,
a to přilákalo zloděje. Ten
rozbil okno u spolujezdce
a odnesl si kabelku.
V ní měla žena mobilní telefon, hotovost ve výši 350
korun a doklady. Podobný
případ se odehrál téhož dne
v ranních hodinách poblíž
centra města. Neznámý muž
stejným způsobem vnikl
do zaparkovaného vozidla,
ze kterého odcizil navigaci
a finanční hotovost.

Natankoval bez placeníí
Na základě telefonického
sdělení vyjížděla předminulou sobotu 14. června po
osmnácté hodině hlídka do
lokality Brněnské ulice, kde
z čerpací stanice ujel řidič
bez zaplacení. V daném čase
se strážníkům vozidlo nepoj O události byla
dařilo najít.
vyrozuměna Policie ČR.

Osvobodili kačenku
Po devatenácté hodině sdělil muž v sobotu 14. června
prostřednictvím linky 156
uvěznění kačenky v mlýnském náhonu, ze kterého se
nemůže dostat ven. Hlídka
na místě mládě vytáhla a vypustila na svobodu.

Zfetovaný šofér
Rychlá jízda a smykování.
Tento způsob jízdy přiměl
oznamovatelku předminulou neděli 15. května hodinu
před půlnocí pojmout podezření, že řidič je pod vlivem drog. Neváhala a událost nahlásila na linku 156.
Hlídka okamžitě vyjela na
místo. Vůz právě vyjížděl
z náměstí Padlých hrdinů,
a jakmile řidič spatřil služební vozidlo, začal couvat.
Přibližně po pěti metrech vystoupil z vozu a směřoval na
Svatoplukovu ulici, kde byl
strážníkem zastaven. Dvaačtyřicetiletý muž neměl
u sebe žádné doklady. Dechová zkouška byla negativní, ovšem test na drogy
naopak pozitivní na pervitin.
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„Ve čtvrtek devatenáctého června realizovali policisté z obvodního oddělení v Plumlově
další vykázání. Tentokrát šlo
o čtyřiačtyřicetiletého muže
z malé obce na Plumlovsku.
Den předtím, tedy ve středu ve
večerních hodinách ve společně

obývaném
domě
nejdřív
vulgárně nadával své bývalé
osmatřicetileté manželce a nakonec jí vyhrožoval zabitím.
Žena z obavy o život vše oznámila na policii. Při incidentu nebyl
nikdo zraněn,“ komentovala
horký okamžik mezi bývalými
manželi Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství

Policie ČR Olomouckého kraje.
Při prověřování případu policisté zjistili, že muž se takového
jednání dopustil již v minulosti.
„Na základě všech zjištěných
skutečností využili policisté
svého zákonného oprávnění
a muže na dobu deseti dnů ze
společně obývaného domu
a jeho přilehlého okolí do vzdálenosti padesáti metrů vykázali.
Středeční incident je navíc
šetřen samostatně jako trestný
čin nebezpečného vyhrožování,
za který podezřelému, v případě
prokázání viny a odsouzení, hrozí až tříletý pobyt za mřížemi,“
dodala mluvčí krajské policie.

Foto: Internet

Vybílil
dva
domy,
hrozí
mu
pět
let!
NOČNÍ ZLODĚJ
vykradl základní školu
Prostějov/mik - Do školy
se nešel učit, ale krást. Řeč
je o zatím neznámém pachateli, který na začátku
předminulého víkendu vykradl prostějovskou školu.
Podle informací Večerníku
jde o Základní školu Jana Železného, ze které
odnesl několik počítačů
a notebooků.
„Ze spáchání trestného činu
krádeže a poškození cizí
věci je podezřelý zatím neznámý pachatel, který se
v noci z pátku třináctého na
sobotu čtrnáctého června
vloupal do jedné ze základních škol v Prostějově. Na
chodbě poškodil pohybové
čidlo a následně vnikl po
poškození zámků do několika
místností v celé budově.
Z některých z nich demon-

toval několik počítačových
souprav, které si připravil
na podlahu místnosti, z jedné
zesilovač, video a projektor,
z další notebooky. Do jiných
místností vnikl, prohledal je,
ale nic neodcizil,“ řekla Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje.
Zatím neznámý lapka pak
z budovy postupně odnesl
pouze některé z počítačů,
mezi nimi i tři nově zabalené
kompletní počítačové soupravy a také tři notebooky.
„Přesná škoda nebyla zatím vyčíslena. Policisté na
případu intenzivně pracují
a po pachateli pátrají.
V případě jeho zjištění mu
hrozí až dvouletý pobyt za
mřížemi,“ dodala Irena Urbánková.

ze soudní síně...

Zloděje dopadla kriminálka po osmi měsících

Nezamyslice,
Víceměřice/
mik - Spadla klec! Prostějovští kriminalisté objasnili
dva případy krádeží vloupáním, ke kterým došlo už
v říjnu loňského roku na jihu
Prostějovska. Ani tak dlouhá
doba nestačila chmatákovi
k tomu, aby po sobě zamazal
všechny stopy. Teď mu hrozí
až pětileté vězení, jedná se
totiž o nenapravitelného recidivistu.
„V noci z osmého na devátého
října loňského roku došlo ke
vloupání do rodinného domu
v Nezamyslicích, odkud tehdy neznámý pachatel odcizil
kabelku s celým obsahem
a také plnou pánskou peněženku, čímž způsobil škodu za
sedmnáct a půl tisíce korun.
Téže noci došlo i ke vloupání
do rodinného domu ve Víceměřicích. Pachatel z něj odcizil
také dámskou kabelku s celým
obsahem, dětské náušnice z chirurgické oceli, peníze a platební

karty. Krátce po krádeži se mu
podařilo v jednom z bankomatů
v Ivanovicích na Hané vybrat
z jednoho z účtu dvacet tisíc korun. Majitelům v tomto případě
způsobil celkovou škodu za
pětadvacet tisíc dvěstě korun,“
popsala Večerníku průběh obou
loňských zlodějen Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Bezmála osm měsíců tak zůstával zloděj v anonymitě,
přesto i po tak dlouhé době
na něj došlo! „Na základě operativního šetření, vyhodnocení
všech informací a poznatků
kriminalisté ve spolupráci
s olomouckými kolegy případy objasnili a pachatele zjistili.
Jedná se o čtyřicetiletého muže
z Prostějovska. Pro policisty
není žádným nováčkem. Již
v nedávné minulosti byl za obdobnou majetkovou trestnou činnost soudem odsouzen a potrestán,“ podotkla Irena Urbánková.

Nevyplatilo se mu to. Vykradl
dva domy a byl přesvědčen, že
zůstane nevypátrán. To se ale
čtyřicetiletý muž škaredě spletl!
Ilustrační foto
Nyní vypátranému chmatákovi za trestné činy krádeže,
porušování domovní svobody
a neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Vrchní soud Romanu Vaňkovi stvrdil devítiletý nepodmíněný trest
marihuany je sice riskantním,
ale jinak úžasně výnosným
byznysem přitom pochybuje
asi jen málokdo. Přitom právě
Roman Vaněk měl pěstírny
hned tři - v kotelně na okraji Plumlova, v prostějovské
ulici Stanislava Manharda
a jednu i v sousedním Přerově.
Elektřinu do svých technicky
špičkově vybavených pěstíren
navíc odebíral „načerno“. Nic
jiného mu ostatně ani nezbývalo, obrovský odběr potřebný
pro jeho velkopěstírny by ho
u distributorů velmi rychle prozradil. Jen za necelého tři čtvrtě
roku tím dle znaleckého posudku prokazatelně způsobil škodu
Musí se uskromnit. Činorodý Roman Vaněk mimo nelegálního
za téměř dva miliony korun.
pěstování marihuany zvládal i podnikat. Svými zisky financoval
Za pěstování trávy v „interiésvůj nákladný životní styl.
Foto: archiv Večerníku
ru“ hrozilo dosud netrestanému
kilogram sušené hmoty mohli mů hmoty,“ uvedl pro ČTK zahradníkovi osm až dvanáct
prodejci získat až sedmdesát Vladimír Lichnovský, mluvčí roků vězení. Svoji obhajobu
tisíc korun. Obžalovaný přitom olomouckého vrchního soudu. Vaněk, stejně jako řada jemu
vypěstoval až čtyřicet kilogra- O tom, že nelegální pěstování podobných, postavil na tom,

že jeho záměrem bylo pěstovat konopí pouze pro léčebné
účely. Senát Krajského soudu
v Brně stejně jako Vrchní soud
v Olomouci mu však neuvěřili.
Druhým spoluobžalovaným,
který si společně s Vaňkem vyslechnul rozsudek, byl sedmadvacetiletý Ondřej Zaoral
z Kostelce na Hané. Ten se
u Vaňka nechal zaměstnat a pomáhal mu s pěstováním konopí v jeho plumlovské pěstírně. U soudu
za to dostal tři roky „natvrdo“.
Policie po zásahu v Plumlově
pásla i po padesátiletém Jiřím
A., který je známý jako majitel mlýna v Hamrech. Muž,
který svého času plánoval
v Podhradské ulici v Plumlově
vybudovat penzion, ovšem nakonec v celé záležitosti překvapivě vůbec obžalován nebyl.
Úterní rozsudek Vrchního soudu v Olomouci nad Romanem
Vaňkem už nabyl právní moci.

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

Z kkarty
t stačil
t čil vybrat
b t

Ze spáchání trestného činu neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku je podezřelý zatím neznámý pachatel, který někdy
v čase od předminulé neděle 15.
června do úterý 17. června na
přesně nezjištěném místě v Prostějově a neznámým způsobem
získal platební kartu dvaatřicetiletého muže z Prostějova.
Následně mu z ní měl během
středy vybrat jeden tisíc korun
z jednoho z prostějovských
bankomatů.

Zloděj - kouzelník

Rychlý a nenápadný musel
být zloděj, který stačil minulý
čtvrtek 19. června krátce po
jedenácté hodině dopoledne,
během krátké chvilky, ukrást
křovinořez. Dva muži, kteří
s ním pracovali, ho na deset
minut nechali volně odložený
u jedné z laviček nedaleko točny na ulici SNP v Držovicích.
Neznámý zloděj toho využil
a nepozorován křovinořez odcizil. Majiteli způsobil škodu za
čtrnáct a půl tisíce korun. Zloději hrozí v případě dopadení dva
roky kriminálu.

Čmajznul hladinoměr

Naděje zahradníka z Plumlova pohasly
Olomouc, Prostějov/mls - Ještě jednou se musely soudy
zabývat případem Romana
Vaňka, který pěstoval marihuanu v kotelně na okraji Plumlova. Případ nařídil znovu
projednat Nejvyšší soud. Byl
totiž zvědavý, jak předchozí
soudy dospěly k závěru, že Vaněk chtěl na marihuaně vydělat více než půl milionu korun.
Policejní komando do kotelny
v Plumlově vtrhlo už v březnu
2012. Objevilo tam moderní
vybavení na pěstování marihuany. Až po více jak dvou letech
je případ definitivně uzavřen.
Roman Vaněk byl do basy
pravomocně odsouzen na
devět let. V úterý o tom rozhodl Vrchní soud v Olomouci.
Předtím však ještě musel doplnit dokazování o zprávu Národní protidrogové centrály o tom,
kolik peněz mohl Vaněk na
marihuaně vlastně vydělat. „Za

ČERNÁ KRONIKA

Ze spáchání trestného činu
krádeže je podezřelý zatím neznámý pachatel, který někdy
v době od soboty 7. června
do pondělí 16. června odcizil
z volně přístupného prostranství na mostě přes říčku Valová
v katastru obce Bedihošť hlídač
hladiny vody. Vlastníkovi zařízení způsobil škodu za padesát
tisíc korun. Pachateli v tomto
případě hrozí až pětiletý pobyt
ve vězení.

Sebral i brýle

Neznámý pachatel se předminulou neděli 15. června v odpoledních hodinách vloupal do vozidla Opel, které bylo zaparkované
v prostoru zahradní kolonie Močidýlka. Z vnitřních prostor odcizil ponechanou kabelku s celým
obsahem. Kromě peněženky
s penězi v ní byly i osobní doklady, doklady k vozidlu, dioptrické
brýle a mobilní telefon. Způsobil
tak škodu za 17 950 korun.

Vandal poškodil auto

Škodu za sedmdesát tisíc korun způsobil zatím neznámý
pachatel, který v noci z pátku 13. června na sobotu 14.
června poškodil vozidlo Audi
zaparkované na ulici Moravské v Prostějově. Na levém
a pravém boku vozidla vytvořil rýhu a poškodil obě zadní
lampy a jednu z předních
xenonových lamp. Policisté
případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu
poškození cizí věci, za který
pachateli hrozí až rok vězení.

Šel po kabelu

Ze spáchání trestného činu krádeže je podezřelý zatím neznámý pachatel, který někdy v noci
z pondělí 16. na úterý 17. června
minulého týdne vnikl po překonání dvoumetrového oplocení
na pozemek u zahradní chatky
ve Sportovní ulici v Prostějově.
Poté vnikl do chatky a odcizil
z ní čtyřicet metrů dlouhý elektrický prodlužovací kabel. Majitelce způsobil celkovou škodu
odcizením a poškozením za
čtyři tisíce dvěstě korun.

Zfetovaný cyklista

LUKÁŠ POŘÍZEK

ANTONÍN PROCHÁZKA

LUDĚK RŮŽIČKA

STANISLAV NOVOTNÝ

se narodil 4. ledna 1988 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 2. června 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 26
do 27 let, měří 180 centimetrů,
má hubenou postavu, zelené oči
a černé vlasy.

se narodil 10. července 1986 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 10. května 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 28
do 30 let, měří mezi 170 až 175
centimetry. Bližší údaje k osobě
nejsou známy.

se narodil 3. prosince 1964 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 2. prosince 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 49
do 50 let, měří mezi 170 až 180
centimetry. Bližší údaje k hledané
osobě nejsou známy.

se narodil 16. ledna 1964 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 27. ledna 2014. Jeho
zdánlivé stáří je 50 let, měří 178
centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé vlasy. Nosí
knír a bradku.

V úterý 17. června večer kontrolovali policisté ve Svatoplukově
ulici dvacetiletého cyklistu. Alkohol byl u muže vyloučen dechovou zkouškou, zato test na
omamné a ppsychotropní
y
p látkyy
byl pozitivní na pervitin. Řidič
se po poučení odmítl podrobit
lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického
materiálu v nemocnici. Další
jízdu mu policisté zakázali.

Zpravodajství

Peníze z odškodnění po nehodě skončily u podvodníka

NEUVĚŘITELNÉ! DALŠÍ KAUZA

„FEŠÁKA HUBERTA“
Na Večerník se obrátila nešťastná paní Miluše,
která chce po M. Janišovi půl milionu korun
Prostějov/mls

A je to tady opět!
Plejáda žen napálených Miroslavem
Janišem, známým jako „Fešák Hubert“, se
rozrostla o další jméno.
Paní Miluše (redakce
má celou identitu ženy
k dispozici) tvrdí, že ji
známý sňatkový podvodník obral o půl milionu korun! Nejhorší
na celé záležitosti je,
že se jednalo o peníze, které dostala od
svého syna po těžké
nehodě, ze které si její
potomek odnesl trvalé
následky...
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Je to pořád dokola! Miroslav Janiš
se s paní Miluší seznámil asi před
dvěma roky na inzerát. Tehdy
žila v Novém Jičíně. Janiš tehdy
zamilovanou a důvěřivou ženu
přesvědčil, aby se přestěhovala
do Prostějova, a nalákal ji na
společný život v plumlovském
domečku, který „pro ně“ chtěl
kompletně opravit. „Dala jsem
mu na to půl milionu korun, které
jsem dostala od syna. On boural
a po nehodě měl trvalé zdravotní
následky. Pojišťovna mu vyplatila
odškodnění. Z něho mi dal výše
inkriminovanou částku, abych si
koupila byt a nemusela stále žít
po podnájmech,“ vysvětlila původ
peněz paní Miluše.
Za své peníze si však měla
raději vyrazit na cestu kolem
světa. Ve vysněném plumlovském domečku nikdy nežila,
naopak skončila v malém bytě
nechvalně proslulého pan-

elového domu na ulici J. Zrzavého. „Janiš si ode mě půjčil
ještě asi sto padesát tisíc korun,
ty mi však vrátil. Ze svého půl
milionu korun jsem však ani po
dvou letech neviděla ani korunu.
Celé ty roky jsem trpěla, dočkala
se jen dalších a dalších slibů.
Když jsem si přečetla článek ve
Večerníku o paní Libuši, už mně
došla trpělivost a rozhodla jsem
se podat trestní oznámení. O tom,
jakým způsobem peníze z pana
Janiše dostanu, se chci ještě poradit s právníkem,“ svěřila se nám
paní Miluše.
O Miroslavovi Janišovi skutečně
platí, že dluhy splácí způsobem
„vytloukání klínu klínem“. V jeho
případě se přitom jedná o klíny
desítek žen. A nestydí se hledat si
další a další oběti!
Jak se vyvinul jeho případ s již
zmíněnou paní Libuší, o němž
jsme psali v minulém vydání, to
si můžete přečíst na straně 13
dnešního vydání.

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

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

ŘEV, ZAŤATÉ PĚSTI a SPROSTÉ NADÁVKY

Také se vám zdá, že
romských spoluobčanů
je v Prostějově stále víc
a víc? Soudí tak i čtenáři
Večerníku, kteří si často
stěžují na chování členů
menšinové komunity přímo v centru města. Co
ale předvedli Romové
ve středu odpoledne na
Žižkově náměstí, byl vrchol všeho!

Cikánská řežba na Žižkově náměstí

Prostějov/mik
Na bitku členů dvou romských
rodin přímo v centru města
upozornil jako první server
pvnovinky.cz. Nejprve si takzvaně „vjeli do vlasů“ dva
mladíci snědé pleti, do jejich
strkanice se posléze zapojilo
dalších zhruba deset cikánů.
„Já to pozoroval z obchodu.
Ta hádka mezi těma dvěma
klukama byla asi kvůli nějaké ženské. Ten jeden řval po
druhém, aby ji nechal, nebo
že mu podřeže krk,“ zmínil se
Večerníku jeden z obchodníků
na Žižkově náměstí.
Neuvěřitelný řev, zaťaté pěsti
a sprosté nadávky spojené s výhrůžkami zabitím samozřejmě
neušly pozornosti strážníků.
Ti naštěstí zasáhli včas. „Už
první projevy výtržnosti byly
zaznamenány na kamerovém
systému. Strkanice mezi mla-

Zásah na náměstí. Plné ruce práce měli uplynulou středu odpoledne na Žižkově náměstí strážníci
městské policie. Nakonec se jim cikánské vášně podařilo zklidnit.
2x foto: Prostějovské novinky
dými lidmi si všimla i hlídka na
náměstí, která to měla k místu
konfliktu poměrně blízko. Postupně byly vyslány na Žižkovo
náměstí ještě dvě autohlídky,“
zareagoval na dotaz Večerníku Jan Nagy, velitel Městské
policie v Prostějově. Ani on
sám však nedokázal říct, proč
k neobvyklé řežbě mezi Romy
došlo. „To se strážníkům zjis-

tit nepodařilo. Naštěstí však
hlídky dokázaly strkanici včas
uklidnit, takže k žádnému protiprávnímu jednání či porušení
veřejného pořádku nedošlo,“
uvedl Jan Nagy.
Hádky mezi jednotlivými členy romské komunity přímo
v centru Prostějova nejsou
bohužel ničím neobvyklým.
„Často se k nám i prostřednic-

tvím tísňové linky 156 dostávají stížnosti občanů na hluk,
který tito lidé vytvářejí na náměstí. Bohužel, Romové jsou
zvyklí rodinné a jiné spory
řešit tímto způsobem – na ulici. Jsou u toho až příliš hluční,
takže strážníci mají mnohdy
těžkou práci tyto hádky uklidnit,“ konstatoval velitel Městské policie v Prostějově.

DROGY A ZÁKAZ ŘÍZENÍ. JSME MĚSTEM PIRÁTŮ SILNIC?!
Za posledních pět let přišly o řidičský průkaz již téměř DVA TISÍCE LIDÍ, spousta z nich ALE JEZDÍ DÁL...

Prostějov/mik
O řidičský průkaz můžete dnes
přijít docela jednoduše, pokud
tedy nejste přímo vzoroví šoféři
puntičkářsky dodržující každý
předpis, dopravní značení a podobně. Většinou odbor dopravy
posílá lidem vyrozumění o odebrání řidičského oprávnění ve
chvíli, kdy osoba za volantem
dosáhne na pověstnou hranici
dvanácti bodů, tedy lidově řečeno „vyboduje se“. V těchto případech rozhoduje správní orgán.
Pak zde ale existuje mnohem
závažnější situace, když člověk

přijde o „papíry“ rozhodnutím soudu. Děje se tak hlavně po
spáchání závažných přestupků,
převážně kvůli alkoholu či drogám za volantem.
„Při obdržení soudního rozsudku
nebo rozhodnutí správního úřadu
o odebrání ´řidičáku´ tuto skutečnost zaznamenáme do karty
vlastníka průkazu a zablokujeme
řidičské oprávnění. Potrestaná
osoba má zároveň povinnost do
pěti pracovních dní odevzdat
řidičský průkaz. Jestliže tak neučiní, hlásíme to příslušnému
správnímu úřadu, který věc řeší
jako přestupek. Často nastává

Silniční statistika o chování řidičů
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Je na silnicích Prostějova a jeho okolí bezpečno? Podle statistických čísel zrovna dvakrát tedy
ne! Jak totiž z údajů vyplývá, ročně soud nebo
správní orgán vysloví zákaz řízení všech motorových vozidel z důvodu závažných dopravních přestupků v průměru 450 Prostějovanům.
Jenomže zhruba čtvrtina takto potrestaných lidí
si z jakéhokoliv potrestání nic nedělá, více než
stovku z nich každoročně policisté přistihnou za
volantem znovu a znovu. A když pomineme alkohol, tak dalším masově zvyšujícím se nebezpečím na prostějovských silnicích jsou drogy.
Počet přistižených řidičů a řidiček pod vlivem
omamných látek rovněž raketově stoupá...

2014

Zdroj: Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova a Policie ČR
také situace, kdy je řidičský průkaz zadržen policií, v tom případě vedeme řízení o jeho zadržení.
Doba, od které je řidičský průkaz
policií zadržen, se započítává
do doby zákazu řízení, který je
následně vysloven buď soudem,
nebo správním úřadem,“ vysvětlil Večerníku běžný postup
při odebírání řidičského průkazu
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města
Prostějova.
Otázkou ale je, zda si všichni,
kdo jsou potrestáni odebráním
řidičáku, něco z tohoto opatře-

ní dělají... A tady existuje jeden
velký problém, který se pochopitelně netýká jen Prostějova.
Naopak jde o obrovský celorepublikový nešvar, kdy policisté
stále ve větším měřítku přistihují
za volantem právě tyto řidiče i řidičky, kteří si ze soudních zákazů
hlavy nelámou. Co ale proti tomu
dělat a jak zamezit tomu, aby
šoféři neignorovali svůj trest?
„Je to špatné... Naše zákony by
měly obsahovat účinnější sankce v těchto případech, například
zabavení, popřípadě propadnutí
motorového vozidla,“ vyjmeno-

INZERCE

Prázdninová nabídka
v úseku řádkové inzerce

val jednu z možností mnohem
tvrdšího a účinného postihu Miroslav Nakládal.
„V případě přistižení řidiče
za volantem, který má uložen
zákaz řízení motorových vozidel,
se jedná o trestný čin maření
výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání, za což hříšníkům
hrozí odnětí svobody na dobu
až tří let nepodmíněně,“ upozorňuje s plnou vážností na
současnou legislativní úpravu
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

Kontrol přibývá. Policisté jsou neustále na silnicích v akci,
i zřejmě proto počet hříšníků za volantem přibývá. Ilustrační foto
Druhým velkým problémem
na prostějovských silnicích je
zvyšující se počet řidičů ovlivněných drogami. Těžko říct,
zda nebezpečnější je pro ně, ale
i pro ostatní účastníky silničního provozu, alkohol nebo právě
drogové opojení... „Jak drogy,
tak i alkohol patří mezi návykové
látky, které nepříznivě ovlivňují
chování člověka, mění jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti.
Za volantem jsou tudíž mimořádně nebezpečné a řidiči by
v žádném případě neměli usedat
za volant, pokud jsou ovlivněni
některou z těchto látek. Jestliže
dechová zkouška na alkohol či
test na omamné a psychotropní

Speciální akce na červenec a srpen!

2+2

při dvou podaných inzerátech si
více na straně 20 můžete zadat další dva ZDARMA!

Ředitelem muzea se stal DANIEL ZÁDRAPA

Prostějov/mls - Vedoucí prostějovského odboru památkové péče prostějovské radnice
Daniel Zádrapa se stal novým
šéfem Muzea a galerie v Prostějově.
Zřizovatelem prostějovského muzea je Olomoucký kraj. „Mohu
potvrdit, že novým ředitelem
prostějovského Muzea a galerie
se stal Daniel Zádrapa,“ nechal
se slyšet Jindřich Garčic, vedoucí
odboru kultury a památkové péče
Olomouckého kraje.
Zádrapa ve funkci nahradí historika architektury Miroslava
Chytila, který svoji pozici kvůli
zdravotním problémům opustil
v březnu letošního roku. Během

Dlouholetý památkář. Daniel Zádrapa je mimo jiné autorem knihy
Praktický průvodce nejen pro vlastníky kulturních památek a objektů v
památkově chráněných územích.
Foto: archív Večerníku
prakticky rok trvající nepřítomnosti Chytila vedla instituci jeho
zástupkyně Kamila Husaříková.
Daniela Zádrapu se Večerník
v průběhu uplynulého týdne pokusil opakovaně kontaktovat,

jeho služební mobilní telefon
byl ovšem ve čtvrtek odpoledne
i během pátku vypnutý. Rozhovor
s novým šéfem muzea se vám tak
budeme snažit zprostředkovat do
jednoho z příštích čísel.

látky prokáže přítomnost alkoholu nebo některé z návykových
látek, dopouští se řidiči buď trestného činu, nebo přestupku,“ poznamenala pro Večerník mluvčí
krajské policie Irena Urbánková.
Co se týká počtu řidičů na
Prostějovsku, kteří byli přistiženi policisty pod vlivem
alkoholu či jiných omamných
a psychotropních látek, jedná se podle Ireny Urbánkové
o jednu z priorit nejen Územního odboru Policie ČR Prostějov, ale celého Krajského
ředitelství Olomouckého kraje v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
při podání soukromé
inzerce během července
v hodnotě vyšší jak 300 Kč
obdržíte ČTVRTLETNÍ
PŘEDPLATNÉ ZDARMA!

Informace o nezájmu rodiny
o pohřeb Michala Ptáčka
se ukázaly jako NEPRAVDIVÉ
Prostějov/mik – Velice smutná událost, o které Večerník
v předešlých dvou vydáních
informoval, má zcela jiné
rozuzlení. Především zpráva
o tom, že po nálezu mrtvého těla pana Michala Ptáčka
z Krasické ulice o něj rodina
neprojevila zájem a nezajistila
mu pohřeb, se ukázala jako nepravdivá.
Rodiče zemřelého mladého
muže totiž vyřídili veškeré pohřební náležitosti u jiné pohřeb-

ní služby než u Pavla Makového,
od kterého Večerník informace
o neuskutečněném pohřbu
původně čerpal. S panem Michalem Ptáčkem se pozůstalí
rozloučili v úzkém rodinném
kruhu v pátek 13. června, tedy
tři dny před zveřejněním článku o údajném nezájmu rodiny.
Zveřejněné informace o okolnostech úmrtí jsou pouhé spekulace, vyšetřování případu
stále probíhá a výsledky dosud
nejsou známé.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

11

+

N š l svůj
Našel
ůj klid
klid. Pětatřicetiletý
Pět tři til tý muž z Krasické ulice, který byl ve svém bytě za
Je to vůpodivných okolností nalezen mrtev, byl
bec možné?!
už pohřben. Večerníku to potvrdil
K nešťastné nehojeho otec, který zároveň odmítl,
dě mezi osobním vože by se jeho rodina nechtězidlem a cyklistkou došlo
la postarat o posledv pondělí v Olomoucké ulici.
ní rozloučení se
Karambol je o to podivnější, že sedmasynem.
šedesátiletá cyklistka byla sražena tam, kde
by to zřejmě nikdy nečekala - přímo na
cyklostezce!

Podařilo se! Jak už v minulém čísle Večerník avizoval,
představitelé Olomouckého
kraje se dohodli se stavbaři
na zkrácení výstavby rondelu U Rodenů. Stalo se,
a Dolní ulice tak mohla být
jedenáct dní v předstihu
v pátek ráno zprovozněna!

-

Osobnost týdne

MANDRAGE

V Prostějově se to hvězdami showbyznysu
jenom hemží. Po Marii Rottrové zaplnila
náměstí T. G. Masaryka rovněž plzeňská pop-rocková skupina
zeň
Mandrage, na kterou dorazily takřka dvě tisícovky lidí.
A řekneme vám, byl to pořádný nářez!

Výrok týdne
„NA MĚ BY
SI FEŠÁK HUBERT
NEPŘIŠEL,
JÁ MÁM ÚPLNÝ
PRD!“
Rázná čtenářka Večerníku
tvrdí, že sňatkový podvodník
ji určitě mine obloukem…

KAUZA ODĚVNÍHO PODNIKU ODSTŘELEM FABRIKY NESMÍ SKONČIT !

Analýza

Adeus! Good bye! Auf Wiedersehen! Hasta luego! Doviđenja! Hej då!
Au revoir! Arrivederci! Takto a ještě na tisíc dalších způsobů se lidé
z celého světa můžou rozloučit s jedním ze symbolů města Prostějova
a s jedním z největších i nejvyhlášenějších evropských výrobců oděvů s obrovskou tradicí. V době vzniku tohoto textu ještě nebylo zcela jasné, zda opuštěné budovy Oděvního podniku šly k zemi už uplynulou sobotu či se tak stane
„až“ v některém z následujících dní. Jisté je jedno: ani po odstřelu budov ve
Vrahovicích se za kauzou pádu tohoto gigantu nesmí zavřít voda!

Martin Zaoral
V každé rozvětvenější prostějovské rodině najdete někoho,
kdo kdysi pracoval v Oděvním
podniku. Téma jeho krachu
bylo „nejžhavější“ v letech 2009
a 2010. V tomto období firma trhala novodobé české rekordy ve
vyhazování lidí na dlažbu. Brány
OP opouštěly stovky lidí, kteří po
řadu desetiletí zajišťovaly jeho
úspěšný chod. Jejich platy tomu
přitom často vůbec neodpovídaly.
Propouštění bylo tak masivní, že
přímo v podniku na nějaký čas
zřídil svoji pobočku i prostějovský „pracák“. Jako redaktor jsem

fejeton

Petra Hežová
„Poštovní schránka na rohu
ulice, to není nějaká lecjaká
věc.“ To vskutku není, a kdyby žil Jiří Wolker dnes, jistě
by to s tím nadšením ohledně
poštovních schránek tolik nepřeháněl. V dobách ne příliš
vzdálených byla pošta téměř
jedinou možností, jak být ve

při této příležitosti tváří v tvář
mluvil s desítkami právě propuštěných šiček i dalších zaměstnanců. Pro většinu z nich byla
situace, do které se nikoliv vlastní vinou dostali, velice bolestivá.
Mnozí z nich jen těžko skrývali
slzy. Člověk se jim nemohl vůbec divit. Vždyť opouštěli něco,
bez čeho si až dosud svůj život
fakticky nedokázali představit.
A před sebou měli budoucnost,
která byla více než nejistá...
V následujících letech se situace kolem společnosti poněkud
uklidnila. OP vyhlásilo úpadek,
zbývající výrobu koupila firma
AMF Reece, vše se postupně

rozprodalo a hotovo! Jako poslední se prodal i hlavní areál OP
ve Vrahovicích. Když bylo zveřejněno jméno nového vlastníka,
stačilo se trochu zamyslet a bylo
jasné, jaký osud ho čeká...
Demolice spojená s odstřelem opět zvedla vlnu zájmu
o zkrachovalý podnik. Když
jsem po pěti letech od největšího propouštění zavítal
k OP, viděl jsem, jak lidé při
ohledu na něj opět přemáhají
pláč. To když se několik bývalých zaměstnanců vypravilo
k troskám někdejšího hrdého
„Titanicu“ oděvního průmyslu.
I po všech těch letech, co jsou

Poštovský panáček
spojení s přáteli či rodinou
žijící po celé republice nebo
v zahraničí.
Pokud jste se ale nechtěli spoléhat na služby poštovského
panáčka, museli jste se vybavit řádkou kvalitně cvičených
poštovních holubů, kteří měli
kromě nevalné životnosti
i značně omezené provozní
možnosti. A tak na zaslání
ochutnávky vánočního cukroví prarodičům nebo balíčku
k narozeninám synovci byste
namísto holuba museli naverbovat minimálně poštovní
káně. Na druhou stranu pošťák vybaven koňským povozem či novějším kolem toho
zvládl doručit podstatně víc
a jen málokdy se stalo, že by
psaníčko nenašlo svého majitele. Ne, že bych si tu dobu osobně pamatovala nebo ji sama

zažila, ale vzpomínáte na Pošťáckou pohádku Karla Čapka? Kdyby tehdy byli pošťáci
tak spolehliví jako teď, určitě
by se o nich nepsaly pohádky,
a když, dosadil by se tam alespoň jeden drak s minimálně
třemi hlavami. Anebo raději
rovnou čtyřmi...
Už jste taky poslali dopis, který
adresátovi nikdy nedorazil?
Obdrželi balíček, s kterým
si někdo zahrál fotbal nebo
z něj vyndal, co se hodilo?
A má cenu se rozčilovat, že jste
kvůli téhle transakci vystáli
na poště nekonečnou frontu,
třikrát se vraceli kvůli špatně
vyplněnému podacímu lístku
a nakonec zaplatili částku, za
kterou byste měli už půlku
splátky na zmíněného poštovního holuba? Nemá. A holubi
jsou prý navíc teď ve slevě!

Konstelace
hvězd Prostějova
Dospělí budou jen tiše závidět svým potomkům, kterým právě „zvo-

ní“ do posledního týdne školního roku. Ale všichni Prostějované
tak nějak už nyní budou žít prázdninami, takže jejich pozornost
bude upřena úplně někam jinam, než na práci.

Berani - 20.3. až 18.4. Nechtějte během pár dnů
změnit celý svět. Jistě, jste hodně ctižádostiví, a tak
se celkem logicky pustíte do smělých plánů. Neočekávejte ale příliš šťastné konce. Nenajdete totiž
nikoho, kdo by vám pomohl.
Býci - 19.4. až 19.5. Hodně vám bude vadit až přílišná snaha některých kolegů zavděčit se nadřízeným. Nic s tím ale nenaděláte. Spíše se snažte o to,
abyste ve víru dění nezaostávali a nevysloužili jste
si nálepku líných povalečů.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Nedívejte se po druhých,
co a jak dělají, naopak koukejte sami něco vymyslet
či navrhnout. Tento týden vám rozhodně nepomůže
skrývat se za práci jiných. Máte šanci dokázat, že za
to umíte také vzít.
Raci - 20.6. až 21.7. Bude se sice snažit vyřešit
všechny úkoly rychle a jednoduše, ovšem přílišná
zbrklost vám může uškodit. Zvláště ve chvílích, kdy
je potřeba jednat citlivě a brát ohledy na okolnosti.
Například na těhotenství kolegyně.
Lvi - 22.7. až 21.8. Doma nebudete mít příliš na
růžích ustláno. Partner vám stále bude něco vyčítat, takže většinu času raději strávíte mimo rodinný
kruh. Jenomže utíkat od zodpovědnosti není to pravé ořechové, co kdybyste si to vyříkali?
Panny - 22.8. až 21.9. Nebuďte lakomí a rozdělte
se o své lehce nabyté peníze! Nemusíte rozdávat
horem dolem, ale kdo vás slušně požádá o půjčku,
měli byste mu vyhovět. Brzy se totiž může stát, že
stejnou pomoc budete potřebovat také.
...ještě
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Váhy - 22.9. až 21.10. Vaše hádavá povaha není to,
čím byste se mohli zrovna dvakrát chlubit. Ani tento
týden se vám hned několik věcí nebude líbit a kvůli
tomu vyvoláte spoustu zbytečných sporů. Nedivte
se, že nebudete oblíbení.
Štíři - 22.10. až 20.11. Pozor si dávejte na všechno,
co vypustíte z úst. I zdánlivě dobře míněná výtka
může způsobit velké pozdvižení. Nechte všechno
okolo sebe bez povšimnutí a více se starejte o vlastní práci. Té bude až nad hlavu.
Střelci - 21.11. až 20.12. Anonymní dopis, který
uprostřed týdne dostanete do schránky, ihned po
přečtení hodíte do koše. Budete dělat, že zprávy
v něm vás nechávají chladnými, přesto na něj budete stále myslet. Ověřte si získané informace!
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Žízeň v tomto týdnu
zahánějte výhradně nealkoholickými nápoji, jinak
se dostanete do obrovských problémů! Alkohol
vám totiž dlouhodobě nesvědčí a v opilosti jste
schopni říct i to, co nevíte. Takže opatrně...
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Neberte ohled na to, že se
vám několik lidí směje a stále nevěří, že jste něčeho
schopni. Ukažte právě v tomto týdnu všem, že máte
spoustu individuálních předností. Zvláště dejte zelenou svému uměleckému talentu.
Ryby - 19.2. až 19.3. Nejste zrovna vzorem ctnosti
pro ostatní a rovněž v nadcházejících dnech budete
dělat všechno pro to, abyste dostáli své špatné pověsti. Jednou se to ale musí zlomit! Co takhle přestat
navštěvovat noční bary?

z podniku pryč, bylo jasně patrné, že jsou s těmi vyklizenými
budovami stále spjati silným
citovým poutem. A i o ty mají
nyní přijít...
Jenže srovnání OP se zemí
není absolutně ničím překvapivým. Je pouze logickým důsledkem způsobu hospodaření
lidí, kteří podnik v posledních
letech jeho existence vedli.
I proto by nebylo od věci, pokud
by si střelmistr nějaké to kilo dynamitu ponechal a využil jej při
odstřelu nemovitostí odpovědných manažerů. Vždyť právě
jejich sídla vznikala i díky úvěrům, jež do podniku putovaly

Takto rostl gigant! Celý komplex Oděvního podniku byl slavnostně otevřen 28. října 1965. Náklady na jeho stavbu činily přes 140
milionů korun. Po padesáti letech byl prodaný za necelou polovinu.
Foto: Státní okresní archiv v Prostějově
a které jej ve finále poslaly ke pitelné, že zatímco tisíce lidí
dnu. Ti radikálnější z Prostějo- skončily bez práce, lidé kteří
vanů pak přímo doporučovali to způsobili, mohli sebe i své
zajistit představenstvu podniku rodiny zajistit na několik let
exkluzivní prohlídku kolosu, kte- dopředu.
rý kdysi vedli. A to právě v čase I z tohoto důvodu to odstřelem
probíhajících trhacích prací...
budov nesmí celé rozhodně
Zní to sice hodně morbidně, ale skončit. Naopak by se mělo
nelze se tomu divit. Pro člově- jednat o hodně hlasitý signál, že
ka s elementárním smyslem boží mlýny melou sice pomalu,
pro spravedlnost je nepocho- ale jistě...

věcně paní Millerová, znaje
z pavlačových drbů obvyklé
praktiky našeho českého politického dvorečku.
„Ale kdež, cožpak jste neslyšela o tom postupu mohamedánů v Mezopotámii, jak
dobývají tamější rafinérie
a světoví spekulanti okamžitě
šroubují ceny ropy vzhůru?“
zakroutil hlavou nad omezeným rozhledem paní Millerové Švejk.
Té spadla brada hned dvakrát. Jednak netušila, že se
z prosťounkého pana Švejka
stal specialista světového trhu
s komoditami, jednak jí nějak
nešlo do hlavy, proč má zrovna ona, babka z naší stověžaté
matičky Prahy, doplácet na

glosa týdne

rozmíšky nějakých šejků odkudsi z Blízkého východu.
Nebojte, paní Millerová, nejste v tom sama. Není mnoho
zasvěcených, kteří při prvních
zprávách o věčných půtkách
kdesi daleko v exotických
zemích zavětří eminentní nebezpečí pro svou peněženku.
Tuhle je to ropa, támhle kakao, jinde třeba rýže.
Nic s tím ale nenaděláme. Obchod je natolik globalizovaný
a hnaný touhou po zisku, že
si můžeme být jisti stabilní
cenou akorát slepice na vlastním dvorku a švestek na naší
zahradě. Tedy možná...

Agentura

Stovku za sprosté slovo na radnici

Prohlásit na jednání zastupitelstva slovo průjem, to si
nedávno komunistický komunální politik Josiph Augustus
dovolil moc! Zatímco naše
sesterská redakce Večerníku
jeho jadrný výraz spojený s tekutým výměškem lidského těla
prohlásila za výrok týdne, slovutná a všudypřítomná Agentura Hóser se pídila po tom, co
po jednání vrcholného orgánu
města následovalo. A pochopitelně přišly následky!
Rozčílený primátor Miroslav
Nakaseseděl, který nesnáší jakékoliv výrazy hrubého zrna
pronesené na veřejnosti, učinil
rázná opatření. „Rozhodl jsem,
že do všech kanceláří radnice nainstalujeme mikrofony.
A za každé sprosté či jenom
trochu vulgární slovo pronesené uvnitř magistrátu zaplatí
dotyčný sprosťák pokutu sto
korun českých. Výtěžek bude
na konci roku převeden do rozpočtu města a budeme pak dále
jednat, co za vybrané peníze
zaplatíme,“ seznámil Agenturu
Hóser se svým přísným rozhodnutím Miroslav Nakaseseděl.
Jeho opatření pochopitelně
vzbudilo rozporuplné reakce

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 dvojici
nejzajímavějších, které vám
nyní předkládáme...

Šmejdi mi dali
hodinky za „dvacku“

CO NÁM TO, PÁNOVÉ ARABOVÉ, ZASE DĚLÁTE...?

Tomáš Kaláb
„Tak nám zase zdražují benzín, paní Millerová,“ přišel
by jednoho krásného červnového rána novodobý Švejk
za svou hospodyní s aktuální
„jobovkou“.
„Neříkejte, pane Švejk, že by
strážce pokladu potřeboval
naplnit státní kasu a zvedl
nám daňové sazby?“ odtušila

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

komunálních politiků. „Tož, to
já budu platit jako mourovatá!
Budu se muset snažit změnit
svoji mluvu a místo lidského
pozadí říkat - do prčic! Snad
si na to zvyknu,“ svěřila se Hóserovi Alena ManželkaRašky,
náměstkyně primátora pro sociální oblast a dopravu. Stejného názoru byla i její kolegyně
Ivana Hemeráková. „Copak
tady se dá mluvit slušně? Co
chvíli mě tady na radnici vytočí
nějaký rýpal, kterému pokáceli u baráku strom nebo rodič,
jehož děcku nafackoval učitel.
Pak takový lidi nepošlete do
haj…, do záchodu,“ ulevila si
s opatrností Hemeráková.
Primátor Nakaseseděl to
ale s pokutami myslí vážně.
„Sprosté slovo, kurňa fix donevetr krucajs element, nechci
na radnici ani slyšet. Zvláštní
pozor si dám při jednání zastupitelstva, na kterém mnohdy vystupují pořádná kvítka.
Už za ten průjem zaplatí pan
Augustus kilečko,“ podotýká
primátor Miroslav Nakaseseděl. „Já to beru, i když slovo
průjem je přece spisovné! Měl
jsem podobný komentář připraven na příští zasedání za-

stupitelů, ale poopravím ho na
tekutý trus,“ nechal se slyšet
Josiph Augustus.
Otázkou teď zůstává, kolik
se ročně na pokutách takto
vybere peněz a kam budou
směřovat. „S ohledem na to,
že očekávám velký balík, protože spousta mých kolegů si
nevidí do pusy, navrhnu za
vybranou sumu postavit oba
rondely na Poděbradově náměstí. Já myslím, že těch třicet
mega vybereme určitě ještě
tento rok,“ pronesl odvážný tip
Miroslav Nakaseseděl. A jak
se Agentura Hóser na vlastní
oči přesvědčila, po Josiphu
Augustovi to byl právě primátor, který jako druhý v pořadí
do pokladničky vsunul stovku!
Při odchodu našeho redaktora z jeho kanceláře mu totiž
upadla propiska na zem, což
se neobešlo bez dvouslovného
komentáře - do pr…!
Za Agenturu Hóser Majkl

Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak
pravdivý
a redakce Večerníku se
od něj distancuje.
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Také můj strejda měl ve středu
4. června telefonát, že vyhrál
hodinky, jelikož nějakou dobu
předtím odpověděl u Kauflandu na anketu o nakupování.
Protože je dlouhodobě a vážně nemocný, požádal mě, ať
jdu místo něj následující den
v 13.45 hodin do restaurace
Luto vyzvednout výhru. Hned
mě napadlo, že to nebude jen
tak a že tam chce někdo nalákat
lidi. Při vchodu do restaurace mě zastavil muž v černém
kvádru se seznamem v ruce,
dál mě nepustil, řekla jsem, že
jsem za pana Kovaříka, a on,
že se jde zeptat druhého. Ten
přinesl hodinky a přede mnou
nastavil čas. Chlap byl velmi
tmavý typ s japonskými rysy,
a pak tam byl ještě jeden, a že
dovnitř mě pustit nemohou,
jen kdo je v seznamu. Bylo mi
to jasné, ale dělala jsem blbou
a ptala se, jestli bude ještě nějaká přednáška. Oni že jo, na
téma energie. Odpověděla
jsem, že je to škoda, že by mě
to zajímalo.
Řekla jsem ještě, že je divné,
že jen tak rozdávají hodinky,
a slezla jsem ze schodů a jeden
řekl, buďte ráda, že máte hodinky, a já: my je nepotřebujeme!
A on, že to vyhrál strejda. Hned
za rohem jsem z mobilu volala
Českou obchodní inspekci, kde
mi vedoucí sdělil, že nikoho
blízko v Prostějově nemá, ať se
pokusím zjistit, co je to za společnost. To nikdo z personálu
nevěděl, ale auto na dvoře bylo
jejich, tak jsem si napsala SPZ
a volala inspekci znovu. Státní
poznávací značka na autě byla
z Ústeckého kraje, jednalo se
o bílý Citroen. Pak jsem jela do
města a v klenotech mi potvrdili, že hodinky mají hodnotu
dvaceti korun. Byla tam paní,
co hned odešla a říkala, že tam
bylo asi osm lidí a hromada
hrnců.
Mrzí mne, že jsem Českou obchodní inspekci nekontaktovala
před tou akcí. Mohli přijet rovnou do „přednášky“. Vzkaz lidem: nebuďte hloupí, odpovíte
na anketu o ničem, vymámí na
vás telefonní číslo a nalákají na
bezcennou cetku, jen aby vám
vymývali mozky a vnucovali
předražené krámy pochybné
kvality. Vždyť si musí na sebe
vydělat! Dnes žijeme v reálném
kapitalismu, kdy nabídka převažuje poptávku. Je toho stále
málo v televizi, novinách? Pořad Šmejdi vám nestačí?
Ivana Navrátilová, Prostějov

Na co jsou jízdní řády?
Pracuji poblíž centra města
a jednou za čtrnáct dní mám
vždy odpolední. Proto jezdím
večer autobusem domů, přesně ve 22.16 hodin z Vápenice.
Ale v pátek třináctého jsem se
pořádně naštval na řidiče „čtyřky“. Většinou tato linka jezdí
přesně, někdy i s minutovým
zpožděním. Jenomže v onen
pátek jsem dobíhal na zastávku
na Vápenici na poslední chvíli
a přesně na čas, řekl bych ještě
s dvouminutovým předstihem.
A co jsem viděl? Autobus už byl
dávno někde u Rejskovy školy!
Ten řidič musel přijet na zastávku nejmíň o tři nebo čtyři minuty
dřív a taky hned odjet. Na co pak
ty jízdní řády MHD jsou?
Jindřich Vágner, Prostějov

...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
České armádě prý chybí „záložáci“, kteří by při krizových situacích
mohli značně pomoci. Ač se to možná jeví jako nesmysl, Ministerstvo obrany ČR vážně uvažuje o zavedení povinné vojenské služby.
Ta by se měla navíc údajně vztahovat i na ženy. Vláda by měla nový
branný zákon schvalovat na podzim tohoto roku. Tak uvidíme, jak
to nakonec celé dopadne. Co si myslí o povinné vojenské službě naši
spoluobčané? Na to jsme se vás ptali v uplynulém týdnu...

MĚLA BY BÝT OBNOVENA POVINNÁ
VOJENSKÁ SLUŽBA?
Milan
VYROUBAL
PROSTĚJOV

Jana
VLKOVÁ
Prostějov

ANO

NE

Ve Vícově to roztočil

PRAVÝ
PÁBITEL
Kolotočář jakoby vypadl z knížek Bohumila Hrabala
Co byste dělali, pokud na prostějovském náměstí potkáte Julii
Kapuletovou. Pozvali byste ji na
kafe? A jak zareagujete, když by
si k vám ve výtahu v nemocnici
přistoupil hrabě Dracula? Snažili
byste se mu vysvětlit, že jste už
krev darovali jinde? Občas skutečně můžeme zcela nečekaně potkat člověka, který nám ze
všeho nejvíc připomíná nějakého
románového či filmového hrdinu.
Jednoho takového zachytil i zuřivý reportér Večerníku....
Vícov/mls

„Ano, nebylo by to od věci
(úsměv). Samozřejmě by musela být s kratším časovým
horizontem, než tomu bylo
dříve. Jistým způsobem je to
však na místě. Generace, které si vojnou prošly, dnes již
stárnou. Přeci jen, kdyby se
něco přihodilo, je potřeba mít
aktivní jedince. Mladí kluci
by se alespoň naučili praktické dovednosti, samostatnosti, zvýšili by svou fyzickou
zdatnost a podobně.“

„Podle mě to již v dnešní
době není potřeba a ani to
není vhodné. Profesionální
armádu už přeci máme. Armáda by měla i nadále zůstat
pro dobrovolníky. Navíc většina kasáren je už zrušených
a vybudování nových, stejně
tak jejich vybavení, oblečení
a další důležité věci by stály
hodně peněz. A ještě, aby se
tak branná povinnost vztahovala i na ženy, to už vůbec ne
(úsměv).“

Říká se, že dobré umění se inspiruje skutečným životem.
Někdy to vypadá, že je to
i naopak. Totiž, že realita se zhmotní až na základě myšlenky
nějakého umělce. To by mohlo
platit i o skvělém spisovateli Bohumilu Hrabalovi. Přestože je už
šestadvacet let po smrti, jeho dílo
je nepochybně „stále živé“. A to
doslova.
Jedním z hrdinů první Hrabalovy knihy Perlička na dně
a následně i textu Příliš hlučná
samota je starý Haňťa. Jednoho takového oživlého Haňťu
jste mohli nedávno potkat
během Dětského dne ve Vícově.
Narozdíl od své románové
předlohy nepracoval u lisu ve

Co si lidé nejradši dopřávají po probuzení? Kávu, kávu
a zase jenom kávu! Většina z nás ji dokonce upřednostňuje i před ranním sexem. Je to tak v pořádku? Ranní
sex má ale svoje kouzlo. Nabije vás energií na celý den,
naladí mozek na příjemné myšlenky. Jestli si ale myslíte, že na tuhle příjemnou činnost „jsou všichni“, tak jste
na omylu. Víc než polovina lidí z nejnovějšího průzkumu říká, že si ke snídani radši dopřejí kávu než sex!
Vědci oslovili 7 455 lidí z šesti oblastí po celém světě,
mezi které byly zařazeny Spojené státy, Dubaj, Čína,
Francie, Německo a Indie. Na základě výpovědí oslovených respondentů zjistili, že jedenapadesát procent
účastníků studie uvedlo, že by bez sexu klidně mohli
žít, ovšem že stejný názor rozhodně nesdílí ve spojitosti
s kávou. Ta je prý potřeba za všech okolností, bez ní se
mysl ani tělo po ránu nenastartuje? Máte to taky tak?

Poetická figurka. Ošuňtělý „vágus“ ve špinavém
plášti se svým starým kolotočem rozváží radost drobotině všude, kam přijede. Takhle jsme ho zastihli
během Dětského dne ve Vícově. Foto: Martin Zaoral

sběrně starého papíru, odkud by
zachraňoval staré knihy. Měl však
snad ještě poetičtější zaměstnání.
Spouštěl a zastavoval veselý
kolotoč, na kterém se proháněly
nadšené děti. Jejich rozesmáté
tváře přitom ostře kontrastovaly
s jeho převážně zachmuřeným
výrazem.
To však byla jediná odlišnost
mezi románovým a skutečným
Haňťou. Ošuntělý muž obsluhující ve Vícově kolotoč totiž už
na první pohled vypadal přesně
jako Hrabalův hrdina „válející se
po příkopech zlatých středních
cest“. Stejně bezchybný byl
i jeho outfit odrbaného socialistického skladníka a zapomenutého
člena Strany mírného pokroku v
mezích zákona. Celkově vypadal
jako by zrovna vystoupil ze stroje

času, který ho před chvílí přenesl
o celých šedesát let vpřed.
Představte si však, že byste se
spolu s ním ocitli v roli třech
veteránů ze stejnojmenné pohádky Jana Wericha a dobrosrdeční
skřítci by se vás stejně jako ve
filmu zeptali: „A my se vás
ptáme, kamarádíčkové, kolik
lidí jste v životě rozesmáli? He?
A kolik dětí? He?“ No, a právě
tento ušmudlaný kolotočář by se
za svoji odpověď určitě stydět
nemusel! Ať vypadá, jak vypadá,
děti ho prostě milují.
Podobné figurky jako on mají
prostě své nezaměnitelné kouzlo. Jsou chodícími ilustracemi
přístupu k životu, který by se dal
shrnout do „hrabalovské“ věty:
život není vždy krásný, ale já ho
takový vidím...

jak šel čas Prostějovem ...

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Za rok si na kosířskou

rozhlednu vyšláplo přes

čtyřiatřicet tisíc lidí
Prostějov/mls

Uprkova ulice

PONDĚLÍ 24. ČERVNA 2013
Z celkové nadmořské výšky „neuvěřitelných“ 467 metrů nad mořem se od soboty můžete rozhlédnout do všech koutů úrodné Hané.
Zadarmo to však nebude. Nejprve totiž musíte zdolat vrchol hanáckého Mont Blancu, který ční v nadmořské výšce 442 metrů.
Zbylých pětadvacet metrů je nutno překonat výstupem celkem 158
schodů nové rozhledny, která byla právě v sobotu 22. června slavnostně otevřena. Ten výhled za to stojí!

ČERVEN 2014
Jmenuje se podle malíře. Uprkova ulice se nachází v historickém centru města v bývalém židovském ghetu. Pojmenování získala podle malíře Joži Uprky (1861-1940). Od roku 1881
se původně jmenovala Koželužská, od roku 1926 Brecherova
(podle významného lékaře Dr. Gideona Brechera), od roku
1939 krátce Perkova a od listopadu 1940 nese dnešní název.
V sedmdesátých letech minulého století byla převážná část
Uprkovy ulice (stejně jako jiné části bývalé židovské čtvrti) zbourána. Ve východní části ulice byl později postaven kulturní dům.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Za drahou

Přesně rok po jejím otevření je jasné, že návštěvnost nové rozhledny
překonala všechny představy.
Jak už Večerník informoval za první čtyři měsíce od otevření se na
její vrchol podívalo pětadvacet tisíc platících turistů. A zájem o rozhlednu nepolevil ani v nové turistické sezóně. „Od letošního dubna
do dnešního dne sem dorazilo dalších sedm tisíc dospělých a dva
tisíce dětí od šesti let. Předškoláci mají vstup zdarma, takže jejich
počet neznáme,“ prozradil v průběhu uplynulého týdne starosta Slatinek Jaromír Crha.
Vyhlídka je nyní přístupná od pátku do neděle, od prázdnin bude
mít otevřeno každý den. V jejím okolí už vyrostl otevřený altán
s krbem pro opékání špekáčků. Na jaře zde také lesníci zasadili
mladé duby a habry, které nahradily vykácené příliš vysoké smrky. Planinu by také měla co nevidět oživit nová tráva. Již od loňského podzimu mohou lidé na Kosíř vyrazit po nové cestě vedoucí
z Čelechovic na Hané. A to není vše! „Tento rok chtějí Lesy České
republiky opravit cestu z Kosíře ve směru na Lhotu pod Kosířem,“
zmínil se Crha.

napsáno
před

Vybíráme pro vás „půltucet“

10
... tentokrát ze sortimentu:

OVOCE

Jablka
Golden
1 kg

Jahody
500 g

Broskve
1 kg

Banány
1 kg

Ananas
malý
1 ks

Meloun
1 kg

42,90

17,90 (250 g)

27,40

36,90

38,90

19,90

39,90

19,50

29,90

27,90

24,90

13,90

49,90

29,90

39,90

32,90

49,90

12,90

24,90

29,90

39,90

24,90

34,90

16,90

19,90

27,90

29,90

19,90

19,90

18,90

32,90

29,90

27,90

32,90

39,90

19,90

Naše RESUMÉ
S nezadržitelně blížící se
dobou prázdnin máme stále
větší touhu pro veškeré letní
radovánky. Je tak zřejmé, že
chuť na osvěžení se zvyšuje.
Energii v hojné míře nám
dodává čerstvé ovoce, načež
jsme tedy z tohoto důvodu
vyrazili k regálům s tímto
sortimentem. A zjistili jsme,
že nejlevnější golden jablka,
banány a malý ananas
koupíte v Tesku, půlkilové
jahody v Lidlu, broskve v Albertu a vodní meloun v Bille.
Ať vám chutná!
Průzkum proveden
ve středu 18. června 2014

lety

Hokej nejspíš
zachráněn!

Záblesk světla do tmavého
tunelu nejasné budoucnosti
prostějovského hokeje vnesl
minulý týden. Pondělní jednání rady města a následně zastupitelstva podpořily
slibně vypadající projekt
nově založeného občanského
sdružení HK Prostějov. Jeho
zakladateli jsou Michal Bartošek, Jaroslav Beck a Petr
Slechan.
Klub má v první fázi zájem
o provozování seniorského a juniorského týmu a rád by převzal
i mládež, kterou v současné
době vlastní stávající občanské
sdružení HC Prostějov v čele
s Petrem Zlámalem, který nedávno nahradil Roberta Koláře.
„Chceme zachovat vrcholový
a výkonnostní hokej,“ požádali

představitelé Hokejového klubu Prostějov město o podporu.
Osmnáctistránkový materiál
zastupitele zaujal. Zastupitelstvo zrušilo květnové rozhodnutí podporovat jen mládežnický hokej a k radosti hokejových
fanoušků změnilo své usnesení
nemít nic společného se seniorským hokejem. „Obdrželi jsme
od HK Prostějov projekt, který
se nám zalíbil, a rozhodli jsme
se jej podpořit. Na stůl jsme
dostali to, co jsme od ledna požadovali od HC Prostějov, ale
nikdy jsme se toho nedočkali,“
nechal se slyšet prostějovský
radní Zdeněk Peichl.
Zastupitelstvo přiřklo HK
Prostějov 850 tisíc korun na
nákup výstroje, úhradu ledové plochy a převod licence.

Zpravodajství
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Odstřel Oděvního podniku odložen: Střelmistr jej nařídil na tuto sobotu

NACHÁZÍ SE V OBJEKTECH OP AZBEST? CO BUDE SE ZVĚŘÍ?
Ing. Hana
Naiclerová, MBA
odpovídá na vaše dotazy
anebb vš
aneb
vše
še co potř
potřebujete
třebbujette vědě
vědět
ědě
dětt
z oblasti daní po novelách
od 1.1.2014
Dotaz číslo 5
do naší poradny:
Chtěla bych se zeptat, jak je to
s opožděnou registrací k DPH.
Plátcem DPH jsem se měla stát
již loni. Můj současný daňový poradce mě uklidnil, že nebudu platit dlužnou daň, ale pouze postihy
ve výši dvaceti procent z daňové
povinnosti a čtrnácti procent za
opožděné platby. Ovšem paní na
Finančním úřadu tvrdí, že musím
zpětně zaplatit DPH (tedy podat
za každý měsíc daňové přiznání),
a pak mi teprve vypočtou sankce.
Můžete mi prosím říci, jak to tedy
skutečně je?
„Od 1. 1. 2013 platí, že pokud osoba povinná k dani („podnikatel“)
překročí stanovený obrat u daně
z přidané hodnoty a nesplní svou
registrační povinnost, stává se
plátcem od prvního dne druhého
měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém překročila stanovený
obrat, přičemž bude zaregistrována správcem daně zpětně a za
pozdní podání daňového přiznání
k dani z přidané hodnoty a pozdní
zaplacení zpětně vzniklé daňové
povinnosti vznikají tomuto plátci
příslušné sankce podle daňového
řádu (pokuta za opožděné tvrzení
daně podle ustanovení § 250 daňového řádu a úrok z prodlení podle
ustanovení § 252 daňového řádu).
Jinak řečeno, ten kdo překročí obrat, se stává plátcem automaticky,
přestože se nezaregistroval a nepodával daňová přiznání - pohlíží se
na něj jako na plátce. Daňovému
subjektu vzniká povinnost uhradit
pokutu, nepodá-li daňové přiznání,
ačkoli měl tuto povinnost, nebo
učiní-li tak po stanovené lhůtě
a toto zpoždění je delší než pět
pracovních dnů, ve výši 0,05 %
stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 %
stanovené daně. Výše pokuty za
opožděné daňové přiznání je poloviční, pokud daňový subjekt podá
daňové přiznání nebo dodatečné
daňové přiznání do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a v daném kalendářním roce
nebylo správcem daně u daňového
subjektu v době vydání platebního
výměru zjištěno jiné prodlení při
podání daňového přiznání nebo
dodatečného daňového přiznání.
Daňový subjekt je v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději
v den její splatnosti. Daňovému
subjektu vzniká povinnost uhradit
úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním
dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše
úroku z prodlení odpovídá ročně
výši repo sazby stanovené Českou
národní bankou, zvýšené o čtrnáct
procentních bodů, platné pro první
den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení se uplatní
nejdéle za pět let prodlení. Pokud
je pro daň stanoven náhradní den
splatnosti, běží úrok z prodlení
počínaje pátým pracovním dnem
následujícím po původním dni její
splatnosti.
Paní na Finančním úřadu má tedy
pravdu. Z výše uvedeného vyplývá, že budete muset udělat zpětně
daňová přiznání za období, kdy jste
byla již plátcem a zpětně odvést
a zaplatit daň. Na druhou stranu ale
můžete i uplatnit nárok na odpočet
daně z přijatých plnění dle ustanovení § 72 a § 73 zákona o DPH
a zejména dle ustanovení § 79, tzn.
v daňovém přiznání za zdaňovací
období, kdy jste se stala plátcem
DPH uplatnit nárok na odpočet
daně u přijatého plnění pořízeného
v období dvanácti po sobě jdoucích
měsíců přede dnem, kdy jste se
stala plátcem, pokud toto plnění je
k tomuto dni součástí vašeho obchodního majetku.“

Konec školního roku
na ZŠ v Prostějově
ZŠ a MŠ Melantrichova 27.6.2014
ZŠ a MŠ Palacká
27.6.2014
ZŠ Majakovského 27.6.2014
RG a ZŠ města Pv
27.6.2014
ZŠ a MŠ Kollárova 27.6.2014
ZŠ E.Valenty
27.6.2014
ZŠ Jana Železného 27.6.2014
ZŠ Dr. Horáka
27.6.2014

9.00 hodin
9.00 hodin
10.00 hodin
10.00 hodin
8.45 hodin
9.30 hodin
9.00 hodin
9.00 hodin

Akce, jaká nemá v historii České republiky obdoby, zůstala o uplynulém víkendu nadále za dveřmi. Harmonogram trhacích prací šesti objektů v areálu
zkrachovalého Oděvního podniku Prostějov je sice už na světě, ale původně
plánovaný termín, kterým byla sobota 21. června, se však nestihl. Odstřel se
tedy s největší pravděpodobností odkládá přesně o týden, tj. na tuto sobotu
28. června ve stejný čas od 9.00 hodin. Ohledně velkolepého, ovšem pro
Prostějovany hodně smutného divadla se však vyrojila celá řada otázek. Na
některé z nich se Večerník pokusil najít odpověď...
by v tu chvíli měla zastavit dopravu na R46. Minutu před odpa„Tak, kdy to bude? Víte to něk- lem do vzduchu vyletí jedna čerdo jistě?“ Tahle otázka v průběhu vená raketa. Následně střelmistr
celého uplynulého týdne zajíma- provede odpal náloží.
la snad téměř každého člověka
v Prostějově. Samozřejmě, že řeč
Do deseti
byla o plánovaném odstřelu budov
minut
bude
v areálu OP Prostějov. Ten se oproti
hotovo
původnímu přání lidí podílejících
se na přípravách musel o týden posunout. „Báňský úřad vydal právě
dnes kladné rozhodnutí o trhacích Všech šest budov rozsáhlého obpracích šesti objektů v areálu bý- jektu Oděvního podniku půjde nevalého OP Prostějov. V pondělí zadržitelně a téměř naráz k zemi.
třiadvacátého června jej rozešlu „Pět či deset minut po odstřelu
do datových schránek,“ potvrdil střelmistři zkontrolují výsledek.
Večerníku v pátek odpoledne Bo- Konec trhacích prací ohlásí ve
humil Machek, tiskový mluvčí vzduchu zelená raketa. Poté bude
uvolněna uzávěra bezpečnostníČeského báňského úřadu.
ho okruhu,“ uvádí se v materiálu
společnosti Mital, která má odJak se
střel na starosti. „Každý, kdo při
poznají
přípravě zjistí, že by mohlo dojít
k ohrožení osob nebo majetku,
přípravy?
měl by vše hlásit nejbližší hlídce,“
upozornil ještě střelmistr Šobíšek.
Odpal je v tuto chvíli společností
Mital plánován na sobotu 28. červStihne
na na 9.00 hodin. Ze zveřejněného
se to do
harmonogramu vyplývá, že už
soboty?
v pátek večer by měla proběhnout závěrečná prohlídka budov
a vypáskování bezpečnostního
prostoru. Do něj budou násled- Přes všechny přípravy nebylo
ně mít všichni dvě hodiny před však ani v závěru uplynulého
odpalem přísný zákaz vstupo- týdne na sto procent jisté, že
vat. Výjimku tvoří jen povolení se veškeré potřebné náležitosti
vedoucího střelmistra. Deset opravdu do soboty 28. června
minut před výbuchem vyletí stihnou. „Rozhodnutí o trhacích
do vzduchu dvě červené rakety. pracích dosud nenabylo právní
Při odstřelu se uzavřou ulice Za moci. Účastníci řízení, kterých je
Drahou, Průmyslová a částečně kolem deseti, mají šanci se proti
i Marie Pujmanové. „V tento němu do patnácti dnů odvolat.
okamžik hlídky ve spolupráci Pokud se všichni svého práva
s hasiči a policií již vyklizený vzdají, pak je teoreticky možné, že
bezpečnostní okruh překontrolují odstřel bude možné realizovat už
a případně operativně rozšíří,“ v průběhu následujícího týdne,“
prozradil Večerníku střelmistr ozřejmil Večerníku Bohumil MaZdeněk Šobíšek s tím, že policie chek. Podle zkušeného odborníka

Prostějov/mls

A CO VŠE BUDE UZAVŘENÉ?

je šance na sobotní odstřel celkem
reálná. „Předpokládám, že střelmistr Zdeněk Šobíšek udělá vše
pro to, aby se tak stalo,“ zauvažoval Machek.

Ohrozí
přihlížející
azbest?
V souvislosti s odstřelem se mezi
lidmi začalo hojně diskutovat Barák na odstřel. Budovy bývalého Oděvního podniku Prostějov už byly kompletně odstrojeny a čekají
Foto: Martin Zaoral
také o možném nebezpečí, které na dynamit.
by dle některých indicií mohl
představovat rakovinotvorný
azbest. Právě on byl součástí
řady staveb vzniklých ve stejném
období jako Oděvní podnik Prostějov. Jeho případné rozptýlení
do okolí by přitom představovalo obrovské zdravotní riziko pro
všechny, kteří by se zvířeného
prachu nadechli.
Jak Večerník zjistil, pokud vše potřebné proběhlo doposud dle zákona, tak by nic takového v žádném
případě hrozit nemělo. „Námitka
týkající se možné přítomnosti azbestu na stavbě v průběhu
našeho řízení vznesena nebyla.
Tento problém se však řešil už
v době odstranění stavby, které měl
na starosti prostějovský stavební
úřad. Z jeho dostupných závěrů
vyplývá, že azbest ve stavbě není.
Pokud mám informace, tak v této
věci zde proběhlo i místní šetření, Sem se nedostanete! Při odstřelu se uzavřou ulice Za Drahou, Průmyslová a částečně Marie Pujmanové.
které přítomnost azbestu na místě
Repro: Večerník
neodhalilo,“ reagoval na přímý
Vantuch.
Zřejmě
tím narážel na
chu.
Jak
už
jsme
uvedli
v
minudotaz Večerníku týkající se tohoto
lém vydání, o jeho minimalizaci více jak dva roky starou kauzu,
možného rizika Bohumil Machek.
Lidé z Vrahovic
by se měli postarat dobrovolní kdy jsme zveřejnili informaNámitky se však objevily vůči
si budou muset
hasiči. O tom, jak to budou ce o členu zásahové jednotky
možnému nebezpečí pro zvířaumýt okna
provádět, jsme se nic bližšího z Vrahovic, který se měl podílet
ta. V rozlehlém areálu totiž hnízdí
nedozvěděli. „Žádné informace na zapalování chatek na Močispousta ptáků a pohybuje se tu
i jiná zvěř. „Tento problém by Po odstřelu se dá počítat s tím, vám poskytovat nebudu,“ odmí- dýlkách.
měla vyřešit úvodní signální ná- že kromě tlakové vlny se zved- tl rozhovor pro Večerník velitel Tak snad vše v sobotu dobře
ne také obrovské množství pra- vrahovických hasičů Miroslav dopadne...
lož,“ zmínil se Machek.

Dolní je minulostí, teď HURÁ NA OLOMOUCKOU!
První uzavírky už příští týden, to hlavní přijde na přelomu srpna a září

Mimořádné zastupitelstvo:

Proč ty TAJNOSTI?

Prostějov/mik - Prostějovští Na čtvrtek ve čtyři hodiny
Prostějov/mik - Na straně 11 Dělá se vše pro to, aby generální
konšelé i zastupitelé budou mít odpoledne
pak
primátor
dnešního vydání Večerníku oprava křižovatky u železničního
tento týden hodně napilno. Zítra, Prostějova Miroslav Pišťák
informujeme
o
úspěšném přejezdu se pak ničím nezdržovala
tj. v úterý 24. června zasedá rada svolal mimořádné jednání zaa hlavně předčasném ukončení a proběhla co nejrychleji. A práce,
města, která má na programu stupitelstva, o čemž však verekonstrukce Dolní ulice včetně které v této lokalitě dosud proběhly
jednání přes osmdesát bodů. dení magistrátu média oficiálně
stavby rondelu poblíž motor- a stále probíhají, se vykonávají
Magistrát ale utajil, že již za dva vůbec neinformovalo. Proč tedy
estu „U Rodenů“. Jak ovšem už za plného dopravního provozu.
dny, tj. ve čtvrtek 26. června je ty tajnosti?
při slavnostním otevření uve- Snad jen s menší komplikací,
svoláno také zastupitelstvo!
Jak ovšem Večerník zjistil, vrdeného rondelu představitelé že je mírně zúžena vozovka,“
Ač v úterý budou radní jednat cholný orgán města bude zaseměsta i Olomouckého kraje shrnul pro Večerník Zdeněk Fišer,
o mnoha desítkách důležitých bodů, dat zřejmě pouze velmi krátce.
zmínili, dopravní komplikace náměstek primátora Statutárního
přece jen nejvíce veřejností sledova- Projednávat se bude „jen“ zav Prostějově spojené s uzavírka- města Prostějov, který je na radnici
nou kauzou jsou události na Základ- kladatelská listina Lesů města
mi v tomto roce ještě ani zdaleka zodpovědný za stavební investice.
Samý výkop. Rekonstrukce Olomoucké třídy ještě ani nezačala ní škole Dr. Horáka. Konšelé budou Prostějova a rozpočtová opatření
nekončí. Už příští týden totiž Jak si jistě v minulých dnech
bude zahájena náročná rekon- každý všiml, totální přeměnou a v okolí železničního přejezdu to už vypadá jako po bombardování… vyhodnocovat výsledky finančního týkající se víceúčelového hřiště
Foto: Milan Fojt auditu i připomínky ředitele školy v Anenské ulici, regenerace
strukce křižovatky v Olomoucké nyní prochází příjezdová cesta
třídě, kterou přetíná železniční k fotbalovému areálu za míst- tor při vjezdu či výjezdu na Olo- zeny asfaltovým povrchem. Rekon- Ivana Pospíšila. Ve hře je totiž i jeho sídliště Svobody a rekonstrukce
v ulici Gabriely Preissové.
přejezd.
ním nádražím. A to už v prostoru mouckou třídu,“ poznamenal Fišer. strukce komunikace čeká i Barák- možné odvolání z funkce.
rekonstrukce ovu ulici, která zhruba od poloviny
Ostatně, poblíž tohoto úseku se odbočky z Olomoucké třídy. „Ani Samotná
vydatně kope do silnice i chodníků tyto práce nemají nic společného křižovatky v Olomoucké třídě července bude rovněž uzavřena.
už dnes! „Současné stavební s rekonstrukcí celé křižovatky. bude tedy zahájena v úterý Úplná uzavírka Olomoucké třídy
práce ale nemají nic společného Jedná se znovu o akci Vodovodů 1. července. A k tomuto datu v prostoru železničního přejezdu je
Prostějov/mik - Zřejmě na vlastní neopatrnost doplatila mladá řidičs rekonstrukcí křižovatky, která a Kanalizací, které pod místním už dojde na první uzavírky naplánována na termín od 18. srpka, která v Nerudově ulici dala všanc zlodějům své neuzamčené auto.
de facto začne prvního července. chodníkem vyměňují části více než silnic. „V prvních dnech půjde na do 8. září, kdy se do stavebních
Chmatákovi stačilo pár vteřin a kabelka položená na sedadle byla fuč.
Už několik týdnů byla rozkopána stoleté kanalizační sítě. A za druhé, pouze o částečné omezení provozu úprav pustí České dráhy,“ popsal
„V sobotu jedenadvacátého června kolem půl deváté večer byla v Nerudopolovina Olomoucké třídy kvůli ostatní výkopy jsou spojené s úpra- v podobě zúžení jízdních pruhů. náměstek Zdeněk Fišer s tím, že
vě ulici v Prostějově okradena sedmadvacetiletá řidička vozidla Mitsubishi.
rekonstrukci kanalizační sítě, vou příjezdové cesty k fotbalové- Postupně pak bude uzavřena přesný harmonogram uzavírek
Neznámý pachatel z pravděpodobně neuzamčeného vozidla odcizil zde
kterou zajišťovaly Vodovody mu hřišti v souvislosti s výstavbou Sladkovského ulice, kde se zcela a stejně tak popis objízdných
ponechanou značkovou dámskou kabelku s celým obsahem. Okradená
a Kanalizace. Proběhly také parkoviště u tohoto sportovního vymění povrch vozovky a zmizí tras bude zveřejněn během nadžena v ní měla peněženku s platební kartou, mobilním telefonem a svazkem
některé přeložky inženýrských sítí. areálu. Jde o to rozšířit celý pros- odsud dlaždice, které budou nahra- cházejícího týdne.
klíčů. Neznámý pachatel jí způsobil škodu za devět tisíc korun,“ sdělila ke
krádeži Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
www.
Olomouckého kraje.
Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinů krádeže a neovecernikpv.cz právněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. „Pokud se
Prostějov/mik - Ani cyklostezka není pro její s Olomouckou třídou. V danou dobu projížděla
pachatele podaří zjistit, hrozí mu až dvouleté vězení,“ připomněla Urbánková.
uživatele už bezpečná. Další havárií na této ko- po uvedené stezce i sedmašedesátiletá cyklistka.
munikaci byl případ ze začátku minulého týdne, V okamžiku, kdy se řidič rozjížděl, došlo ke střetu
kdy řidič BMW smetl v Olomoucké třídě ženu s cyklistkou, která vozidlo objížděla z přední strana kole! Ta naštěstí po pádu utrpěla jen lehké ny,“ poskytla Večerníku detailní popis nehody Irena
zranění.
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
„V pondělí šestnáctého června kolem čtvrté hodiny Policie ČR Olomouckého kraje.
odpoledne došlo v Olomoucké třídě v Prostějově Starší cyklistka byla sanitkou převezena do ne- Prostějov/mik – To je ale „hrdi- denou dobu jel od Žižkova náměstí Tímto se policisté obrací na
ke střetu mezi osobním vozidlem a cyklistkou. mocnice na ošetření. „Podle prvotních informací na“! Zatím neznámý řidič sra- neznámý řidič s nezjištěným občany, kteří se pohybovali
Z prvotního zjištění vyplývá, že ke srážce došlo by se mělo jednat o lehké zranění. Alkohol u obou zil minulou středu večer poblíž vozidlem, který rychlou jízdou na místě dopravní nehody
v okamžiku, kdy dvaatřicetiletý řidič vozidla účastníků vyloučila dechová zkouška. Došlo pouze hlavní pošty cyklistku, zranil ji objel roh prodejny elektro, najel a byli jejími svědky, se
BMW vyjížděl z místa ležícího mimo komunikaci ke hmotné škodě na jízdním kole, a to ve výši a zbaběle ujel! Policisté se teď v protisměru na cyklostezku, kde se žádostí o pomoc. „Jakékos úmyslem odbočit vpravo, přičemž přejížděl přes dvou set korun,“ dodala Urbánková s tím, že míra obrací na veřejnost se žádostí střetl s uvedenou cyklistkou. Došlo liv informace, které by postezku pro chodce a cyklisty, která vede souběžně zavinění je předmětem dalšího policejního šetření.
o pomoc při objasnění této do- k jejímu pádu a lehkému zranění,“ mohly při objasnění nehody

Na „Nerudovce“ okradli mladou ženu

Na Olomoucké „bavorák“ smetl cyklistku

SMETL cyklistku a ujel. Co svědci?

VYSVĚDČENÍ
se rozdá v pátek, všechny základní školy končí stejně
Prostějov/mik – Rok zase utekl jako voda. A to i ten školní. Již tento pátek se na celé dva měsíce

uzavřou brány všech základních škol v Prostějově. Letos kupodivu všechny končí stejně, žádný
z ředitelů nevyužil práva udělit dětem volno dřív…
„V uplynulých letech se tu a tam stávalo, že na některých našich základních školách začaly dětem prázdniny o několik dní dříve. Většinou to bylo z důvodu naplánovaných rekonstrukčních prací, které na školách proběhly během prázdnin. Letos ale k ničemu takovému nedochází, všechny školy končí ve stejný
den, tedy v pátek sedmadvacátého června,“ prozradil Večerníku František Říha, vedoucí odboru školství
a kultury prostějovského magistrátu.

pravní nehody.
„Ve středu osmnáctého června
deset minut před devatenáctou
hodinou došlo na ulici Palackého
v Prostějově k dopravní nehodě, při
které byla sražena cyklistka. Ta jela
po cyklistické stezce ve směru od
Plumlovské ulice, přejela vozovku
po přejezdu pro cyklisty ve směru
od pošty k prodejně elektro. V uve-

popsala havárii Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Zraněná žena byla sanitkou
převezena do nemocnice na
ošetření. „Vozidlo z místa ujelo,
aniž by jeho řidič zastavil a zjistil, zda není cyklistka zraněná,“
dodala podstatnou věc Urbánková.

a ke zjištění řidiče a vozidla, mohou občané sdělit
na Dopravní inspektorát
v Prostějově v Havlíčkově
ulici osobně nebo telefonicky na číslo 974 781 580,
případně kdykoliv na bezplatnou telefonní linku 158,“
apeluje na svědky mluvčí
krajské policie.
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PODZIMNÍ BOJ O PĚTATŘICET MÍST V ZASTUPITELSTVU SE BLÍŽÍ
Nebude to ŽÁDNÁ NUDA: atraktivitu zvýší očekávaný tlak nových stran a hnutí

Sto deset dní do začátku komunálních voleb. Zdá se
vám to ještě příliš dlouhá doba? Tak to se nenechte
mýlit! Za dveřmi jsou prázdniny, které utečou jako
velká voda, předvolební měsíc září a pak již to přijde.
A například lidé zapojení jakýmkoliv způsobem do
příprav na rozhodující dva dny 10. a 11. října 2014 již
mají hodně napilno! Dovolujeme si přitom předpokládat, že v Prostějově letos o žádnou volební nudu
nepůjde. Naopak očekává se nesmlouvavý boj mezi zavedenými stranami a novými dravci, kteří volají
po velkých změnách na radnici.
Jak si totiž Večerník stačil v průběhu uplynulých měsíců všimnout, prostějovští voliči jsou nyní rozděleni
zhruba na dvě poloviny. Jedna je konzervativní, její
zastánci nechtějí měnit již mnohaletými větry ošlehané současné pořádky i komunální politiky. Vždyť proč
taky, když Prostějov pod jejich taktovkou patří k nejvíce ekonomicky stabilním městům v republice. Druhá
část ale považuje současnou politickou garnituru na
magistrátu za již zkostnatělou a opotřebovanou, bez
potřebných inovací a nových nápadů.
Kdo má pravdu? A kdo větší sílu? Nechme se překvapit, jak voliči rozhodnou. Letos vůbec poprvé
mohou svými hlasy ovlivnit obsazení funkce primátora Statutárního města Prostějov. Ještě před čtyřmi roky totiž lídři stan a hnutí bojovali „ouze“ o post
starosty. Druhý říjnový víkend budeme znát výsledky
a záhy poté i složení vedení magistrátu do roku 2018.
Sto deset dní před tímto rozuzlením pak Večerník
připravil pro své čtenáře aktuální informace z kuchyní jednotlivých stran a hnutí, které se chystají
na nadcházející volební drama.
cí zastupitelé Jiří Pospíšil a Božena
Sekaninová. „Doufáme, že naši
voliči ocení jistotu pokračování
pozitivního vývoje ve městě, což
jim chceme zaručit. Naše kampaň
začne, jakmile bude provedeno
zhodnocení předchozích volebních slibů a je pouze na voličích,
ČSSD:
jak zhodnotí dosavadní působení
sázka na jistotu
ČSSD v městském zastupitelstvu.
a „staré“ - známé
Osobně věřím, že bude toto hodtváře
nocení pozitivní,“ uvedla Zuzana
Večerník jako první už v led- Bratterová, předsedkyně Městské
nu tohoto roku věděl, že nestor organizace ČSSD v Prostějově.
prostějovské politiky Miroslav
Pišťák bačkory v žádném případě neobuje a s fajfkou v puse si
nesedne doma k televizi. Kdepak,
podle svých slov má stále i ve
svých pětasedmdesáti letech dost
ODS:
sil na to, aby město úspěšně vedl
v čele duo
další čtyři roky. Ostatně ke studiu
Blumenstein první desítky kandidátní listiny
ČSSD si musíte vzít lupu, abyste
Sokolová
našli naprostého nováčka prostějovské politické scény. Jediným Druhá z koaličních stran v souse stala podnikatelka Jana Hal- časném vedení prostějovského
vadžievová. Jinak sociální demo- magistrátu prošla na rozdíl od
kraté vsadili na naprostou jistotu sociálních demokratů doslova
a vlastně jakousi kopii současného a do písmene zemětřesením. Jevedení města. Dvojkou a trojkou jich řady postupně opustila pětice
za lídrem Miroslavem Pišťákem stávajících zastupitelů - Radim Fijsou současní náměstci primátora ala, Radek Zacpal, Michal Müller,
Alena Rašková a Zdeněk Fišer. Jiří Pospíšil a Ivana Hemerková.
Na dalším pořadí následuje první Tento hromadný útěk vypadá
náměstek hejtmana Olomoucké- zprvu podezřele, ovšem objektivho kraje a současný radní Alois ně odráží určitý postoj některých
Mačák, jeho další kolegové z rady lidí ve chvíli, kdy ODS vypadla
Pavel Smetana, Milada Galářová, z politického popředí. Až budoucBedřich Grulich. Po zmíněné jedi- nost ukáže, zda-li to byl pro tento
né nové tváři Janě Halvadžievové kvintet krok správným krokem, či
na pozici číslo osm uzavírají první očištění prospěje straně samotné.
desítku kandidátky ČSSD stávají- Prostějovští občanští demokraté
Prostějov/mik, pk
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Poznámka:
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desítka lídrů stran
a hnutí s nezávislým
odhadem Večerníku
jejich volebního
výsledku v procentech

nekvalifikovaný odhad volebního výsledku strany

rozhodovali o složení prvních míst
vlastní kandidátky pro podzimní
volby již před necelými dvěma
měsíci. Jako lídr povede stranu Tomáš Blumenstein - předseda celostátní organizace Mensa ČR, která
sdružuje lidi s vysokou inteligencí.
Blumenstein je v současnosti prostějovským zastupitelem a zasadil
se například o další zprůhlednění
městských zakázek v oblasti IT.
Před čtyřmi lety ho Prostějované
do zastupitelstva vykroužkovali
z nevolitelného místa pomocí preferenčních hlasů. Na druhém místě
kandidátky se objeví předsedkyně
Okrašlovacího spolku města Prostějova a současná městská radní
pro kulturu Milada Sokolová,
která stojí například za úspěšným
projektem maleb na hradbách ve
Školní ulici a řadou dalších kulturních a ekologických aktivit, jež do
konce dotáhl Okrašlovací spolek.
Novou tváří v městské politice,
ale také výraznou osobností, bude
trojka „modré“ kandidátky - předseda Olomouckého krajského
volejbalového svazu a Hanácké
volejbalové ligy Jan Zatloukal,
který profesně působí jako pedagog ve Sportcentru - domě dětí
a mládeže. Za ním následuje na
kandidátce manažer firmy E.ON
Pavel Vavrouch, který v prostějovském zastupitelstvu zasedal již
v devadesátých letech minulého
století a v současnosti pracuje
v městské sportovní komisi. Na
pozici číslo pět se objevuje první
z řady nestranických osobností,
které kandidátku ODS posílily.
Řeč je o vedoucí Mateřské ško-

ly Aloise Krále, kterou je Lenka
Růžičková. Z nestranických osobností na kandidátce figuruje také
zakladatel úspěšné charitativní
organizace Pomáháme tancem,
jenž mimo jiné každoročně naplní
největší prostějovský sál mladými
lidmi během již tradičního plesu
a vybere desetitisíce korun pro potřebné, Tomáš Lázna. Občanským
demokratům nebude chybět ani
posila ze sportovního světa. Kandidovat za ně totiž bude například
bývalý kapitán hokejových Jestřábů Petr „Pupa“ Doseděl. „Přítomnost nestranických osobností
dokládá, že ODS je v Prostějově
otevřenou stranou, která neváhá
postavit na svou kandidátku výrazné tváře z různých oborů. Jako
pravicovou stranu nás bude zároveň zastupovat i řada živnostníků
a majitelů menších firem, a to
nejenom z našich řad,“ upřesnil
Tomáš Blumenstein.
Občanští demokraté současně začali představovat první programové body. Kromě hesla „Radnice
bez záclon“, kterým navazují na
úspěšnou snahu o zveřejňování
veškerých faktur, výběrových
řízení a dalších materiálů na internetových stránkách města a slibují
zveřejňování všech smluv před jejich skutečným podpisem i dohledatelnost každé koruny utracené
z městských peněz, vytáhli také
téma úplného zrušení poplatků
za odpady. Představitelé prostějovské ODS tvrdí, že se nejedená
o populismus, ale snahu snížit daňové zatížení občanů alespoň tam,
kde to může město jednoznačně
ovlivnit.
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ODS
PÉVÉČKO
ZMĚNA PRO PROSTĚJOV
KDU-ČSL

kuzi navrhlo a schválilo místní
předsednictvo. Můžeme všechny
ubezpečit, že naši kandidátku tvoří
hodnověrní lidé, schopní nabídnout svůj potenciál a chuť pracovat ve prospěch všech občanů
Prostějova. Naše motto je: ´ANO,
i v Prostějově bude líp´. Během
předvolební kampaně chceme
lidem naslouchat, být otevřeni
jejich názorům a pracovat pro
budoucnost našich dětí. Nebráníme se jakékoliv konstruktivní
spolupráci vedoucí ku prospěchu
Prostějovanů a jejich Prostějova,“
sdělila Večerníku v pátek večer
právě Hana Naiclerová, která je
podle mnohých tajným favoritem
na post nové primátorky města.
A tím pádem nejtěžší soupeřkou
dosavadního prvního muže radnice Miroslava Pišťáka. „Každý lídr
politického hnutí či strany by měl
být ambici atakovat pozici primátora,“ poznamenala na toto téma
Naiclerová.
První desítku kandidátní listiny
hnutí ANO 2011 v Prostějově
tvoří až na jednu výjimku lidé
absolutně nespojovaní s minulou
politickou reprezentací města. Od
druhého místa dále tak figurují
František Švec, Marcela Župková,
Jaroslav Faltýnek, František Jura,
František Filouš, Zdeňka Roháčková, Petr Ošťádal, Jiří Rozehnal
a Radek Páleník. V tomto ohledu
možná mnohé překvapí až čtvrté
místo pravé ruky Andreje Babiše
Jaroslava Faltýnka...

PéVéčko:

Hana Naiclerová
chce být
primátorkou

2 2
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Rozdělení mandátu do nového Zastupitelstva Statutárního města Prostějov
dle nekvalifikovaného odhadu Večerníku
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Dlouho se diskutovalo o tom,
jestli hnutí Andreje Babiše vůbec
volební kandidátku v Prostějově
sestaví. Jakékoliv spekulace ale
uťala zpráva z konce uplynulého
týdne. Ve čtvrtek 18. června totiž proběhly na místním sněmu
místní organizace ANO Prostějov primární volby. A lídrem, či
spíše lídryní, kandidátky byla dle
zákulisního očekávání zvolena
Hana Naiclerová. „Zbytek pořadí na kandidátce byl odhlasován
tak, jak jej po vnitrostranické dis-

Jiří Pospíšil
založil
nové hnutí
Jak Večerník před časem jako
první informoval, náměstci primátora Jiří Pospíšil s Ivanou Hemerkovou opustili Občanskou
demokratickou stranu, díky které
získali v komunálních volbách
v roce 2010 své současné funkce.
Nyní v zastupitelstvu vystupují
jako nezařazení, ovšem společně
se chystají v politice pokračovat.
Jiří Pospíšil Večerníku prostřednictvím tajemníka nového politického hnutí minulý pátek potvrdil,
že nyní, necelé čtyři měsíce před
komunálními volbami, zaregistroval nové politické hnutí. „Název
PéVéčko podle mě symbolizuje

budoucnost, dynamiku i novou
krev do prostějovské komunální
politiky. Klasické rozdělení na
pravici a levici PéVéčko neřeší. Komunální politika je úplně
o něčem jiném, o prosperitě,
spokojených obyvatelích a co
nejširších příležitostech pro každého člověka. Máme vynikající
výchozí podmínky, žijeme v jednom z nejlépe hospodařících měst
v České republice a tento potenciál
chceme využít pro rozvoj Prostějova v budoucích letech. Připravujeme atraktivní volební program
s řadou zajímavých bodů,“ uvedl
Marek Jančík, tajemník přípravného výboru. Vedle volebního
programu v těchto dnech pracuje
nové hnutí také na přípravě kandidátky. Návaznost na dosavadní
bohaté zkušenosti s řízením města
je spojena s kandidaturou současného prvního náměstka primátora
Jiřího Pospíšila a náměstkyně primátora Ivany Hemerkové. Právě
tato dvojice se objeví na prvních
dvou místech kandidátní listiny.
„Ano, budu jedničkou a Ivana
Hemerková dvojkou,“ potvrdil
Večerníku v pátek odpoledne Jiří
Pospíšil, současný první náměstek primátora Statutárního města
Prostějov. Následující místa kandidátky jsou podle jeho slov již
také obsazena. „Prozradíme je ale
až v příštích dnech,“ uvedl Pospíšil. „Za nové politické hnutí však
budou kandidovat také lidé, kteří
se doposud neangažovali ve veřejném životě,“ dodal Marek Jančík.

KSČM:

nasadili
i GOTTWALDA!
Zdeňka…
Kandidátní listina Komunistické
strany Čech a Moravy Prostějov
před blížícími se komunálními
volbami je po všech průtazích konečně na světě. Zajímavostí bezesporu je, že na konci první desítky
kandidátky prostějovských komunistů se objevuje jméno Gottwald!
Ale nebojte, není to Klement, nýbrž Zdeněk. A je to strážník…
Zveřejnění kandidátní listiny komunisté týden po týdnu odkládali.
Podle informací Večerníku to bylo
mnohými diskuzemi o tom, zda
jedničkou bude Jaroslav Šlambor
nebo Josef Augustin. „S oběma

jsem hovořil a společně jsme došli
k závěru, že z prvního místa bude
kandidovat Jaroslav Šlambor,
z druhého pak Josef Augustin.
Oba současní zastupitelé s tím
souhlasili a budou společně bojovat o co největší úspěch KSČM ve
volbách do Zastupitelstva města
Prostějova,“ prozradil Večerníku Otakar Hájek, místopředseda
Okresního výboru Komunistické
strany Čech a Moravy Prostějov.
Jak dodal, trojkou na kandidátce
bude Václav Šmíd, čtyřkou Ivana
Copková a z pátého místa hodlá usilovat o vaše hlasy Zuzana
Böhmová. Na dalších místech
najdeme zástupce podnikatelského sektoru, jimiž jsou Zdeněk
Vysloužil a Jaroslav Čížek, účetní
Jana Kirschnerová, následuje student vysoké školy Lukáš Koudelík a první desítku uzavírá již
zmíněný městský strážník Zdeněk
Gottwald. „Ve volbách si dáváme za cíl obhájit současných pět
mandátů v zastupitelstvu,“ nastínil
stranické představy Otakar Hájek.

KDU-ČSL:

chce obhájit
pozice
Lidovci po letech prožívají
v rámci celé republiky opětovný
a značný boom, letos se dokonce
stali stranou vládní koalice. Také
v Prostějově se vedení této tradiční
a konzervativní strany pilně připravuje na obhájení pozic z minulých komunálních voleb. Pomoci
jim k tomu má i nově sestavený
mix. Jedničkou na jejich kandidátce je totiž zkušený a osvědčený
šíbr prostějovského zastupitelstva.
„Okresní výbor naší strany mi dal
důvěru a na kandidátce KDU-ČSL jsem na prvním místě,“
potvrdil Večerníku Petr Kousal,
člen okresního výboru lidovců
a jeden ze dvou současných
prostějovských zastupitelů. Na
druhém místě kandidátky bude
Zuzana Bartošová, třetí pak Vojtěch Faltýnek. „Naše cíle jsou
jasné, a to přinejmenším obhájit
počet dvou křesel v zastupitelstvu.
Cokoliv navíc bude obrovským
úspěchem,“ poznamenal Petr
Kousal.

POKRAČOVÁNÍ

NA STRANĚ
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Expres
z regionu
Do Němčic dorazí
komisaři „Vesnice roku“
Němčice nad Hanou/mls - Hodnotitelská komise krajského kola
soutěže „O vesnici roku“ navštíví
zítra, tj. v úterý 24. června Němčice nad Hanou. Město zve všechny
občany v tento den od 10.00 hodin
na Palackého náměstí ke kašně,
kde k poslechu a slavnostnímu
přivítání hostů bude hrát hudební
soubor Gálovci.

Veteráni vyrazí
z výstavy na výstavu
Konice/mls - V sobotu 28. června se v Konici bude konat jízda
historických vozidel „Z výstavy
na výstavu“. Akce bude zahájena na náměstí v Konici výstavou
auto-moto veteránů od 7.00 do
10.30 hodin. Následovat bude
v 11.00 hodin přejezd podle individuálně zvolené trasy do Průmyslového muzea v Mladějově.
V areálu muzea proběhne druhá
část výstavy, zde bude pro účastníky zajištěno občerstvení, možnost prohlídky muzea a vyhlídková jízda úzkokolejným vláčkem
taženým parní lokomotivou.

Lázně zvou na
Palačinkovou párty
Slatinice/mls - Tento pátek 27.
června se v lázních Slatinice bude
od 16.00 do 20.00 hodin konat Palačinková párty. Na návštěvníky
budou čekat sladké i slané palačinky. Od 17.00 do 19.00 hodin bude
k tanci i poslechu hrát dámské trio
Pohoda. Souběžně s tím by měl
probíhat turnaj v petanque.

inzerce

Zakomplexovaní jedinci udeřili! Ve čtvrtek za sebou u Zlechova nechali spoušť:

VANDALOVÉ ZNIČILI ZASTAVENÍ NAUČNÉ STEZKY U PŘEHRADY
Opět se ukázalo, že frustrace některých spoluobčanů nezná mezí...

Naštěstí se stále najdou lidé, kteří se snaží o zvelebení
svého okolí. Ale pak mezi námi žijí i takoví, kteří si jejich
práce ani za mák neváží. Tihle „škodiči“ žijí v pekle vlastních komplexů. Jediné co umí, je plivat kolem sebe a ničit
dílo těch druhých. Právě taková individua se ve čtvrtek
v noci vyřádila na jednom z dvanácti zastavení nedávno slavnostně otevřené naučné stezky v Plumlově,
o kterém Večerník informoval v minulém čísle.
Plumlov/mls
Asi pro každého normálního
člověka by to byl šok! A tak i žena procházející uplynulý pátek
ráno kolem plumlovské přehrady nevěřila vlastním očím.
U lomu nedaleko hotelu Zlechov
objevila povalené a zdemolované
zastavení naučné stezky. Ta přitom byla v Plumlově a jeho okolí
otevřena před necelým týdnem...
Skupince pravděpodobně alkoho-

lem posilněných vandalů se podařilo
povalit dřevěný rám. Museli přitom
překonat silný odpor pérové oceli, ze
které jsou vyrobeny piloty, na nichž
konstrukce stála. Kromě toho vytloukli výplň rámu a hodili ji do přehrady. Samotná cedule s informacemi zmizela neznámo kam. „Hodně
nás to mrzí. Pro nás stejně jako pro
děti to není právě motivující. Snažte
se o něco, když vám to druzí za pár
dní zničí!“ prohlásila pochopitelně
pořádně rozčílená Dagmar Zapleta-

lová, ředitelka ZŠ Plumlov, jejíž učitelé i žáci se na vzniku zajímavého
projektu spolupodíleli.
Co na zničené ceduli vlastně bylo?
„Kolemjdoucí na ní mohli najít informace o historii plumlovské přehrady
či o sportovním rybářství, které k ní
vždy patřilo,“ prozradila Večerníku
autorka textu Petra Schwarzová. Právě zničená tabule se na svém místě
objevila mezi posledními z celkem
dvanácti zastavení. „Už při její instalaci jsme měli problémy. Někdo totiž
ukradl betonové patky, do kterých je
zapuštěna. Museli jsme kupovat nové,
čímž se vše protáhlo. Jenže cedule tam
po umístění vydržela pouze pár dní!
Absolutně nechápu, komu zrovna na
tomto místě mohla vadit,“ prohlásil
místostarosta Plumlova Martin Hyndrich, který už vše nahlásil na policii.
„Doufám, že pachatel bude odhalen,
i když je mi jasné, že to nebude nic
jednoduchého,“ utrousil bezradně.

Recesisté z Nezamyslic
vyrazí na Zimní olymppijádu
Nezamyslice/mls - „Nezamysličtí mažoreti“
uvádí „4. nultý ročník“ zimní Olymppijády. Akce se bude konat v pátek 27. června
2014 v 15.55.55 hodin na kopci „Mont Nezamysl“ (8 000 mm n.m.) Tento masív se
nachází nedaleko místního hřiště. Soutěžící
se postupně utkají v biatlonu, v závodech
se psími spřeženími a na konec i ve sjezdu

na bobech. Sportuje se za každého počasí.
Soutěžit může každý, nutné je ovšem zimní
oblečení a sportovní vybavení. Bude zajištěno občerstvení, zdravotní služba a půjčovna
lyží. Ubytování sportovců bude zajištěno
v kyslíkových stanech v olymppijádské
vesničce. Akce není financována z žádného
evropského fondu.

Nepochopitelný čin. Takto po řádění zakomplexovaných jedinců skončilo jedno z dvanácti zastavení
stezky v Plumlově.
Foto: František Kocourek
Město Plumlov je v každém případě připraveno zničené zastavení
co nejdříve dát do pořádku. „Ještě
ovšem zvážíme, zda ho nepřesuneme jinam,“ zmínil se Hyndrich.
Snad za jedinou slabinu zničené

tabule totiž šlo považovat fakt, tak nehorázného provedli, by se
že byla umístěna na odlehlejším měli nad sebou pořádně zamyslet!
místě, kudy se v noci vrací omla- Bojím se však, že právě je to zřejmě
dina ze zábav či diskoték. Nicméně ani nenapadne...,“ shrnula trefně své
žádná podobná akce se u přehrady ve pocity z celé záležitosti Petra Schčtvrtek nekonala! „Lidé, kteří něco warzová.

Stezka zdatnosti

BYLI JSME
U TOHO!

Indiány dokonale prověřila
Ivaň/mls - Být jako Vinnetou! „Všech disciplín se šlo zúčastnit
Prohánět se na koni, lovit bi- i opakovaně, takže počet získaných
zony, šplhat pomocí lana do valounů záležel pouze na hbitosti
prudkých srázů, vznášet se i rychlosti jednotlivých Indiánů.
nad smrdutou bažinou
Někteří z nich se celé tři
či
překonávat
hodiny skutečně
strach z pádu
Skvělá akce v Ivani ani na modo propasti
ment nenabídla romantiku
při chůzi po
zastavili,“
úzké a zrádpopsala
i
poh
yb na
né kladině.
Večerníčerstvém vzduchu
To vše a ještě
ku Tereza
mnoho dalšího
Hozmanová
mohli prožít malí i velze sdružení Eywan
cí, místní i přespolní, zkrátka 2010, které akci ve spolupráci
všichni, kdo uplynulou sobotu s obcí pořádalo. Získané valouny
dorazili na povedené Indiánské bylo následně možné na připraveodpoledne do Ivaně. Celkem ném jarmarku proměnit za připradvanáct nápaditých disciplín vené ceny. „Někteří se jich však
v sobotu dokonale otestovalo po skončení soutěží nehodlali
jejich sílu, odvahu, mrštnost vzdát a raději si je odnesli domů.
i pohotovost.
Tyto těžce získané oblázky pro
Hřiště ukryté v „ďolíku“ na okraji ně představují skutečný poklad,“
Ivaně se o minulém víkendu již dodala s úsměvem Hozmanová.
popáté proměnilo v severoame- Úkoly byly velmi nápaditě přirickou prérii. Aby nebylo pochyb, pravené, takže prověřily všekdo je na ní pánem, vyrostla na strannost všech dětí i rodičů.
jejím okraji trojice obrovských Zároveň odhalily také některé
indiánských týpí. Hrdí bojovníci nedostatky. „Pro mě osobně je
i půvabné squaw zde v sobotu překvapením zjištění, že děti už
21. června hodinu po poledni za- v současnosti prakticky vůbec
čali měřit síly na Stezce zdatnosti. nestřílí ze vzduchovky. Ještě za
Po splnění každého z úkolů do- nás to byla běžná věc, nyní je
stali určitý počet zlatých valounů. to pro ně něco docela neobvyk-

nešťastnou situaci způsobila nepodařená optimalizace veřejné
dopravy v Pardubickém kraji,“
zopakoval náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Alois Mačák
zodpovědný za resort dopravy.
Právě Mačák se zasadil o to, aby
nakonec došlo k dohodě obou
krajů. Nerodila se však jednoduše, vlaky se dle původních plánů
měly rozjet už na konci loňského
roku. „Vlaky musejí mít nějakou

Historii Domova ve Víceměřicích psala obětavá péče o druhé
Víceměřice/mls - „Jedno z nejhlubších tajemství života je, že
jediné, co v něm opravdu stojí za
to, je dělat něco pro jiné.“ Tímto citátem Lewise Carrolla se
řídí všichni, kteří se podílejí na
fungování „Domova u rybníka“
ve Víceměřicích. Letos přitom
uplyne již devadesát let od založení zmíněného zařízení pro
osoby se zdravotním postižením
a seniory. Uplynulá sobota se tak
v této více nesla ve znamení oslav
tohoto výročí. A Večerník byl
u toho!
V sobotu 21. června se v „Domově
u rybníka“ konal Den otevřených
dveří, během nějž si prostory bývalého Metternichova zámečku přišli
prohlédnout bývalí zaměstnanci,
rodáci, ale i lidé z okolí Víceměřic.
Připraven pro ně byl bohatý program.
Po krátkém přivítání se pozornost
všech zaměřila na představení Indiánské léto, které si nachystal zdejší
divadelní kroužek Radost. Jeho členové ukázali, že neví, co je tréma,
a bylo na nich jasně vidět, že zájem
publika si naplno užívají.
Celé dopoledne pak všem hrála
místní hudební skupina „Kluci“,
která už má za sebou pěknou řádku

vystoupení na nejrůznějších společenských událostech. Zdravotní
sestry si pak přichystaly „Hodiny
zdraví“, kdy si návštěvníci mohli nechat změřit hladinu krevního
cukru, krevní tlak a prohlédnout si
výstavu o historii ošetřovatelství.
Unavení hosté si mohli odpočinout
v návštěvní místnosti při výborném
pohoštění a v příjemné atmosféře si
popovídat či zavzpomínat, případně
si ve vestibulu zámku prohlédnout
výstavu prací a fotografií uživatelů
„Domova u rybníka“. Odpoledne
pak se svým programem vystoupily děti z mateřské školy, mažoretky
a taneční skupina Hip Hop z DDM
Orion.
V samotném Domově u rybníka
v tuto chvíli žije přes dvě stovky
klientů, kteří využívají čtyř druhů
sociálních služeb. „Jedná se o Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem určený
lidem s Alzheimerovou nemocí či
jiným typem demence. Zejména
o poslední dvě zmiňované sociální
služby je v dnešní době stále větší zájem a naším vysněným cílem
do budoucna je zrekonstruovat
prostory tak, abychom mohli přijmout další klienty. Už nyní jich

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

o na v.cz
videcernikp
e
w.v
ww

Hurá na výlet! Malé Indiány a Indiánky po Ivani a jejím okolí
svezl dostavník z Nelešovic na Přerovsku. Foto: Martin Zaoral
lého,“ všiml si Petr Cetkovský,
starosta Ivaně a zároveň jeden
z hlavních organizátorů celé akce
zvaný „Velký náčelník“.
Kromě stezky odvahy byl připraven i bohatý doprovodný
program, kterému vévodila jízda
po Ivani v dostavníku taženém
dvojspřežím, bubnování na indiánské bubínky či dětská a dospělácká voltiž. Chybět nemohlo ani

slavnostní zapálení pořádné vatry, aby krátce na to kolem ohně
svým nenapodobitelným způsobem začal křepčit klan Sivých
holubic. Po skončení Indiánského odpoledne následovala večerní zábava s country kapelou. Po
náročném dni i noci pak mnozí,
příkladně zmožení náčelníci
i jejich ženy, tvrdě usnuli ve svých
obrovských bílých stanech...

jako vhodnou ke koupání. Počet
sinic v ní totiž výrazně poklesl.
Pravděpodobnost vzniku zdravotních potíží je nízká. V případě možnosti je však dobré se
osprchovat,“ sdělil Večerníku
Karel Freudmann z Krajské hygienické stanice v Olomouci.
Přehrada v uplynulých letech
prošla nákladnou revitalizací.
Jejím hlavním cílem bylo zame-

zit právě výskytu jedovatých sinic. O to nemilejší bylo zjištění,
že už při červnovém měření jich
ve vodě plavalo „větší než malé
množství“.
Zda bude pozitivní trend pokračovat, či se naopak dočkáme
návratu sinic do přehrady, to
ukáží další měření. Jejich výsledky pro vás bude Večerník
i nadále pečlivě sledovat.

návaznost,“ upozornil v této souvislosti náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Mezi Chornicemi a Dzbelem
budou prozatím jezdit čtyři páry vlaků v pracovních
dnech a dva páry o víkendu.
„Využijeme k tomu vlaky, které
pojedou do Chornic z Moravské
Třebové, cestující proto nebudou
muset přesedat,“ konstatoval
ředitel Koordinátora Integrova-

ného dopravního systému Olomouckého kraje Jaroslav Tomík
s tím, že vytíženost jednotlivých
spojů se bude sledovat. Zrušené
vlakové spojení v této lokalitě v
současnosti nahrazuje autobusová
doprava. Pardubický kraj hodlá
obnovit železniční spojení mezi
obcí Chornice a Moravskou Třebovou k 1. září, Olomoucký kraj
se připojí s objednávkou na trati
Dzbel - Chornice 14. prosince.

přehlédla jednasedmdesátiletou
cyklistku, která jela v protisměru. Při nehodě došlo k lehkému
zranění cyklistky, jejíž léčení si
podle lékařské zprávy vyžádá
zhruba sedm dnů,“ sdělila Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství

Policie ČR Olomouckého kraje.
Alkohol byl vyloučen dechovou
zkouškou, hmotná škoda byla
vyčíslena na jedenáct tisíc korun. Nehodu nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu
v Prostějově a zjišťují všechny
její okolnosti.

Indiánské léto. Divadelní kroužek Radost si připravil skutečně okouzlující vystoupení na hudbu dvojice
Těžkej Pokondr.
Foto: Martin Zaoral
máme v pořadníku asi třicet. Mimo
areál bývalého zámečku pak zajišťujeme také chráněné bydlení
určené dospělým mužům,“ představila Večerníku služby „Domova
u rybníka“ jeho ředitelka Marcela
Burová.

Ve Víceměřícich je jasně patrné,
že přáním ošetřujícího personálu je
nabídnout všem klientům důstojnou
náhradu za domácí prostředí. „Zároveň se snažíme jim co nejvíce přiblížit a podporovat je v tom, co oni
sami chtějí a umějí,“ zdůraznila so-

ciální pracovnice Blanka Novotná.
Na závěr nezbývá než popřát všem
zaměstnancům i klientům Domova
u rybníka hodně zdraví, energie
a chuti do společné práce stejně jako
co nejvíce podobných příležitostí
k zábavě i vzájemnému setkávání.
3x foto: Martin Zaoral

Kluci v akci. V průběhu dopoledne přítomným hrála skupina „Kluci“ hity známé například od bratří Nedvědů, skupiny
Olympic a řady dalších.

Sedmičlenné zastupitelstvo
je tvořeno dvěma uskupeními, jak vypadá vaše vzájemná spolupráce?
„Tato spolupráce je, řekl bych, bezproblémová a nekonfliktní, protože
jde o spolupráci lidí, kteří se vzájemně dobře znají a mají společný
zájem pro obec něco dělat. Občas se
sice vyskytnou rozdílné názory na
některé problémy řešené na obci, ale
ty nejsou založeny na žádné politické
rivalitě.“
Vy osobně jste na podzim
2010 získal nejvíce hlasů
a vámi vedená kandidátka získala
převahu. Proč jste se nestal starostou?
„Asi proto, že jsem nebyl zvolen...
(úsměv) Na vysvětlenou, není to o
politice, ale o lidech. Myslím, že celé
zastupitelstvo volilo starostu se vší
zodpovědností. Navíc při mém pracovním vytížení v zaměstnání bych
ani neměl dostatek prostoru pro výkon této funkce, která je také časově
dost náročná.“
Je to ale takové nezvyklé,
aby post starosty připadl
nevítězné straně, proč jste se tak
rozhodli?
„My si tady na politiku nehrajeme.
V malé vesnici se téměř všichni lidé

realizovat dost. Do výčtu akcí určitě
patří vybudování obecního domu,
dále kanalizace a chodníku v části
Hliník, panelové cesty za humny,
oprava střechy naší kaple, oprava
dvou křížů, zbudování veřejného
osvětlení v centrální části obce,
oprava hráze spodního rybníka, výsadba zeleně na obecních pozemcích
a mnoho dalších i menších akcí. Celé
zastupitelstvo se snažilo v rámci
možností přispět k hladkému průběhu výše
ý uvedených
ý akcí.“

Příležitost k vzájemnému setkání. Jednotlivá vystoupení
pozorně sledovali jak klienti domova, tak i jejich příbuzní a
přátelé.

„My si tady na politiku nehrajeme.
V malé vesnici se téměř všichni lidé
znají a kdo sleduje dění, tak musel
dát členům zastupitelstva za pravdu“
zastupitel Dětkovic PAVEL MELKA o tom,
proč jím vedená vítězná kandidátka nemá starostu
znají
kdo trochu
jí a kd
hu
sleduje dění v Děttkovicích, tak musell
dát při volbě starostyy
členům
zastupitel-stva za pravdu. Místo
to
politikaření se tady řeší
záležitosti, které jsou
u ku
prospěchu jak obci,, tak
občanů. Myslím, žee nad
tímto přístupem by see měli
zamyslet všichni, kteří
eří jsou
podobným způsobem
m angažováni nejen v obcích,
ch, ale i ti
ve vrcholných orgánech
ech státu. Ti
hlavně.“
Co se v Dětkovicích
ětkovicích za
uplynulé téměř
měř čtyři roky
podařilo? A o co jste
ste se nejvíce
snažil vy osobně?
„Myslím, že se nám
m toho podařilo

Co by
naopak dle vás
mohlo fungovat lépe?
„Přál bych si větší zapo-

jení občanů do dění v obci. Jsme
malá vesnice a určitě by to vylepšilo nejen samotné Dětkovice, ale
i vztahy mezi občany navzájem. A to
považuji v dnešní uspěchané době za
hodně důležité...“
Hodláte kandidovat i
v podzimních
komunálních volbách?
„Zatím to zvažuji,
na rozhodnutí je
ale jještě čas.“
Na čem
je potřeba v příštím období
nejvíce zapracovat?
„Především
dokončit naplánované a rozjeté akce. To znamená dokončení
přístavby

Čehovice/mik - Přiznal se k požití marihuany, ale nebylo mu to nic
platné. Při běžné silniční kontrole přistihli policisté kousek za Čehovicemi mladého řidiče bavoráku pod vlivem drogy.
„V pondělí šestnáctého června krátce po půl páté odpoledne kontrolovali policisté na silnici za obcí Čehovice řidiče osobního vozidla
BMW. U šestadvacetiletého řidiče provedli dechovou zkoušku, která
byla negativní. Zato test DrugWipe 5S na omamné a psychotropní látky
byl pozitivní na marihuanu. Řidič se po poučení podrobil lékařskému
vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici.
K požití návykové látky se přiznal,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Další
jízdu zfetovanému řidiči policisté pochopitelně zakázali.

U Kladek našel muž

válečnou munici

Kladky/mik – Na Konicku se
stále ještě vyskytuje v lesích a na
polích obrovský počet válečné
munice, což dokládají nekončící
případy jejich nálezů. Stejně jako
z úterního rána minulého týdne.
„V úterý sedmnáctého června krátce před osmou hodinou ráno přijali
policisté z obvodního oddělení
v Konici oznámení od pětadvacetiletého muže o tom, že v lesním

porostu za obcí Kladky - Oškovem nalezl vojenskou munici. Na
místo byla vyslána policejní hlídka
a přivolán policejní pyrotechnik.
Ten zjistil, že se jedná o dělostřelecký granát ze druhé světové
války. Granát zajistil a převezl ho
ke zneškodnění,“ informovala Večerník Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Ve Smržicích zkolabovala řidička,

„Přál bych si větší zapojení občanů do dění v obci. Určitě by se zlepšily i vztahy“

Jiří Možný

z peněženky ponechané v jedné
z přihrádek odcizil jeden tisíc pět set
korun a dvě platební karty,“ popsala
zlodějnu Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého kraje. „V tomto případě zahájili policisté úkony
trestního řízení pro podezření ze
spáchání trestných činů krádeže
a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku,“ doplnila mluvčí krajské policie
s tím, že pachateli hrozí až dva roky
kriminálu.

pod vlivem MARIHUANY

jak se slavilo ve víceměřicích...

Dětkovice - Od podzimu 2006 je zapojen do obecního dění Dětkovic Pavel Melka. Dnes pětačtyřicetiletý
vedoucí ovocnář na středisku v Dětkovicích spadajícím
pod Hospodářské družstvo Určice je ženatý a má tři děti, při posledních komunálních volbách se mu podařilo
získat nejvíce hlasů a porazil tak i stávajícího starostu,
přesto opět zůstal jen řadovým zastupitelem. I vzhledem
ke svému pracovnímu vytížení se tím ale nijak netrápí a
soustředí se zejména na další rozvoj obce. Co dál prozradil v exkluzivním rozhovoru seriálu Večerníku.

chudší o patnáct stovek

Buková/mik – Vrátil se ke svému
autu a zůstal bez šrajtofle. Zloděj
okradl minulé pondělí v Bukové
řidiče, který ve vozidle bezmyšlenkovitě nechal peněženku. Zloději přitom stačila pouhá hodina,
aby se jí zmocnil.
„V pondělí šestnáctého června ve
večerních hodinách v Bukové zatím neznámý pachatel vnikl do vozidla Škoda Fabia. Řidič své auto
zanechal na parkovišti kolem půl
osmé večer. Když se za necelou
hodinu vrátil, zjistil, že mu někdo

Za Čehovicemi lapili řidiče

Exkluzivní rozhovor se zastupitelem Dětkovic Pavlem Melkou

Vlaky mezi Dzbelem a Moravskou Třebovou se opět rozjedou
Dzbel/mls - Olomoucký a Pardubický kraj dospěly ke společné dohodě o obnově vlakového
spojení na hranicích obou regionů. V praxi to znamená, že vlaky mezi Dzbelem a Moravskou
Třebovou by se měly rozjet
s platností nových jízdních řádů
od 14. prosince tohoto roku.
Olomoucký kraj o obnovu spojení dlouhodobě usiloval a inicioval
kvůli tomu řadu jednání. „Celou

www.vecernikpv.cz

„Podle prvotního šetření bylo zjištěno, že ke střetu došlo v okamžiku, kdy pětapadesátiletá řidička
vozidla Volkswagen projíždějící
Němčicemi nad Hanou odbočovala v křižovatce na Výšovice
vlevo. Byla oslněna sluncem,
a pravděpodobně v důsledku toho

Domov u rybníka oslavil kulaté výročí s plnou parádou Buková: Za hodinu

Zahájení. Přítomné přivítali ředitelka Domova Marcela Burová
(uprostřed), starosta Víceměřic Eduard Novotný a náměstkyně
hejtmana Olomouckého kraje Yvona Kubjátová.

Sinic ubylo, nádrž je vhodná ke koupání
lovské přehradě měl oznámkovat učitel ve škole, dal by jí dvojku neboli „chvalitebnou“. Není
sice už „výborná“, jako tomu
bylo na konci května, ale už také
není pouze „dobrá“ jako při posledním měření. Zlepšení, které
se dá pozorovat pouhým okem,
potvrdili v průběhu uplynulého
týdne i hygienici. „Vodu v plumlovské přehradě klasifikujeme

region@vecernikpv.cz

Němčice nad Hanou/mik - Minulý čtvrtek 19. června krátce
před půl osmou ráno došlo na
ulici Novosady v Němčicích nad
Hanou ke srážce mezi osobním
vozidlem a cyklistkou. Jak později vyšlo najevo, hlavní roli při
ní hrálo slunce!
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VODA V PŘEHRADĚ se zlepšila na „dvojku“
Mostkovice, Plumlov/mls - Tak
to je dobrá zpráva! Minulé pondělí opět ke břehům
plumlovské přehrady zamířili
hygienici, aby odebrali vzorky
vody. Výsledky jejich měření
dávají lidem milujícím koupání ve volné přírodě naději, že
letošní sezóna na přehradě nemusí být tak úplně ztracená...
Pokud by kvalitu vody v plum-

776 159 120

Řidičku v Němčicích nad Hanou
oslnilo slunce, srazila cyklistku

obecního úřadu včetně nové střechy,
zateplení budovy a rekonstrukce topného systému, oprava fasády místní
kaple i obnova obecních komunikací
kolem Dětkovic, které jsou na mnoha místech v žalostném stavu.“
Co dalšího by občané
uvítali?
„Myslím si, že širší možnosti kulturního vyžití.
Za tímto účelem dlouhodobě spolupracuje zastupitelstvo ve
větší míře s místními dobrovolnými
hasiči i zahrádkáři
a odezva od občanů
je vesměs kladná.
Proto se také do budoucna počítá s rozvojem této spolupráce,
která určitě přiláká víc
místních občanů na
všechny akce pořádané v Dětkovicích.“

Foto: archív Pavla Melky

po nehodě jí začala hořet škodovka
Smržice/mik - Naštěstí jen lehkým zraněním skončila nehoda,
ke které došlo uplynulou středu
18. června krátce před druhou
hodinou odpoledne na Prostějovské ulici ve Smržicích.
„Z dosavadního šetření vyplývá,
že ke střetu došlo v okamžiku,
kdy u sedmatřicetileté řidičky
došlo k lehké chvilkové zdravotní indispozici. S vozidlem Škoda
Felicia přejela do protisměru, kde
čelně narazila do zadní části zaparkovaného osobního auta. Po

střetu začalo vozidlo Škoda Felicia mírně hořet. Bylo ale zavčas
uhašeno místním občanem,“ popsala na první pohled hrozivou
situaci Irena Urbánková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Při nehodě, která se obešla bez
požitého alkoholu, došlo k lehkému zranění řidičky, která byla
převezena do nemocnice na ošetření. Hmotná škoda na vozidlech
byla vyčíslena na šedesát tisíc
korun.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
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Ve Ptení srazil

motorkář opilého cyklistu!
Ptení/mik - Minulé úterý 17. června krátce před půl šestou večer
došlo na silnici ve Ptení, ve směru
od Ptenského Dvorku na Vícov,
ke střetu mezi cyklistou a motorkářem. Jak později vyšlo najevo,
sedmašedesátiletý cyklista byl
pod vlivem alkoholu!
„Podle prvotních informací bylo
zjištěno, že ke střetu mělo dojít
v okamžiku, kdy sedmašedesátiletý
cyklista, který jel u pravého okraje,
měl náhle, bez udání změny směru jízdy odbočit vlevo přes silnici
a v tento okamžik byl předjížděn
motocyklem, který řídil jednatřicetiletý muž. Došlo ke střetu, po kterém
oba účastníci upadli na zem. Podle
lékařské zprávy utrpěli oba lehké,

blíže nespecifikované zranění a byli
převezeni do nemocnice na ošetření,“ popsala Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje.
Další vyšetřování karambolu
však přineslo zajímavou dohru.
„U motorkáře byl alkohol vyloučen dechovou zkouškou, u cyklisty
byla dechová zkouška pozitivní.
Policisté mu naměřili 1,43 promile
alkoholu v dechu. Při nehodě došlo
ke hmotné škodě jak na motocyklu,
tak i na jízdním kole, a to v celkové
výši jedenadvacet tisíc korun. Přesné okolnosti nehody a míra zavinění
jsou předmětem dalšího policejního
šetření,“ řekla Irena Urbánková.

Kultura v Prostějově a okolí...
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nejvýznamnější kulturní událost
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Plumlov/peh - Sedmý ročník
vystoupení kapel pod širým
nebem na pláži U Vrbiček
s názvem „Legendy se vrací“
je za námi. Nepřízeň počasí pravé rockery neodradila
a několik stovek účastníků akce
si tak mohlo užít sice ne úplně
letní, ale zato příjemný večer
plný hudby a fajn nálady.

První letní den
Skvělá hudební show. Večer plný známých songů i z nejnovějšího alba Siluety potěšil prostějovské
fanoušky kapely.
Foto: Lenka Sedláčková

Oslavy významného
jubilea prostějovské
radnice stále neberou
konce. K narozeninám
jí tentokrát přijela zahrát populární plzeňská kapela Mandrage
a jejich fanouškové doslova zaplavili celé náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově, na které
se během čtvrtečního
večera vměstnaly dobré
dvě tisícovky příznivců!
A Večerník u toho samozřejmě nemohl chybět.

tečně nezdržovali a prostějovským posluchačům servírovali
bez okolků jednu pecku za druhou. V songu Šrouby a matice se
pochlubili úctyhodnou zásobou
slov rýmujících se na ‚opice‘,
nechyběl ani návrh pro všechny
přítomné fanoušky - Tanči dokud
můžeš a návštěvu regeneračního centra doporučili ve skladbě
Františkovy lázně, kterou si zdejší
diváci vytleskali jako přídavek.
Vzhledem k obrovské přízni fanoušků, kteří dorazili na hlavní
prostějovské náměstí, měl nejlepší
výhled na jeviště bronzový T. G.
Masaryk, jako ostatně obvykle při
podobných akcích. „Mandrage je

moje oblíbená kapela, takže když
jsem se dozvěděl, že tu bude mít
koncert, vzal jsem si pro jistotu na
zítra volno v práci,“ smál se divák,
který se Večerníku představil jako
Ladislav. „Koncert byl úžasný,
nejlepší byla písnička Tanči dokud
můžeš,“ shodly se fanynky Eliška
Horká, Lucie Dominiková a Eva
Mráčková při čekání v nekonečné frontě na podpisy populární
hudební partičky. Těsně po vystoupení na přítomné publikum
čekalo ještě překvapení v podobě velkolepé lasershow, na míru
šité stoleté oslavenkyni, které
publikum ocenilo nadšeným
potleskem.

Prostějov/pav
Čtvrteční koncert populární pop-rockové kapely Mandrage byl
naprostá bomba. Členové kapely
ve složení Vít Starý (zpěv), Pepa
Bolan (kytara), Michal Faitl
(baskytara), Matyáš Vorda (bicí)
a František Bořík (klávesy) zby-

Počasí je neodmyslitelně hlavním
aktérem akcí pod širým nebem
a po uplynulých tropických dnech
se mnozí na „Legendy“ chystali
jen v triku a kraťasech. Na poslední chvíli se naštěstí vydatně
přioblékli. Na place před pódiem tak nebezpečí z nachlazení
rozhodně nehrozilo a to hlavně
díky vynikajícím výkonům interpretů. „Nevím jak vy, ale my se
jdeme koupat,“ prohlásil dokonce
kytarista a zpěvák kapely Nirvana
revival. Ale zatímco nad městem
už od rána kroužila šedivá mračna,
pro pláž U Vrbiček byl pořadateli
objednaný chvílemi i slunečný,
i když poněkud chladný hudební
večer. Na pódiu se tak kromě zmíněné kapely Nirvana vystřídaly
i revival bandy Bon Jovi, Red Hot
Chili Peppers a Black Sabbath, od
kterých si posluchači vyžádali nejeden hudební přídavek.

Ale to počasí nás málem odradilo,“ přiznal Mara Vitásek, který
si akci užíval spolu s manželkou.
„Je to tu moc fajn, jen škoda, že
to chladnější počasí neodradilo
komáry,“ smála se Libuše, která
dorazila s doprovodem. Ale objevily se i drobné výhrady návštěvníků. „Vadí nám, že ani letos není
možnost opustit areál pláže. Jsme
z podobných akcí zvyklí na identifikační náramky, ale stačilo by i razítko na ruku, které by nám umožnilo opětovný vstup,“ posteskl
si nejeden účastník akce i rodina
zpěváka kapely Bon Jovi revival,
kteří dorazili až ze Šumperka.

Slovo má pořadatel
„Jako už tradičně jsme zahájili letní sezónu na plumlovské
přehradě, letos už sedmým ročníkem vystoupení s názvem Legendy se vrací. Za účasti několika stovek diváků máme pocit,
že všichni byli maximálně spokojeni, protože kapely odvedly
perfektní výkon i profesionální
práci. Ukázaly tak divákům
a posluchačům kapely, které by
v originále asi neměli možnost
slyšet či vidět. Vybrané revival
bandy byly natolik věrohodné,
že se podobaly originálu. Rádi
bychom ještě chtěli poděkovat
autobusové dopravě Jaroslava
Studeného za vstřícné jednání
při zajišťování kyvadlové dopravy,“ uvedl Tomáš Zlámal z pořadatelské agentury HITTRADE.
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Chilli papričky to umí pořádně rozpálit. Ani nečekaně studený letní
den nezchladil atmosféru festivalu při vystoupení jedné z revivalových
kapel. Pařilo se tak na pódiu i pod ním.
Foto: Lenka Sedláčková

pel málo, může se těšit na zbytek
letošního léta. „Jako už každoročně bude vrcholem léta Rock Memory, sedmý ročník oblíbeného
hudebního festivalu, kde si to své
najdou posluchači všech generací. Hudební příznivci si mohou
poslechnout muziku svého mládí
a svým způsobem zavzpomínat na
muzikanty, kteří postupně bohužel
odcházejí ze světa,“ posteskl si pořadatel Tomáš Zlámal: „Pro letošní
ro(c)k máme pro diváky připravené překvapení, které zatím nemůžeme veřejně oznámit ani potvrdit,
poněvadž je vše ještě v jednání.
Jedná se o excelentní zástupce
Rockoví příznivci
jedné velké kapely z Prahy, jejíž
v hlavní roli
členové by se zúčastnili akce příVydařenou akci potvrzují i pomo na pódiu letošního Rock Mechvalné komentáře účastníků
A co dál?
mory s jednou z místních kapel,“
akce: „Chtěli jsme si někam vyra- Komu byl rockový nářez v po- navnadil fanoušky Tomáš Zlámal.
zit, když už je ten první letní den. době čtveřice revivalových ka- „Bohužel jediné negativum akce

je, že jsme doposud nenašli partnerský vztah s městem Prostějov,
přestože většina zastupitelů a radních s těmito kapelami prožila své
mládí...,“ dodal.
Pořadatelská agentura HITTRADE zve opět celou širokou
veřejnost Prostějovska na sedmý ročník Rock Memory, který
začíná 12. července v 18:00 hodin. Organizátoři slibují, že opět
budou zajištěny autobusové svozy a v případě nepřízně počasí se
bude sedmý ročník Rock Memory konat ve Víceúčelové hale-ZS
v Prostějově. „Závěrem letošní
letní sezony máme pro všechny
hudební příznivce připravenou
třešničku na letošním hudebním
dortu, a to nový program skupiny Olympic, který nám přijedou
představit šestnáctého srpna na
pláž U Vrbiček!“
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Úžasné... Po posledním přídavku Mandrage viděli diváci vydařenou laser show.
Foto: Lenka Sedláčková

3x foto: Lenka Sedláčková

Konické „Legendy“

Věrní bigbíťáci se nenechali odradit ani nepřízní počasí

Konice/pav - Páteční večer patřil
konický zámecký park svátku
bigbítových fanoušků. Tradičně
se zde konala akce pod názvem
„Legendy se vrací“. Na velkém
pódiu se všem návštěvníkům
připomněly hudební skupiny,
které na Konicku zažily svou
největší slávu před řádově desítkami let. Dnes už většina z nich
nehraje. Schází se tak pouze
jednou ročně při této zvláštní
příležitosti. Skalním fanouškům
nebránil déšť ani zima v tom,
aby se výborně bavili a zavzpomínali na staré časy.
Přestože si počasí s osudem akce
trošku pohrálo, na návrat konických legend se přišla podívat
zhruba pětistovka návštěvníků,
kteří určitě měli co poslouchat.
Letošní ročník byl nabitý. Zahrály
zde tentokrát vskutku „historické“
sestavy.
Po úvodním koncertě prostějovské
skupiny Querkus na pódium
nastoupil Merkur ve složení z let
1970 až1975, následně zahráli
ještě v sestavě z let 1985 až1991.
V průběhu svého vystoupení
zavzpomínali také na všechny
zemřelé kolegy, zejména na
skvělého zvukaře, muzikanta
a kamaráda Lojzu Grepla,
který loni náhle odešel. Lojzovi také věnovala píseň kapela
Junior.

Rockeři za každého počasí. Pravý příznivec Rock Skvělá atmosféra. První Open Air vystoupení Hvězda večera. Kdo nemiluje Bon Joviho, neroMusic se nepřízní počasí nedá zastrašit, což na pláži letošního léta se povedlo díky skvělému výkonu zumí hudbě! To vědí i v Bon Jovi Revival bandu,
U Vrbiček předvedlo několik stovek fanoušků.
kapel i divákům pod pódiem
který sklidil od publika zasloužený bouřlivý aplaus.

Titanic. Heavymetalová partička přivezla do Konice pořádnou dávku "tvrdé" muziky.
Foto: Lenka Sedláčková
Skupina Arest v sestavě z roku Parket se také pořádně rozvlnil,
1998 vynikajícím způsobem když nastoupila konická legvystřihla několik songů, které enda Marasd. To už se někteří
charakterizoval zejména hlas fanoušci rozjeli takovým stylem,
zpěvačky Gábiny, jež je také že předvedli exhibici přímo na pojediným spojovacím článkem mezi diu včetně spontánního pánského
sestavou minulou a současnou. striptýzu. Skupina Demence
Nostalgickou vzpomínkovou ná- zakončila bigbítový večer ve
ladu ještě podtrhl moment, kdy velkém stylu.
ze zamračeného nebe na chvilku „Jsem nadšená, nečekala jsem
vykouklo sluníčko, a na oblohu tolik výborné muziky. Jsem
nad zámeckým parkem se promítla poněkud mladší ročník, vytáhla
zářivá duha.
mě sem teta a rozhodně nelituji.
Velmi sugestivní bylo i vystoupení Přestože jsem kapely neznala,
heavymetalového hosta festi- dobře jsme se bavila, nejvíc se
valu, kapely Titanic. Konickým mi líbil Titanic,“ zhodnotila akci
fanouškům nabídli sice možná dvacetiletá Lenka.
trošku „tvrdší“ muziku, ale ve Za zmínku jistě stojí i výborné
skvělém profesionálním kabátě. zvukové zázemí, které dodalo celé
Zato následná smršť hitů v podání akci punc profesionality a pozvskupiny Junior už zmrzlé a mírně edlo ji nad regionální úroveň.
zmoklé publikum nenechala Nezbývá tedy, než se těšit, co
„Legendy“ nabídnou příští rok...
v klidu.

z vernisáže...

Policejní fotograf vystavuje na zámku v Konici

Na startu. Do areálu sokolovny v Otaslavicích dorazilo
uplynulou sobotu celkem třiadevadesát cyklistů.
Foto: Martin Zaoral

Konice/mls - Snímky z horských toulek
Josefa France jsou od čtvrtka 19. června
k vidění v zámecké galerii v Konici. Budou
zde vystaveny až do 20. srpna.
Josef Franc v Konici vystavuje zejména fotografie krásné divoké krajiny nepoznamenané
turistickým ruchem, které vznikly v okolí
srbského města Prijepolje. Expozici doplňují
fotografie vodopádů z rakouských Alp. Autor
pracuje u Policie ČR coby policejní technik
zajišťující na místech trestných činů stopy.
„Kolegové znají mé fotky hlavně z policejních
spisů. Nyní mají možnost vidět, že fotím i něco
pozitivního,“ zmínil se Josef Franc, jehož výstava byla zahájena při příležitosti Dne Policie
ČR. Hlavním bodem čtvrtečního dopoledne na
konickém zámku bylo předávání medailí za
dlouhodobou práci pro policii.

Jste na stejné vlně?
Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz

WOLKRŮV PROSTĚJOV vdechnul městu poezii
Sedmapadesátý ročník vynikl různorodostí

Prostějov/mb - Prostějov přivítal nejlepší české amatérské recitátory a divadla
poezie, kteří v průběhu minulého týdne bojovali na půdě Kulturního klubu
Duha a Městského divadla o nominace
na Jiráskův Hronov. Recitátoři, rozděleni do třech věkových skupin, soupeřili o prestižní tituly laureátů. Tradiční
festival provázely dopolední literárně
divadelní semináře, díky kterým se do
dění mohli zapojit i nepřímí účastníci,
a večerní doprovodný program s atraktivní hudbou.
Nabitý týden zahájilo v úterý večer za pomoci obrovské ohňové loutky draka, která
nadchnula malé i velké diváky, českobudějovické divadlo Kvelb. Sobotní slavnostní ukončení pak nabídlo přehlídku
toho úplně nejlepšího, co se za rok mezi
recitátory urodilo. Zazněla poezie mnoha
žánrů, ať už klasické básně V. Holana, či
tvorba současných autorů, například D.
Maslowské v podání L. Berešové, která sklidila (nejen) divácký úspěch svým
přednesem blížícím se hip-hopu.
I mezi divadly si divák mohl vybrat z široké škály autorů i nálad. Zaujal brněnský
soubor ÚstaF – voiceband.cz s představením Vytrženo z čítanky, v němž dokázal,
že dobrá performance se dá vytvořit téměř
z čehokoli. Vysloužili si tím postup na Jiráskův Hronov, festival, kde se setkávají
vítězové všech amatérských divadelních
soutěží. Spolu s nimi se zde ukáže i jednočlenný soubor TYAN Plzeň s minimalistickým loutkovým kusem O Dolfíčkovi
a Vlastě. Nepřímou nominaci získalo také

Drak divadla Kvelb. Loutka přes svou děsivost vykouzlila víc radosti než strachu.
Foto: Bohumil Pacholík
Divadlo NAJT za inscenaci autentických
telefonních hovorů Andyho Warhola.
Snad jedinou drobnou skvrnkou na jinak hladce probíhajícím festivalu byl
malý zájem ze strany prostějovské veřejnosti. Velká většina účastníků totiž byla z
jiných měst. Tak je tomu ostatně takřka
vždy... „Program Wolkrova Prostějova byl
a je jasně vymezen, a ač nás to mrzí, nikdy
nebude lákat širokou veřejnost,“ povzdechla si hlavní organizátorka Martina Drmolová. Přesto je patrný záměr přilákat více
návštěvníků pozváním populárních hudebních kapel, jako letos pražské Mandrage.
„Proto také nechystáme do budoucna větší

změny. Všechno proběhlo tak, jak jsme si
to představovali,“ dodala s úsměvem.
Symbolickou tečkou za úspěšným ročníkem
bylo vrácení klíče od města Prostějova, který
týden patřil básníkům, do rukou primátora
Miroslava Pišťáka. Ten pronesl okřídlené:
„Padesátý sedmý Wolkrův Prostějov je mrtev,
ať žije Wolkrův Prostějov padesátý osmý!“
O život dalších ročníků se opravdu není
třeba obávat, protože celá akce zde má,
jak bylo vidět i letos, velmi silné kořeny.
Každý rok je něčím jiný, avšak soubory i recitátoři se vracejí především pro
onu jedinečnou atmosféru, která zůstává
neměnná.

Ze života města
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PO DOLNÍ ULICI SE UŽ JEZDÍ. O JEDENÁCT DNÍ DŘÍV!
Nový rondel u Rodenů si jako první projeli zastupitelé
Ve čtvrtek večer si při nově vybudovaném rondelu
v blízkosti prostějovského motorestu „U Rodenů“
daly dostaveníčko tři desítky zastupitelů, policistů,
úředníků města i zástupců stavebních firem. Ptáte
se, proč taková sešlost? Nedivte se, právě v tento
okamžik se po více jak měsíční uzavírce slavnostně
otvíral zmíněný rondel a pro veškerou dopravu celá
Dolní ulice! Nutno podotknout, že se tak stalo jen díky neuvěřitelnému finiši stavební firmy, která rondel
dokázala postavit s předstihem jedenácti dní!
Prostějov/mik
Společná investiční akce Statutárního města Prostějov a Olomouckého kraje přišla takřka
na čtyři miliony a čtyři sta tisíc
korun, přičemž Správa silnic
Olomouckého kraje se na akci
podílela částkou přes jeden milion
korun. Dodavatelem stavby byla
společnost SKANSKA, přeložku
kabelů zajistila společnost Telefonica Czech Republic. „V rámci
rekonstrukce křižovatky došlo
k vybudování tří nových ostrůvků
a zrekonstruování jednoho stávajícího, v jejichž rámci fungují
dva přechody pro chodce i další
dvě místa pro přecházení. Byly

vybudovány také nové chodníky
o ploše pětisetsedmdesáti metrů
čtverečních. Opravy se dočkal
také asfaltobetonový kryt o ploše
zhruba patnáct stovek metrů
čtverečních. Byl přeložen vodovod o délce třiceti metrů a rekonstrukcí prošlo veřejné osvětlení,
síť Telefoniky O2 byla přeložena.
Dále je zde osazeno svislé dopravní značení a namalováno
značení vodorovné. Stavba je
realizována jako bezbariérová,
včetně přípravy na propojení cyklostezky přes novou křižovatku,
která v budoucnu spojí ulici Dolní
s cyklostezkou na Bedihošť,“
popsal Večerníku do nejmenšího
detailu veškeré parametry nově

otevřené křižovatky ´u Rodenů´
prostějovský primátor Zdeněk
Fišer, který je na radnici zodpovědný za stavební investice.
Jak Večerník už v předešlém
čísle informoval veřejnost, uzavírka Dolní ulice měla původně
trvat až do konce června.
Představitelé Olomouckého
kraje ale pod tlakem dopravních potíží vstoupili do jednání s firmou Skanska, která
přislíbila zrychlení stavebních
prací a dokončení rondelu
v maximálně možném předstihu. A povedlo se! Investiční
akce tedy nakonec trvala celkem
devětatřicet dní, byla zahájena
12. května a ukončena 19.

června. „Je to především zásluha
Olomouckého kraje, proto mé
první poděkování patří prvnímu
náměstkovi hejtmana Aloisi
Mačákovi. Zároveň bych chtěl
vyzvednout práci náměstkyně
pro dopravu Aleny Raškové
a celého odboru rozvoje a investic magistrátu,“ uvedl těsně před
slavnostním přestřižením pásky
při otevření nového rondelu
Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov.
„Nejpodstatnější je, že tato
investiční akce zvýší pohodlí
všem účastníkům silničního provozu, ale hlavně také bezpečnost.
A po té jsme v souvislosti
s křižovatkou ´u Rodenů´ volali nejvíce,“ prohlásil kromě díků
všem zainteresovaným stranám
Alois Mačák, první náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
a současně prostějovský radní.
Velmi spokojeně se ve čtvrtek
večer tvářila i náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov
pro dopravu Alena Rašková.
„Když jsme v roce 2009 plánovali, že v Dolní ulici necháme vybudovat odbočovací pruh doleva na
Šárku, zmínila jsem se před projektanty, zda by to nešlo provést

Přestřihnout a jet! Ve čtvrtek večer byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná křižovatka v Dolní ulici v Prostějově.
Jako první ho projela radní Milada Sokolová před zastupitelem Radkem Zacpalem.
3x foto: Michal Kadlec
společně s rondelem ´u Rodenů´.
Pamatuji si, že tenkrát mě všichni
měli málem za blázna. Ale i díky
pochopení Dopravního inspektorátu Policie ČR Prostějov a zejména Správě a údržbě silnic Olomouckého kraje se nápad podařilo

nakonec zrealizovat,“ pronesla
Alena Rašková.
Ihned po slavnostním přestřižení
pásky několik prostějovských
zastupitelů projevilo zájem projet
se po novém rondelu jako první.
„Závod“ o tuto poctu nakonec po

dramatickém boji vyhrála radní
Milada Sokolová před zastupitelem Radkem Zacpalem…
Mnohem důležitější je ale fakt, že
od čtvrtečního večera je už Dolní
ulice kompletně průjezdná. A teď
hurá na Olomouckou!

Dům plný právníků na náměstí: „Jako u bezdomovců,“ kritizuje zastupitel
Prostějov/mik - Náměstí T. G.
Masaryka 11, luxusní adresa památkově chráněného
domu, ve kterém mají své
kanceláře renomovaní prostějovští právníci a své sídlo také
advokátní poradna. Chodba
hned za vchodem do budovy ovšem zas až tak honosná
není...
„Chápu, že v tomto domě se
ledacos spravuje. Když se ale
vstoupí dovnitř, vypadá to tam

jako v maštali! Přízemí budovy, včetně nádherné historické
klenby vypadá tak, jako by to
zde patřilo bezdomovcům. Lidé
se mě ptají, čí ten dům je. A já
se před nimi vždycky taktně vytratím, abych nemusel lhát. Je mi
trapné jim říkat, že nemovitost je
městským majetkem a spravuje
ho Domovní správa,“ prohlásil
hodně kriticky na jednání zastupitelstva města v úterý 10. června Josef Augustin (KSČM).

Jak ale vzápětí vyšlo najevo,
uvedený dům na náměstí prochází právě rekonstrukcí. „Za
poslední čtyři roky jsme do této
nemovitosti investovali tři miliony korun, přičemž na nájemném
se vybrala částka čtyř milionů.
Chodba, o které pan Augustin
hovoří, je momentálně v rekonstrukci. Před dvěma měsíci jsme
odtud odvezli celý portál a nyní
řešíme s památkáři, zda ho opravit nebo vyrobit nový.

Radní pod palbou

Takže nyní to uvnitř domu skutečně vypadá jako obrovský
a neopravený prostor. Slibuji ale,
že do dvou nebo tří měsíců bude
celá chodba opravena a v pořádku,“ ujistil všechny zastupitele
Vladimír Průša, jednatel Domovní správy Prostějov.

Jste na stejné vlně?
Osvěžte se na...

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

Nic moc! Chodba hned za vchodem do domu plného právníků prochází rekonstrukcí a zatím nevypadá
zrovna reprezentativně.
Foto: Michal Kadlec

LÍSTKY NA HRADIŠŤAN jsou již v předprodeji divadla. Výtěžek pomůže Klokánku
„Konec kulturních akcí ve Společenském domě nehrozí,“ uklidňuje dá
dále
e Milada
ada So
Sokolová
oo á

Prostějov - Koncert, který pobaví a zároveň pomůže
dobré věci. Řeč je o vystoupení legendární hudební
skupiny Hradišťan, jehož výtěžek bude věnován místnímu Fondu ohrožených dětí a jeho dlouholeté snaze
otevřít v našem městě pobočku Klokánku. Prostějov
ale čekají mnohé další akce, které jsou příslibem, že
přes prázdniny rozhodně nebude ve městě nuda. Na
tato témata Večerník vyzpovídal v rámci svého dlouhodobého seriálu radní a předsedkyni kulturní komise
Miladu Sokolovou (na snímku).
Michal Kadlec
V jaké fázi jsou přípravy na
koncert skupiny Hradišťan, který má být napomoci
Klokánku v Prostějově a jehož
mediálním partnerem je i PROSTĚJOVSKÝ Večerník?
„Mám nesmírnou radost z toho,
že se nám společně s kolegou
INZERCE

Tomášem Láznou z občanského
sdružení Pomáháme tancem podařilo získat od sponzorů finanční
prostředky, které pokryjí všechny
náklady na pořádání koncertu.
To znamená, že veškeré vybrané
vstupné bude věnováno v průběhu koncertu Fondu ohrožených
dětí Prostějov, který bude zastupován paní Reginou Šverdíkovou.“

Když jsme právě u Klokánku, jak probíhají přípravy
na jeho otevření v Prostějově?
„Jak mi říkala paní Šverdíková,
nyní se vyřizuje stavební povolení tak, aby se ještě letos mohlo
začít s rekonstrukcí stávajícího
objektu a přístavbou další budovy, což umožní otevření prostějovského Klokánku v jarních
měsících příštího roku.“
Nedávno proběhla v našem městě premiérová
akce Restaurant Day, tedy
přehlídka amatérských restaurací. Podle našich informací by se tato akce pro velký
úspěch měla opakovat, je to
pravda?
„Samozřejmě! Tato přehlídka
je akcí celosvětovou a probíhá
čtyřikrát do roka. Tedy v únoru,
květnu, srpnu a listopadu, a to

vždy sedmnáctý den v daném
měsíci. Již první prostějovský
ročník se vydařil a tentokrát
doufáme, že nás nezradí ani počasí. Termín sedmnáctý srpen
v Kolářových sadech je již zabrán, naplánován a lidé, kteří
chtějí prezentovat sami sebe
a své kuchařské či pekařské
umění, se již hlásí.“
Podle informací Večerníku připravujete v Prostějově také obdobu Flerjarmarků. Můžete nám něco na toto
téma prozradit?
„Dvě prostějovské maminky,
Markéta Valentová a Martina
Šponarová, přišly po nápadu
s Restaurant Day s další aktivitou, a to prezentací maminek
na mateřské či rodičovské dovolené. Spousta z nich se totiž
věnuje rukodělným pracím s rů-

zným zaměřením. Navštívily
jsme tedy v nedávné době olomoucký Flerjarmak, abychom
se inspirovaly, co se na takovém
jarmarku prezentuje. Podobnou
akci chystáme na říjen a bude se
jmenovat Maminky maminkám.
Děvčata se mohou již hlásit na
jarmarkpv@centrum.cz.“
Nezadržitelně se blíží
prázdniny. Bude v tyto
horké měsíce pamatováno i na
kulturu v Prostějově nebo
bude takzvaně „hlucho“?
„Jako vždy v posledních letech
na nás čeká Prostějovské léto,
které pro nás připravil Kulturní
klub Duha. Prostějované se mohou těšit například na večer plný
revivalu, punkový večer nebo
i na koncert Josepha Calleji jako
vyvrcholení oslav ke stu letům
radnice.“

N posledním jednáNa
ní zastupitelstva
proběhla
oběhla bouřlivá
kuze o převodiskuze
du Společenského domu na
Domovní
movní správu. Podle mnohých
ch to bude
konec
nec kulturních
h akcí. Co vy
na to?
„To
o je opravdu
hloupost.
upost. Pokud
se nemýlím, doposud
ud organizovaly
koncerty,
ncerty, diskotéky či
jinéé kulturní večery ve

Společenském domě
samotné organizace, které to
mají v náplni,
a samotný
Společenský
dům byl jen
poskytovatelem prostoru.
A poskytování prostoru
ve Společendomě
ském
nyní pouze přejde
na Domovní správu. Nic víc, nic
míň.“

Foto: archív Večerníku

Společnost

JINDŘIŠKA LABOUNKOVÁ z Myslejovic se stala
premiantkou, která v obci oslavila 101. NAROZENINY
Myslejovice/red - Sklenku vína
vypila do dna, pochutnala si na
dortu. Nádherné 101. narozeniny oslavila v pátek 13. června
Jindřiška Labounková. Drobná,
usměvavá dáma, která vždy říkávala, že se těší na „stovku“. No
a letos ji překonala...
Lidé ji znají především jako
pošťačku. Na pobočce v Myslejovicích pracovala celá desetiletí,
práce s lidmi ji bavila. Příjemná, usměvavá, bezkonfliktní,
tolerantní, zkrátka úžasná. Tak
populární dámu charakterizují
nejbližší členové rodiny i všichni,
kteří ji znají.
JINDŘIŠKA LABOUNKOVÁ
se ještě jako Procházková narodila 13. června 1913 ve Vincencově. Přestože neměla život
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vůbec lehký, třináctka v datu
narození se ukázala být šťastnou. Nyní se díky mnohaleté
péči dcery a syna může těšit
nejen ze svých dvou dětí, ale i ze
tří vnoučat a tří pravnoučat. „Je
to poprvé v historii, kdy se u nás
někdo dožil sto a jednoho roku!
Takto významná událost se u nás

Foto: SPOZ při OÚ Myslejovice
už nemusí opakovat,“ uvedla
Alena Buriánková, předsedkyně
sboru pro občanské záležitosti
při Obecním úřadě v Myslejovicích, která spolu s dalšími
zástupci občanů navštívila paní
Labounkovou v jejím domečku
v Myslejovicích s pěknou kytičkou a dárkovým balíčkem.

Prostějovské Hvězdičky zvou na přehlídku mažoretek

Prostějov/peh - Občanské
sdružení Mažoretky Hvězdičky Prostějov chystá na tuto
sobotu velkou soutěžní přehlídku mažoretkových skupin, které se utkají v soutěži
o „Prostějovskou medaili“.
Mažoretky z České republiky i Slovenska se v v sobotu
28. června sjedou do Prostějova, aby se pochlubily svou
šikovností a novými sestavami
na v pořadí již čtvrtém ročníku
nepostupové soutěže ´Prostějovská medaile´.
„Na letošní ročník se nám přihlásilo neuvěřitelných osm set
padesát mažoretek z celé České
republiky i ze zahraničí. Ze Slovenska přijedou celkem čtyři
soubory, a tak bude určitě na co
koukat,“ slibuje za pořadatele
akce Jiří Kincl.

Dozvuky soutěže „O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“

Studenti předali hlavní výhru dětem z dětského domova

Prostějov/mls - Ve středu 9. července
v pravé poledne vyrazí z Prostějova vlak,
v němž pojedou děti z Dětského domova v Prostějově na hrad Šternberk. Romantický prázdninový výlet si udělají
díky studentům Oktávy B Gymnázia
Jiřího Wolkera.
Gymnazisté původně měli jet na hrad sami.
Výlet byl jednou ze tří cen za vítězství
v naší velké soutěži „O nejoriginálnější
tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“.
Bohužel se ukázalo, že pár týdnů po maturitě by pro studenty mohl být problém se ve
větším počtu opět sejít. „Mnozí z nás mají
brigády, jiní odjíždí do zahraničí,” vysvětlila studentka Adéla Župková. Svoji cenu se
tak studenti rozhodli věnovat dětem z Dětského domova v Prostějově.
V pondělí 9. června jim pak slavnostně
předali poukaz. A přesně za měsíc se výlet uskuteční. „Za dárek jsme moc rádi,
věřím, že děti si výlet užijí,“ poznamenal
s úsměvem Vladimír Brablec, ředitel Dětského domova v Prostějově.

Horké favoritky. Hvězdičky Prostějov se pokusí obhájit skvělé výsledky dosažené na loňském ročníku klání
„Prostějovská medaile“.
Foto: archív Hvězdičky Prostějov
Prostějovské Hvězdičky jsou
držitelkami hned celé řady
ocenění, takže jsou současně
i horkými favoritkami. Přijďte
je proto do tělocvičny RG a ZŠ
města Prostějov ve Student-

v parkurovém skákání

Lhota u Konice/pav - Jezdecký
klub Arka ve Lhotě u Konice
pořádá tuto sobotu 28. června již tradiční hobby závody
v parkurovém skákání. Podívat se mohou přijet všichni, kdo
mají rádi tato ušlechtilá zvířata.
Zároveň je to dobrá příležitost
i pro děti, které by rády trávily svůj volný čas u koní nebo
se chtěly naučit jezdit. To vše
jim totiž stáj Arka nabízí...
A PROSTĚJOVSKÝ VečerPojedou na hrad. Studenti Oktávy B Gymnázia Jiřího Wolkera Filip Loubal a Anna Kalandrová ník, jakožto exkluzivní mediálpředali poukaz na výlet na hrad dětem z dětského domova.
Foto: archiv Filipa Loubala ní partner, bude u toho!
Na programu závodů, které
začínají v 11.00 hodin, budou
Zatímco maturanti po zkoušce z dospě- mluvě nakonec stanoven právě na druhou soutěže jak pro děti a začínající jezdce, tak i pro pokročilejší
losti už mají celé léto pouze „lébes“, na červencovou středu.
žáky prázdniny čekají „až“ od července.
Z výletu na hrad Šternberk
dvojice. Hobby závody jsou příI proto se musel změnit původně plánovaný
vám Večerník následně
stupné pro členy České jezdecké
termín exkurze. Ten byl po vzájemné dopřinese tradiční reportáž!
federace, ale na rozdíl od oficiálních závodů se jich mohou zúčastnit jezdci a koně bez licencí.
Pro koně je jediné omezení, a to
je jejich minimální věk čtyři roky.
Soutěžit se bude v parkuru
s postupnou obtížností do 50

MYSTIC BIKE PROSTĚJOV
sortimentu i velmi kvalitní jízdní
kola Apache elektrobikes od českého
výrobce, dále koloběžky a odrážedla
pro nejmenší,“ prozrazuje majitel
Martin Mnich.
Důležité je provádění předprodejního
seřízení jízdních kol servisem firmy
MYSTIC BIKE, jehož zaměstnanci
prochází minimálně jednou do roku
proškolením u dodavatelů. „U všech
zakoupených jízdních kol provádíme
první sezonu bezplatný servis což je
záruka dlouhodobé bezproblémové
funkčnosti a prodloužení životnosti,“
říká dále Mnich.
Kromě jízdních kol se firma MYSTIC BIKE zabývá i prodejem cyklistických doplňků. Veškerý sortiment

lze pořídit za přijatelné ceny, a to i na
splátky. „Samozřejmostí je možnost
platby kartou, jak v servisu tak
v prodejně. Pravidelně nabízíme
i akční modely kol nebo slevové
akce,“ láká k návštěvě známý cyklistický prodejce.
Rozšířením prodejních prostor došlo
k navýšení prodejní a servisní plochy
a částečnému logickému oddělení
prodejních prostor od servisních,
což jistě ocení většina našich stálých
i nových zákazníků.
V nejbližší době firma MYSTIC
BIKE plánuje navýšení počtu elektrokol, spojené se servisem těchto
jízdních kol a další rozšíření sortimentu doplňků.

Adresa: Plumlovská 32, Prostějov
Nová prodejna tel.: 739 324 188
Stará prodejna a servis tel.:
733 22 44 10
Servis tel.: 582 337 697
e-mail: mysticbike@mysticbike.cz
mysticbike@seznam.cz
www.mysticbike.cz

ny třásně. Samotná hlavní část
soutěže začne od 13:30 hodin
a ve 14:00 hodin bude slavnostně zahájen odpolední program,
ve kterém vystoupí velké formace mažoretek.

Mladí jezdci budou závodit

Prodej a servis jízdních kol

Prostějov/pr - Prodejem a servisem
jízdních kol se majitelé MYSTIC
BIKE zabývají již od roku 1997 a od
původní malé prodejny „došli“ až
k letošnímu rozšíření na dvě prodejní místa, nacházející se na jedné
adrese, oddělené jen průjezdem do
dvora, kde je možné si kola projet
a vyzkoušet.
Firma MYSTIC BIKE nabízí
celoročně veškerý sortiment jízdních
kol od dětských až po „dospělé“,
nejmodernější technologické stroje
od špiček v oboru a lídrů trhu, jako
jsou značky Merida a Gt bicycles,
s nimiž spolupracuje již od vzniku
prodejny. „V letošním roce jsme ve
větším rozsahu zařadili do našeho

ské ulici podpořit. Dopolední
program odstartuje už v 8:00
hodin soutěžemi jednotlivců,
v němž budou zápolit sóla dua
tri i miniformace sedmi mažoretek s náčiním hůlka a pompó-

cm pro dětí do čtrnácti let,
stejné disciplíny se mohou zúčastnit začínající jezdci a koně.
Dále diváci uvidí skákání ZZ,
to je parkur s výškou překážek 80 cm, soutěž ZM - parkur 90 cm s rozeskakováním
na překážkách vysokých 1 m.
V závěru se uskuteční soutěž
s postupnou obtížností do 110 cm
pod záštitou firmy Bedecos.

vníci
Všichni milo otu
ob
s
koní se tuto
ty
sjíždí do Lho
u Konice
„Jde o ideální možnost vyzkoušet si soutěžní atmosféru v cizím
prostředí a dobrou zkušenost pro
mladé koně i začínající jezdce,“
uvedla majitelka stáje Jana Mikešová.
JK ARKA Lhota u Konice je
nezisková organizace, jejíž členové, děti i dospělí, zajišťují

průběh a přípravu těchto závodů brigádně ve svém volném
čase.
Funguje zde i jezdecký kroužek
pro děti, které se učí nejen jezdit, ale také se starat o koně a poníky. Postupem času se mohou
i zúčastňovat hobby soutěží.
„Po zkouškách základního výcviku, což je taková jezdecká
maturita, získají jezdeckou
licenci, která je opravňuje
k účasti na oficiálních závodech. Mnozí z těch, co
u nás začínali, mají své vlastní koně a věnují se nadále
jezdeckému sportu, jak rekreačně, tak i závodně,“ dodala
Jana Mikešová k dalším možnostem, jež stáj Arka nabízí.
Pokud tedy nemáte na sobotu
s dětmi ještě program, jsou
závody ve Lhotě u Konice
určitě dobrou alternativou.
A jestliže vám to náhodou nevyjde, Večerník vám v příštím
čísle přineseme z akce přímou
reportáž.

INZERCE

Elina Garanča

© Paul Schirnhofer / DG

INZERCE

26. 6. 2014 ve 20:30

Horní náměstí OLOMOUC

www.hanackyopernifestival.cz
Jste na stejné vlně?
Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Zpravodajství

Manipulace Miroslava Janiše dosahuje vrcholu!

„FEŠÁK HUBERT“ SI S ŽENSKÝMI DĚLÁ CO CHCE

Prostějov/mls - O tom, že sňatkový podvodník Miroslav Janiš je
skutečným mistrem svého oboru, se přesvědčilo mnoho desítek
a snad i stovek žen. Jediné co na
něj platí, je hrozba vězení. Poté,
co Libuše M. podala trestní oznámení a celý svůj případ svěřila Večerníku (mohli jste najít v minulém
vydání), nastal v jeho chování obrat o stoosmdesát stupňů. A, světe,
div se! Paní Libuše mu navzdory
všemu příkoří opět uvěřila a odpustila...!
Dalo by se zvolat: „Svatá prostoto“!
Libuše M. po dalších slibech Miroslava Janiše v průběhu uplynulého
týdne stáhla trestní oznámení, které
na ostříleného sňatkového podvodníka nedávno podala. Jako by úplně
zapomněla, že jí sliboval společný
život, ale přitom ji měl obrat o jeden
milion a sto tisíc korun, které dostala z prodeje svého bytu v Rožnově

pod Radhoštěm. Paní Libuše mu
odpustila i fakt, že už začal „balit“
další opuštěné ženy, které si podávají inzerát. Rázem jí přitom nevadí
ani neurvalá a sobecká snaha vyštvat
ženu z domu v Plumlově, jehož polovina Libuši M. Patří.
„S panem Janišem je vše v pořádku,“ zavolala navzdory tomu
všemu do redakce Večerníku
v pondělí odpoledne (pár hodin po
vydání minulého čísla Večerníku...)
paní Libuše M.
Jak vyrovnání s panem Janišem
proběhlo? To jsme se ale bohužel
konkrétně a hlavně pravdivě nedozvěděli. Paní Libuše totiž svoji
výpověď několikrát měnila a do
svých polopravd se začala zaplétat více, než by bylo zdrávo. Když
jsme jí například požádali, aby nám
milion korun, které jí měl pan Janiš
údajně vrátit v hotovosti a nikoliv
bankovní transakcí, ukázala, od-
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mítla. „To nemůžu. Peníze půjdou
do dalších oprav domu,“ reagovala
zcela zaslepená Libuše M. Vážné pochyby o tom, že by od pana
Janiše dostala nějaké peníze, se jí
tedy rozhodně rozptýlit nepodařilo.
Podobné to bylo i s jejími dalšími
tvrzeními.
Každopádně známý sňatkový podvodník si může alespoň prozatím
oddechnout. Jelikož se Libuše M.
na policii představila jako Janišova
družka, kriminalisté stáhnutí trestního oznámení přijali. Pokud by ji
však nebylo možné brát jako rodinného příslušníka, pak by něco takového nebylo možné, a zřejmě by jí
hrozilo i trestní stíhání pro trestný
čin křivého obvinění.
A že vše může být trochu jinak, než
paní Libuše momentálně věří, napovídá další případ „Fešáka Huberta“, o němž se můžete dočíst na
straně 3 dnešního vydání...

„MODŘÍ“ POŠLOU STRÁŽNÍKY OD RADARŮ NA „HUSÁK“
Prostějovští občanští demokraté chtějí zlepšit bezpečnost ve městě

Prostějov/red - Už minulý týden se podařilo Večerníku vypátrat, že hlavním volebním
tahákem prostějovské ODS
v komunálních volbách bude
zrušení poplatku za vyvážení
popelnic. A už tu máme další
originální nápad z dílny strany, která si do čela prostějovské kandidátky postavila
neokoukané, ale populární
osobnosti.
Tým vedený Tomášem Blumensteinem a Miladou Sokolovou
ale očividně nesází jen na to, že
lidé dají hlas kandidátům, které
znají. „Modří“ kandidáti potvrzují, že chod města podrobně

ulici a zatím se dějí nepřístojnosti
třeba na parkovištích u nákupních center,“ představuje příčinu
návrhu lídr kandidátky Tomáš
Blumenstein, který k tomu pro
Večerník dodal: „Je nám jasné, že
bezpečnost silničního provozu je
velmi důležitá, ale myslíme si, že
na tu se má zaměřit státní policie,
která na to má specializovanou
´dopravku´. Městští strážníci
dělají podle našeho názoru svoji
práci dobře, ale nemohou logicky
Rychlost pro dopravku,
stíhat všechno. Vedení města tu
bezpečnost pro strážníky
musí být od toho, aby městské
„Lidé si často stěžují, že policisté či policii určilo priority.“ Podle dalstrážníci měří rychlost například šího z kandidátů Pavla Vavroucha
na výjezdu z města na Kostelecké by omezení dopravních aktivit

znají a chápou, co u nás lidi trápí.
Po nápadu s platbou za popelnice
chtějí kandidáti ODS v případě
zvolení prosadit, aby se městská
policie přestala zabývat dopravní
situací a všechny své síly napjala
na řešení bezpečnostní situace,
která se v Prostějově v poslední
době zhoršuje, přestože město
v posledních hodně investovalo například do bezpečnostních
kamer.

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

umožnilo posílení jejich dozoru
v jednotlivých okrscích a kontroly v oblastech s vysokou mírou
kriminality.

U škol strážníci zůstanou
Návrh mají modří do detailů
promyšlený, což potvrzuje jejich stanovisko, že z navrženého
principu mají být rozumné výjimky. „Jedinou zásadní výjimku
z námi navrženého principu by
měl být ranní dozor strážníků
u škol,“ dodal pro Večerník další
z navrhovatelů Jan Zatloukal.
Už na podzim by se tedy mohla
městská policie ještě více zaměřit na bezpečnost ve městě...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

„V komunálních volbách lidé více dbají na konkrétní osoby,“ říká politolog Ladislav Mrklas

Prostějov - Vzhledem k tomu, že blížící se komunální
volby slibuje skutečně napínavou podívanou, a to už bezesporu mnohem dříve, než nastane chvíle pro vhození
hlasovacích lístků do urny, zajímal nás názor nezávislého
odborníka na politické dění v tuzemsku. Ladislav Mrklas
(na snímku) je politologem a absolventem Univerzity
Karlovy v Praze, který se mimo jiné specializuje na místní
a regionální politiku, komentuje politické dění v celostátních novinách, v televizi či v rozhlase. Večerníku poskytl
v uplynulém týdnu exkluzivní rozhovor.
Petr Kozák
Jak v tuto dobu, tj. tři a půl
měsíce před volbami, vnímáte současný stav na komunální
scéně v Prostějově?
„Podobně jako v celé zemi procházejí i v Prostějově politické strany
změnami. Vedle zavedených stran
vznikly nové, které se teď pokusí zopakovat dobré výsledky i ve volbách
komunálních. Otázkou je, zda třeba
babišovci nebo okamurovci dokáží
voliče přesvědčit, že ve městě našli

také svého ´malého Babiše´ či ´malého Tomia´. Jinak budou jejich kandidáti méně známí. V současnosti to
může být výhoda i nevýhoda.“
Prostějovská radnice dlouhodobě úspěšně žila pod vládou koalice ČSSD a ODS. Má
podle vás toto spojení, i přes současné rozložení sil na tuzemské
politické scéně, šanci zůstat u kormidla i nadále?
„Hodně to závisí na tom, jak Prostějované ohodnotí roky, kdy tato koalice vedla radnici. Ve městech, kde

nebyly nějaké aféry, kdy se vyvíjelo
správným směrem, mohou strany radniční koalice uspět lépe než
v celostátním měřítku. Takovou
naději určitě chovají prostějovská
ČSSD i ODS.“
Jak moc se dle vašeho názoru liší celostátní a regionální
politika? A uvažují lidé při výběru
stran u parlamentních, krajských
či komunálních voleb odlišně?
„V komunálních volbách lidé více
dbají na konkrétní osoby. Má-li
strana na své kandidátce dobrého starostu, místostarostu, který
pro město něco udělal, má velkou
výhodu. To ale může platit i pro
někoho, kdo zatím stál mimo politiku, nicméně se o něm ví, že něco
dobrého udělal. V malé obci pak
může rozhodovat vysloveně osobní
známost. Prostějov ale už patří svou
velikostí mezi města, kde komunální politika začíná kopírovat politiku
celostátní. Konec konců volby zde
zatím vždycky vyhrála strana, která
byla aktuálně na vrcholu v celostátním měřítku.“

Mohl byste zanalyzovat současnéé
šance jednotlivých stran
n
před
prostějovskými
mii
volbami?
„Evropské volby v Pros-tějově naznačily, že mezi
zi
favority budou patřit
it
ČSSD a ANO 2011. Oče-kávám opakování nízkéé
účasti, což může posílit
it
komunisty. Na pravici jsou
u
šance vyrovnané. TOP 099
sice uspěla v evropskýchh
volbách, ale roli v tom se-hrál hlavně bývalý ministrr Známý komentátor politického dění Ladislav Mrklas
Pospíšil, který v Prostějověě o šancích jednotlivých stran před komunálními volbami
kandidovat nebude. ODS
S
tak může svést s TOP 099
v Prostějově zajímavý
Těm moc šancí na dobrý výsledek strany, ale i třeba Piráti či Zelení.
souboj. Její výhodou je, že tradičně nedávám. Lidé nemají rádi politiky, Kandidovat budou i vysloveně
má silné a známé osobnosti na prostě- kteří se u moci chtějí udržet za kaž- lokální uskupení. Kampaň bude
jovské radnici, které byly u toho, když dou cenu.“
hodně vypjatá, hodně zaměřená na
se ve městě něco povedlo. To TOP 09
Jaká se dá očekávat předvo- ostouzení protivníků, zkrátka máme
může chybět. Vzhledem k situaci na
lební kampaň?
se určitě na co´těšit´. A občané to
pravici si myslím, že se objeví i dost „Myslím, že ji ovlivní vysoký počet jistě zaznamenají. Na druhou stra´převlékačů´ kabátů, kteří budou chtít kandidujících stran. O slovo se urči- nu je pravděpodobné, že zaujmou
uspět jako kandidáti nových stran. tě přihlásí nejen dnešní parlamentní ti kandidáti s jasnými a přitom jed-

„Evropské volby v Prostějově naznačily,

že mezi favority budou patřit ČSSD a ANO 2011.
Očekávám opakování nízké účasti, což může
posílit komunisty. Na pravici jsou pak šance
vyrovnané. ODS může svést s TOP 09 souboj.“
Foto: archív L. Mrklase
noduchými
tématy, která lidi
n
opravdu
zajímaví.“
o
Máte nějaký tajný tip
na primátora?
„Tyhle komunální volby budou jedny z nejméně vyzpytatelných, takže
tipovat dopředu je velmi těžké. Navíc
ani vítězství ve volbách nemusí straně
zajistit, že bude mít primátora. To už
jsme také zažili několikrát, například
se tak stalo v sousední Olomouci...“

PODZIMNÍ BOJ O PĚTATŘICET MÍST V ZASTUPITELSTVU SE BLÍŽÍ
Úsvit přímé
demokracie:
jedničkou
Michal Müller?

Velkou neznámou směrem
k podzimním komunálním volbám v Prostějově zůstává i nadále
hnutí Úsvit přímé demokracie.
To na začátku června vymazalo
ze svého názvu jméno Tomia
Okamury a zdálo se, že vzhledem k velmi malé celostátní
členské základně v počtu devíti
lidí nebude Úsvit schopen sestavit kandidátky pro volby do
zastupitelstev měst a obcí. Jak
se ovšem Večerník nedávno
dozvěděl, přímo v Prostějově
usilovně shání možné kandidáty
bývalý prostějovský místostarosta Pavel Drmola! A podle

INZERCE

posledních spekulací by právě
on měl zaujmout pozici „dvojky“
na kandidátce. V případě lídra
se hodně nahlas skloňuje jméno
ještě nedávného člena ODS
a dosavadního zastupitele Michala Müllera! „Nebudu nic zastírat,
hnutí Úsvit prostřednictvím Pavla
Drmoly mě oslovilo, zda bych
za něj nekandidoval v podzimních volbách do Zastupitelstva
města Prostějova. Vzal jsem si
delší čas na rozmyšlenou a před
pár dny jsem souhlasil,“ potvrdil
Večerníku minulý čtvrtek Michal
Müller. Na přímou otázku, zda
je připraven na převzetí pozice
lídra Úsvitu v Prostějově, však
odpověděl vyhýbavě. „O tom je
ještě předčasné mluvit, kandidátní listina se teprve tvoří a musí
projít schvalovacím procesem,“
řekl stroze Müller.
Telefon Pavla Drmoly byl
bohužel po zbytek uplynulého
týdne nedostupný, stejně tak se
Večerník nemohl dovolat Radimu Fialovi, prostějovskému
poslanci Parlamentu České republiky za hnutí Úsvit přímé
demokracie. Ten pak v pátek
odpoledne alespoň poslal oficiální

stanovisko prostřednictvím elektronické pošty. „Hnutí Úsvit
přímé demokracie připravuje
kandidátku do komunálních voleb v Prostějově v říjnu 2014.
Na kandidátní listině chce dát
příležitost nezávislým kandidátům
z řad občanů, kteří mají zájem se
aktivně podílet na řízení našeho
města. Připravena bude do konce
června 2014,“ zveřejnil oficiální
prohlášení Radim Fiala. Na
doplňující dotazy již ale nereagoval...

TOP09
a Starostové:

Mají jasno, ale…
Další pravicová strana, která
chce výrazně zamíchat kartami
v příštím zastupitelstvu. V tom
současném a dosluhujícím má
šest zástupců, čímž pádem je
nejsilnější opoziční stranou. Nyní
však aktuálně novou kandidátní
listinu zatím tají. „Máme už sice
jasno, ale zatím kandidátku chceme

udržet v tajnosti, a to až do schválení městským výborem strany,
který o ní bude jednat tento pátek
třicátého června. Následně se jmény nejdříve seznámíme všechny
naše členy a teprve poté nastane čas
pro mediální zveřejnění,“ popsal
Večerníku současný schvalovací
proces prostějovské kandidátní
listiny Tomáš Chalánek, předseda
krajského výboru TOP09.
I v případě této strany disponuje
Večerník už informací o postu jejího lídra pro blížící se komunální
volby. S největší pravděpodobností
hraničící s jistotou jím bude Aleš
Matyášek. „Je to pravděpodobné,
ale nechci nijak předbíhat. Budeme
muset všichni počkat na poslední
červnový den,“ uvedl pro Večerník
Aleš Matyášek.

Zelení:

pod hlavičkou
Změna pro
Prostějov

Strana zelených v Prostějově půjde
do podzimních komunálních voleb
nikoliv samostatně, ale v rámci
širší koalice stran a nezávislých
kandidátů v seskupení s názvem
Změna pro Prostějov. Lídrem je
podle očekávání Jan Navrátil.
Člověk, který v posledních letech
tak trochu vyměnil ochranu
životního prostředí za úsilí vedoucí
k záchraně rozpadající se budovy
Společenského domu. „Seznam
kandidátů Změny pro Prostějov
se postupně utváří tak, aby v něm
byly rovnoměrně zastoupeny osobnosti z více názorových proudů,
více částí Prostějova a různých
oborů. Momentálně probíhají diskuze o budoucím vývoji Prostějova
spíše na občanské úrovni, než na
stranické,“ řekl Večerníku Jan
Navrátil. Jak ještě dodal, za úspěch
bude považovat vznik takového
zastupitelstva a rady města, které
povedou k potřebným změnám
v Prostějově. Bohužel požadovaný
seznam jmen, kteří budou usilovat
o důvěru občanů, nám ale stodeset
dnů před volbami neprozradil. Při
proklamované transparentnosti je
tak podivné, že hnutí své kandidáty
stále tají...

Moravané:

oslovují i známé
osobnosti
Moravané se komunálních voleb
v Prostějově zúčastní samostatně.
„Sice jsme zvažovali možnost
jít do voleb společně s několika
dalšími subjekty, které nám jsou
programově, co se týče komunálních záležitostí, velmi blízké, ale
naši členové tuto alternativu nakonec zamítli s tím, že koalic již
bylo v minulosti dost,“ vysvětlil
lídr Moravanů Martin Pekáček.
„Na naší kandidátce se ale kromě
členů strany Moravané objeví
i celá řada nezávislých osobností, které mají na dění v našem
městě podobný názor jako my,“
dodal ovšem jedním dechem
Pekáček. Ani v případě zastánců
moravské národnosti jsme se
ovšem nedozvěděli další jména,
která se na kandidátní listině této
strany objeví. „Nemáme o tom
ještě jasno,“ konstatoval Pekáček.

nekvalifikovaný
odhad a tip Večerníku
pro podzimní komunální
volby v Prostějově
ČSSD

25 %

ANO

17 %

KSČM

13 %

TOP 09

11 %

ODS

10 %

PÉVÉČKO
ZMĚNA pro Pv

6%
6%

KDU-ČSL

5,5 %

ÚSVIT

4,5 %

MORAVANÉ

1%

OSTATNÍ

1%

Děti, společnost a školství

14

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 23. června 2014

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

A GRATULUJEME!!!

Natálie Hrozová
11. 6. 2014 49 cm 2,95 kg
Hrubčice

Nikola Konšelová
15. 6. 2014 49 cm 3,05 kg
Prostějov

Liliana Bogárová
16. 6. 2014 49 cm 2,90 kg
Soběsuky

Elen Labounková
16. 6. 2014 50 cm 3,10 kg
Olšany u Prostějova

Julie Novotná
17. 6. 2014 48 cm 2,90 kg
Klenovice na Hané

Adéla Bátková
17. 6. 2014 51 cm 3,55 kg
Konice

Jakub Knot
10. 6. 2014 47 cm 2,45 kg
Alojzov

Filip Novotný
13. 6. 2014 52 cm 3,15 kg
Prostějov

Jaroslav Hujíček
15. 6. 2014 52 cm 3,90 kg
Určice

Lukáš Novotný
15. 6. 2014 54 cm 3,80 kg
Ohrozim

Jaroslav Trnečka
15. 6. 2014 54 cm 4,55 kg
Vícov

DEN PLNÝ HER A SOUTĚŽÍ ve školce

na „Husáku“ nepokazilo ani špatné počasí
Prostějov/peh - Už potřetí
proběhl v nově zrekonstruované školce na Husově náměstí Dětský den. A protože
už tradičně při akcích v mateřské školce pomáhají při
organizaci žákyně základní
školy Kollárova, ani tento
významný den pro všechny
děti nebyl výjimkou.
První červnové úterý se do
nově zrekonstruované školky
na Husově náměstí těšily děti
dvakrát tolik než obvykle.
Paní učitelky si tam pro ně
totiž připravily malé překvapení v podobě oslav Dne dětí.
A co by to bylo za oslavu, kdyby se nesoutěžilo, nezpívalo
a na konci nečekala nějaká ta
sladká odměna? Ale aby na
to paní učitelky z mateřinky
na „Husáku“ nebyly samy,
pozvaly si na pomoc učitelku
Ivetu Koudelkovou a žákyně devátých tříd z nedaleké
ZŠ Kollárova. Ty se v rámci
´Péče o dítě´ ujaly jednotli-

vých stanovišť, kde pomáhaly
a fandily klukům a holkám při
plnění soutěžních úkolů.
„Soutěžní disciplíny vymýšlely paní učitelky z mateřské
školy pod vedením zástupkyně ředitele pro předškolní
výchovu Marcely Malíškové.
A protože s mateřskou školou
pravidelně spolupracujeme,
opět jsme nabídli svoji pomoc,“ upřesnila pro Večerník
paní učitelka Iveta Koudelková. „Děti z mateřské školky
k nám chodí na divadelní
představení i podívat se na to,
jak se u nás mají prvňáčci,“
pochvaluje si úzkou spolupráci ZŠ a MŠ Iveta Koudelková.
Den plný soutěží, písniček
a dobré nálady nezkazila
ani nepřízeň počasí, a tak si
děti svůj den mohly užít pořádně naplno tak, jak se má.
Úsměvy na jejich tvářích
pak potěšily paní učitelky
i studentky, které si tak zpříjemnily výuku.

Jakub Šťastný
17. 6. 2014 49 cm 3,10 kg
Prostějov

Z NEMOCNICE ...

4D ultrazvuk zlepšuje komfort maminkám

Prostějov/red - Díky novému
ultrazvuku, který uvedli v těchto
dnech do provozu v Nemocnici
Prostějov, se mohou maminky podívat do tváře svého ještě
nenarozeného miminka. Plně
digitální ultrazvukový systém
v hodnotě 1,2 miliónu korun
nabízí excelentní kvalitu obrazu
a rodiče mají možnost si fotografie plodu, včetně záznamu
z ultrazvukového vyšetření, zakoupit, čímž tak lze získat celoživotní památku na těhotenství.
Zatímco starší typ přístroje nabízel maminkám sice plastickou
fotografii miminka, tak obraz byl
statický a nebylo možné pozorovat
reálný pohyb. Nový 4D ultrazvuk
Prospěšná spolupráce.
Pomocnou ruku při organizaci akce a fandění podaly dětem z mateřské školy žákyně
devátých tříd ZŠ Kollárova.
Foto: fotoarchiv ZŠ
a MŠ Kollárova

Vítězové. Soutěžní disciplíny splněny, razítka sesbírána, a teď už jen čeká ta slíbená sladká
odměna...
Foto: archiv ZŠ a MŠ Kollárova

Jáchym Topolčan
17. 6. 2014 51 cm 3,55 kg
Prostějov

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

nabízí velký prožitek nejen maminkám, ale i tatínkům. „Obraz
je tak dokonalý, že lze vidět, jak se
miminko usmívá. Rodiče tak mohou s ještě nenarozeným potomkem navázat velmi silný vztah,“
vysvětlil primář gynekologicko-porodního oddělení MUDr. Aleš
Nevrla.
Díky technologii 4D ultrazvuku
lze dítě sledovat v reálném čase
a záleží tedy už na něm samotném, co bude ochotno ukázat.
Rodiče mohou pozorovat, jak se
dítě v bříšku vrtí, prohlédnout si
detaily končetin i obličeje.
Maminky si na ultrazvukové vyšetření přinesou záznamové zařízení, jako napří-

klad USB disk, na které jim
data zdravotníci přenesou.
Tato nadstandardní služba
vyjde rodiče na 500 korun.
Nejoptimálnější období pro
zobrazení miminka je mezi
22. a 28. týdnem těhotenství.
Nemocnice Prostějov se díky
kvalitním službám porodnicko-gynekologického
oddělení
dlouhodobě pyšní titulem Baby
friendly hospital - nemocnice přátelská k dětem. Rodičkám nabízí
tři samostatné, klimatizované porodní boxy se sociálním zázemím.
Součástí vybavení je také porodní
vana a velká pohodlná polohovatelná porodní lůžka. Rodička
může využít přítomnost blízké

Foto:archív Nemocnice Prostějov
osoby po celou dobu porodu
zcela zdarma. Nemocnice Středomoravské nemocniční byly mezi
prvními nemocnicemi v zemi,
které se rozhodly poplatek za přítomnost blízké osoby u porodu
úplně zrušit.

Bronzový úspěch prostějovského studenta na SOČce

Prostějov/mm - V polovině června
se ve městě piva Plzni uskutečnilo celostátní kolo Středoškolské odborné
činnosti, kde se spolu utkali ti nejlepší
středoškoláci ze všech krajů České
republiky, aby poměřili síly v tom, co
je zajímá, co umí a v čem by mohli posunout poznatky ve svém oboru i pro
průmyslovou a vědeckou praxi.
Město Prostějov vyslalo do boje hned šest
soutěžících, kteří ovládli nejdříve okresní
kolo, následně pak i krajské klání na PdF
UP v Olomouci. Po dobrodružné cestě,
kdy došlo dokonce k odpisu autobusu
moravských soutěžících a musel přijet náhradní na cestu zpět, se pustili všichni do
boje o medailové pozice. Jednomu z nich
přinesl „plzeňský víkend“ bronzovou medaili v sekci historie.
A tím prostějovským medailistou se
stal Richard Lázna z RG a ZŠ města
Prostějova se svojí prací „Voják Ra-

kousko-uherské armády“, kdy mapoval válečnou pouť svého vzdáleného
příbuzného Tomáše Lázny, který padl
v první světové válce v bitvě u Deblinu v roce 1914. Během výzkumu se
mladému vědci, který je mimochodem
loňským laureátem výtvarné soutěže
„Lidická růže“, podařilo objevit mnoho
materiálů, jako je třeba osobní deník vojáka, fotografie z fronty a také rakousko-uherské vyznamenání „Jubilejní kříž“.
K bronzové medaili získal Richard Lázna
i cenu MŠMT v podobě knihy, finanční
odměnu od portálu cz.nic a cenu Západočeské univerzity v Plzni.
Další prostějovští zástupci skončili mimo
medailové pozice a brali jedno šesté, dvě
sedmá, jedenácté a patnácté místo.
Uspěl. Mladý prostějovský student Richard Lázna pod plzeňskou katedrálou.
Foto: archív R. Lázny

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
V úterý 1. července 2014
o. s. v Prostějově, Kostelecká
v 15:30 hodin proběhne
17, nabízí k zapůjčení kompenvernisáž výstavy
zační pomůcky, např. poloho„ženy, vášně, rock´n´roll“.
vací lůžka, ortopedické vozíky,
Výstava potrvá do 1. srpna
chodítka, WC křesla aj. Služby
2014 v otevírací době RIC.
jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři Svaz tělesně postižených v ČR,
č. 106 nebo na tel. č. 588 000 167 p.s., okresní, místní organizace
v Prostějově, Kostelecká 17
Přivítejme prázdniny VÝŠLA- pořádá dne 23.6. – 29.6 2014
PEM NA VELKÝ KOSÍŘ. ve Velkých Losinách ozdravOdjezd v sobotu 28. června ný pobyt s rehabilitací a týdenv 10:06 hod. z Prostějova (míst- ní pobyt do Podhájské 25.8.
ní nádraží) do Kostelce na Hané. – 31.8.2014. Zbývá několik
Každý účastník obdrží v cíli volných míst! V případě zášpekáček, děti malý dárek. Akce jmu podáme bližší informace
se koná za příznivého počasí. v kanceláři č.106 nebo na tel.č.
Bližší info na tel.: 733 652 575 588 008 095, 724 706 773
(Zuzana Böhmová).
Základní organizace SPCCH
v Prostějově poskytuje i nadále
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
své poradenské služby každé útePROSTĚJOV
pondělí 23. června od 17:00 rý od 9 do 11 hodin v kanceláři na
hodin – Krása božího stvoře- Kostelecké 17 v Prostějově, přízení aneb detail v přírodě okem mí dveře číslo 109. Také v tomto
Ing. Daniela Žingora – pod- roce pořádá ZO SPCCH v ČR
Prostějov zájezdy: 3. září 2014 –
krovní sál
úterý 24. června v 7:50 hodin – Zahradní galerie Děda Praděda
v Jiříkově, 1. října 2014 – zájezd
výlet s tvořivou knihovnou
čtvrtek 26. června od 13:30 ho- do Polského Těšína. Přihlášky
din – Malujeme stoletou dámu a další informace získáte na shov knihovně pro děti, Vápenice 9 ra uvedené adrese v úřední dny.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A
a polohovací lůžka (mechanická,
NEDOSLÝCHAVÝCH,
elektrická). Kontakt po telefonu
Svatoplukova 15, Prostějov
I v tomto roce vám nabízíme pí. V. Zapletalová 776 054 299
možnost využít služeb našeho
zařízení. Kromě odborného so- Lazariánský servis vás zve opět
ciálního poradenství, vám také na ozdravný pobyt do Chorvatnabízíme prodej baterií do slu- ska v měsíci srpnu 2014. Pobyt
chadel a drobného příslušenství je vhodný pro rodiny s dětmi,
ke sluchadlům (hadičky, čistící seniory i handicapované. Přitablety, či ušní tvarovky růz- hlášky a bližší informace na tel.
čísle 776 054 299 pí Zapletalová
ných velikostí).
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 23. června 2014

ICM Prostějov
Od pondělí 23. června bude
v Galerii pro duši umístěna výstava Evropské unie v kostce, kterou
připravily naše EDS dobrovolnice Lucie a Laura. Výstava potrvá
po dobu letních prázdnin.
Od úterý 24. června 2014 bude
mít ICM Prostějov již prázdninovou otevírací dobu, tj. každý všední den od 10:00 do 16:00 hodin.

TIP Večerníku
KANDIDÁT

KDY: sobota 28. června 2014 ve 21:30 hodin
KDE: Letní kino Mostkovice

SEMTAMTNÍK
pondělí 23. června od 14:30
do 15:30 hodin - Rehabilitační
cvičení
čtvrtek 26. června od 8:00 hodin - Tvoření z keramické hlíny – pouze vyzvednutí výrobků.
Sraz před Lipkou v 7:50 hod.
Ekocentrum IRIS
pondělí 23. června od 16:00
do 18:00 hodin – Keramika
– tvořivá dílna
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
Rozloučení se školním rokem
na dopravním hřišti – čtvrtek
26. června dopoledne. Rezervace míst předem.
Chovatelské trhy ve Vyškově
exotického ptactva, králíků,
holubů, drůbeže se konají
v neděli 29. června
od 7:00 do 11:00 hodin
v chovatelském areálu
u vlakového nádraží.

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

Režie: Jonáš Karásek
Hrají: Marek Majeský, Monika Hilmerová, Michal Dlouhý,
Alice Bendová, Lucia Molnárová a další...
V dnešní době jsou nejcennějším zbožím informace. Film
Kandidát ukazuje velkou moc
médií, která manipulováním
s událostmi mohou ovlivňovat
celý svět. Příběh sleduje zákulisí politické kampaně kandidáta na prezidenta...
Do volby hlavy státu zbývají dva
měsíce. Úspěšný a vlivný majitel
reklamní agentury Adam Lambert přijímá lukrativní zakázku.
Má realizovat prezidentskou
kampaň pro zvláštního kandidáta
- nevýrazného, maloměstského
podnikatele. Cílem je pouze rozvířit politické vody a ubrat pár hlasů protistraně. Lambert je zvyklý
bez skrupulí každým manipulovat

a vždy dosáhnout svého. Jenže na
večírku v klubu se nechá vyprovokovat a uzavře sázku se svým
rivalem - Ivanem Müllerem, který pracuje pro jasného favorita
celých voleb. Ve hře je přibližně
sedm miliónů eur. Lambert vsadil
všechen svůj majetek na jediného koně, neznámého kandidáta.
Předsevzal si, že z této nuly udělá
nového prezidenta, a to rovnou
v prvním kole prezidentských
voleb... Kandidát zobrazuje, co se
na politické scéně děje nebo velmi
lehce udát může. Je cynickou analýzou společnosti, která se nechá
manipulovat bohatými a mocnými. Ti, kteří tahají za nitky, vytvářejí svět, ve kterém mizí hranice
mezi pravdou a iluzí či dobrem
a zlem…
Tento česko-slovenský thriller
nabízí letní kino Mostkovice již
tuto sobotu.

Mírový běh Kostel opět ožije v tónech benefice
STARTUJE
i z Prostějova
Prostějov/red - Ve čtvrtek
26. června 2014 v 10.00 hodin odstartuje z Prostějova jedna z etap Mírového
běhu. Doprovodný program pro veřejnost bude
připraven před radnicí již
od 9.30 hodin.
Mírový běh je neobyčejný běh s hořící pochodní,
kterou nesou statisíce dobrovolných běžců přes více
než stočtyřicet zemí světa.
Pochodeň symbolizuje vše,
co lidi spojuje bez ohledu na národnost, kulturu
a víru - symbolizuje přátelství, porozumění, mír
a harmonii. Každý se může
ke štafetě připojit, vložit do
pochodně svou dobrou vůli
a poslat ji dál do celého
světa.

Prostějov/red - Již tato středa
25. června bude zasvěcena již
druhému ročníku benefičního
koncertu v kostele Povýšení
svatého kříže. Akci pořádá občanské sdružení Pomáháme
tancem. Během koncertu zazní
známé i méně známé klasické
skladby v podání žáků a učitelů
ZUŠ Plumlov. Výtěžek z akce
bude věnován speciální škole na
Tetíně.
Koncert začíná v 17.00 hodin.
Žáci pod vedením učitelek Ivy
Machačové a Maritany Bermúdezové i učitele Eduarda Jansy předvedou své umění na housle, flétny
a jiné nástroje. Kulturní zážitek
bude navíc umocněn působivou
atmosférou hlavního kostela.
Vstupné je 50 Kč.
Spolupráci se základní školou
speciální Tetín 7 otevřelo sdružení
Pomáháme tancem právě prvním
ročníkem této akce. Na projekt
Snoezelen se podařilo přispět částkou 9 500 Kč. „Z tohoto úspěchu
jsme byli samozřejmě nadšení,
a tak jsme se s paní učitelkou Machačovou rozhodli zrealizovat
i druhý ročník. Věříme, že bude minimálně stejně vydařený,“ uvedla

Pohřební služba A.S.A. TS,
Žižkovo nám. 19,
tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098

organizátorka Tereza Dokládalová,
která na koncertu rovněž vystoupí.
Výtěžek tohoto ročníku je určen
na nákup relaxační vibrační
podložky, která má rozšířit vybavení již hotového Snoezelenu.
Jedná se o multismyslovou místnost, která je určená k poskytnutí
pozitivně naladěného prostředí,
které může mít funkci relaxační,
poznávací a interakční. Metodu
snoezelen lze označit jako terapii
sloužící pro podporu vnímání,
relaxace, rozvíjí představivost, navazuje a upevňuje sociální vztahy
a komunikaci. „Doufám, že podpořit dobrou věc přijde co nejvíce
lidí,“ dodala Dokládalová.
„Kromě benefičního koncertu
jsme letos v lednu uspořádali pro
školu náš tradiční charitativní ples.
Zde se podařilo vybrat pětasedmdesát tisíc korun, z nichž většina
byla použita na nákup pomůcky
LiteScout Pro, která pomáhá dětem se zrakovým omezením,“
doplnil předseda pořádajícího
sdružení Tomáš Lázna.
Na koncert bychom rádi pozvali
všechny milovníky vážné hudby,
ale i všechny ostatní, kteří mají
chuť pomoci nemocným dětem.

APOLLO 13

sobota 28. června
20:00 Blues for the redsun
& the tower & got a wolf

KULTURNÍ KLUB DUHA
středa 25. června
15:00 Bio Senior – Ta naše
písnička česká

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE
sobota 28. června
21:30 Kandidát
česko-slovenský thriller
neděle 29. června
21:30 Čtyřlístek představení
pro děti
Český, animovaný rodinný film

SVÉ TIPY
na zajímavé akce

nám posílejte
na e-mail:
vecernik@pv.cz

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 23
23. 66. DO 29
29. 66. 2014

TELEFON 582 344 130
30

VĚDA V ULICÍCH se koná v úterý od 9:00 do 12:00 hodin v Prostějově na náměstí T. G. Masaryka. Proběhne pozorování Slunce
a s vlastním programem (pokusy se zaměřením na přírodní vědy)
se představí také pět prostějovských středních škol. Vstup volný.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek
od 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek ve 22:30 hodin. Pozorovatelné jsou planety Mars a Saturn
a objekty vzdáleného vesmíru. Vstupné 20 Kč.
POHÁDKOVÁ STŘEDA - pro děti uvádíme v 15:30 hodin pohádku Stalo se nestalo. Vstupné 20 Kč.
Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Porodnice a dětské oddělení otevře své dveře veřejnosti

Ilustrační foto

Nejsou již mezi námi...

Rozloučíme se...
Pondělí 23. června 2014
Zdena Ondroušková 1958 Protivanov 15.00 kostel Protivanov
Středa 25. června 2014
Miroslav Fiala 1950 Vrahovice
12.30 Obřadní síň Prostějov
Pátek 27. června 2014
Břetislav Petr 1952 Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov

sobota 28. června
19:00 Nerušit, prosím

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 24. června BLOK č. 36: Dvořákova (Šárka – dálnice), Jezdecká (Šárka – Okružní), Okružní (Lidická – Jezdecká), Okružní
– vnitroblok (Lidická – Jezdecká), Šárka, Šárka – vnitroblok
Středa 25. června BLOK č. 37: Balbínova, Dobrovského (Lidická – Tylova), Jezdecká (Dolní – Šárka), Kazín, Lidická, Okružní
(Brněnská – Lidická), Pešinova, Studentská
Čtvrtek 26. června BLOK č. 38: Dobrovského (Tylova – Brněnská), Dobrovského vnitroblok, Libušinka, Libušinka vnitroblok,
Tetín, Tylova, Tylova vnitroblok, Brněnská (SSOK) včetně kruh.
objezdu + parkoviště

Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel.: 582 332 100.

Marie Vylášková 1920 Prostějov
Marie Starová 1929 Protivanov
Miroslav Kováč 1941 Štětovice
Jiří Leitner
1941 Držovice
Stanislav Neuschel
1944 Dětkovice
Dana Špičáková 1928 Prostějov
Ludvík Čtvrtníček
1933 Vyškov - Hamiltony
Imrich Čarný 1942 Ohrozim
Marie Vojáčková
1919 Čelechovice na Hané

pondělí 23. června
14:00 Pondělní Bijásek
- Ptačí úlet
17:30 Mission London
koprodukční komedie
20:00 Běž, chlapče, běž
koprodukční film. drama
úterý 24. června
14:00 Bijásek – Ptačí úlet
17:30 Mission London
20:00 Walesa: Člověk naděje
Art film
středa 25. června
17:30 Mission London
20:00 Běž, chlapče, běž
čtvrtek 26. června
17:30 Transformers: Zánik
americké akční sci-fi
20:00 Snadný prachy 3:
Život Felixe
Švédský thriller
pátek 27. června
17:30 Snadný prachy 3:
Život deluxe
20:00 Transformers:
Zánik 3D
sobota 28. června
17:30 Khumba
jihoafrický animovaný film
20:00 Transformers:
Zánik 3D
neděle 29. června
17:30 Khumba
20:00 Transformers: Zánik

MĚSTSKÉ DIVADLO
PROSTĚJOV

Blokové čištění
v Prostějově

Pohřební služba Václavková a spol., s.r.o.,
Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883

Marie Mazalová 1940 Prostějov
Václav Štěpnička
1938 Prostějov
Libuše Smékalová
1939 Brodek u Prostějova
Jan Čelechovský
1921 Prostějov
Ludmila Marková
1927 Protivanov
František Všetička
1939 Prostějov
Žofie Sedláčková 1924 Smržice

KINO METRO 70

Prostějov (Hana Szotkowská,
tisková
mluvčí
skupiny
AGEL) - Jedinečnou příležitost prohlédnout si prostory
porodnice Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny
AGEL, budou mít budoucí
rodičky a jejich doprovod již
zítra, tj. v úterý 24. června. Porodnice se rozhodla uspořádat
v tento den od 14.00 do 17.00
hodin DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ, na kterém ráda uvítá nejen budoucí maminky
ale i tatínky. Své dveře otevře
v tento den veřejnosti také
dětské oddělení, které pro návštěvníky přichystá i dětský
koutek.

Během dne otevřených dveří si
budou příchozí moci osobně prohlédnout porodní boxy, včetně
nadstandardních pokojů a novorozeneckého úseku. „Každá budoucí maminka má z nadcházejícího porodu obavy, proto jsme
se rozhodli jim dát možnost přijít
se s prostředím porodnice a zdravotnickým personálem seznámit.
Věříme, že když budou ženy
vědět, co je čeká, jejich strach to
eliminuje,“ uvedla vrchní sestra
gynekologicko-porodnického
oddělení Věra Tisoňová.
Budoucí rodiče budou mít příležitost prodiskutovat témata spojená
s porodem a péčí o novorozence
přímo s porodními asistentkami,

které budou příchozím ochotně zodpovídat všechny dotazy.
Maminky se budou navíc moci
zúčastnit slosování o poukaz na
vyšetření 4D ultrazvukem. „Pro
maminky budou připraveny také
materiály o průběhu porodu, které si mohou vzít s sebou domů,“
doplňuje Věra Tisoňová.
Na den otevřených dveří mohou přijít i maminky, které již
ratolesti mají. Pro děti bude na
dětském oddělení připraven
dětský koutek s odborným vedením. Příchozí budou moci využít také odborného poradenství
v oblasti kosmetiky a výživy pro
matku a dítě, které bude připraveno Lékárnou AGEL.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Budětsko
Dne: 7. 7. 2014 od 7:30 do 15:00 hod. Vypnutá oblast: celá obec
Budětsko mimo řadovky a Žleb.
Obec: Bousín
Dne: 8. 7. 2014 od 7:30 do 14:00 hod. Vypnutá oblast: celá obec
Bousín
Obec: Klenovice
Dne: 8. 7. 2014 od 8:00 do 9:00 hod. Vypnutá oblast: část obce
Klenovice na Hané ve sm. od Čelčic po č. 102 a 264, celá první
ul. od Čelčic vpravo, dále Zakostelí celá ul. vč.č.278, 279, až po
č. 318.
Obec: Raková
Dne: 9. 7. 2014 od 7:30 do 15:30 hod. Vypnutá oblast: celá obec
Raková včetně farmy ZD
Obce: Čelechovice, Studenec
Dne: 10. 7. 2014 od 7:30 do 18:30 hod. Vypnutá oblast: celá obec
Studenec, část obce Čelechovice ve sm. od Smržic po č.134 a 231,
345 a 41, pož. zbrojnice. odběratelská trafostanice Čelechovice
ZD (č. 300754)
Obec: Krakovec
Dne: 11. 7. 2014 od 7:30 do 15:30 hod. Vypnutá oblast: část obce
od obchodu a č. 54 po konec obce sm. Bohuslavice.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s ředitelem Bezpečnostní a úklidové agentury SIDA, která oslavila 20 let

„PŘÁL BYCH SI CO NEJNIŽŠÍ KRIMINALITU, KŠEFT A PENÍZE NEJSOU VŠECHNO“
Jiří Netušil otevřeně prozradil, proč odešel od policie do soukromé sféry...

Prostějov - Je šéfem, co se týká počtu zaměstnanců,
největší agentury v regionu. Bezpečnostní a úklidová
služba SIDA v Prostějově slaví v těchto dnech dvacáté
výročí své existence, což už je doba, která zaslouží
uznání a respekt. Její ředitel Jiří Netušil (na snímku) je
na pohled věčným optimistou, a přestože je bezpečnost
pro něj vlastně obchod, sám si přeje co nejnižší kriminalitu. Jeho život byl ale plný kariérních zvratů. Absolvoval
vysokou školu strojírenského zaměření, následně zamířil
do řad Policie České republiky a posléze přešel pracovat
do soukromého sektoru. Prostějované ho také znají jako
neúnavného příznivce zdejšího hokejového klubu.
Michal Kadlec
Jak se žije řediteli
úspěšné firmy, která
slaví dvacet let své existence?
„Přiměřeně ekonomické situaci
v České republice...(úsměv) Během těch dvaceti let jsme zažili
už mnohem lepší podnikatelské
chvíle. Na druhé straně, bylo
i hůř. Naše podnikání je závislé
na tom, jak se ekonomicky daří
zákazníkům. Protože to jsou
ti, kteří nás platí za poskytnuté
služby
y
služby.“
A vám osobně se žije
jak?
„Já už tuto práci dělám tak dlouho a zažil jsem tolik věcí, že mě
toho v životě už moc asi nemůže překvapit. Žije se mi dobře.
S hromadou věcí se dokáži vyrovnat a se spoustou záležitostí
se umím poprat lépe než před
dvaceti lety, kdy jsem v bezpečnostní agentuře začal pracovat.“
nostní
Vystudoval jste vysoké
učení technické. Proč
jste se dal k policii?
„V době, kdy jsem končil vysokou školu, vypadalo to ve strojírenském sektoru úplně jinak
než dnes. Nebyl tak atraktivní.
Přesto jsem škole vděčný, že mi
dala všeobecný rozhled. Nicméně chvíli jsem to ve strojírenství
zkusil, ale vůbec mě tento obor
neoslovil. Zvolil jsem proto
jinou cestu svého uplatnění
INZERCE

a nastoupil u policie, u které
jsem
pět let.“
jsem vydržel
v
Pak jste ale přešel do
soukromého sektoru.
Kvůli penězům?
„To ani ne, ale říkal jsem si, že
mám mnohem na víc, než čekat
na nějaké povýšení...(úsměv)
Pak přišla série událostí, která
ten přechod urychlila. Jenomže
jakmile jsem začal pracovat
u, poznal
v soukromém sektoru,
m se mýlil.
jsem, jak hluboce jsem
u to totiž
V soukromém sektoru
funguje úplně jinak než v tom
stát
státním...“
Jak to myslíte?
? Fungu?
je to tedy lépe?
„Prostě a jednoduše zásadně
ásadně jinak! V podnikání je naa vás daleko větší tlak, pracujete ve stresu,
při kterém musíte činit
it zásadní
rozhodnutí. Naopak ve státní
správě je všechno nalajnované
lajnované
dopředu, každého patnáctého
atnácttéh
é o
dostanete výplatu a nestar
nestaráte
arrát
átee
se o to, kde na ni stát
vezme.
át ve
vezm
zmee.
zm
V soukromém sektoru
u se vša
však
šakk
o tu výplatu musíte postarat
ma, která
sami. Oproti státu firma,
by byla dlouhodobě v defiavíc
citu, je záhy mrtvá. Navíc
každá chyba vás stojíí
peníze a mnohdy
nijak
malé.“
nija
j km
Ve č e r n í k
se už několikrát při svých
reportážích o kri-

minalitě v Prostějově přesvěd- jsme. Ale pozor, znovu se vra- nanců. Jestliže například poličil o tom, že vaše bezpečnostní címe k penězům. Pokud nám cie nasadí na noc dvě hlídková
agentura patří mezi hodně klient zaplatí, jsme mu schop- vozidla pro celý Prostějov, my
akční. Často se vám podařilo ni poskytnout velmi kvalitní máme v jediném okamžiku
zadržet zloděje při různých služby díky prvotřídní technice možnost vyjet třeba s více zásavloupáních. Je toto priorita a dostatečnému počtu zaměst- hovými auty, která slouží pouze
vaší práce?
„Předně si musíme říct,
že my pracujeme za
peníze, a to za finanční
prostředky našich klientů. A také své služby poskytujeme jen těm, kteří
za ni zaplatí. To je hlavní
rozdíl mezi námi a policií, která má mnohem
širší záběr a musí zajistit
všechny úkoly dané jí zákonem. My dohlížíme na
majetek našich klientů.
Pokud se nám přesto podaří dopadnout pachatele
trestné činnosti, jsme na
to samozřejmě patřičně
Šéf úspěšné bezpečnostní agentury SIDA
hrdí.“
hrdí.
Ovšem jak jsme
Jiří Netušil porovnává „neporovnatelné“
si stačili ve vaší
firmě všimnout, vybavení máte daleko kvalitnější než policie...
„To je pravda. Policie
nemůže chránit majetek nějakých lidí i firem
více a jiných méně. Není
schopna z technického
hlediska zajistit dohled
nad bezpečnostní
v tak širokém
měřítku. My
toho
toho schopni
sch
hop
opni

„V podnikání je na vás daleko větší tlak,
pracujete ve stresu, při kterém musíte činit
zásadní rozhodnutí. Naopak ve státní správě
je všechno nalajnované dopředu, každého
patnáctého dostanete výplatu a nestaráte
se o to, kde na ni stát vezme... Navíc každá
chyba vás stojí peníze a mnohdy nijak malé“

Foto: Michal Kadlec

pro zhruba osm stovek našich
zákazníků.“
zákaz
Jestli můžeme trošku
proniknout do vašeho
soukromí, kolik času věnujete
práci a kolik rodině?
„Po těch dvaceti letech mohu
říct, že naše firma už vyrostla
do určitých rozměrů a mohu
si tak dovolit pracovat jen osm
nebo devět hodin denně. Pamatuji ale na doby našich začátků,
kdy jsme v práci i spali a doma
se ukázali jenom na pár hodin.
Dnes se ale o zakázky a vůbec
chod společnosti starají vedoucí jednotlivých úseků, takže
osobně si mohu dovolit ´luxus´
v podobě toho, že se většinu
svého času věnuji své rodině.
Takže dneska je to už pohoda...
((smích)“
(s
mích
Takže vaše manželka si
nestěžuje, že jste pořád
pryč?
„Teď už opravdu ne. Jednak si
manželka i děti na moji práci
zvykly, a to včetně toho, že mi
prostě někdo ve dvě hodiny
v noci zavolá a já musím odjet
z domu. Ale každou volnou
chvíli, a je jich naštěstí čím dál
víc, věnuji své rodině. Takže ani
moje paní, ani děti, si rozhodně
nemají v tomto ohledu na co stěžovat.“

Netajíte se tím, že
mezi vaší hlavní záliby
patří lední hokej. Ale pasivně, proč to?
„Určitě mě všichni znají jako
příznivce prostějovského hokeje. V dobách, kdy jsme pro
klub pracovali, jsem byl na
zimním stadionu každý den.
Nicméně nikdy jsem hokej
nehrál. Ale rád se na něj dívám
a fandím mu. Naše firma má
tu čest navíc finančně podporovat mládežnický hokej
v Pro
Prostějově.“
Dovolte poslední otázku. Sám jste říkal, že
bezpečnost je pro vás kšeft.
S trochou ironie, takže vaším
přáním by mělo být, aby po
Prostějově a okolí běhalo co
nejvíce zlodějů a dalších kriminálníků, ne?
„Vůbec to není ironická otázka, protože na to samé se mě
neustále ptá spousta lidí. Kdepak, já si naopak přeji, aby
kriminality bylo co nejméně.
Ve své praxi u policie i při
práci v bezpečnostní agentuře
jsem už totiž viděl tolik hrůz
a neštěstí v důsledku páchání
trestné činnosti, že přát si něco
jiného by byl nehorázný hřích.
Kšeft a peníze taky nejsou
všechno!“

kdo je
jiří netušil
Narodil se 8. prosince 1964 v Prostějově,
kde žil do roku 2009. V současné době bydlí
v Mostkovicích. Vystudoval Vysoké učení
technické v oboru strojírenské
j
technologie.
g
Po vojně nastoupil u Policie ČR. V roce 1994 odešel pracovat do soukromé bezpečnostní agentury SIDA s.r.o., kde pracuje dodnes. V současné
době zastává pozici ředitele společnosti. Během své kariéry v soukromém bezpečnostním průmyslu získal řadu odborných osvědčení. Je
autorizovaným zkušebním komisařem Ministerstva vnitra pro profesní
kvalifikaci strážný a členem komise pro prevenci kriminality a drogových
závislostí Olomouckého kraje. Je ženatý a s manželkou Marjanou má
dvě dcery, čtrnáctiletou Annu a pětiletou Elišku. Mezi jeho pasivní záliby
patří hokej, ovšem aktivně má rád práce okolo domu.
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Orli ulovili velkou posilu!
Kádr posílí Michal Křemen

Foto: internet
Prostějov/lv - Po dvou seezonách na Kypru se do
české ligy vrátí zkušený
plejer Michal Křemen, ba
co víc hrát bude v barvách
Ariete. Výborný střelec
sbíral v Mattoni NBL před
svým odchodem do zahra-ničí úspěchy s Nymburkem,
nyní podepsal smlouvu s prostějovskými Orly. „Na dva
roky sice zmizel z naší ligy,
ale jeho výkony na Kypru
ukazují, že se vrátí v dobré
formě. Věřím, že bude výraznou posilou,“ uvedl spokojený předseda Ariete Prostějov
Ivan Pospíšil.
Křemen v minulé sezoně patřil
do základní sestavy Apoelu Nikosia, se kterým získal kyperský titul. Kromě toho posbíral
několik individuálních ocenění,
když se stal nejlépe doskakujícím hráčem, třetím nejlepším
střelcem, byl vyhlášený nejlepším hráčem z Evropské unie
a dostal se do All Star týmu
kyperské ligy. „Bude se nám

malá kopaná

jedině líbit, když bude podobné
ceny sbírat i u nás,“ pousmál se
Pospíšil.
Také další změny v kádru
úřadujícího vicemistra se
týkají křídel. Po odchodu
Jaromíra Bohačíka a Dušana Panduly sestava omládne. Kromě Martina Nováka
a Marka Sehnala bude v Prostějově hrát také Ondřej Peterka přicházející se Svitav.

í
přicház
v
a
t
i
v
Ze S
ka
k Peter
í
n
l
e
d
í
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„Změn v sestavě je docela dost,
tudíž nás čeká hodně práce. Předpokládám, že těm mladším pomůžou zkušenější hráči,“ poznamenal trenér Prostějova Zbyněk
Choleva.
Vedení klubu pracuje na udržení
opor pod košem a na rozehrávce.
Pokud vše dobře dopadne, osa zůstane podobná jako v posledním
soutěžním ročníku. „Současně
ale chceme dát šanci mladým klukům. Budeme mít perspektivní
tým, který by měl být dostatečně
kvalitní, aby byl úspěšný,“ říká
Pospíšil s tím, že za úspěch bude
považována jakákoliv medaile
v Mattoni NBL a obhajoba finále
Českého poháru. „To by bylo perfektní,“ zasnil se šéf Orlů.

SOBOTA 28. 6.
NEDĚLE 29. 6.

od 8:00
od 8:00

6. ROČNÍK OBLÍBENÉHO TURNAJE

BEDIHOŠŤ CUP 2014
Fotbalový areál v Hrubčicích

nohejbal

SOBOTA 28. 6.

10:00

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA – 12. KOLO

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
TJ SLAVOJ VRDY
Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

Foto: koláž Večerníku
Prostějov/jim

DO FINÁLNÍ FÁZE PŘÍPRAVY I CELÉ PRVOLIGOVÉ
OLIGOVÉ SEZONY
Y
SICE JEŠTĚ ZBÝVÁ SPOUSTA TÝDNŮ, PŘESTO
ESTO SE JIŽ MEZI HOKEJOVÝMI FANOUŠKY ŽIVĚ A HO
HOJN
HOJNĚ
J Ě DISKUTUJE,
DISKUTUJE
UJE
E ZA
KOLIK SE BUDE CHODIT NA DOMÁCÍ ZÁPASY
SY JESTŘÁBŮ V PRVNÍ LIZE, KAM SE PROSTĚJOV VRACÍ
VRAC
A Í PO ŠE
ŠESTI LETECH.
V ZÁKLADNÍ ČÁSTI DRUHOLIGOVÉ SKUPINY
Y „VÝCHOD“ BYLO VSTUPNÉ ŠEDESÁT, PŘI PLAY OF
OFF A BARÁŽI SE ZVEDLO
NA OSMDESÁT KORUN, NYNÍ SE VŠAK OBJEVILY
EVILY SPEKULACE, PODLE KTERÝCH BY TOMU NA MISTROVSKÁ UTKÁNÍ
V PRVNÍ LIZE MOHLA BÝT AŽ STOKORUNA!
TAKOVÁ ČÁSTKA BY PŘI POČTU ŠESTADVACETI
ETI DOMÁCÍCH U
UTKÁNÍ A PRŮMĚRNÉ NÁVŠTĚVĚ DVA TISÍCE DIVÁKŮ
V HLEDIŠTI VYTVOŘILA PŘÍJEM PĚT MILIONŮ DVĚ STĚ TISÍC KORUN. A TO JE UŽ POŘÁDNÁ INJEKCE DO ROZPOČTU
LHK JESTŘÁBI!
JENŽE, JE STOKORUNA ZA ZÁPAS ÚNOSNÁ I PRO ŠIRŠÍ OBEC FANOUŠKŮ? NEBO NĚKTERÉ PŘÍZNIVCE NAOPAK
ODRADÍ?
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 26

Prostějovský exodus po konci jarní sezóny MSFL

ÚTOK „ESKÁČKA“ SE ÚPLNĚ ROZPADL!

Foto: koláž Večerníku
Prostějov/tok - Po předehrávaném posledním kole předminulou středu v Břeclavi čekalo na hráče
prostějovského „eskáčka“ už jen páteční rozlučkové sezení a po něm se už mohli rozjet na vcelku
zaslouženou dovolenou. „Hráči dostali individuální tréninkové plány a začátek letní přípravy jsme
stanovili na pondělí čtrnáctého července,“ řekl k nejbližšímu programu trenér František Jura.
Páteční „rozlučka“ měla větší význam, než jen oficiální ukončení
sezóny, neboť někteří hráči se
současně loučili se svými dosavadními spoluhráči a kamarády.
Možná nejvíc vše prožíval Aleš
Krč. „Děkuji vám všem za perfektní prostředí, které jste mi vytvořili,
a jsem rád, že jsem mohl uplynulý
rok v Prostějově hrát. Mám na
co vzpomínat,“ ujistil všechny
útočník, který se po ročním hostování vrací do Uničova. „Mám
za to, že jsme Alešovi nabídli
solidní podmínky, ale po určitém
čase se rozhodl jich nevyužít,“ komentoval nečekanou zprávu Jura,
který zastává i funkci generálního
sportovního manažera.
A to všem odchodům není zdaleka konec. Kádr 1.SK Prostějov
opouští také zkušený pilíř zad-

ních řad Petr Pavlík, stejně
jako zimní posila Martin Jirouš.
Oba si hledají angažmá v České
fotbalové lize, napodobujíc tak
Michala Pospíšila. A aby toho
nebylo málo, na odchodu je
i další forvard Tomáš Machálek.
„S Tomášem jsme se domluvili,
že mu umožníme změnit prostředí
a on zkusí přípravu ve vyšší
soutěži. Uvidíme, jak se prosadí,
pokud by mu angažmá nevyšlo,
jsme domluveni, že se vrátí
k nám,“ objasnil Večerníku situaci
kolem třetího forvarda, jenž mizí
ze soupisky „eskáčka“ František
Jura. Nové angažmá si hledá
i jeden ze zkušených záložníků,
v jehož případě ovšem ještě není
definitivně rozhodnuto.
Ze zkušených borců budou
nadále dres 1.SK Prostějov

oblékat gólman Bureš i špílmachr Zelenka. Z příchodů lze
zatím prozradit, že s největší
pravděpodobností se z hostování
ve Vyškově vrátí nadějný Milan Machálek. „Samozřejmě
hodláme doplnit kádr, budou
to však mladé naděje z blízkého
okolí, žádné exligové trháky
nečekejte,“ utnul veškeré spekulace podobným směrem Jura.
V jakých vodách budou asi lovit,
naznačila výprava klubového
vedení na finále Regions´ Cupu
v Kroměříži, kde byl v jejich
hledáčku jeden z útočníků
zúčastněných výběrů...
Podrobné zhodnocení sezóny
včetně exkluzivních rozhovorů,
ohlasů z kabiny, komentářů
i statistik přineseme v příštím
čísle Večerníku.

Házenkáře opouští Jurík

Prostějov/jim – Konec aktivní kariéry ohlásil po konci sezony Michal Jurík. Házenkáři druholigového Prostějova se tak od ročníku 2014/2015 musejí obejít bez zkušené spojky, o odchodu navíc
uvažuje i další základní kámen sestavy Štěpán Gazdík. A pro kouče
Aloise Juríka to nejsou jediné špatné zprávy, vážné zranění vyřadí
minimálně na půl roku Pavla Šestořáda, problémy má i Tomáš Valach. Pozitivem je naopak úspěšný návrat dalších jarních marodů
a pokračování Tomáše Juríka.
„Pokud by odešli Michal Jurík i Gazdík, nastal by nám na střední spojce
obrovský problém. Adepty na toto místo jsou mladíci Mikulka s Münsterem, ti ale studují v Brně a Zlíně a nebudou stíhat všechny tréninky,“
posteskl si Alois Jurík.
Osobně věří, že se podaří udržet aspoň Gazdíka, jenž je na Hané již několik let na limitovaný přestup ze Zubří. „Na krajní spojce díky Kosinovi
s Kozlovským nemáme problém, rozehrávač by nám ale hodně chyběl
a museli bychom to nějak překlenout. Michal je hráč, se zkušenostmi
z první ligy, má přehled, dokáže měnit rytmus hry,“ vyjmenoval Alois Jurík
pozitiva hráče, jenž se nyní rozhodl svůj čas věnovat zejména rodině a práci.
Další rána pro sestavu Sokola II Prostějov na sebe nenechala dlouho čekat,
při rekreačním fotbálku se zranil důrazný pivot Pavel Šestořád. „Musel na
plastiku křížového vazu a po dlouhé rehabilitaci bude možná připraven
aspoň pro jaro. Při brigádě ve Skotsku si navíc poškodil rameno Tomáš Valach, ten ale naštěstí na operaci nemusí,“ vypočítával Alois Jurík další ztráty.
Naopak Michal Jura je již v pořádku a se svými spoluhráči se hned od
14. července bude moci zapojit do letní přípravy, na postu pivota tak
zůstali právě Jura, Jakub Raška a Tomáš Jurík. Ten již zvažoval konec
kariéry, vinou Šestořádova zranění se ale rozhodl své úvahy přehodnotit
a ještě alespoň rok týmu pomůže.
Lodivod Alois Jurík bude mít k dispozici i tři dorostence. Pavel Procházka nastupoval na křídle již v uplynulém ročníku a ve dvaadvaceti zápasech stihl devětačtyřicet branek a ti dvouminutové tresty, společně s ním
přecházejí do mužů rovněž Josef Buriánek a Stanislav Tomek.

Smitková si zahraje Wimbledon

Londýn, Prostějov/lv - Na největší úspěch dosavadní kariéry dosáhla prostějovská
tenistka Tereza Smitková.
Na kurtech v Roehamptonu
vyhrál tento velký talent kvalifikaci, čímž di zajistil start
v hlavní soutěži Wimbledonu.
Za postup získala Smitková
čtyřicet bodů do světového
žebříčku WTA a premiérově si zahraje první kolo na
grandslamovém turnaji.

„Je to paráda. Opravdu jde
o nejlepší výsledek, na jaký
zatím dosáhla. A současně je
to odměna za předcházející
práci. Tereza si postup zasloužila, porazila dobré hráčky,“
komentoval postup Smitkové sportovní ředitel Českého
tenisového svazu Jaroslav
Balaš.

více čtěte na straně 28

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Předposlední červnové vydání vám v rámci zaběhnutého
projektu „PV Večerník-JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ nabízí veskrze populární klání, které najdete jedině
a právě na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika.
I 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 vysondovat, 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 chutnou
a lahodnou cenu, kterou opětovně věnovalo OBČERSTVENÍ
ŠPIZZA. Těšit se tak můžete na
DVĚ PŮLMETROVÉ PIZZY
V CELKOVÉ HODNOTĚ

Správná odpověď z č. 24: na snímku byl dům z ulice Školní
č. 22 v Prostějově.
Vylosovanou výherkyní, která získává POUKAZ na
LOŽNÍ SOUPRAVU od firmy PROFITEX, se stala Alena
ŠTĚPÁNKOVÁ, Kotěrova 1, Prostějov.
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 26. ČERVNA, 12.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 30. ČERVNA. Nyní je
možno získat v soutěži POUKAZ od firmy OBČERSTVENÍ
NA SPLÁVKU v hodnotě 400 Kč.



LÍBÍ SE VÁM FOLKLÓR?
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova
si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.

BLÍŽÍ SE TRADIČNÍ NÁRODOPISNÁ
SLAVNOST JÍZDA ……

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

TIP
k obrazovce
LIMONÁDOVÝ JOE

ANEB
KOŇSKÁ OPERA
WESTERNOVÁ

PARODIE ČR (1964)
PÁTEK 27. 6. 2014

20:00 HODIN
AMIL, ÁMOS, BREPT, DAVY, DORT, DOST, HŘAD, KASTA,
LÉKAŘ, MINOMET, NĚKOLIK, ONEN, OVES, PAST, PŘES,
SÉRIE, SLAD, SLANINA, SMRT, TLAMA, TOTEMY, TŮRA,
TVAR, TYMPÁNY, VJEMY, ZNÁMOST

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 26. ČERVNA 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„ŽIDOVSKOU“. Vylosovanou výherkyní se stala Valerie
DVOŘÁKOVÁ, A. Slavíčka 14, Prostějov, která se může těšit
na cenu od partnera soutěže, jímž bylo v minulém dějství sdružení pro podporu kulturních aktivit-UNIJAZZ. DVĚ PERMANENTNÍ VSTUPENKY V CELKOVÉ HODNOTĚ 400
Kč na dvaadvacátý ročník festivalu pro židovskou čtvrt jsou
připraveny 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, jenž mají rádi folklorové tradice...
Partnerem dnešního kola je totiž Hanácký národopisný soubor Olešnica Doloplazy, který nabízí ČTYŘI VSTUPENKY
V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč NA TRADIČNÍ NÁRODOPISNOU SLAVNOST-JÍZDA KRÁLŮ.
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme i v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde V PONDĚLÍ 30. ČERVNA 2014.
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Režie: Oldřich Lipský
Hrají: K. Fiala, M. Kopecký,
K. Fialová, O. Schoberová, R.
Deyl ml., J. Hlinomaz, K. Effa,
V. Menšíkn
Jedna z nejslavnějších a nejoblíbenějších českých filmových
komedií, kde správní muži pijí
pouze kolalokovu lihuprostou
limonádu a zákon má podobu
pistolníka, vybaveného přesnou muškou, zářivým úsměvem a lahodným tenorem.
V Trigger Whisky Saloonu,
který stojí v malém městečku Stetson City kdesi na
Divokém západě, se strhne
rvačka. Majitel podniku Doug
Badman uklidní rozvášněné pistolníky vystoupením
„famósní arizonské pěnice“
Tornado Lou, která zazpívá

430 Kč, které si poskládáte sami
z těch nejrůznějších kousků.
V minulém, celkovém součtu již
stopětašedesátém pokračování
tohoto originálního klání uspěli
všichni ti, kteří správně poznali,
že se jedná o Hanu Naiclerovou.
Šéfku prostějovského sdružení
jedné ze současných vládních
stran ANO 2011, která se také
angažuje v Mezinárodním fóru
žen, poznala velice slušná plejáda
našich čtenářů...
Z 412 správných odpovědí, jenž
jsme zařadili do osudí, se usmálo štěstí na výherkyni, kterou se
stala Simona NECKAŘOVÁ,
Kostelecká 365, Prostějov. Prostřednictvím Večerníku obdrží
chutnou a lahodnou cenu v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč
od partnera minulého kola, kterou byla opětovně firma BRUTUS! Výhru si lze vyzvednout
v redakci Večerníku.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do kulturních vod a graficky mírně poupravili legendu
české hudební scény a ostravskou
rodačku, které se přezdívá „Lady
soul“. Ta se nedávno objevila
v rámci oslav „Stoleté dámy“
v Prostějově...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze stošestašedesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
26. 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 ŠPIZZA, zveřejníme v příštím čísle, jenž
vychází opět v PONDĚLÍ
30. ČERVNA 2014.
Hodně štěstí při bádání!

SOUTĚŽTE O CHUTNÉ KOŘENÍ...

Také čtvrté číslo měsíce června 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
26. ČERVNA 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 5 - 2 - 1 - 8, načež v pořadí
celé historie tohoto klání se už celkově stočtyřiapadesátou výherkyní v řadě stala Božena SKOPEČKOVÁ, Máchova 5, Prostějov.
I ona 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 30. ČERVNA 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit
s námi je ta správná šance!

píseň o šampiónu svého srdce. Ve chvíli, kdy se pistolník
Grimpo chystá vypít svého
oblíbeného „supercloumáka“,
objeví se v saloonu pan Goodman s dcerou Winnifred, kteří
se snaží pomocí letáků a písně
odvrátit pistolníky od pití alkoholických nápojů. Jedinou
odpovědí jim jsou urážky.
Tu se však v saloonu objeví
sličný kovboj v bělostném
oděvu a poručí si sklenici kolalokovy limonády...

VÍCE NEJEN O TÉTO WESTERNOVÉ PARODII
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Správné řešení z minulého čísla: VELKÁ PIZZA ZA CENU MALÉ. Vylosovaným výhercem z minulého čísla je Josef ZAJÍČEK, Ohrozim 5. POUKAZ na odběr zboží v hodnotě 400 Kč si vyzvedněte
v redakci Večerníku. Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do čtvrtku 26. června 2014, 12.00 hodin.

Nabídka realit a nemovitostí
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REALITY
Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY

Kvalitní
služby
od roku
1992

777 251 878

Rodinné domy:

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. Pod Kosířem. Cihlový byt 3+1 (70 m2) ve 2.
patře s balkonem v OV.
Cena: Kč 990.000,-

Prostějov, Plumlovská ul. Pronájem obchodu/kanceláře 80
Cena: Kč 10.000,-/měsíc
m2, zv. přízemí.

Prostějov, ul. Drozdovice. Prodej RD 4+1, 2 místnosti k podnikání do ulice, garáž. Zast. plocha 412 m2, zahrada 452 m2.
Cena: Kč 1.850.000,-

Prostějov, Košická ul. – Vrahovice, u hřiště. Poslední 2
novostavby RD 5+kk (132 m2) s garáží, pozemek 288 m2.
Cena: Kč 3.490.000,BYTY – PRODEJ:

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

Kč 1.950.000,Kč 2.575.000,Kč 990.000,Kč 999.000,Kč 2.149.000,Kč 2.995.000,-

Pv, sídl. Hloučela (novostavba)

Kč 239.000,-

KRALICE-RD
6+1, řadový s garáží
a zahrádkou, celková výměra pozemku
371 m2.
CENA: v RK
KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvRK
BRODEK U PV - nepodskl. RD 6+1 s garáží a zahrádkou, užit.
pl. činí 230 m2. Celková výměra pozemku
966 m2. Kolaudace 1999.
CENA: 3.490.000,-Kč
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží a
zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
CENA 1.600.000 Kč
zahrada 96 m2.
Držovice - prodej
RD 5+kk se zahradou a koupacím jezírkem, po přestavbě z r
2010, už. pl. 190 m2,
pozemek 417 m2.
CENA: 5.250.000,-Kč
Olšany u PV - zasíťovaný stavební
pozemek o výměře
625 m2 k výstavbě
sam. stojícího RD.
CENA: 781.000,-Kč

BYTY – PRONÁJEM:

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)

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

WWW.SRDCEREALIT.CZ
Kancelář: Vojáčkovo nám. 3, 79601 Prostějov

E-mail: info@srdcerealit.cz
BYTY - PRODEJ

2+1,dr.OKRUŽNÍ,64m2,lodžie,šatna

850.000,- Kč

DOMY

1+kk,PV,45m2,výtah,komora
1+kk, PV, 33m2, po rek.,zvýš.přízemí
2+1,dr.,PV 58m2, po rek., vl. vytápění
3+1, OV, E.BENEŠE, zvýš.přízemí
5+1, dr.,FANDERLÍKOVA,po rek

Info v RK
550.000,-Kč
580.000,-Kč
999.000,-Kč
Info v RK

RD PRODEJ
NOVINKA!!!

RD4+kk,LEŠANY,řadový,po část.rek,zahrada,vjezd 1.590.000,-Kč

chyň včetně spotřebičů.

BYT 3+1, cihla,
78,70 m2 ve 4.NP,
nám. Padlých hrdinů. Dům porevitalizaci.
CENA: 1.050.000 Kč
BYT 3+1,A. Slavíčka po rekonstrukci,
6.NP, 74 m2 s lodžií,
zděné jádro, nová
koupelna, nová kuCENAdohodou v RK

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

Volejte: 739 322 895
RD 3+1 Jesenec k rekonstrukci 299.000Kč
RD 5+1 Určice
989.000Kč
Chata Plumlovská přehrada 1.349.000Kč
RD 5+1 Kralice na Hané
2.399.000Kč
RD Tovačov 2 byty 4+1 a 2+1 3.450.000Kč
RD 6+kk Držovice po celk. rek. 5.500.000Kč
Pozemek s chatou Mostkovice 779.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 3+1 Klopotovice zahrada 395.000Kč
RD Vrchoslavice
445.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 400.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
650.000Kč
RD 2x3+1 u Němčic garáž
cena v RK
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.
1.500.000Kč

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č

RD 5+1,PIVÍN,řadový,zahrada,vjezd,dílna
850.000.-Kč
RD,3+1,DĚTKOVICE,cihla,garáž,zahrada
1.900.000,-Kč
RD 3+1,SKALKA,po rek.,zahrada,patr.,vjezd, krbové vytápění,
ihned k bydlení
1.495.000,-Kč
RD 3+kk,ŠUBÍŘOV,započata rekonstr.,nová střecha, krovy, elekt,
voda,zahrada, vjezd, k bydlení či rekreaci
399.000,-Kč
RD 2+1,ŠUBÍŘOV,bydl.i rekreace
250.000,-Kč
RD 3+1,KOSTELEC n/H.vjezd,zahrada
Info v RK
RD 6+2,SMRŽICE,zahrada,kůlna
750.000,-Kč
RD 5+2,BEDIHOŠŤ,zahrada,dvůr,vjezd,po část.rek. Info v RK
RD 3+1,SELOUTKY, po kompl.rekonstrukci,
2xkoupelna,patrový,zahrada
1.990.000,-Kč
RD 5+KK, URČICE/ NOVOSTAVBA/, ZAHRADA,GAR.
STÁNÍ
4.400.000,-

NOVINKA!!!
RD 3+1,PROSTĚJOV,cihla, patrový,zahrádka

Info v RK

Byty:

GARÁŽ – PRODEJ:

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

 605 011 310

Volejte: 739 322 895
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Západní po část.rekons.
1.189.000Kč
3+1 Tylova 75m2 OV
1.330.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV 1.339.000Kč
3+kk Sidl. Svornosti 86m2, po rekonstrukci,
možnost garáže
1.790.000Kč
4+1 Okružní po rek.
1.439.000Kč
Volejte: 723 335 940
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Sidl. Svobody
760.000Kč

Volejte: 739 322 895
RD 4+kk Pv-Košická
2.180.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.392.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.724.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.800.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 3+kk Pv-Krasice 71m2
2.870.900Kč
RD 4+kk Pv-Krasice 96m2
3.080.000Kč
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
3.281.000Kč
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
3.685.200Kč
RD 5+1 Pv- Krasice 109m2
3.340.000Kč
RD 4+kk Kelčice
2.665.740Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ
Nabízíme výstavu RD na vlastním pozemku,
provedení nízkoenergetická dřevostavba nebo
klasická zděná stavba. Nízké garantované ceny,
prověřená kvalita, individuální přístup.
Volejte: 739 322 895

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám. po rekonstrukci 5.500Kč +ink
3+1 Okružní 95m2 po rek.
8.900Kč vč. ink
CHATA PŘEMYSLOVICE,podsklepená
CHATA PLUMLOV,3+1
GARÁŽ za Mechanikou

499.000,-Kč
360.000,-Kč
99.000,-Kč

PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1,

nebytové prostory- centrum, garáže…

Děkujeme za nabídky, za případný tip ODMĚNA ! ! !
VOLEJTE ! I SMS !

Tel: +420 605 011 310

Volejte: 723 335 940
1+1 Česká
5.300Kč +ink
1+1 Tylova 60m2 po rek.
5.500Kč +ink
1+1 Kollárova
6.000Kč vč. ink
2+kk Tylova 65m2 po rek.
5.500Kč +ink
2+1 Olomoucká 100m2
6.000+ink
3+1 Tylova 100m2 po rek.
8.000Kč +ink
4+1 Tylova 147m2 po rek.
10.000Kč +ink
2+kk Daliborka
5.500Kč+ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink
RD 3+1 u Konice
9.000Kč+ink

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940

REALITY
POHODA
- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

Tel.: 606 922 838
PLUMLOV - RD,
5+1, novostavba,
zast. plocha 126m2,
okrasná zahrada
205m2, garáž, bazén, pergola. Bezvadný
stav. Ihned volné. CENA: 3.990.000Kč.
PROSTĚJOV RD, 3+1, dům je
po rekonstrukci,
podsklepený, zast.
plocha 138m2, zahrada 100m2, klidné
místo nedaleko centra města.
CENA: 2.690.000Kč.
HOLUBICE RD, 4+1, hrubá
stavba, zast. plocha 115m2, zahra2
da 568m , plynu u domu, elektřina
a příp. vody v domě, studna, kanalizace
povrchová. CENA: 1.090.000Kč.
PIVÍN - RD, 3+1,
centrum obce,
všechny ing. sítě,
k celkové rekonstrukci, zast. plocha 257m2, zahrada
260m2.
CENA: 349.000Kč.
PROSTĚJOVIČKY stavební pozemek,
oplocený, výměra
1454m2, jižní orientace, el. na pozemku, plyn 60m od poz.,
voda ze studny. CENA: 220.000Kč.
PLUMLOV - stavební pozemek,
oplocený, výměra
981m2, jižní orientace, JEDINEČNÝ VÝHLED NA
PLUMLOVSKOU PŘEHRADU.
CENA: 1.070.000Kč.

tel.: 607 915 184

Volejte: 739 322 895
Garáž Havlíčkova
170.000Kč

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
7)1+1 OV Šárka, 50 m2, 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
2
3+1 OV Západní, 70 m , 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
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2
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
2
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m , 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
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.500 tis.Kč
2
1.300 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m pozemek
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
2
Mostkovice - 649 m , s chatkou, stav.par.
799 tis.Kč,
Kostelec - 1160 m2, 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.

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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

Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz

www.
vecernikpv
.cz
UZÁVĚRKA

pro nabídku
realitních kanceláří
pro následující
číslo je
ve čtvrtek
26. 6. 2014
do 12.00 HODIN
www.reality-domino.cz

Rekreační pozemek Suchý 800m2
v RK
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 6.000Kč+ink
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2 320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.

Disponujeme nabídkou chat, chalup, garáží
a komerčních prostor dle web. stránek RK Pohoda,
popř. zodpovíme tel.nebo osobně v kanceláři RK

VOLEJTE: 739 322 895
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 1+1 v osobním vlastnictví. Platba hotově.
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

VOLEJTE: 723 335 940
Odkoupení orné půdy
Byt 2+1 cihlový
Dům 3+1 v Kostelci N/H
Chatu v okolí Plumlova

PRODÁME I VAŠI
NEMOVITOST
STAČÍ ZAVOLAT
DOPORUČUJEME

Nabízíme výstavbu rodinného domu 4+kk na
klíč Pv-Domamyslická
Pozemek 613m2. Obytná plocha 82m2. Cena
3.117.000 Kč. Možnost volby z více projektů.
Volejte: 739 322 895

Nabízíme výstavbu rodinného domů 4+1 na klíč
Pv-Krasice
Pozemek 562m2. Obytná plocha 90m2. Možnost
úprav dispozice, přístavby garáže apod.
Cena 3.337.200Kč
Volejte: 739 322 895

Nabízíme výstavbu rodinného domu 4+kk na klíč
Pv-Vrahovice
Pozemek 325m2. Obytná plocha 81m2. Možnost
úprav dispozice, přístavby garáže apod. Akční cena jen
2.180.000 Kč.
Volejte: 739 322 895

www.realitypolzer.cz

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895.

Pronajmu byt 2+1 v Pv, Dolní ul.
více na tel.: 739 335 076

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, Okružní
1.140.000 Kč
* BYT 3+1, A.Slavíčka 1.400.000 Kč
* RD 4+1, Česká
2.740.000 Kč
* RD 6+1, Držovice
3.600.000 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 Lešany po rekonstr. 1.590.000 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

Hledáme ke koupi RD nebo byt
v PV a okolí. Nabídněte. Tel.:
605 011 310 i SMS
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště
Prostějov vyhlašuje výběrové řízení
na prodej družstevního bytu 1+1 o výměře 38,47 m2 ve IV. NP panelového
domu na ul. Okružní č. 131, Prostějov.
Minimální kupní cena je 292.000,00
Kč. Další informace poskytne
p. Hudcová na tel. č. 582 302 585,
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz
Pronajmu v centru města Prostějova (ul. Kravařova) zavedené
obchodní prostory 120m2, vhodné
na textil, obuv atd. Část prostoru má krásné klenbí a umožňuje
prostředí kavárny nebo cukrárny.
Tel.: 777 13 55 40
Pronajmu levně garáž pro auto či
motorku v PV. T: 602 775 607

Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe přímo od majitele. RK nevolat!
Cenu respektuji. Tel.: 734 481 013
Pronajmu byt 3+1 v Pv (ne sídliště),
klidná lokalita, 1. poschodí, nájem
8.000 Kč vč. inkasa. Volné od čer- Labutice RD 5+2, dvougenerační
vence 2014. Tel.: 604 185 244
s garáží a velkou zahradou. Celková
výměra 1 464 m2. Cena: 1 290 000
Pronajmu krásnou novou prodejnu Kč. Tel.: 602 519 098
200 m2 na Újezdě za 15.000 Kč/
měsíc, výloha, sociálky, plyn - sa- Hledáme ke koupi novostavbu RD
mostatně.Tel.: 602 553 222
se zahradou. Tel.: 774 421 818
Prodám RD 3+1, zahrada, vl. studna, Koupíme byt 2+1 v okolí nemocnice
obec Krumsín. Nutno vidět. Cena i Sídl.Svobody. 774 101 818
dohodou. T.: 736 732 961
Koupíme pěkný byt 3+1. Tel.:
Prodám byt 3+1, cihlový, na ul. 774 858 723
Tylova. Cena 1 250 000 Kč. Tel.:
602 572 336
Pronajmu byt 3+1 po rekonstrukci,
prostorný, poblíž centra, 9 000 Kč
Pronajmu garáž PV- Krasická ul., + ink.Kauce nutná. Bez psa. Tel.:
dlouhodobě. Tel.: 739 322 781
603 503 366
Prodám st. pozemek 951m2 v Plum- Koupíme chatu v okolí Plumlov.přelově. Výhled na plumlovskou pře- hrady. Tel.: 774 421 818
hradu. Cena dohodou. RK nevolat.
Tel.: 774 983 849
Prodám byt 3+1 v OV na ul. Palackého v Pv. Byt je ve stavu k nastěPronajmu garáž za Mechanikou. hování, umístěný v 1.NP, podlahoTel.: 737 112 123
vá plocha 62,54m2, včetně sklepní
kóje. V případě zájmu volejte v době
Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v Pro- od 8 do 16 hodin denně mimo víkenstějově v osob. vl., platba hotově. dy na č. 582 349 506
RK nevolat. Tel.: 720 204 000
Koupím byt 1+1 nebo 2+1, 2+kk,
Pronajmu velký 2+1, 1+1 zařízený platba ihned. Tel.: 776 460 300
v centru PV, 723 565 897
Pronájem
obchodních
prostor
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště 40-80 m2, blízko centra, ihned volProstějov vyhlašuje výběrové řízení né, 6000/měs., tel.: 774 409 430
na prodej id. 2/4 pozemků parc.č. 231
o výměře 477 m2, součástí je stavba: Hledám ke koupi byt v Prostějově
Seloutky č.p. 49 a parc.č. 232 - zahrada a okolí. Tel: 602 570 658
o výměře 1204 m2 za minimální kupní
cenu 642.500,00 Kč. Další informace Hledám ke koupi rodinný dům.
poskytne p. Hudcová tel. č. 582 302 585, Prostějovsko, Olomoucko. Tel:
602 570 658
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz
Prodám 2RD za cenu jednoho domu Pronajmu dlouhodobě garáž na ul.
2x(3+1)+dvůr+zahrada v Němči- Moravská za Sandrou, 18 m2, elekcích n/H. Ihned k nastěhování. Cena třina. Tel.: 734 751 741
1 700 000 Kč. Tel.: 608 547 899
Pronajmu byt 2+1 na ul Švýcarská
Hledáme větší byt 3+1, po rekon- v PV tel 776 632 836. Volat po 4 hod.
strukci, 774 409 430
Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v ProstěPronajmu byt 2+kk, podsklepe- jově v OV nebo i družstevní. Nabídný, se zahradou v Určicích. Tel.: něte, RK nevolejte. Tel.: 732 755 910
603 832 796
Koupím rodinný dům v Prostějově a okolí. Může být i k opravám,
ale obyvatelný. RK nevolejte. Tel.:
732 388 718
Pronajmu byt 2+1, 70 m2, Žižkovo
nám., vl. vytápění, cena vč. garážového stání na uzamčeném dvoře, k dispozici zahrada s pergolou
a udírnou. Byt 1. kat. Cena: 6.500
Pronájem 1+kk, E. Beneše, Pv. Kč + energie. 721 884 000
Cena 4.600 Kč + energie. Tel.:
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviš602 519 098
tě Prostějov vyhlašuje výběrové řízePronajmu 1+1, 608 86 16 56
ní na prodej rodinného domu Lešany
č.p. 26 na pozemku p.č. 103 o výměPronajmu garáž na ulici Žeranovská. ře 1245 m2 a pozemky p.č. 103, 104,
Garáž je bez elektřiny. Cena 900 Kč/ 105 a 106 – zahrada o výměře 602 m2
měsíc. Tel.: 774 825 777
za minimální kupní cenu 561.000,00
Kč. Další informace poskytne
Pronajmu garáž v PV na Močidýl- p. Hudcová tel. č. 582 302 585,
kách, 500 Kč/měs. 603 537 928
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz
Pronajmu garáž za Lidickou ul. Tel.: Prodám byt 2+1 s garáží v Držovi723 417 934
cích. Tel.: 731 752 434
Prodám garáž u rybníka. Tel.: Pronajmu byt 2+kk ve středu města.
774 664 966
RK nevolat. Tel.: 724 913 390

Řádková, sloupcová inzerce a vzpomínky

SLUŽBY
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.

PRÁCI NABÍZÍ

Přijmu DJ´s na pláž U Lázničků Osobní bankrot – oddlužení.
– na plumlovské přehradě na se- Máme mnoho spokojených klizonu 2014. 777 571 219
entů. Konzultace zdarma.OPTIM
CREDIT s.r.o. Volejte777 551 492
Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do HPP pracovnici úklidu. Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
Pracovní úvazek 5 hodin, praco- a poskytneme vám jednu půjčviště Prostějov. Invalidní důchod ku. Pracujeme pro více věřitelů.
podmínkou. Nástup možný ihned. Volejte: 777 551 492
Informace na tel. čísle: 602 786 692
Nabízím hotovostní půjčky 5 – 50
Možnost práce z domu - montáž tis. Vyřízení do 24 hodin. Pouze
výrobků. Pro zaslání informací pište seriózní jednání. Tel.: 777 467 046
SMS s adresou na tel: 722 769 835
Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Firma na šití kožené konfekce v Pv Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551
hledá švadleny – i brigádně, pracov- 492
níci na ruční vyšívání – dobré platové podmínky. Kontakt: 603 83 45 29 Hotovostní půjčka do 10 tisíc
z vlastního kapitálu. Stačí pouze
Česká pošta,s.p. DEPO Prostějov OP. Tel.: 773 996 600
70 hledá pracovníky na pozici
listovního doručovatele v letních PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906
měsících, forma DPČ, po zapraco!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
vání možnost HPP. Podmínka - ŘP
Rychlá realizace – vyplácení
sk. B. Informace na tel.č.:
731 132 398 Bc. Petra Sosíková, z vlastních zdrojů od 3 věřitelů.
Konzultace na 739 066 462
p. Petra Voglová.

Centrum regenerace v Prostějo- Nabízím rychlou hotovostní
vě. Ihned zapracujeme do růz- půjčku od 5 do 50 tis. Seriozní a
Rekonstrukce koupelen, instalatér- ných pozic. Možnost i VČ. Tel.: rychlé jednání. 774 119 937
ské práce. Tel.: 605 459 652
602 810 644.
Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč,
Stolařství Filouš. Tel.: 605 905 087. Hledám pomocníka na stavbu. rychle až do domu, bez poplatku
Vyrábíme kuchyně, vestavěné skří- Vhodné i pro zdatné důchodce. Plat- předem. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů
ně, posuvné dveře, schody, nábytek ba denně. Tel.: 602 719 273
ze dřeva, opravy starožit. nábytku.
Firma HANAKOV spol. s r.o., Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
Kompletní pokládka zámková přijme uklízečku pro úklid výrob- rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
dlažby, s materiálem i bez, skvě- ních prostor. Práce na směny. Po- Pracuji pro více věřitelů.
lé ceny, vysoká kvalita, nacenění žadujeme bezúhonnost, dobrou
pracovní morálku. Nabízíme zá- Půjčka až 100 000 Kč, nad
zdarma. Tel.: 723 522 369
zemí stabilní společnosti, mzdu 100 000 Kč se zástavou nemoviZednické práce a zateplování budov. 65-75 Kč, závodní stravování. Ži- tostí. Tel.: 777 965 734. Pracuji
votopisy s kontaktním telefonem pro více věřitelů.
Tel.: 733 302 541
zasílejte na hanakov@hanakov.cz
Zednické a obkladačské práce, ná- Info tel.: 582 302 341
0'8;i.#8/8º2.#6#"
těry, nástřiky fasád, antigrafity. Tel.:
2Č,èª/'8/-é
723 522 369
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Obklady a dlažby, rekonstrukce
koupelen, včetně všech instalačních prací. Zednické práce a zateplení, pronájem a stavba AL lešení na krátké období /nátěry/
A-stavby.plumlov@seznam.cz
Tel.: 608 780 615
Provádíme dokonalé strojové čištění čal. sedacích souprav a koberců. M. Revay tel.: 604 439 302,
582 382 325 www.revay.cz

GRATULACE

Dnes 23. června 2014
oslaví své krásné 77. narozeniny
náš milý dědeček,
tatínek a manžel
pan Josef KOLÁŘ
z Kobyliček.
Hodně štěstí, zdraví a lásky do
dalších let přejí manželka
Miluška, syn Víťa s rodinou
a vnučky Pavlínka a Nelinka.

Hledám práci z domu. Nabídky prosím volejte na 776 104 477

KOUPÍM
Galerie umění Prostějov (bývalá G.
Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní 49,
tel.: 608 805 775, 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
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme za kvalitní obrazy
17.-20. století, zlaté a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní a hodnotné předměty, nejlépe
celé sbírky či pozůstalosti. Info
René Simon, tel.: 736 127 661,
simonrene@seznam.cz
Koupím Haki lešení nebo trubkové. Cena dle dohody. Tel.:
734 481 013
Koupím řády, vyznamenání,
i socialist. T: 608 420 808

OZNÁMENÍ
PRODÁM
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov, Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
Prodám palivové dřevo, měkké
a tvrdé. Doprava zdarma. Tel.:
774 174 182

ZVÍŘATA
Darujeme kocourka. Odběr ihned.
602 557 327
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Odešel jsi, jak si osud
přál, v našich srdcích
a vzpomínkách zůstáváš dál.
Roky plynou, jak tiché
řeky proud, jen bolest
nedá zapomenout.

Tak náhle opustil jsi tento svět,
jako když uvadne krásný květ.
Vždyť tys tak šťastný byl, ale
bylo Ti dopřáno jen pár chvil.
Nikdy na Tebe nezapomeneme.

Dne 24. června 2014
uplynou tři roky,
kdy nás nečekaně opustil
manžel a tatínek
pan Jaroslav KOMÁREK.
Vzpomeňte s námi
manželka Alena a dcery
Zuzana a Veronika.

pan Zdeněk ZAPLETAL.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, syn
a dcery s rodinami.
Kdo žije v srdci svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

vnuk Martin, vnuk Kájin
vn
Nikdy nezapomeneme.
N
Dne 22. června 2014
jsme vzpomenuli 10. výročí, kdy
nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček
pan František SPURNÝ
ze Smržic.
Stále vzpomíná rodina.

kteří se přišli rozloučit
s paní
Jaroslavou
HABÁŇOVOU.
Poděkování patří
i Soukromé pohřební službě
p. Václavkové
za důstojné rozloučení.
Zarmoucená rodina.

PODĚKOVÁNÍ
Prosíme poctivého nálezce, který
v pondělí 9.6.2014 nelitoval svého
času a hledal, až našel majitele ztracené peněženky (studenta CMG), aby se
nám ozval na tel.č. 777 632 865. Rádi
bychom mu osobně poděkovali.

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

Dne 24. června 2014
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
naší maminky a babičky
paní
Ludmily VEJMOLOVÉ.
S láskou vzpomínají
děti s rodinami.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Čas prý rány hojí, ale
v životě jsou chvíle, se
kterými se člověk nikdy nesmíří.

Dne 28. června 2014
D

z Horního Štěpánova.
Za tichou
i h vzpomínku
í k

Chtěl bych poděkovat lékařům a
sestrám oddělení JIP a chirurgie za
obětavou a vzornou péči, kterou mi
věnovali, když jsem byl na pokoji číslo 6 hospitalizován. Vděčný pacient
Ladislav Dvořáček

Dnes, tj. 23. června 2014
uplynuly 3 roky od úmrtí
pana Bohuslava MICHÁLKA
ze Studence.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Očím jsi odešla,
v srdcích jsi zůstala…

3UDFXMLSURYtFHYČĜLWHOĤ

AUTO - MOTO
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
778 018 269
Ford galaxy r.v. 2002, 1,9tdi,
85kw, 270 000 km, bílé barvy.
86 000 Kč. Tel.: 776 334 484

UZÁVĚRKA pro další číslo je
v PÁTEK 27. 6. v 10.00 hodin

Dne 27. června 2014
uplyne rok, kdy nás
opustila naše drahá
manželka a maminka
paní
Růžena VÁCLAVÍKOVÁ.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel František a dcery
Dana a Marcela s rodinami.

vvzpomeneme 15. smutné

Za tichou vzpomínku

Prázdninová nabídka
v úseku řádkové inzerce

Speciální akce na červenec a srpen!
2+2
při dvou podaných inzerátech si
můžete zadat další dva ZDARMA!

Výuka izraelské sebeobrany pro ženy
i muže.
Info: www.kravmagaprostejov.cz

Prodám Vari tera r.v. 1980, motor po
GO, cena 17 000 Kč. Tel.: 733 383 405

VZPOMÍNÁME

FINANCE

Přijmeme švadleny na šití konfekce, Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
možnost pracovat na zkrácenou pra- ještě dnes. Tel.: 603 218 330
covní dobu. Tel.: 582 340 591
Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Přijmu brigádníky na provoz pláže a Zvýhodněné podmínky, žádné poplatobčerstvení U Lázničků. 777 571 219 ky. Volejte: 775 021 212

PRÁCI HLEDÁ
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 23. června 2014

SEZNÁMENÍ
Hledám dívku z Prostějova, od 25 let
na přátelství, časem i něco víc, které
si líbí romantická povaha, občasné
procházky a kino. Tel.: 608 280 880

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
při podání soukromé
inzerce během července
v hodnotě vyšší jak 300 Kč
obdržíte ČTVRTLETNÍ
PŘED
DPLATNÉ ZDARMA!
D
ZDARMA
PŘEDPLATNÉ

Bližší informace na tel.: 582 333 433,
na mailu inzerce@vecernikpv.cz nebo přímo v redakci - sl. Plačková

Atletika
21
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 23. června 2014
V Ostravě-Vítkovicích proběhl minulé úterý pod taktovkou prostějovské společnosti TK PLUS 53. ročník prestižního mítinku

ZLATÁ TRETRA: ATLETICKÝ SVÁTEK PŘED VYPRODANÝMI TRIBUNAMI

Ostrava-Vítkovice/lv - Také letošníí
ročník Zlaté tretry potvrdil, že v Ostravě
se atletice daří. Prestižní podnik série
World Challenge IAAF přilákal řadu hvězd, které
zaplněným tribunám předvedly špičkové výkony.
Během úterního večera se tak zlepšovaly nejlepší
výkony roku i padaly osobní rekordy. Mezi hvězdami
zazářil také český zástupce - oštěpař Vítězslav
Veselý. Nadšení vzbudila rovněž stovka v podání
Justina Gatlina. Zlatá tretra tak byla opět zlatá.
A téměř dvaceti tisícovkám divákům ani pranic nevadily neúčasti původně ohlášených hvězd Bolta,
Fraser-Priceové či na poslední chvíli odhlášené
Báry Špotákové. Večerník byl jako každoročně
u toho, takže máme pro vás tradiční shrnutí.
Králové Veselý a Gatlin
Svěřenec Jana Železného v průběhu závodu třikrát přehodil
sedmaosmdesát metrů a za lídrem sezony Egypťanem Rahmanem zaostal o necelé dva metry.

Nejdelším pokusem se navíc
vrátil na pozici české jedničky.
„Jsem rád, že jsem se trefil právě v Ostravě. Forma je, to jsem
věděl i předtím, ale jde o techniku,“ radoval se z výkonů Veselý,
který se přitom v rozhazování
necítil příliš dobře. „Pak přišla

taková série. V životě jsem nic
podobného nezaházel. Je to asi
nejlepší Tretra, na které jsem
startoval. Všechno vyšlo parádně,“ dodal oštěpař.
Vrcholem závodu měla být
hladká stovka s Justinem
Gatlinem a americký sprinter
nezklamal. Svoji trať prolétl
v čase 9,86 sekundy a hladce porazil všechny soupeře.
„Mám další nejlepší výkon
roku, jsem šťastný. Na stadionu bylo plno, lidi se bavili,
dokonce vyšlo i sluníčko. Byl
jsem také blízko rekordu mítinku. Nemůžu si stěžovat,
budu na Ostravu vzpomínat
v dobrém,“ smál se Gatlin
v cíli. Na trati se vyrovnal i s mírným protivětrem. „Vítr se točil, ale můžu být spokojený.
Třeba to příště bude ještě lepší,“ dodal v rozhovoru Gatlin.
Až do posledního kola usilovala Genzebe Dibabaová
o vylepšení světového rekordu
v běhu na dva tisíce metrů. Ještě

F o t o r e p o r tá
áž

čtyřstovku před cílem etiopská
závodnice útočila na rekord
Sonii O‘Sullivanové, v závěru
jí ale došly síly a za nejlepším
časem zaostala o více než dvě
sekundy.

Světové rekordy odolaly
Pokusy o světové rekordy v hodinovce a závodu žen na
20 000 metrů ani na mužském kilometru také nevyšly.
Keňská vytrvalkyně Florence
Kiplagatová kvůli žaludečním problémům odstoupila
zhruba po polovině trati, byť
na rekordní výkon měla na
mezičasu dostatečný náskok,
Mohamed Aman kilometr ani
nevyhrál, když závod se stal
kořistí Turka Ilhama Özbilena.
Nejlepší světový výkon sezóny
naopak padl v běhu na 3000 metrů. Keňan Caleb Ndiku proběhl cílem v času 7:31,66 minuty
a vytvořil tak rekord Zlaté tretry,
přičemž dosavadní nejlepší výkon

krajana Cornelia Kipruta Kangoga vylepšil skoro o deset sekund.
Vítkovický závod se nevydařil
francouzskému tyčkaři Renaudu
Lavilleniemu. Světový rekordman zvítězil, s výkonem 583
centimetrů ale spokojený nebyl.
„Hodně foukalo a vítr se často
měnil. Čekal jsem víc, pětset
devadesát centimetrů, možná
šest metrů,“ přiznal zklamaný
tyčkař, který v Ostravě vyhrál
potřetí. Česká jednička Jan Kudlička skočil 563 centimetrů a obsadil třetí místo.

Lavillenieho zradil vítr
Jedna z největších hvězd mítinku výškař Bohdan Bondarenko z Ukrajiny ztroskotal
na 240 centimetrech, byť se
v sobotu v New Yorku dostal
přes 242, vyrovnal evropský
rekord a pokoušel se o světový. V Ostravě se na něm však
nejspíš projevil náročný přesun
ze zámoří nejprve na Ukraji-

nu a potom na Zlatou tretru.
Ve výborném světle se prezentoval světový rekordman
v desetiboji Ashton Eaton, který
v závodě na 400 metrů překážek překonal svůj osobní rekord. „Čas je dobrý, ale chtěl
jsem vyhrát,“ poznamenal
všestranný atlet. Závod vyhrál
v evropském výkonu roku 48,80
sekundy Brit Niall Flannery.
Soutěž koulařů se vydařila
českým reprezentantům. Dva
roky po vážném zranění kolena se vrátil Jan Marcell, který
předvedl vrh dlouhý 20,74
metru a za osobním rekordem zaostal o dva centimetry.
Přes dvacet metrů se dostali
i třetí Tomáš Staněk (20,58)
a čtvrtý Ladislav Prášil (20,50).
Marcell si zpřetrhal při disku
před dvěma lety v olympijské
sezóně všechny vazy v koleni
a absolvoval dvě operace.
Podle lékařů je skoro zázrak,
že se vrátil k atletice. „Mám
velkou radost, je to pro mě

jaká byla zlatá tretra...
3x foto: www.zlatatretra.cz

Král. Vítězslav Veselý potvrdil i v Ostravě svoji formu, a tak se mohl zvěčnit Americká raketa. Justin Gatlin zapózoval po vítězné stovce, kterou Slavnostní zahájení. V Ostravě se objevila i atletická legenda Roman
společně s Janem Železným (vpravo) a hokejistou Jakubem Voráčkem. zaběhl v nejlepším letošním čase 9,86.
Šebrle (vpravo), který zdravil diváky s Ashtonem Eatonem (vlevo).

INZERCE

D+V Investing s. r. o.
Partyzánská 3, Prostìjov

Tel.: 582 330 058, 777 898 324,

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

Prodej bytů Havlíčkova ulice,
Prostějov


Nabízíme k prodeji:
- Byt 3+1, 100 m2,
- Byt 3+1, 107 m2

Cena 2.690.000,Cena 2.878.000,-

vlastní kotel na vytápění a TUV,
možnost klientských změn.
Prodej nově budovaných podkrovních
bytů Havlíčkova ulice

Královská disciplína. Vrcholem třiapadesátého ročníku byla stovka mužů, kterou při neúčasti jamajské superstar Bolta vyhrál
favorizovaný Justin Gatlin před svým krajanem Rodgersem a Collinsem ze Svatého Kryštofa a Nevise. Foto: www.zlatatretra.cz

Výsledky 53. ročníku
Zlaté tretry
MUŽI
100 m: 1. Gatlin 9,86 - nejlepší světový výkon roku,
2. Rodgers (oba USA) 10,08, 3. Collins (Sv. Kryštof
a Nevis) 10,12, ...8. Veleba (ČR) 10,39.
400 m: 1. Merritt (USA) 44,16, 2. Makwala (Bostw.)
44,83, 3. Rooney (Brit.) 45,03.
1000 m: 1. Özbilen (Tur.) 2:15,08 - nejlepší světový
výkon roku, 2. Bosse (Fr.) 2:15,31, 3. Riseley (Austr.) 2:16,09, ...5. Holuša (ČR) 2:16,79.
3000 m: 1. Ndiku (Keňa) 7:31,66 - nejlepší světový výkon roku, 2. Kejelcha (Et.) 7:36,28, 3. Willis
(N. Zél.) 7:36,91.
110 m př. (-0,8): 1. Parchment (Jam.) 13,18, 2. Martinot-Lagarde (Fr.) 13,28, 3. Sie Wen-ťün (Čína) 13,37.
400 m př.: 1. Flannery (Brit.) 48,80, 2. Mägi (Est.)
48,87, 3. Eaton (USA) 48,94, ...6. Brož (ČR) 51,09.
Výška: 1. Bondarenko (Ukr.) 233, 2. Mástoras (Řec.)
230, 3. Procenko (Ukr.) 226, ...8. Bába (ČR) 222.
Tyč: 1. Lavillenie (Fr.) 583, 2. Braz 573, 3. Dutra
(oba Braz.) a Kudlička (ČR) oba 563.
Koule: 1. Majewski (Pol.) 20,90, 2. Marcell 20,74,
3. Staněk 20,58, 4. Prášil (všichni ČR) 20,50.
Oštěp: 1. Veselý (ČR) 87,38, 2. Sirmais (Lot.) 86,61,
3. Tarabin (Rus.) 85,92, ... 5. Frydrych 81,42, 7. Vadlejch (oba ČR) 78,22.
ŽENY
200 m: 1. Felixová (USA) 22,75, 2. Williamsová
(Brit.) 22,79, 3. Soumaréová (Fr.) 22,85, ...6. Slaninová (ČR) 24,32.
800 m: 1. Nanyondová (Ug.) 1:59,27, 2. Arzamasovová (Běl.) 1:59,65, 3. Beckwithová (USA) 1:59,77,
4. Masná (ČR) 1:59,93.
2000 m: 1. G. Dibabaová 5:27,50 - nejlepší světový
výkon roku, 2. Teferiová 5:34,27, 3. Feyneová (všechny Et.) 5:39,96, ...5. Mäki (ČR) 5:42,71 - český rekord.
20.000 m: 1. Kimutaiová (Keňa) 1:08:32,20 nejlepší světový výkon roku, 2. Tsegaová (Et.)
1:09:07,14, 3. Mombiová (Keňa) 1:09:24,78.
400 m překážek: 1. Wilsonová 55,22, 2. Traceyová
(obě Jam.) 55,43, 3. Adekoyaová (Bahr.) 55,49, ...5.
Rosolová (ČR) 55,76.
3000 m př.: 1. Hyvinová (Keňa) 9:22,58, 2. Alámíová (Mar.) 9:23,27, 3. Adamuová (Et.) 9:27,29.
Trojskok: 1. Li Jen-mej (Čína) 14,03, 2. Costaová
(Portug.) 13,98, 3. Gierischová (Něm.) 13,95, ...6.
Májková (ČR) 13,56.
Oštěp: 1. Ratejová (Slovin.) 64,45, 2. Jelačová (Srb.)
60,16, 3. Molitorová (Něm.) 58,68, 4. Šedivá (ČR)
55,16.

Zázrak v koulařském sektoru
jako požehnání,“ prohlásil
český koulař. „Ale do konce
života se musím hlídat a koleno cvičit,“ dodal. Klání vyhrál
ý Polák Tomasz
favorizovaný
wski
ws
ki.
Majewski.

jak viděl
zlatou tretru
miroslav černošek...
m

„Byl to jeden z nejúspěšnějších
ročníků Zlaté tretry, které jsem
zažil. Především díky úžasné
vazbě mezi diváky a atlety. Atmosféra na Městském stadionu
ve Vítkovicích byla opravdu jedinečná. Odpovídaly tomu rovněž dosažené výkony. Ze všech
stran jsem slyšel jenom chválu,
což nás pochopitelně těší. Všichni významní hosté a reklamní
partneři byli spokojení, což je
dobrá zpráva. Opět se potvrdilo,
že špičkovou atletiku Ostrava
miluje a vyprodané tribuny jsou
nejlepším důkazem. Letošní ročník Zlaté tretry nádherně gradoval. Skvělá byla čtyřstovka
LaShawna Merritta. Pak přišlo
vynikající představení oštěpaře
Vítězslava Veselého, jehož série
měla světové parametry. Všechno vyvrcholilo stovkou Justina
Gatlina. Nejlepší světový výkon
roku na závěr - víc si Zlatá tretra
nemohla přát. Jsem spokojený
a šťastný, že se vše tak dobře
povedlo.“

Jste na
stejné vlně?
Osvěžte se na...
www.
vecernikpv
.cz

inzerce

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

Děkujeme
17.
6. 2014 OSTRAVA -M VÍTKOVICE
ĚSTSKÝ STADION
všem
partnerům
předpro
gram od 13:30 hodin, hlavní program od 17:30 hodin
EDUHYQiYDULDQWD]iNODGQt
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UZÁVĚRKA Bedihošť Cupu POSUNUTA, ceny se nemění
Rozlosování hledejte na www.vecernikpv.cz

Hrubčice, Prostějov/jim - Jedna tisíce, třetí tým dva tisíce a čtvrtý
ku čtyřem. Přibližně takovou tým jeden tisíc korun,“ ubezpečil
pravděpodobnost mají v sou- člen hlavní pořadatelské dvojice
časnosti přihlášené týmy, že na Jiří Kresta.
letošním Bedihošť Cupu dosáh- I vzhledem k necelé dvacítce mannou na finanční odměnu. Mezi čaftů tak organizátoři posunuli
čtyři nejúspěšnější družstva termín uzávěrky přihlášek až na
šestého ročníku turnaje v malé polovinu tohoto týdne, samotný
kopané rozdělí jeho organizátoři turnaj se pak uskuteční již o nadhned patnáct tisíc korun, k tomu cházejícím víkendu. „Pokud se ani
se navíc mohou těšit na poháry tak nepřihlásí více než dvacet týmů,
i věcné ceny.
odehrajeme celý turnaj během soA šance je opravdu veliká, vždyť boty a vše zakončí večerní taneční
aktuálně je přihlášeno sedmnáct zábava,“ upozornil Kresta na zvažocelků, navíc účast hned dvou z nich vanou změnu. Aktuální informace
není zcela jistá. „I přes nižší počet najdete bezprostředně po jejich
mančaftů se ale nic nemění na fi- oznámení na internetových stránnančním ohodnocení ani dalších kách www.vecernikpv.cz, kde
cenách, stále platí, že vítěz bere bude od čtvrtku k dispozici také
osm tisíc, poražený finalista čtyři rozlosování.

Oblíbené klání se netradičně uskuteční již před začátkem letních
prázdnin a sobotní večer zpestří již
zmíněná taneční zábava se skupinou Arest. Exkluzivním mediálním partnerem dvoudenní akce
je PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
V uplynulém týdnu se na Bedihošť
Cup, jenž se již tradičně uskuteční
na travnatém hřišti v Hrubčicích,
přihlásili FC PV I, FC Ladzimil
Čehovice a FC Kulatá. Doplnili
tak známou čtrnáctku, kterou tvoří
FC Anděl „A“, FC Anděl „B“, AC
Roma „A“, Sokol Bedihošť, TJ
Biskupice, Clewer, Tým Hokejistů,
ZŠ Palacká, FC Ladzimil Čehovice, Mačkal stav, Squadra Drago,
Relax Prostějov, PV Večerník, Mexičani Čelčice. Kapacita turnaje

činí šestatřicet mužstev, takže případní zájemci stále mají možnost
zapojit se.
Organizátoři počítají s tím, že by
při naplnění kapacity rozdělili družstva do šesti šestičlenných skupin,
z nichž by dále prošly rovné dvě
třetiny, tedy vždy čtyři nejlepší.
Finální verze herního systému ale
vyplyne až podle konečného počtu
účastníků.
„Nabídnout můžeme 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,“

Počet účastníků Haná Cupu vzrostl o polovinu

Krumsín/jim - Již téměř z padesáti procent se podařilo organizátorům Krumsínského Haná
Cupu 2014 zaplnit startovní listinu osmnáctého ročníku populárního turnaje v malé kopané.
Toto klání je letos oproti předešlé zvyklosti pouze dvoudenní
a na hřišti fotbalového oddílu TJ
Krumsín se uskuteční v sobotu
5. a v neděli 6. července, záštitu
opět převzala senátorka Božena
Sekaninová a mediálním partnerem zůstává PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
V uplynulém týdnu dorazilo
na účet zaplacené startovné od
šestice FC Dream Team, Jiřina
Prostějov, GD Sportswear, BVD-Banda vylízaných debilů, TJ
Mouřínov a FC Hluchov, díky
čemuž se počet přihlášených
mužstev rozrostl z původní dvanáctky na současnou osmnáctku.
Mezi jisté účastníky turnaje dále

patří obhájce loňského titulu Brodek u Prostějova, „B“-tým Brodku, SK FOSP Řešetova Lhota,
MK Prostějovičky, dvojnásobný
vítěz AC VYPRAHLO Konice,
SK Kobra Kobeřice, FC Hlučín,
2MAX, Torpedo Prostějov, MK
Medvědi Prostějov a FC Pivo. Ti
se stihli zaregistrovat již v předchozích týdnech.
Představí se tak vítězové hned
osmi z dosavadních sedmnácti
ročníků, po redukci ze šedesáti
družstev na čtyřicet je ale stále
k dispozici dostatek volných míst.
Hrát se bude na travnatých hřištích
a známá už je sestava rozhodčích.
Konkrétně se jedná o desítku Petr
Dokoupil, Michal Jelínek, David
Kopecký, Kamil Krutovský, Pavel Majer, Jaroslav Milar, Petr
Motal, Radek Motal, Jaroslav
Procházka, Dušan Vachutka.
Při naplnění kapacity se čtyři desítky týmů rozdělí do osmi pětičlen-

ných skupin, z nichž 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 letošní upgrade ocenění.
Došlo i ke změně kapely, na sobotní večerní zábavě zahraje skupina
R.I.B, která tak nahradí dosavadní
kapelu Arest.
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.
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 tisíc 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 Martin Ošťádal.

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.
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.

Aktuální
informace
hledejte na

www.
vecernikpv.cz

Mexico Cup bude již poosmé
Víceměřice, Prostějov/jim – Pět až šest týmů si
i o letošních prázdninách dá dostaveníčko ve
víceměřickém areálu Domovau rybníka a na tamějším hřišti se zúčastní tradičního turnaje MEXICO CUP 2014. Ten se letos uskuteční v sobotu
12. července od 8.00 hodin.
Vítězství z loňského roku obhajují Doloplazy, člen
organizačního týmu Vladimír Fialka také potvrdil,
že v pořadí osmého ročníku se zúčastní rovněž stří-

brné Dřevnovice, domácí SK Mexiko Víceměřice,
jež loni dosáhlo na třetí místo, dále Prostějovičky
a Přerov.
„Oslovili jsme i šestý tým a čekáme, jak se rozhodne.
Těšit se můžete na srandamače v pohodové domácí
atmosféře. Občerstvení je zajištěno, pracujeme i na
doplňkovém programu,“ prozradil Fialka a dodal, že
se uvažuje i o utkání žáčků proti děvčatům či duelu
s obyvateli Domova u rybníka.

Do Vícova zavítají slovenské sportovní i kulturní hvězdy

gažmá v Middlesbrough se stal
historicky prvním Slovákem
v anglické Premier League.
Do Vícova by dále měli dorazit
také choreograf a režisér Ján Ďurovčík, jenž se podílel na muzikálech Robin Hood a Pomáda, člen
skupiny Tublatanka Juraj Topor,
humorista a imitátor Rasťo Piško,
dabér Rasťo Sokol, herec známý
ze seriálů Panelák či Vyprávěk
René Štúr či jeho kolegové Pavol
Topolský s Ivanem Vojtkem.
Na fotbalovém trávníku budou
moci diváci obdivovat rovněž umění Ivana Jakeše, který
v loňském ročníku slavné Rallye
Dakar obsadil konečné čtvrté
místo mezi motocyklisty, jeho
spoluhráči budou rovněž výhradní slovenský dabér Nicolase Cage
Marek Majeský či finalista první
řady soutěže Slovensko hľadá
Superstar Samuel Tomeček.
Vedle exhibičního fotbalového
utkání chybět nebude ani bohaté
občerstvení ve vícovské hospodě
U Veterána, k dispozici je návštěvníkům rovněž minigolf a dětské
hřiště, na osmou hodinu večer je
připraveno hudební vystoupení.
Mediálním partnerem akce je
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Vícov, Prostějov/jim - Rok po
památném utkání Old Boys
Vícov s československými fotbalovými internacionály se mají fanoušci opět na co těšit.
V polovině července totiž do
sportovního areálu TJ Sokol
Vícov zavítají Menšíkova jedenáctka i mužstvo futbalových
zázrakov MUFUZA.
„V sobotu dvanáctého července
dojde nejprve hodinu po poledni
na tradiční derby Vícov versus
Ptení, o dvě hodiny později se
pak po představení mužstev na
dvakrát padesát minut utkáme
první poločas s Menšíkovou jedenáctkou, ve druhém s Mufuzou,“
odtajnil detaily hlavní organizátor
celé akce František Vlach.
Slovenské družstvo se může
pochlubit celou řadou známých
jmen, jen namátkou má na soupisce dvojnásobného mistra se
Spartou Praha i dvojnásobného
vítěze Českého poháru Rastislava Michalíka, jenž se v Lize
mistrů trefil mimo jiné do sítě
Realu Madrid, či někdejšího
československého reprezentanta
Vladimíra Kindera, který oblékal dresy Slovanu Bratislava,
Drnovic či Petržalky a díky an-

HANÁCKÁ KOPAČKA opět s puncem mezinárodní:

přihlášeno je již čtrnáct ženských týmů!
Kostelec na Hané/red - Zájem
nad očekávání! Třetí ročník
letního mezinárodního ženského turnaje Hanácká kopačka, který pořádá oddíl FC
Kostelec na Hané, registruje
nebývalý zájem ze strany
účastníků. Do startu prvního
zápasu zbývá více než měsíc

a již teď je jisté, že bude překonán účastnický rekord!
„Zájmem o start na našem
turnaji jsem mile překvapen.
V předchozích dvou letech se
startovní listina plnila velmi
pomalu. Tentokrát byly reakce
prakticky okamžité po rozeslání pozvánek,“ informuje ředi-

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém zasedání dne 17. června 2014 rozhodla:
1. Odehráno:
II. třída 30. kolo bez závad, III. třída 30. kolo bez závad, IV. třída
22. kolo bez závad.
Dorost 6. kolo nástavba bez závad. Starší žáci 24. kolo bez závad, 19. kolo TJ Sokol Plumlov– TJ Haná Nezamyslice 3:4,
23. kolo TJ Haná PV– FC Kralice na Hané 6:0. Mladší žáci
22. kolo bez závad, k utkání Jiskra Brodek u Konice – Sokol
Určice se nedostavil hlavní rozhodčí Hubený Lukáš. Mladší
přípravka turnaj 15.6.2014 Němčice nad Hanou bez závad,
1.SK A – Sokol Konice 12:1, 1.SK B – Sokol Konice 9:2,
1.SK A – FC Kostelec na Hané 14:2, 1.SK B – FC Kostelec
na Hané 12:4.

2.Kontumace:
Utkání starších přípravek FC Kostelec na Hané – Sokol Konice se z důvodu nedostavení se mužstva FC Kostelec k zápasu
v turnaji ve Smržicích kontumuje výsledkem 3:0 a 3 body ve
prospěch Sokola Konice.
3. Pokuty:
STK nařizuje uhradit klubu FC Kostelec na Hané 100 korun
dle článku 23 odst. 9 částku. Dorost Sokola v Pivíně doložil potřebné doklady, na jejich základě se od pokuty upouští.
4.Různé:
Losovací aktiv OFS Prostějov pro SR 2014/2015 se uskuteční ve středu 2.7.2014 v 16.00. Místo konání ve Smržicích

restaurace U Hřiště. STK přijala přihlášky do soutěží OFS pro
ročník 2014/2015. Příští zasedání STK se bude konat v pondělí
30.6.2014 ve 14.00.
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, odsouhlasil Roman Minx,
garant STK

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

tel turnaje Zdeněk Vysloužil.
Organizátoři se rozhodli, že
v letošním ročníku bude počet
účastníků limitován maximálně
číslovkou osmnáct. „První rok
bylo deset, loni dvanáct, letos
bychom si troufli na osmnáct
týmů,“ potvrdil Stanislav Píchal, předseda pořádajícího FC.
Novinkou letošního ročníku
bude změna rozměrů branek.
Místo házenkářských, se tentokrát budou holky trefovat do
větších, určených pro přípravky
a žáky. „Máme k dispozici tři
sady branek o rozměrech dvakrát
pět metrů. Přizpůsobíme tomu
samozřejmě i rozměry hřiště,
které bude širší než v minulosti.
Odpadne nám tak jedna starost
s půjčováním, i když s krumsínskými kamarády nebyl v tomto
ohledu žádný problém,“ vysvětluje důvody Standa Píchal.
„Ohledně reakce týmů není také
potíž. Už v průběhu loňského
turnaje jsem se všech účastníků

na tuto možnost ptal a nikdo se
nevyjádřil proti. Alespoň bude
padat více branek,“ usmál se
Zdeněk Vysloužil.
Turnaj se koná o víkendu 19.
a 20. července a ve startovní
listině zatím figurují následující týmy: Horní Heršpice
A+B, Komety Brno, Jablonec n./N., Kotouč Štramberk,
TJ Sokol Mostkovice, FC Kostelec n. H., DFK Mnichovo
Hradiště, FK Jehnědí, SK Zámrsk, FK Nové Sady, TJ Valašské Meziříčí, MFK Michalovce
a UJO TEAM.
„Výše zmíněná družstva se už
závazně přihlásila. Zbývají tak
už jen čtyři volná místečka,
a jsem přesvědčen, že budou
v nejbližších dnech obsazena.
Předběžný zájem registrujeme
například ze slovenské Myjavy, v kontaktu jsme i s několika
výběry z jihu Moravy,“ uzavírá
prvotní informaci o Hanácké
kopačce Zdeněk Vysloužil.
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Finále Regions´ Cupu v Kroměříži mělo i regionální podtext a zastoupení na lavičce i na hřišti

TRNEČKŮV VÝBĚR OLOMOUCKÉHO KFS ZRADILY AŽ PENALTY
Škoda... Do Srbska tak pojedou fotbalisté z jižní Moravy

Na kroměřížském stadionu se
BYLI JSME N

vve středu v podvečer rozhodlo
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Evropy krajů Regions´ Cup 2014-2015. Po vcelku
poklidném průběhu přišla dramatická koncovka,
v níž výběr Olomouckého KFS, vedený z lavičky
prostějovským koučem Karlem Trnečkou, srovnal v nastavení na konečných 1:1. V následném
penaltovém rozstřelu první tři exekutoři selhali,
což stanovilo konečné skóre 4:3 ve prospěch
Jihomoravanů. Ti se tak mohou chystat na kvalifikační turnaj koncem září v Srbsku, zatímco triu vyslanců divizních Určic, z něhož dva hráči nastoupili
do hry v průběhu utkání, zůstaly oči pro pláč...
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i známé osobnosti českého
fotbalu jako například legendární trenéři Uličný a Jarůšek nebo útočník Švancara.
V základní sestavě podle zápisu domácího Olomouckého
KFS dal trenér Karel Trnečka důvěru čtyřem svěřencům
z Nových Sadů, z divizní
Mohelnice nastoupili Fišara
a Lukáš Hapal, syn bývalého
vynikajícího fotbalisty a trenéra Pavla Hapala, či útočník
Kušner z Hranic. Z určické
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váky zaujalo Hornichovo sólo,
leč bez potřebného efektu. Až
v 67. minutě si připravil balón
k exekuci přímého kopu Švarc
a parádní střelou přes zeď
k tyči otevřel skóre zápasu.
lomouckým slouží ke
cti, že zápas nevzdali
a přes nepříznivý stav se snažili
o aktivní hru směrem dopředu.
Zejména v poslední desetiminutovce se reprezentanti středu
Moravy nadechli k velkému
náporu ve snaze o vyrovnání.
Určický zástupce Svozil pálil devět minut před závěrem

O

Karel TRNEČKA - Olomoucký KFS:

Ceremoniál. Také poražený finalista Region´s Cupu obdržel pamětní medaile, kterou právě po M.
Svozilovi očekává Dominik Bokůvka z Určic (na snímku zcela vpravo).
Foto: Tomáš Kaláb
do branky syn slavného otce a vyhlášenému exekutorovi peLukáš Hapal! Radost olo- nalt z Velkých Losin Linetovi,
mouckých z vyrovnání na po- oba ale v rozhodující chvíli zaslední chvíli byla nelíčená.
ozhodnout tedy musely penalty. „Na tuto herní variantu jsme se také připravovali,
v tréninku třináct ze čtrnácti
střelců proměnilo. V reálu ale samozřejmě pracují nervy,“ poznamenal po zápase k této fázi utkání
trenér Trnečka. Na úvod dal
důvěru svému svěřenci Vackovi

váhali. A jelikož u Jihomoravanů
selhal pouze kapitán Fiala, bylo
o vítězi rozhodnuto.

R

FINÁLE REGIONS´ CUPU

výběr Olomouckého KFS:
střídání: 56. Hornich za Hlaváčka, 64. Svozil za Fišaru,
71. Hochman za Kaďorka, 77. Škoda za Dvořáka

NA PENALTY 3:4

trenér:
KAREL TRNEČKA
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Šplíchal
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nad břevno,
Linetův přímý kop vyrážel Juran na roh.
Už v nastaveném
Koudelka
čase se do otevřené obrany domácích
pustili dva hráči hostí,
z nichž Trtílek mohl definitivně rozhodnout, míčč
z jeho kopačky se ale něžněě
otřel o pravou tyč Benčíkovy
branky. A tak zákonitě udeřilo
na druhé straně - centr zleva
prodloužil Kušner na zadní
tyč, kde míč hlavou uklidil

 15. Dvořákova střela poprvé významněji zneklidnila brankáře jihomoravského výběru Jurana, byť se mezi tři tyče nakonec nevešla
 24. další šance „Olomoučanů“. Kaďorek si našel dobrou pozici na hranici velkého vápna, jeho střela těsně minula tyč Juranovy branky
 32. „Hosté“ z jižní Moravy se více zviditelnili až po půlhodině hry, kdy
zleva pálil Koudela, brankář týmu pod hlavičkou Olomouckého KFS
Benčík ale vyrazil míč na roh.
 43. A jsou to znovu svěřenci trenéra Trnečky, kdo mohou jít do vedení.
Kaďorkovu střelu po rohovém kopu tečoval Hlaváček těsně vedle
 59. Kušnerův ekvilibristický pokus o nůžky, Juran pohotově vyrazil
na roh
67. JIŽNÍ MORAVA JDE DO VEDENÍ. Z ojedinělé šance výběru
Jihomoravského KFS zahřmělo. Švarc trefil míč z ideální vzdálenosti přímého kopu přesně k levé tyči Benčíkovy branky – 0:1
 81. Určický zástupce Svozil pálil v dobré pozici nad břevno
 90.(+1) Trtílek v situaci dva na jednoho usměrnil přihrávku pouze vedle
pravé tyče
90.(+2) A KONEČNĚ GÓL! Kušnerem prodloužený centr usměrnil
hlavou za Juranova záda hráč slavného jména Hapal – 1:1
zaznamenal Tomáš Kaláb

Urbančok

Žoček
Paul
P
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Omelchenko

Švarc
Juran

Fiala

výběr Jihomoravského KFS:

35. Vrána za Vítámváse, 55. Lang
za Urbančoka, 64. Trtílek za Omelchenka,
77. Selinger za Koudelku, 87. Masařík za Jeřábka
trenér: STANISLAV SCHWARZ

DOKONALÝ POČIN
LLUKÁŠ
U
HAPAL
AL

OLOMOUCKÝ KFS
V srpnu dvaadvacetiletý syn bouřliváka Pavla
Hapala vyrostl v posledním půlroce, který odehrál za divizní Mohelnici pod vedením trenéra
Aleksijeviče, v šestigólového střelce. V tamním
klubu vytvořil skvělé střelecké duo s Davidem
Hornichem, kterého si nemohl nevšimnout kouč
olomouckého krajského výběru Karel Trnečka.
Právě dva góly v posledním utkání v Šumperku
mu zajistily nominaci do základní sestavy ve finále Poháru regionů. A prokázal dobrý čich na
góly a v posledním možném okamžiku dal Olomouckým ještě naději pro penaltový rozstřel.
Opravdu slušný počin!

Stanislav SCHWARZ – Jihomoravský KFS:

„Bylo to utkání dvou poločasů, kdy v prvním si olomoucký výběr vytvořil hodně standardních situací, ale naše dobře hrající
obrana je s úspěchem řešila. Ve druhém poločase jsme zlepšili
pohyb, byli jsme více na míči a hru opticky vyrovnali. Po přímém kopu jsme se ujali vedení zásluhou Romana Švarce. Bohužel jsme v nastaveném čase inkasovali vyrovnávací branku.
V penaltovém rozstřelu nás pak podržel brankař Juran. S postupem panuje pochopitelně spokojenost, do Srbska se těšíme.“

MARTIN SVOZIL: „Škoda

šancí v prvním poločase...“
Kroměříž - Jeden ze tří nominovaných zástupců z prostějovského regionu, určický
playmaker Martin Svozil (na
snímku), střídal po hodině hry
a prezentoval se dvěma více
čí méně nepřesnými střelami.
Spolu s jeho kmenovými spoluhráči Hochmanem a Bokůvkou, který nenastoupil vůbec,
doplatili všichni na nevydařený
konec sezóny mateřského klubu, odrážející se samozřejmě
v poklesu aktuální formy každého jednotlivce.
Tomáš Kaláb

Vítámvás
Ví
Vít
V
íttá
Jeřábek

„Soupeř disponoval kvalitou prokázanou v semifinále proti
Královéhradeckému KFS, takže jsme nastupovali se zdravým
respektem. Herně jsme ale byli podle mého názoru lepší, zvlášť
v první půli jsme si vytvářeli standardní situace, na které jsme
měli typy hráčů s výškovou převahou. Bohužel se nám nepodařilo žádnou proměnit. Soupeř hrozil hlavně z brejků. Po přestávce se hra vyrovnala a padly oba góly. Pokutové kopy jsou
jako vždy loterie, která se nám bohužel nevyvedla. Kluky to
samozřejmě mrzelo, ale chybělo nám v některých momentech
víc důrazu a snad i štěstí. Postrádal jsem útočníka Režného,
který dal v semifinále dva góly a je rychlostní typ, Kušner je
spíš soubojový hráč, určitě nezklamal, ale do vyložené šance
se nedostal. Poděkoval jsem hráčům, realizačnímu týmu i vedení svazu, které nám vytvořilo pro tréninky výborné podmínky, kluci dostali na památku trička. Celkově utkání mělo nejen
herní, ale i společenskou úroveň. Litovat se snad dá jen malé
návštěvnosti...“

Jak jste viděl toto nezvyklé, ale zajímavé střetnutí?
„Moc jsem toho nenahrál, asi
nejsem ten nejpovolanější k hodnocení zápasu...(úsměv) Je to samozřejmě škoda, kluci si za první
poločas zasloužili vyhrát, měli tam
několik slibných příležitostí před
soupeřovou brankou, v poločase
jsme určitě měli vést!“
Jenže se tak nedělo, naopak jste ve druhé půli
prohrávali a honili remízu...
„A nakonec vyrovnali! Po euforii nastala penaltová loterie, jejíž

Foto: Josef Popelka
výsledek je dopředu vždy nejistý,
i když jsme i na tuto variantu byli
dobře připraveni. Prohra v takovém případě mrzí dvojnásob.“
Jak celkově hodnotíte
toto vystoupení?
„Každopádně to byla zajímavá
zkušenost, hráli jsme dohromady
s klukama, se kterými se potkáváme coby soupeři, takže jsme měli
možnost navázat i nové osobní
kontakty. Zvlášť pro mladé hráče
to bylo přínosné. Tenhle pohár
je na programu každé dva roky,
takže příště se mohou s větším
úspěchem poprat o postup do mezinárodní fáze.“

PRVNÍ SÉRIE:
Vacek zkusil pravou stranu, Juran kapitán Fiala s obdivuhodnou
ji vystihl a míč vyrazil;
přesností trefil levou tyč
DRUHÁ SÉRIE:
losinský penaltový specialista Li- exekutor přímého kopu Švarc
net si dal delší rozběh a balón pro- chladnokrevně zamířil k tyči
letěl vysoko nad břevnem;
a protrhl smůlu střelců - 0:1
TŘETÍ SÉRIE:
Hornich rovněž volil jistotu k tyči Lang zamířil nahoru k tyči, Benčík
- 1:1;
byl bez šance - 1:2
ČTVRTÁ SÉRIE:
kapitán Navrátil jistou střelou Koudelkovi Benčík uhodl stranu
k tyči vyrovnal - 2:2;
a sáhl si na balón, ten ale stejně
skončil v síti - 2:3
PÁTÁ SÉRIE:
hrdina posledních okamžiků Ha- Vrána měl na kopačce rozhodnutí
pal oklamal Jurana a zamířil do- a nekompromisní střelou k tyči
ukončil zápas - 3:4
prostřed branky – 3:3;

Fotbal
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TABULKY

KONEČNÉ
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II. třída

Moravskoslezská fotbalová liga

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

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

12.
13.
14.
15.
16.

FK Mikulovice
FC Fastav Zlín B
SK Hanácká Slavia Kroměříž
MSK Břeclav
FC Žďas Žďár n.Sázavou

Z
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

+/V R P
S
B
18 8 4 48:21 62 (20)
17 6 7 57:31 57 (13)
15 6 9 53:41 51 (6)
14 6 10 44:34 48 (5)
13 9 8 44:35 48 (2)
12 9 9 29:28 45 (2)
12 9 9 40:39 45 (-1)
9 11 10 31:32 38 (-1)
10 8 12 39:38 38 (-5)
10 8 12 39:35 38 (-7)
10 6 14 33:42 36 (-7)
9 7 14 33:53 34 (-8)
8 10 12 39:49 34 (-10)
8 9 13 42:38 33 (-12)
7 7 16 25:46 28 (-18)
6 5 19 31:65 23 -22

Divize - skupina E

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

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

12.
13.
14.
15.
16.

1.FC Viktorie Přerov
SK Hranice
Valašské Meziříčí
MFK OKD Karviná B
FK SAN-JV Šumperk

Z
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

+/V R P
S
B
15 8 7 60:38 53 (20)
15 6 9 53:44 51 (13)
14 7 9 43:38 49 (6)
14 6 10 59:45 48 (5)
13 9 8 37:26 48 (2)
14 2 14 47:57 44 (2)
11 10 9 47:36 43 (-1)
12 6 12 44:50 42 (-1)
12 5 13 41:50 41 (-5)
10 8 12 36:41 38 (-7)
9 10 11 46:39 37 (-7)
10 7 13 42:45 37 (-8)
10 7 13 36:42 37 (-10)
11 3 16 50:59 36 (-12)
10 5 15 42:50 35 (-18)
5 11 14 33:56 26 -19

Mužstvo
FK Kozlovice
FK Nové Sady
TJ Sokol Lázně Velké Losiny
1.HFK Olomouc „B“
FK Šternberk
FK Slavoj Kojetín-Koválovice
TJ Tatran Litovel
FC Želatovice
TJ Medlov
Sokol Konice
FC Hněvotín

12.
13.
14.
15.

FC Kralice na Hané
FK Troubky
FC Dolany
TJ Sokol Ústí

Z
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

V
22
19
14
14
12
11
11
11
10
9
9
8
8
7
4

R
4
6
6
5
7
7
4
4
6
6
4

6
4
4
9

P
2
3
8
9
9
10
13
13
12
13
15
14
16
17
15

S
73:24
74:33
65:47
53:38
54:42
43:40
39:56
49:56
50:55
42:57
49:52
48:56
42:82
48:65
36:62

B
70
63
48
47
43
40
37
37
36
33
31
30
28
25
21

+/(28)
(21)
(6)
(5)
(1)
(-2)
(-5)
(-5)
(-6)
(-9)
(-11)
(-12)
(-14)
(-17)
(-21)

I.A třída skupina „B“

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

Mužstvo
TJ Sokol Klenovice na Hané
FKM Opatovice-Všechovice
TJ Sokol Bělotín
SK Náměšť na Hané
TJ Štěpánov
TJ Sokol Čechovice
FK Spartak Lipník nad Bečvou
SK Hranice „B“
FC Beňov
TJ Sokol Dub nad Moravou
SK Slatinice

12. FK Hlubočky

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
17
13
12
9
9
9
9
8
9
8
8
6

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

1

P
3
5
8
10
10
11
11
10
12
10
12
15

S
57:27
61:35
54:31
54:55
38:41
33:38
30:35
43:57
50:55
32:39
40:48
42:73

+/B
53 (20)
43 (10)
38 (5)
30 (-3)
30 (-3)
29 (-4)
29 (-4)
28 (-5)
28 (-5)
28 (-5)
26 (-7)
19 (-14)

I.B třída skupina „A“

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

Mužstvo
SK Lipová
TJ Sokol Mostkovice
Tatran Všechovice
TJ Sokol Vrchoslavice 1946
TJ Sokol Plumlov
TJ Sokol Radslavice
FK Slavoj Kojetín „B“
TJ Sokol v Pivíně
TJ Sokol Tovačov
TJ Sokol Horní Moštěnice
TJ FC Kostelec na Hané

12. FK Brodek u Přerova
13. FK Býškovice/Horní Újezd
14. TJ Haná Nezamyslice

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+/V R P
S
B
19 2 5 65:29 59 (20)
13 4 9 55:41 43 (4)
13 3 10 51:50 42 (3)
13 2 11 71:52 41 (2)
12 5 9 47:54 41 (2)
12 4 10 36:37 40 (1)
11 5 10 50:43 38 (-1)
11 4 11 50:48 37 (-2)
8 10 8 40:36 34 (-5)
11 1 14 39:49 34 (-5)
8 8 10 40:38 32 (-7)
9 4 13 51:49 31 (-8)
9 3 14 45:72 30 (-9)
4 3 19 32:74 15 (-24)

I.B třída skupina „B“

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

Mužstvo
TJ Maletín
TJ Sokol Slavonín
TJ Sokol Doloplazy
TJ Doubrava Haňovice
SK Velká Bystřice
TJ Sokol Velký Týnec
FC Hvozd
FC Dubicko
TJ Sokol Lesnice
TJ Sigma Lutín
TJ Sokol Babice u Šternberka

12. TJ SK Zvole
13. TJ Sokol Kožušany
14. SK Červenka

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
24
17
17
12
11
11
10
9
10
8
9
9
7
4

R
2
3
2
5
5
3
3
6
2
6
2

2
5
2

Uspělo i v MSFL třetí 1.SK Prostějov, dlouho příjemně překvapovaly Určice, pochvalu zaslouží také Konice

Prostějovsko - Fotbalový ročník 2013/2014 je již pár
dnů minulostí, tudíž nastává čas bilancování, hodnocení i sumáře tabulek a statistik. A jak už je tradičním zvykem, PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto partner kopané v celém regionu, vám přináší obsáhlý a podrobný
servis všeho podstatného, co se na zelených trávnících
během uplynulé sezóny událo. Jako první přichází na
řadu přehled kompletních tabulek s redakčním komentářem doplněným o postřehy některých koučů.
Jak dopadli regionální zástupci ve vyšších soutěžích?
Prostějovskému „eskáčku“ se opět podařilo atakovat nejvyšší pozice v Moravskoslezské fotbalové lize
(MSFL), Určice se úspěšně adaptovaly v divizní „E“
skupině, oba regionální zástupci se s předstihem zachránili v krajských soutěžích a od léta se mohou těšit
na třetího do party v podobě postupujících Klenovic na
Hané. S I.A třídou se na druhou stranu rozloučily dobrovolně sestupující Haná Prostějov a Konice „B“, které
bohužel ročník ani nedohrály. K Čechovicím se naopak připojuje postup slavící Lipová. A sestavu I.A třídy
Olomouckého KFS opouští ještě Nezamyslice, nováčky budou Jesenec, Protivanov a Otinoves.
Dvoustranu připravil Jiří Možný

MSFL:

1.SK na bronzovém
stupínku

Přebor O KFS

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

KLENOVICE SE ZAPSALY DO KRONIK, KONICE „B“ A HANÁ PROSTĚJOV VZDALY...

+/P
S
B
0 132:44 74 (35)
6 78:41 54 (15)
7 70:56 53 (14)
9 71:57 41 (2)
10 59:58 38 (-1)
12 52:65 36 (-3)
13 49:73 33 (-6)
11 49:60 33 (-6)
14 49:60 32 (-7)
12 57:49 30 (-9)
15 65:81 29 (-10)
15 46:60 29 (-10)
14 52:72 26 (-13)
20 46:99 14 (-25)

Bohatá na atraktivní soupeře byla
v tomto ročníku moravská část
třetí nejvyšší domácí soutěže.
1.SK Prostějov se mohl těšit nejen
na derby s Olomouc „B“ a duely
s dalšími rezervami prvoligových
klubů či Kroměříží, mimo ně se
na Hané představili rovněž hráči
1.HFK Olomouc a Opavy. Právě
ti si dokráčeli k prvnímu místu
a po roce se vracejí zpět do druhé
ligy.
Stejně tak se se soutěží loučí
i Žďár nad Sázavou, ten ovšem
z důvodu sestupu. Na pád to
dlouho vypadalo i v případě předposlední Břeclavi, ta se ale pravděpodobně udrží. Dopomohlo ji
k tomu nejen odstoupení Mikulovic, ale i fakt, že se téměř nikomu
diviznímu nechce výš.
Se svým vystoupením mohou
být kromě Opavy spokojeni
i v Prostějově, byť výkony 1.SK
byly jako na houpačce. Dokládá
to zejména jarní část, kdy po dvou
výhrách a dvou zápasech bez vítězství přišlo nejprve pět výher,
poté čtyři porážky a až na úplný
závěr vítězství 2:0 v Břeclavi.
„Eskáčko“ tak uhájilo pozici
v nejlepší trojce, na vítěznou
Opavu nakonec ztratilo jedenáct
a druhou Sigmu Olomouc „B“
šest bodů. Nečekaně vysoko skončil čtvrtý Hulín, šestým místem
překvapil i nováček z Třebíče.
„S konečným umístěním jsme
i přes veškeré neduhy spokojeni. Splnili jsme předsezónní cíl,
uhráli jsme postavení na medailových pozicích, podařilo se nám
zabudovat několik dalších mladých hráčů. Bohužel jsme se však
nevyhnuly výpadkům, které kalí
celkový pozitivní dojem,“ shrnul
uplynulý ročník František Jura,
trenér a generální sportovní manažer 1.SK Prostějov.

Divize „E“:

Výborný vstup,
slabý závěr
Do své první divizní sezony vtrhly
Určice jako divoká voda a soupeři se nestačily divit. Jízda začala
zdoláním „béčka“ Karviné a po
remíze v Mohelnici přišla drtivá
výhra nad Havířovem. Celý podzim tak vyšel na výbornou a rovněž jaro zahájili Určičtí navzdory
velké proměně kádru na jedničku. Určice vyhrály i v Havířově
a měly na dosah postup na první
pozici. Podařilo se jim bodovat
také ve Slavičíně a zdolat Dolní
Benešov i Šumperk, což ale byla
poslední radost. V posledních devíti utkáních již totiž výhra nepřišla, byly z toho jen dva nerozhodné výsledky.
V konečném pořadí tak určický Sokol spadl na desáté místo
jen tři body před patnáctou
Karvinou „B“. Nahoru může jít

Bezkonkurenční. Lipovští hráči neztratili na jaře ani bod, „A“ skupinu I.B třídy ovládli s náskokem šestnácti
bodů.
Foto: SK Lipová

Šampiony mužských soutěží OFS Prostějov se staly Jesenec, Skalka a Kladky

„ČTYŘKY“ ZŮSTÁVAJÍ, DO KRAJE MÍŘÍ TAKÉ OTINOVES

II. třída:

vítězný Sokol Lískovec, právo třináct jarních branek oproti pod- Hané se ale Čechovice osiření Nespokojenost zavládla až po Radovat se může Jesenec,
postoupit dostala i druhá Opa- zimním pětatřiceti.
v této soutěži bát nemusejí, do tan- jedenáctém místě i v Kostelci
Protivanov i Otinoves

va „B“, výš se ale nikomu příliš
nechce...
„Musíme být spokojeni, jedná se
o vyšší soutěž. Vedli jsme si velice slušně, před startem sezóny
bychom desáté místo brali. Tady
nejde budovat mužstvo dlouhodobě koncepčně, prakticky každý
půlrok vzniká nový tým,“ poukázal na hlavní starost, ale i trenérsky atraktivní práci kouč Určic
Evžen Kučera.

Krajský přebor:
Konické obrození,
kralický zmar

Po úvodních kolech tomu vůbec nic nenasvědčovalo, lepším z regionální dvojice se ale
v krajském přeboru stal Sokol
Konice. Po pomalejším rozjezdu
se mu podzim podařilo zakončit
mimo sestupová místa a následné odhlášení Zlatých Hor dodalo
mladíkům potřebný klid. Tým se
přitom musel vypořádat s odchody Bednáře, Schöna, Čižmara
Tomáše Řeháka, Kryla i gólmana Mühlhausera, které nahradili
převážně dorostenci, a zvládl to.
Družstvo dirigované zkušeným
Radkem Řehákem až nečekaně
úspěšně dobře vstoupilo do soutěže, když zdolalo Troubky, uhrálo
důležitý bod u nakonec sestupujícího Ústí a vyhrát nedovolilo ani
postupujícím Kozlovicím. Poté
přišla první porážka, ale následovaná hned dvěma výhrami, které
s velkým předstihem zajistily
záchranu. A díky pozdější bezbrankové remíze v Kralicích na
Hané a zvládnuté přestřelce se
Želatovicemi se chvíli zdálo, že
je možné pomýšlet i o umístění
v horní polovině tabulky. To se
sice nezdařilo, ale jen o čtyři body.
A desátá pozice je o dvě místa lepší než ta, na níž sezonu skončily
Kralice. „Panuje spokojenost. Po
nepovedeném podzimu jsme se
brzy zachránili, navíc mladí hráči
nezklamali a podávali dobré výkony. Plnili, co se řeklo, a neslo to
ovoce. Mnoho lidí nám nevěřilo,
ale bojovali jsme, udělali jsme
body a pak už to bylo v klidu,“
radoval se Radek Řehák.
Kralice na Hané zahájily jaro
smolnou porážkou s Kozlovicemi,
poté ale třikrát v řadě zvítězily –
v Hněvotíně, nad holickým „béčkem“ a nad Dolany – a úspěšně
atakovaly třetí příčku. Jenže výhra
nad rezervou třetiligového oddílu
se brzy změnila v kontumační porážku a od této chvíle již mužstvo
vedené Petrem Gottwaldem maximálně remizovalo. V závěrečných
osmi kolech získalo jen dva body
a v jarní bilanci byly horší jen
Ústí a Troubky, které získaly osm,
resp. pouhý jeden bod. „Chyběla
nám kvalita i kvantita a z umístění
jsem zklamán. Představoval jsem
si to trochu jinak, sestava se ale
hodně točila a měli jsme i velkou
smůlu v koncovce,“ upozornil
lodivod Gottwald na pouhých

Do divize postupují vítězné Koz- demu je doplní Lipová postupující na Hané, to byl právě jeden
lovice, dolů padají nejen odhláše- z I.B třídy.
z důvodů, proč u „áčka“ skončil
né Zlaté Hory, ale vinou sestupu
Petr Walter a nahradí ho Ivo
Šumperku i patnácté Ústí.
I.B třída, sk. „A“: Vykopal. V nesmírně vyrovnané
tabulce poslala Kostelec tak nízko
Triumf Lipové,
I.A třída:
bilance doma, jednadvacet bodů
pád Nezamyslic
značí až předposlední bilanci a zisk
Klenovice to dokázaly,
Potřetí za poslední čtyři roky jedenácti venkovních bodů už toho
Čechovice ne
se z vítězství v „A“ skupině I.B moc nezachránil.
V „A“ skupině druhé nejvyšší třídy a postup do vyšší soutěže A ještě hůře dopadly Nezakrajské soutěže nemělo Pro- radoval tým z Prostějovska. Na myslice... Zde byly karty rozstějovsko po přeřazení Konidány celkem jasně již po podzimu
ce „B“ žádného svého „koně“ předchozí úspěchy Konice „B“
a jaro zázrak nepřineslo. Dvanáctý
a
Hané
Prostějov
se
podařilo
mezi kluby, přesto ale zcela bez
zastoupení nebylo. O vítězství a navázat Lipové a zejména díky bod sice přišel po domácí remíze
právo postupu do krajského přebo- neuvěřitelné jarní jízdě bylo již s Pivínem 0:0, další tři ale přišly
ru usilovaly až do posledního kola několik kol před koncem roz- až po čtyřech porážkách v řadě.
Štíty koučované trenérem Otinovsi hodnuto. Tým Pavla Růžičky A ve zbývajících pěti střetnutích
Tomášem Hrdlovičem, který se prošel v tomto kalendářním roce už nepřišel ani jeden bodový zisk.
ale nakonec dvou postupů během vítězně všemi jedenácti překáž- Hráči dopláceli na zahazovaní tujednoho ročníku nedočkal. Dlou- kami a tabulku ovládl s náskokem tovek a nepomohl jim ani návrat
ho vše vypadalo příznivě a rodiště
Drahomíra Crhana, jenž v závěru
olympijského vítěze Aleše Valenty plných šestnácti bodů. Jarní bihájilo svůj náskok, závěr sezony se lance včetně drtivého skóre 36:8 na lavičce nahradil Marka Pavelku.
ale nepovedl. Štíty čtyřikrát v řadě nemá za poslední roky v „A“ sku- „Uvidíme, jak se nám bude dařit
prohrály venku a těsný výsledek pině obdoby a lze se tak jen těšit, v okresu. Chceme zastavit pokles
2:3 v Leštině z předposledního jak se tomuto výběru povede i ve a hrát v klidu uprostřed. Nemáme
ambice na postup, stoprocentně
kola znamenal, že tým nevyužil vyšší krajské soutěži.
porážky Mohelnice „B“ v Jesení- Díky povedené jarní části a celo- dostanou příležitost mladí kluci,“
ku a na první místo se už nevrátil. sezónně výtečné bilanci v do- předpokládá Crhan.
Právě rezerva divizního celku tak mácím prostředí se na druhé
může mířit do přeboru. Naopak
I.B třída, sk. „B“:
dolů míří poslední Šumvald, jenž místo vyšvihly Mostkovice,
ačkoliv
zimu
trávily
až
na
sedmé
Bezkonkurenční Maletín,
se se štěstím zachraňoval již v přepozici. „Jsem nesmírně šťastný,
dešlých dvou ročnících.
zachráněný Hvozd
V „B“ skupině to tak dlouho ne- že tyto kluky mohu trénovat
jasné nebylo. Po brzkém konci a že dokázali odehrát tak dobrou Mimo sedmičku v „A“ skupině
Konice „B“ těsně před začát- sezónu. Chtěl jsem s nimi skončit zastupoval Prostějovsko také
kem jara odstoupila i Haná na bedně, a povedlo se, zaslouží si Hvozd v severnější „B“ skupině.
Prostějov a bojovalo se už jen o to,“ radoval se trenér Mostkovic Tomuto nováčkovi se podařilo
čelo. Již před anulací výsledků Jiří Kamenov.
zejména v podzimní části
dosažených právě s touto dvonavázat na atraktivní jízdu
Třetí
Všechovice
zabránijicí soupeřů bylo zřejmé, že se
okresním přeborem a diváci si
ly
tomu,
aby
stupně
vítězů
o první místo utkají Klenovice i
při jeho zápasech nemohli ani
Opatovice a tento souboj vyzněl kompletně obsadily regionální trochu stěžovat na nedostatek
celky,
Vrchoslavicím
a
Plumlovu
ve prospěch černého koně soutězajímavých okamžiků. „Chtěli
že. Opatovice sice o sezonu dříve tak připadlo čtvrté a páté místo. jsme se zachránit, to se nám
sbíraly zkušenosti v kraji, na šlapa- „Na jaře jsme se po celou dobu podařilo, takže můžeme být spojící tým kolem Petra Navrátila ale potýkali s hráčským kádrem. Byli kojeni, cíl jsme splnili,“ konstanestačily a ubojovaná klenovická jsme oslabeni odchodem hráčů do toval kouč Karel Procházka.
domácí výhra ze vzájemného du- Chropyně, k tomu zranění, práce, A důvody k radosti rozhodně
elu určila, že se postup může stát
měl. Po podzimu patřila Hvozdu
realitou. Klenovice dokázaly hned v podstatě celou dobu jsme hráli šestá pozice a v horní polovině se
jen
v
jedenácti.
Myslím
si
ale,
že
třináctkrát v řadě slavit vítězství a
udržel i po šestadvacátém kole.
tuto sérii ukončily až v posledním jsme na pohled předváděli krás- Na sedmatřicet branek a třiadvacet
kole po divoké remíze 4:4 v Lipní- nou kombinační hru, soupeře jsme bodů sice navázat zdaleka
ku. „Jsem spokojen na sto procent, víceméně přehrávali,“ radoval nedokázal, když v jarní části získal
chtěl jsem totiž skončit do pátého se kouč nejofenzivnějšího týmu už jen deset bodů a průměr jednoho
místa. Podařilo se nám ale vykopat soutěže Roman Šmíd. Právě Vr- gólu na zápas, což je ale způsobeno
krajský přebor a jsme šťastní, hroz- choslavicím se totiž jako jediným i tím, že čtveřice Maletín, Doloplaně moc spokojení. Velice děkuji i dokázalo pokořit sedmdesátigólo- zy, Lesnice a Slavonín se o body
panu Kubalákovi, nebýt jeho, neobírala prakticky jen mezi sebou.
byli bychom tak úspěšní,“ neopo- vou hranici a rovná padesátka Největším suverénem celé I.B
obdržených
branek
znamená,
že
mněl zmínit Petr Navrátil.
třídy se stal právě Maletín. Ten si
Osobně věří, že se stávající kádr v jejich utkáních padalo jasně počínal ještě drtivěji než Lipová,
nejvíce
branek.
Dosvědčují
to
podaří ještě trochu posílit, jednání s
když na jaře jedenáctkrát vyhrál
hráči a kluby již probíhají. V úterý například výsledky 6:2 s Brodkem při skóre 61:20, celková bilance
15. července zahájí mužstvo letní u Přerova, 5:3 s Horní Moštěnicí, „Lazia“, v jehož barvách nastupřípravu, trénovat se bude třikrát 6:0 a 5:1 s Nezamyslicemi, 5:1 puje, činí dvacet čtyři výher, jen
týdně.
s Kojetínem „B“, ale i 4:5 v To- dvě remízy, sedmdesát čtyři bodů
Naopak Čechovicím se až tolik vačově, 3:6 s Lipovou.
a úctyhodné skóre 132:44.
nedařilo. Na konci podzimu se sice
Jistotu postupu výš má i vítěz
Naopak
nejvýraznější
propad
krátce dostaly do absolutního čela,
nejsevernější skupiny, „céčku“
zaznamenali
v
Pivíně.
Tamější
v následujících týdnech a měsících
vládla Žulová. Naopak do jedSokol
po
podzimu
vedl
o
dva
už se ale tomuto postu nepřiblížinotlivých okresních přeborů
ly. Jaro pak přineslo jen tři výhry body před Lipovou a tři před Vr- padají poslední Nezamyslice,
a jednu remízu, což znamenalo choslavicemi a Radslavicemi, jaro Červenka a Sokol Stará Červená
pokles na konečnou šestou pozici. ale bylo velice slabé a méně než Voda, stejně tak i předposlední
Po sestupu Hané Prostějov a Ko- devět bodů získali už jen hráči Družstevník Bělá pod Pradědem
nice „B“ a postupu Klenovic na Býškovic a Nezamyslic.
a Kožušany.

„Na jaře jsme prohráli pouze s Nezamyslicemi 'B', ty proti nám podaly absolutně nejlepší výkon ze
všech. Navíc se nám jaro vydařilo
bez červené karty, jinak to bylo
podobné jako na podzim. Soupeři
si na nás ale dávali větší pozor než
na začátku,“ povšiml si spokojený
předseda oddílu Stanislav Prečan.
Přibližně tři roky starý klub se
tak od léta může těšit již na třetí
odlišnou soutěž. „Sedli jsme si
s kluky, pobavili se o tom a řekli
si, že šanci využijeme. Těšíme se,
ale ambice nyní nedokážu odhadnout. Chtěli bychom přivést minimálně tři hráče základní sestavy,“
podělil se o aktuální dojmy s tím,
že na cestě zpět do Hané Prostějov je Jan Mašík a o konci kariéry
uvažují jednapadesátiletý Jaroslav Kaláb s brzy čtyřicetiletým
Pavlem Molčíkem.
Smutnit ale nemusí ani v Kralicích na Hané. Tamní rezerva
sice zakončila sezónu na druhém místě, ovšem díky udržení jednobodového náskoku
na Tištín a příznivé situaci se
i z původně nepostupové pozice
pocitů užívat hráči i funkcioná- i Protivanov a tuto variantu zvažuje posouvá výše. Po roční anabázi
ři v Jesenci, ti se vytouženého také Otinoves. „Jízdy na Přerovsko v nižší soutěži se tak dočkaly
návratu do I.B třídy dočkali již a Prostějovsko by odhadem zna- comebacku do II. třídy. „Před
čtyři kola před koncem. Sezonu menaly pět set kilometrů navíc,“ chvílí jsem se tuto informaci dosice nezakončili vítězně, ale ani zaostřil na náklady. Kádr pravděpo- zvěděl a je to pro mě milé překvaremíza s Hanou Prostějov „B“ již dobně opustí pouze Erik Tyl, jenž pení. Do posledního utkání jsme
nemohla nic změnit. Střelecký kvůli zranění zmeškal jarní část, šli s tím, že chceme skončit druzí,
souboj mezi spoluhráči Petrem práci i bydliště má totiž v Brně. Na- protože bychom byli neradi, kdyTichým mladším a Jiřím Tichým opak vrátit by se mohl Josef Koneč- by postupovala dvě mužstva a my
vyšel ve prospěch prvního jme- ný, jenž hostoval v Kladkách.
tam kvůli odfláknutému zápasu

Nezvykle rušno bylo po skončení tohoto fotbalového ročníku na postupových
a sestupových příčkách v okresních fotbalových soutěžích. IV. třída sice zůstala
zachována, ovšem vinou snižování počtu účastníků ve II. a III. třídě, sestupu
Nezamyslic a Hané Prostějov „A“ i ukončení činnosti Konice „B“, Hané Prostějov
„B“, Zdětína „B“ i Otaslavic „B“ totiž postoupila hned osmička výběrů! Naopak
celkem deset jich sestoupilo...
Sestup neminul již zmíněné duo Nezamyslice-Haná Prostějov, z okresního přeboru se po napínavém závěru poroučela trojice Němčice nad Hanou, Otaslavice,
Haná Prostějov „B“, „trojku“ opouští hned pětice mančaftů. I zde to bylo drama až
do posledního kola, nakonec „Černý Petr“ zbyl kromě Zdětína „B“, Plumlova „B“
a Vrahovic „B“ i na duo Pavlovice u Kojetína - Brodek u Konice.
Stejně tak bylo zřejmé, že ze IV. třídy postoupí vítězné Kladky, ze III. třídy Skalka
a z okresního přeboru suverénní Jesenec. Po konci Hané Prostějov „A“ a Konice
„B“ v I.A třídě ale došlo na nutnost doplnit I.B třídu a ze soutěží OFS Prostějov
postoupily i další dva výběry. To tak znamenalo rovněž hromadnější postup
z nižších pater soutěží OFS Prostějov.
„Sestupová místa byla daná již před zahájením sezony. Je to sice paradox, že
třeba ve třetí třídě pětice sestupuje a hned tři mužstva do ní postupují. Jinak to
ale nešlo. Leda kdyby oddíly na druhém až čtvrtém místě odmítly postup, tak by
se první sestupující zachránil,“ vysvětlil výrazná „škatulata“ sekretář Okresního
fotbalového svazu Prostějov Pavel Peřina.

Takto štědrý nebyl okresní přebor více než deset let. Do krajské
soutěže totiž v tomto létě vysílá
Prostějovsko nejen svého vítěze
v podobě Jesence, ale rovněž
druhý Protivanov, jak Večerník informoval již před týdnem,
a nakonec i třetí Otinoves. Té
v posledním kole stačila i divoká
remíza 3:3 v Přemyslovicích, hlavní pronásledovatel v podobě Olšan
u Prostějov totiž pouze remizoval
1:1 ve Zdětíně.
„Zvažovali jsme to a pravděpodobně
nabídku k postupu vezmeme. Mužstvo si si šanci za jarní výkony zaslouží a věříme, že se nebude jednat pouze
o jednoroční zkušenost. Chceme kádr
doplnit, abychom nehráli druhé housle. Věříme ale, že i se stávajícím mužstvem bychom nehráli o záchranu,“
svěřil se šťastný předseda TJ Otinoves
Luboš Sekanina. Podle jeho dalších
slov klub má již vytipované posily
a věří, že se jednání podaří dotáhnout
do úspěšného konce, vinou chybějící
mládeže se totiž nemůže spolehnout
na doplnění z vlastních řad. „Vesnice
se vylidňují a mladí odcházejí, budeme tak muset zaplatit za chybějící
družstva. Stejně tak mě trochu zaráží
desetitisícový poplatek za postup,
v dnešní době kluby nemají peníze
a při nutném doplnění soutěží je to
až nesmyslné,“ ulevil si s tím, že tak
bude nutné najít peníze šetřením a ziskem nových příjmů.
Na nová derby se těší i protivanovský předseda Antonín Krátký, který věří, že se s někým
z trojice Hvozd, Jesenec, Otinoves
potká v „B“ skupině I.B třídy. „Jesenec okresní přebor jasně vyhrál, my
jsme rádi, že jsme uhájili druhé místo. Podzim byl určitě lepší než jaro,“
spadl mu kámen ze srdce po potvrzení
druhého místa a také jistotě postupu.
Jako první si mohli postupových

Přeborníci. II. třídě OFS Prostějov vládli fotbalisté SK Jesenec a vracejí se tak zpět do I.B třídy.
Foto: SK Jesenec
novaného. Ten díky třiadvaceti
trefám uhájil dvougólový náskok,
v posledním kole je zastoupil další nositel tohoto příjmení – Zdeněk Tichý. „Pocity a dojmy jsou
samozřejmě dobré, kluci makali
a vybojovali si to. Sice tam nějaké
klopýtnutí bylo, to se ale nevyhne
nikomu. Chtěli jsme, aby bylo tři
čtyři kola před koncem jasno, což
se nám i podařilo. Po dvou letech
pádů se štěstěna konečně otočila,“
byl navýsost spokojen šéf SK Jesenec Milan Prucek.
Nyní si už jen přeje, aby to vyšlo
a klub hrál „olomouckou“ skupinu
I.B třídy, do níž chce kromě Hvozdu

III. třída:

Nahoru jde Skalka,
vrací se i Kralice „B“
Co rok, to postup výš. Taková je
zatím bilance Skalky od založení klubu v roce 2011 a vstupu na
fotbalovou scénu o rok později.
Tamější oddíl nejprve ve výšovickém azylu jako šťastný tým
postoupil z druhého místa do III.
třídy, tu následně s pohodlným
náskokem pěti bodů vyhrál. A to
již v klenovickém domově, kde
tým zůstává i pro další ročník.

nebyli,“ upozornil trenér kralického mužstva Vladimír Horák,
že chtěl být na tuto eventualitu
připraven. Vytoužený předsezónní
cíl se nakonec podařilo naplnit.
„Říkali jsme si, že spousta mužstev se nepřihlásila a stát se může
všechno. Nyní tak vstřebáváme
radost z postupu, i v přeboru ale
chceme hrát důstojnou roli, ne o
záchranu. Musíme určitě posílit,
na jaře jsme měli velké problémy
se střílením branek,“ je si vědom
potíží. Kouč Horák se musel obejít bez Radka Jana, jenž odešel do
Čechovic, jeho zamýšlená náhrada Jakub Répal se zranil a musel s

kolenem na operaci. „Podzim byl
výborný, jaro katastrofa, kdy nám
nevyšlo téměř nic a žili jsme jen
z toho, co jsme uhráli na podzim.
Nedávali jsme góly a prohrávali
jsme zápasy, které bychom měli
vyhrávat,“ láteřil.

IV. třída:

Obmění se téměř
půlka účastníků
Avizované zrušení nejnižší
okresní mužské soutěže se vinou
snížení počtu mužstev ve II. až
IV. třídě nekoná, i tak se „čtyřka“ oproti právě skončenému
ročníku velice promění. Z III.
třídy spadla hned pětice, z nichž
Zdětín „B“ ukončil činnost, nováčkem bude i vracející se Kostelec na Hané „B“, naopak výš
jde celá vedoucí trojice a vinou
sestupu Otaslavic z okresního
přeboru končí jejich „B“-tým.
Na svém tak zůstane jen sedmička
Brodek u Prostějova „B“, Doloplazy, Tvorovice, Ivaň, Biskupice,
Přemyslovice „B“, Želeč a oproti dosavadním jedenácti členům
bude mít tato soutěž v příštím ročníku dvanáct klubů, II. a III. třída
má po čtrnácti přihlášených.
Bitva o první místo připomínala loňský souboj Plumlova „B“
se Skalkou, která byla napínavá
prakticky až do konce. Těsný
náskok nakonec uhájili hráči Kladek, kteří se i s pomocí několika
tváří se zkušenostmi z krajského
přeboru či I.A třídy vracejí do III.
třídy. Stejně jako loni se může radovat též druhý tým, a sice TJ Sokol Protivanov „B“. „Letos máme
samý postup a určitě to vezmeme.
Domlouvali jsme se o tom a bude
to pro nás i ekonomicky lepší, ve
IV. třídě to bylo horší, na Němčicko to jsou strašné dálky. Teď
pojedeme třeba do Vícova, Ptení
a obcí kolem Prostějova,“ usmíval
se na další dobrou zprávou a postupem i druhého mužského celku
předseda Protivanova Antonín
Krátký. Vyvrátil tak spekulace,
jak je na tom klub s hráči a zda
eventuálně nezůstane jen u jednoho mužstva. „O tom jsme opravdu
neuvažovali. Teď nám končí pět
dorostenců a nemám strach z mála
hráčů,“ ubezpečil.
A jásat mohli díky konci několika týmů ve vyšších soutěžích
i v Čechách pod Kosířem. Tento
tým zvládl jarní část neuvěřitelným způsobem, z deseti utkání plných devět zvládl vítězně
a neuspěl jen v Kladkách. Hladce tak smazal ztrátu na Brodek
u Prostějova „B“ a sezonu zakončil jen s dvoubodovou ztrátou na
Protivanov „B“. „Jsem naprosto
spokojen. Dali jsme si předsevzetí
skončit do třetího místa a povedlo
se. Dlouho sice vypadalo, že vzniknou tři skupiny 'trojky', ale dopadlo
to pro nás dobře,“ užíval si trochu
nečekaného postupu šéf oddílu
Zdeněk Hrabal. Kádr se podle něj
příliš měnit nebude, na odchodu
zpět do Kostelce je pouze mladík
Michal Tichý, naopak klub by rád
přivedl jednu dvě posily.

Mikulovice i Zlaté Hory Ubylo trestů i mládeže,
jdou až do okresu... v plánu jsou nové soutěže
Olomouc, Prostějov/jim - Výrazný propad o tři, a dokonce i pět
soutěží potkal dva fotbalový kluby
z Jesenicka. Zlaté Hory již neabsolvovaly ani jarní část krajského
přeboru a podle krajského sekretáře Jiřího Lužného se přihlásily
jen do okresního přeboru, do stejné soutěže podle něj míří i dosud
třetiligové Mikulovice.
„Znamená to, že soutěže doplní mimořádně postupující týmy z nižších
pozic. Do divize mohly jít Nové Sady,
ale nabídku nevzaly, takže tam půjde
zřejmě někdo z Moravskoslezského
kraje,“ poodhalil rošády Lužný.
Pravděpodobně tak dojde i k dalším
posunům napříč krajskými fotbalovými soutěžemi, o definitivním
stavu bude ale jasno až po krajském
losovacím aktivu. Ten se uskuteční
v pátek odpoledne.
Právě Jesenicko a dva týmy
z Prostějovska přidělaly krajským

funkcionářům starosti již v ročníku
2013/2014. „Problémem byla I.A
třída. ‚B‘ skupina byla znehodnocena odstoupením dvou mančaftů, v ‚A‘ skupině jsme se potýkali
se spoustou kontumací, kdy se
někteří nedostavili,“ upozornil na
velký problém.
Nelichotivý stav na Jesenicku
také zřejmě bude znamenat další
změnu mládežnických soutěží, po
celkovém loňském zrušení soutěží
mladšího dorostu je na spadnutí
redukce dvou krajských skupin
I. třídy jen na jednu. Na severu se
totiž přihlásily pouze Zlaté Hory.
„Rozšíření krajského přeboru se
ukázalo být přínosné. Pro kluby
s mladším dorostem by bylo lepší
mít tuto kategorii samostatně, ale
vždy je lepší, když je více družstev a nemusí se hrát čtyřkolově,“
ohodnotil novou zkušenost Jiří
Lužný.

Prostějov/jim – Méně žlutých
karet, vyloučení i kontumací než
v předchozích letech registruje
po skončeném ročníku okresních
fotbalových soutěží sekretář prostějovského OFS Pavel Peřina.
V jásot ale nepropadá, stejně tak
se totiž rok od roku snižuje i počet
mládežníků a družstev mládeže
i dospělých...
„Uplynulý ročník hodnotím vcelku
pozitivně. Ke kontumacím došlo
zpravidla kvůli nedostatečnému počtu hráčů, přestupky byly standardní
a jednalo se spíše o fauly mařící vyložené šance,“ povšiml si při pohledu
do statistik.
Méně důvodů k trestání připisuje uklidnění či konci problémovějších hráčů,
pozitivně se podle něj projevuje i klub
fair play, který každoročně oceňuje nejslušnější družstvo dané soutěže.
Vrásky na čele má naopak z neustávajícího poklesu dorostenců,

ročník 2013/2014 dokončilo jen
sedm družstev, do následující sezony se jich pak přihlásilo jen šest.
A obdobné je to i u starších žáků.
„Je to ale celoplošné, týká se to celého
Olomouckého kraje, nejen Prostějovska,“ uvědomuje si.
I proto by OFS Prostějov od podzimu
rád spustil nejen klasický přebor starších žáků, ale i soutěž pro stejnou kategorii hranou ve formátu 7+1 na šířku hřiště. „Je to dáno tím, že spousta
týmů nedá dohromady aspoň třináct
hráčů, aby jich bylo dost a mohli střídat. Hrálo by se na dvakrát pětatřicet
minut na branky pět krát dva metry.
Zatím evidujeme pět zájemců, u klasického přeboru starších žáků osm,“
sdělil Peřina. Jen pro připomenutí,
skončenou sezonu hrálo třináct družstev starších žáků.
Druhou novinkou by se mohl
okresní přebor veteránů, tedy projektu určeného pro hráče, kteří

v příslušném kalendářním roku
dosáhnou čtyřiceti let. Hrálo by se
systémem 6+1 s hokejovým střídáním a vítěz by postoupil do krajského
finále, nad nímž by pak ještě bylo celostátní finále.
„Rozeslali jsme materiály a chystáme
se kluby oslovit i na losovacím aktivu.
Zatím mám informace, že pět šest výběrů o takovou soutěž má vážný zájem, je ale ještě potřeba doladit systém
a termínovou listinu,“ oznámil Peřina
s tím, že ve hře jak klasická soutěž na
kola, tak turnajový způsob. Vše se
bude odvíjet i od počtu družstev.
Okresní činovníci by si přáli mít alespoň šest mužstev, ty nerozhodnuté
může přilákat i skutečnost, že není
potřeba vyřizovat registračku. „Stačí
být členem FAČRu, takže i několik
klubů může vytvořit jeden tým. Hrálo
by se na šířku velkého hřiště, na dvakrát třicet minut a bez ofsajdů,“ sdělil
podrobnosti.


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

Mužstvo
SK Jesenec
Sokol Protivanov
Otinoves
Sokol Olšany
Sokol Držovice
Sokol Vrahovice
Sokol Určice B
Sokol Brodek u PV
Smržice
Sokol Zdětín
Sokol Čechovice B

12.
13.
14.
15.
16.

Horní Štěpánov
Sokol Přemyslovice
FK Němčice
Sokol Otaslavice
Haná Prostějov B

Z
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
20
18
16
15
14
14
13
13
12
11
12
10
10
9
7
6

R
5
4
3
5
5
5
5
5
4
5
2

7
5
6
6
8

P
5
8
11
10
11
11
12
12
14
14
16
13
15
15
17
16

S
76:28
71:38
71:54
51:48
68:42
77:62
60:53
58:60
68:86
56:82
49:68
47:61
59:63
42:50
47:74
39:70

B
65
58
51
50
47
47
44
44
40
38
38
37
35
33
27
26

+/(20)
(13)
(6)
(5)
(2)
(2)
(-1)
(-1)
(-5)
(-7)
(-7)
(-8)
(-10)
(-12)
(-18)
(-19)

III. třída

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

Mužstvo
Skalka 2011
FC Kralice B
Sokol Tištín
FK Vyšovice
FC Dobromilice
Haná Nezamyslice B
FC Ptení
Sokol Vicov
Sokol v Pivíně B
Sokol Mostkovice B
Sokol Bedihošť

12.
13.
14.
15.
16.

Jiskra Brodek u Konice
Pavlovice u Koj.
Sokol Vrahovice B
Sokol Plumlov B
Sokol Zdětín B

Z
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

+/V R P
S
B
21 7 2 105:28 70 (25)
21 1 8 77:35 64 (19)
20 3 7 94:44 63 (18)
16 5 9 75:43 53 (8)
15 7 8 81:54 52 (7)
13 10 7 63:56 49 (4)
15 4 11 61:50 49 (4)
13 5 12 57:46 44 (-1)
11 8 11 55:52 41 (-4)
9 8 13 55:65 35 (-10)
10 3 17 60:101 33 (-12)
9 4 17 60:73 31 (-14)
8 7 15 49:74 31 (-14)
5 7 18 54:132 22 (-23)
5 7 18 58:95 22 (-23)
4 4 22 33:89 16 (-29)

IV. třída

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

Mužstvo
Sokol Kladky
Sokol Protivanov B
Sokol Čechy pod Kosířem
Sokol Brodek u PV B
Morávia Doloplazy
Sokol Tvorovice
Sokol Ivaň
Biskupice
Sokol Přemyslovice
Sokol Otaslavice B
Želeč

Z
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

V
16
14
14
11
9
9
7
8
4
3
3

R
1
2
0
5
2
1
6
1
2
3
1

+/P
S
B
3 103:27 49 (19)
4 67:33 44 (14)
6 71:37 42 (12)
4 65:43 38 (8)
9 67:60 29 (-1)
10 61:80 28 (-2)
7 40:45 27 (-3)
11 54:52 25 (-5)
14 33:78 14 (-16)
14 38:89 12 (-18)
16 26:81 10 (-20)

Klenovice slavily postup

Historický úspěch. Fotbalisté Klenovic se i díky třinácti výhram
v řadě stali vítězi „B“ skupiny I.A třídy.
Foto: Jiří Možný

Aktuální novinky a změny
z klubů hledejte na

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz
Aktiv klubů MSFL a divizí již zítra,
v pátek se losuje kraj, za týden okres

Prostějov/jim - Do minulého úterý 17. června mohly fotbalové
kluby zasílat na adresu Okresního fotbalového svazu (OFS) Prostějov svou přihlášku do nadcházejícího ročníku okresních fotbalových soutěží. Samotný losovací aktiv se uskuteční ve středu
2. července ve smržické restauraci U Hřiště.
Vše zahájí v 16.30 hodin prezence, při níž každý zástupce oddílu předloží vyplněný lístek potvrzený předsedou oddílu podpisem
a razítkem. Samotný aktiv začne v šestnáct hodin a program má
hned několik bodů. Po zahájení to bude hodnocení soutěžního ročníku 2013/2014, změny v rozpisu soutěží OFS pro soutěžní ročník
2014/2015, diskuse, samotné vylosování mistrovských soutěží
a závěr.
A přesně o pět dní dříve, tedy v pátek 27. června proběhne losovací
aktiv krajských fotbalových soutěží. Oddíloví a svazoví funkcionáři
se sejdou v 16.00 hodin v aule Fakulty tělesné kultury Univerzity
Palackého Olomouc a program bude následující: zahájení, hodnocení
soutěžního ročníku 2013/2014, diskuse, přestávka, změny v rozpisu soutěží Olomouckého krajského fotbalového svazu pro soutěžní
ročník 2014/2015, samotné vylosování mistrovských soutěží a závěr.
Krajskému a okresnímu aktivu bude ještě předcházet aktiv moravských soutěží pod hlavičkou FAČR, který je na programu již zítra, tj.
v úterý 24. června. Prostějovsko hlásí dva zástupce - 1.SK Prostějov
v MSFL a Sokol Určice v divizi.

Hokej
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Hokejisté Prostějova se nadále potí v letní dřině, vedení LHK prahne po posilách, ale...

Bude se chodit JEDNÁNÍ O PŘÍCHODU DALŠÍCH HRÁČŮ SE PROTAHUJÍ
na Jestřáby za „kilo“?

Prostějov/jim - Hokejoví příznivci bijí na poplach. Vedení
LHK totiž údajně zvažuje, že
základní sumou pro vstup na
mistrovské zápasy v první lize
bude sto korun českých. A to je
přece jen na hanácké podmínky v současné době poměrně
dost vysoká částka, kterou ne
každý fanoušek může jednou
až dvakrát týdně vytáhnout
z kapsy. Večerník zjišťoval, jak
moc je tato hrozba reálná...
„O této otázce jsme zatím nejednali, na to je ještě brzy,“ snažil se
rozptýlit obavy z dalšího zvýšení
ceny vstupného generální manažer prostějovského „A“-týmu
Jaroslav Luňák. „Podívejte se
ale, za kolik se chodilo na finále
Stanley Cupu či do Brna na finále play off?“ dodal neurčitě a naznačil tak, že navýšení šedesáti,
či osmdesáti korun ze druholigových bojů není vyloučeno.

Měsíčně sehrají Jestřábi před
vlastními fanoušky přibližně
pět utkání. Za předpokladu,
že by návštěvníci utratili také
něco „za párek a pivko“, přišly
by čistě domácí utkání prostějovského fanouška průměrně
na patnáct set korun měsíčně.
Jen pro srovnání, v Havlíčkově
Brodě stál v minulém ročníku
první ligy lístek na domácí utkání 80 korun, Jihlavě 70 korun,
v Havířově 70 korun pro muže,
50 korun pro ženy a 30 korun
pro děti a mládež do 16 let,
v Třebíči 60 korun pro jednotlivce a 100 korun jako rodinné
vstupné pro rodiče a až dvě děti.
Jak ale Jaroslav Luňák zopakoval, o ceně vstupného ještě
není definitivně rozhodnuto.
A může se tak stát, že vše dopadne obdobně jako s plánem na
přejmenování prostějovského
klubu na Gladiátory. To se rovněž nesetkalo s kladnou odezvou a vedení oddílu od toho
upustilo.

Na přestupové frontě klid, dal by se parafrázovat
název slavné knihy, jejímž autorem je Erich Maria
Remarque. Jednání mezi oddíly sice stále probíhají, za uplynulé dva týdny ale u prostějovských
hokejistů nedošlo k žádnému pohybu dovnitř ani
ven. Zdá se tak, že druhá vlna „škatulat“ nastane
až s počátkem přípravy na ledě a uzavíráním kádrů
v extraligových klubech...
Prostějov/jim

„Nemohu sdělit nic nového, ani
u Martina Belaye zatím nejsme
zcela domluveni. Je to už unavující, člověk musí lidi uhánět
k tomu, aby vůbec komunikovali,“ posteskl si exkluzivně pro
Večerník sportovní manažer
„A“-týmu Jestřábů Jiří Vykoukal.
V hlavní roli veškerého licitování

jsou pochopitelně peníze, vychází se z již několikrát připomínaných hokejových tabulek, které
zavazují oddíly platit i za hráče
bez platné smlouvy.
„Stojí nás to spoustu času i peněz,
snad se něco už ale podaří. Není
to jednoduché a spoustě hráčů
to končí kariéry. Řekli jsme si
ale, že nebudeme platit nesmyslně vysoké částky. U každého

Foto: Archív Večerníku
hráče jsme si dali strop, ten ale
rozhodně není přes milion korun za extraligového a sedm set
tisíc za prvoligového hokejis-

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...
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www.vecernikpv
.cz

„Počítám, že neslezu z ledu,“ svěřil se nový bek Jestřábů David Roupec

Jiří Možný
Můžete srovnávat s Havířovem či Třincem, kam
byste zatím zařadil Prostějov?
„Určitě před Havířov, tam
hráči nemají vytvořené takové
podmínky pro trénování jako
tady. S Třincem porovnávat
nebudu, protože to moc nejde,
ale tréninky jsou tu opravdu
kvalitní. Mančaft je dobrý,
počasí vychází, v Prostějově se
mi líbí.“
Co jste zatím stihl v tréninku?
„V letní přípravě jsem absolvoval všechno a tréninky mohu
porovnávat. Jsou tu na velmi
dobré úrovni, a když přijede
kondiční trenér, tak má jednotka hlavu a patu. Vše je hodně
zaměřené na obratnost, rychlost, jednotlivé tréninky jsou
pestré, ale někdy mi přijdou
dlouhé. Zatím jsem ale spokojen. Bude to nejdelší příprava,
trvá až do pětadvacátého
července, tak jsem zvědavý,
jak potom budeme vypadat na
ledě...(úsměv) Třeba to bude
ten klíčový element v mém snu
za extraligou.“

Čím vás Prostějov oslovil?
„Já pocházím z Olomouce,
znám generálního manažera pana
Luňáka a jeho syn mě kontaktoval. Nastínil mi situaci, pak se
to začalo řešit přes různé agenty,
a dopadlo to takto...(úsměv)“
V Havířově jste patřil ke
klíčovým hráčům, s jakou pozicí počítáte tady?
„V první lize bych chtěl něco
dokázat. Počítám, že neslezu z ledu...(smích) Vážně
počítám a doufám, že budu hrát
opravdu hodně. V Havířově
by moje čísla vypadala ještě
úplně jinak, kdybych tam
odehrál víc zápasů, hrál jsem
totiž ještě v Třinci a jezdil

jsem jen na nějaké zápasy.“
Platilo, že jste chodil
na přesilovky, oslabení
a všechny důležité momenty?
„Ano, stejně jako už i předtím
v Hradci Králové. Myslím si,
že s touto pozicí mě sem i brali,
jinak by asi sáhli po někom jiném, kdyby to tak nebylo.“
Vnímáte trochu jako
svou výhodu, že jste
mladým hráčem ročníku
1992?
„Jako jistou výhodu jsem to
vnímal loni v extralize, ale zjistil jsem, že ono to pravidlo až
tak geniální není. Pro ty úplně
nejmladší je dobré, pro hráče vee
věku dvacet a jednadvacet lett
m
už tolik ne. V první lize mám
u
něco odehrané a rozhodně tu
y
nepřicházím proto, abych tady
hrál jen kvůli věkovému prav-idlu.“
V extralize máte na kontěě
prvních patnáct startů,,
byly to jen papírové?
„Ne, fakt jsem hrál, třeba dva-cet minut za zápas. V Třinci mii
řekli, že budu hrát jedině tehdy,,
když budu mezi šesti bekama,,
na sedmé a osmé místo majíí
m
úplně ty nejmladší. Ti tam

seděli a měli jen sporadické
starty, já jsem hrál. Škoda
jen, že se týmu zrovna moc
nedařilo, chytl jsem zápasy,
kdy jsme zrovna nedávali moc
góly.“
Nebyla šance v Třinci
zůstat?
„Já jsem si myslel, že je,
protože mi tam ještě na rok
běží smlouva. Počítal jsem
s tím, že tam budu, ale
dozvěděl jsem se až celkem
pozdě, že se mnou nepočítají,
a na moje místo si sehnali
reprezentanta Douderu a obránce pro můj ročník 1992
i trochu starší tam úplně odepsali. To jsem se dozvěděl až
v době, kdy většina
extraligových
soupisek byla
už plná...“
Takže by
Prostějov mohl být
docela dobrou
základnou
pro návrat do
extraligy?
„Pevně v to doufám, ale plány
vede-

ní jsou takové, že extraligu by chtěli tady, i s tímto jsem sem přišel.
Doufám, že se to vyplní!“
Jak jste připraven na
tlak, který ve městě, kde
je hokej sportem číslo jedna,
určitě je a bude?
„Tlak je úplně všude, i v Havířově,
aby se zachránili a bylo play off.
Teď se o tom nemá cenu bavit,
bude důležitý nejen začátek, ale
vlastně každý zápas. Když se mě
zeptáte po dvaceti kolech, tak budu
moci říct, jestli jsou to zbožná přání,
nebo jestli to má reálný základ.
Většinu hráčů jsem hrát neviděl,
ale co říkalo vedení, tak kvalita tu
bude. Pevně v to věřím.“
Bude pro vás právě
Havířov nejpikantnějším
soupeřem?
„Znám tam hodně kluků,
bude tam bouřlivé prostředí
a na derby určitě přijede
hodně diváků z Prostějova.
Pro diváka určitě špička,
kdyby se ale hrálo proti
Hradci Králové nebo Olomouci, tak bych to bral ještě
trošku prestižněji. V Havířově
jsem totiž strávil jen
nepatrnou část
kariéry.“

„V první lize mám něco odehrané
a rozhodně tu nepřicházím proto,
abych tady hrál jen kvůli věkovému
pravidlu. Proto mě sem asi nebrali“
Ocelář v jestřábím dresu DAVID ROUPEC
o své roli v novém mužstvu, které posílil

Foto: Jiří Možný

Předseda hráčské asociace Marek Černošek odmítá, že by CAIHP nehrála zásadní roli v kauze Slavie
vůbec nepodílela, což je ale lež,“
konstatoval klidným hlasem Marek Černošek a popsal, jak se věci
ve skutečnosti měly.
Asociace nejprve odeslala na
Slavii dopis formou přípisu
dlužných částek a přesného
seznamu hráčů. Na to ale klub
ve stanovené lhůtě nereagoval,
tak se vše dostalo na stůl smírčí
komise hokejového svazu. „Její
předseda Josef Řezníček se spojil
s vedením Slavie, sdělil jí, že má
podnět od hráčské asociace, že se
bude jednat o takovou a takovou
částku s tím, že má přesný seznam hráčů, pak teprve Slavia začala komunikovat,“ poukázal na
význam asociace její předseda.
Snahu o bagatelizaci podílu hráčské asociace, tak vnímá jen jako
důkaz, že kluby z ní mají respekt
a nechtějí ji. „Nevím ale, co je na
tom špatného, když budeme hájit
legitimní práva hráčů. My jsme
v podstatě klubu nic neudělali,
pouze jsme hráče bránili,“ diví se
Černošek.

Právě kauzu Slavie považuje
Černošek za uplynulé měsíce
jako nejsložitější. „Jednalo se
o desítky hráčů a vše se muselo
udělat jako jednotlivý případ,
nešlo to zpracovat dohromady.
Někteří hráči totiž dostávali zálohy, jiní ne, někteří pak i v průběhu
řízení. Pořád tedy přibývaly nové
faktury i uhrazené zálohy a byla
to spousta papírování,“ prozradil.
Dalším úspěchem české hráčské
asociace je spolupráce se svazem,
která by měla být dotažena během června vytvořením hráčské
komise. „Ta by měla být součástí
svazových struktur, abychom na
základě jejího mandátu mohli
předkládat hráčské požadavky,
návrhy, podněty k jednání a nějakým změnám,“ vysvětlil její
význam.
V samotné komisi by pak měl
být člen výkonného výboru svazu, hokejisté i zástupce CAIHP.
„Musí to být podle svazových
regulí a budeme se řídit podle
toho, jak si bude představovat

Z ŠATNY PRVOLIGOVÝCH RIVALŮ

Vedení prvoligového Chomutova hlásí další dvě
ofenzivní posily. Na severozápad Čech putuje
třicetiletý bývalý hráč New Yorku Rangers či
Columbusu Blue Jackets Greg Moore, jenž naposledy nastupoval
z Německu, stejným směrem se vydal i další zkušený forvard Lukáš
Květoň. Ten strávil posledních devět sezon v extraligovém Mountfieldu.

Kladno opustil Jankovič

Slovenský obránce Ivan Jankovič končí angažmá
v Kladně a vrací se do Skalice, kde už v minulosti
ppůsobil. Čtyřiadvacetiletý bek stihl v uplynulé sezoně šestatřicet utkání s bilancí dvou nahrávek, nyní se
s vedením slovenského klubu dohodl na roční smlouvě.

Šumperský stadion omládne

Opravu zimního stadionu účastníka druhé nejvyšší soutěže schválili v uplynulém týdnu zastupitelé
Šumperku. Podle plánů rekonstrukce začne hned po skončení příštího ročníku, předpokládané náklady na opravu zahrnující zateplení
střechy a stěn, nové osvětlení, úpravu interiéru či výměnu betonové
desky včetně podloží činí téměř sedmdesát milionů korun.

Pirátům kryje záda Kopřiva

Vedení nováčka první ligy Chomutova dotáhlo v uplynulém týdnu příchod brankářské
posily.
Na severozápad Čech se stěhuje zkup
šený Miroslav Kopřiva, jenž naposledy působil ve Slovanu
Bratislava. S novým zaměstnavatelem podepsal kladenský
odchovanec i někdejší hráč Slavie Praha roční smlouvu
s následnou roční opcí. Nedávného extraligistu doplnil rovněž
útočník Antonín Dušek, jenž podepsal roční smlouvu s roční
opcí.

Rytíře posílil vytáhlý Pitule

Čtyřiadvacetiletý útočník Tomáš Pitule bude
v příštím ročníku oblékat dres prvoligového
Kladna. „Chceme maximálně využít jeho fyzických parametrů. Velký a silný hráč nám
v kádru chyběl. Jsme rádi, že se podařilo jeho příchod dotáhnout,“ sdělil na klubovém webu Rytířů o vytáhlém plzeňském
odchovanci sportovní manažer Martin Vejvoda.

Antončík jde do Litoměřic

„Když mi zavolá i někdo z první či druhé ligy, neodmítnu ho“

Prostějov/jim – Před nedávnem
Večerník přinesl exkluzivní rozhovor s Markem Černoškem
nejen o jeho práci v čele České
asociace hokejistů (CAIHP) a k
tomuto tématu se ještě jednou
vracíme. Sedmatřicetiletý hokejista i funkcionář blíže v následujících řádcích poodhalil plány na vytvoření hráčské komise
coby součásti hokejového svazu,
podrobněji se vyjádřil k významu asociace v případu hokejové
Slavie Praha a pohovořil rovněž
o konci Markéty Haindlové na
pozici místopředsedkyně.
„Během ledna a února měl šéf
Slavie Richard Benýšek spoustu
krásných článků, kdy se navážel
přímo do mě, že bych se měl starat zejména o Kladno, a že nezná
žádnou pochybnou skupinu hráčské asociace. To byly veselé věci,
kterým jsem se smál a vůbec
jsem na to neměl důvod reagovat.
Ale teď je to něco jiného. Vedení
Slavie totiž vydalo prohlášení,
že hráčská asociace se na tom

N ov i n k y
Piráti získali dva útočníky

Exkluzivní rozhovor s novou posilou prostějovské defenzívy

Prostějov - Patnáct zápasů v seniorské extralize,
devět startů v mládežnických reprezentacích, tři
sezony v juniorské nejvyšší soutěži, téměř stovka odehraných střetnutí v první lize dospělých.
Taková je v kostce vizitka Davida Roupce, jenž
v uplynulých týdnech doplnil kádr prostějovských
hokejistů. Dvaadvacetiletý zadák věří, že si svými
výkony vydobyde pevnou pozici v sestavě a bude
po úspěšném zvládnutí dlouhé přípravy na suchu
patřit ke klíčovým hráčům prvoligového nováčka.

tu,“ nastínil Vykoukal, v jakých
vlnách se debaty o příchodech
vytipovaných borců pohybují.
Zdá se tak, že se na výraznější

posun bude čekat do srpna. „Vypadá to, že už k nám nepřijde
nikdo na opci s odkupem, ale asi
jen na hostování se střídavými
starty. Stále mi ale zůstává rozum stát nad tím, proč jsou jedině
u nás tabulky...,“ připomněl českou specialitu bránící svobodnému odchodu hráčů.
Radost tak Vykoukalovi dělá
alespoň vznikající kolektiv,
jenž se jeví velice pozitivně.
„Skládá se charakterově výborný
tým tvořený hráči, kteří se chtějí
posouvat někam dál. Je pravdou,
že ne u všech jsou jednání dotažena do konce, jejich přístup
k tréninkům je ale perfektní a dělají čest svým jménům,“ pochválil současnou třiadvacetičlennou
soupisku i další borce, kteří zatím
na oficiální listině nefigurují.

svaz, aby to fungovalo. Měl by
tam být rozhodně někdo z našeho výkonného výboru, asi já.
A byl bych rád, aby zbytek komise tvořili samotní hráči, kteří by
se v různých obdobích střídali,“
zmínil s tím, že cílem je zastoupení českých i moravských extraligových klubů.
Přímo předsedou hráčské komise ale Černošek zřejmě nebude.
„To asi ne, myslím si, že komise
nebude mít žádného předsedu,
ale jen členy. Navenek by měla
mluvit osoba ze svazu, která
bude součástí struktur, ale ta bude
pouze tlumočit mandát ostatních
členů,“ nastínil.
U tohoto už ale nebude přítomna Markéta Haindlová. Ta sice
stála u zrodu asociace hokejistů
a díky svému vzdělání se starala
o právní složku, vinou časového
zaneprázdnění se už ale věnuje čistě asociaci fotbalistů a své
praxi.
„V kontaktu jsme pořád, ale já s
fotbalovou a Markéta s hokejo-

vou asociací opravdu nemáme
nic společného. Ona si řeší fotbal
a já hokej, ale vzhledem k tomu,
že spoustu fotek novináři zachytili z naší první tiskovky, kde jsme
spolu, tak je to nešťastně spojováno,“ upozornil.
A Marek Černošek také přiznal,
že se na asociaci stále obracejí
noví hráči, kteří hledají oporu.
„Poslední měsíc v podstatě ob
den něco řešíme, teď jsou to asi tři
čtyři další extraligoví hráči, kteří
se na nás obrátili s tím, že mají
hokejové spory nebo problémy,“
přitakal.
V současnosti zaměřuje Česká
asociace hokejistů svou pozornost pouze na nejvyšší domácí
soutěž, brzy by tomu ale mělo
být jinak. „Prioritou je extraliga,
ale asociaci bych chtěl rozšířit
i o první ligu. A když mi už teď
někdo z první či druhé ligy zavolá, že má potíže, tak ho neodmítnu a budu pomáhat i jemu,“
ubezpečil předseda CAIHP Marek Černošek.

Dres Stadionu Litoměřice budou v následujícím ročníku oblékat odchovanci pražské Slavie Lukáš Špelda a Martin Ondráček. Devětadvacetiletý obránce Špelda naposledy působil
v Berouně, o tři roky mladší útočník Ondráček hájil barvy
Berouna a Havlíčkova Brodu. Na sever Čech se dále vrací
i prostějovským fanouškům dobře známý Šimon Antončík.

Budějovice posílil Nouza

Vedení Motoru České Budějovice ulovilo další zvučnou posilu. Dres jihočeského
celku bude v následujícím ročníku oblékat zkušený Tomáš Nouza, jednatřicetiletý útočník po dlouhých deseti sezonách opustil kádr Mladé
Boleslavi. V uplynulé sezoně pomohl Bruslařskému klubu
k extraligovému postupu pětašedesáti body za plných šestatřicet branek a devětadvacet asistencí. Ve všech čtyřiašedesáti
zápasech. Na jih Čech se dále po osmi letech vrací Martin
Parýzek, pětadvacetiletý důrazný obránce, prošel OHL, Karlovými
ý Vary
y i pprvoligovými štacemi.

Volke se vrací
do Ústí nad Labem

Znovu po pěti letech oblékne dres mateřk h Ú
d Labem Martin Volke. Dvaatřicetiletý gólman
ského
Ústí nad
v uplynulé sezoně působil v prvoligovém Mostě a druholigovém Děčíně, nyní na severozápadě Čech vytváří brankářský
tandem s Michaelem Petráskem, jenž je o deset let mladší.

Chcete vědět nejaktuálnější
informace z hokeje?
Jděte na

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz
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ČECHOVICE POBAVILO FOTBALEM PRVOLIGOVÉ SLOVÁCKO
Polovinu ze čtrnácti zásahů obstaral Milan Kerbr, blízko gólu byl i Luděk Jahl

Čechovice/jim - Poprvé ve
více než stoleté historii čechovického Sokola zavítalo do
tamějšího sportovního areálu
prvoligové fotbalové mužstvo.
Díky vítězství Čechovic „B“
v internetové soutěži „Kopeme
za fotbal“ se totiž na Hané objevilo 1.FC Slovácko, účastník
1.Synot ligy.
S týmem úřadujícího mistra
Moravy sice nepřicestoval hlavní kouč Svatopluk Habanec ani
člen Klubu ligových kanonýrů
Libor Došek, o bezejmenný tým
dorostenců se ale zdaleka nejednalo. Příchozím divákům se ukázal především Milan Kerbr, syn
vicemistra Evropy z roku 1996
se sám postaral hned o sedm
z celkových čtrnácti branek.

Slavnostní výkop provedl náměstek prostějovského primátora Zdeněk Fišer a utkání byl
přítomen i předseda Komise
pro mládež a tělovýchovu Rady
města Prostějova Pavel Smetana.
Prvoligový výběr z Uherského
Hradiště se ale rozhodl, že svého
hostitele nebudou nijak šetřit.
Od počátku bylo jasně patrné,
že mezi oběma týmy i celkově
profesionálním a amatérským
fotbalem je výrazný kvalitativní
rozdíl. V první šanci ještě hlavičkoval nabíhající Diviš nad, již
v sedmé minutě se ale po asistenci Břečky hlavičkou z bezprostřední blízkosti prosadil již
vzpomínaný Kerbr - 0:1.
Řízení duelu se ujal Petr Antoníček, jemuž na lajnách asistovali

Milan NEKUDA - TJ Sokol Čechovice:
Č

„Tento zápas se nehrál na výsledek, byla to propagace fotbalu. Myslím si,
že diváci mohli být spokojeni, čím víc gólů, tím zápas vyzní lépe. Účel to
splnilo, počasí vyšlo. První poločas jsme hráli ve složení pro I. A třídu, druhý
poločas hrálo ‚béčko‘, které si to v soutěži vyhrálo. Tak jsme byli domluveni.
Chtěli jsme jim dát šanci, aby si zahráli všichni, bylo to vyloženě pro ně, aby
si to užili.“

Jiří DEKAŘ - asistent trenéra 1. FC Slovácko:

„Byl to prakticky náš první trénink, zatím jsme měli jen testy v Olomouci.
Kluci odehráli dobrý zápas a divákům se to mohlo líbit. Nechyběly krásné
góly, nasazení bylo na úrovni, odpovídalo tomu, že jsme dojeli v silné sestavě.
Vyzkoušeli jsme i několik kluků, co máme u nás v akademii, ti také nezklamali. V Hruškách jsme dali sedmnáct gólů, v Záhorovicích dvacet a všude
se hrálo naplno. Soupeři jsme nedovolili, aby dal gól, vzadu jsme chtěli hrát
na nulu, jak jsou hráči zvyklí. Musím pochválit domácího gólmana, opravdu
skvěle zachytal. Ještě jsme netrénovali a měli jsme strach, aby se nikdo nezranil, ale jezdíme takto rádi, lidé vidí ligový fotbal, přijdou, baví se. Nikdy jsme
to neodehráli s dorostenci nebo juniorkou, vždy nastupují hráči ze základu.“

0:14

TJ Sokol Čechovice
1.FC Slovácko

(0:6)

Branky: 7., 27., 41., 60., 72., 84., 87. Kerbr, 14. Diviš, 26. a 78.
Havlík, 40. Civič, 53. a 62. Sadílek, 69. Daníček. Rozhodčí: P.
Antoníček – Dokoupil, Pitner.

S posilami. Za domácí nastoupil mimo jiné i Matěj Hatle, soupeř
jim toho ale moc nedovolil.
Foto: Jiří Možný
Petr Dokoupil s Jaroslavem Pitnerem, a jen sedm minut po první brance mohl tento prvoligový
rozhodčí podruhé ukázat na
středový kruh. To se mezi střelce
zapsal Diviš - 0:2. Domácí poté
včasným
obranným zákrokem
v
na
n brankové čáře zabránili třetímu
inkasování a na 1:2 mohl
t
snížit Luděk Jahl. Čechovický
k kanonýr šel po chybě hostí
v rozehře zcela sám na Melichárka,
k ten ale nakonec ani nemusel
zasahovat, neboť střela po zemi
mířila
těsně vedle.
m
Jedním z mnoha famózních zákroků
se na druhé prezentoval
k
Milan
Piták, ale i přes jeho vešM
kerou
snahu zvýšil Havlík na 0:3
k
a jen minutu po něm po přesné
přihrávce
napříč malým vápp
nem
skóroval do prázdné brány
n
opět Kerbr - 0:4. A do přestávky
to
t ještě nebylo vše, nejprve se

pokusem z hranice šestnáctky
trefil přesně pod břevno Civič
(0:5), šestým gólem svého týmu
zkompletoval Kerbr minutu nato
dorážkou zblízka hattrick - 0:6.
Stejný hráč na počátku druhé
půle technickým pokusem ze
střední vzdálenosti nastřelil levou tyč, gólostroj odstartoval po
individuální akci střídající Sadílek - 0:7. Po závaru vzniklém
z rohového kopu se z pár decimetrů radoval opět Kerbr (0:8),
koníčkem z levé strany vyzrál na
Pitáka podruhé v utkání Sadílek
(0:9) a desítku dokonal střelou
z pravé strany na první tyč Daníček - 0:10.
Závěrečnou dvacetiminutovku
přivítal svým dalším zásahem
Kerbr (0:11), podruhé v utkání se
trefil Havlík (0:12) a skóre uzavřel svými dalšími dvěma trefami Milan Kerbr - 0:13 a 0:14.

OHLASY
po utkání

Sestava Sokola Čechovice:
1. poločas: Piták - Vlach, Vinklárek, Jano, Chmelík – Machynek,
Kolečkář, Zacpal, Klváček – Jahl, Haluza. Střídal Hatle.
2. poločas: Piták – Prášil, Gréza, Šťastný, Drešr – Fröde, R. Klimeš,
Hodulák, Mach – Dvořák, Jansa.
Trenéři: Milan Nekuda a Vladimír Brablec.
Sestava 1.FC Slovácko:
Melichárek (46. Heča) - Daníček, Rada, Břečka, Šimko - Diviš, Trávník, Bartoš, Civič - Kerbr, Havlík. Střídali: Kübl, Sadílek. Trenér: Jiří Dekař.

Milan PITÁK

brankář TJ Sokol Čechovice:
„Byla to neskutečná zkušenost, je to
úplně něco jiného. Šlo o jen o to, kolik
zápas nakonec skončí. Kluci si chtěli
zkusit, jaké to je hrát proti prvoligovému soupeři. I když hosté nedojeli
v úplně kompletním složení, dělali
jsme jim jen sparingpartnery. Tolik
gólů jsem v mužích ještě nedostal
a doufám, že na dlouhou dobu je to
i naposledy. Bylo to strašně náročné,
dalo mi to jako tři tréninky dohromady. Za rozlučku s Čechovicemi ale
považuji spíše předchozí výhru 3:0,
toto byla jen třešnička na dortu.“

Dušan MELICHÁREK
brankář 1.FC Slovácko:

„Pěkně se na to koukalo, jak kluci dávali góly, tak jsem jim fandil zezadu.
Jedinou práci jsem měl při nájezdu,
to Radič (Tomáš Rada - pozn. autora)
říkal, že mu bylo líto, jak tam stojím,
tak mu to nahrál, aby místní kluci také měli nějakou šanci. Bohužel pro
Čechovice to netrefil. Těšil jsem se
a užili jsme si hlavně začátek utkání.
Vnímali jsme, že jsme se stali mistry
Moravy, ale důležitější byl fotbal, co
jsme předváděli, a výsledky.“

Jiří JANČÍK

předseda TJ Sokol Čechovice:
Jistota. Dušan Melichárek v brance Slovácka příliš práce neměl a
stejně jako jeho kolega Milan Heča nedostal gól. Foto: Jiří Možný
Autor deseti ligových branek
z posledního ročníku Gambrinus
ligy tak v Čechovicích rozvlnil
síť celkem sedmkrát.
A jelikož v Čechovicích se stále

něco děje, další akcí na pořadu
bude v sobotu 30. srpna dvanáctičlenný turnaj O pohár primátora města Prostějova pro hráče
ročníku 2004.

„Máme z akce jen pozitivní pocity. Šlo o obrovský svátek a užili
jsme si jej určitě všichni. Jak hráči,
tak lidi kolem. Myslím si, že i divákům se zápas musel líbit, splnil
náš záměr a podařilo se je pobavit.
Jsme zvyklí pořádat nejrůznější
akce a máme sehraný tým, takže to
pro nás nebyl žádný problém.“

ZMLÁCENÝ FOTBALISTA:dojde na konfrontaci Po debaklu se Slováckem kouč
Olomouc, Prostějov/jim - Ani tři
týdny od ostudného závěru utkání krajské soutěže dorostenců
mezi Želatovicemi a Čechovicemi „B“ nepadly tresty. Krajská
disciplinární komise si na své
čtvrteční zasedání sice předvolala celkem šest hráčů či dalších
fotbalových činovníků, ortel ale
nevynesla. Pokrok tak nejdříve
přinese až další schůze, která se
uskuteční opět tento čtvrtek odpoledne.
Na komisi 19. června byli předvoláni hlavní rozhodčí Jaroslav
Menšík, vedoucí družstva FC Želatovice Vlastimil Bouchalík, vyloučený Tomáš Bouchalík ze stejného klubu a také trio z Čechovic
ve složení vedoucí týmu František
Mikulka, napadený Jiří Zatloukal
a vyloučený Ladislav Kiška. Stále
však platí, že jedinými tresty jsou
jednozápasové distance za zcela

jiná provinění pro Jana Hermana
a Petra Kupku.
Tento týden jsou na čtvrteční čtrnáctou hodinu přizváni želatovický Jiří Jemelka a čechovický
Jiří Zatloukal, na programu totiž
bude konfrontace jejich výpovědí. Případ budeme dále sledovat
a v příštím čísle přineseme aktuální
informace.

Želatovice zlobily
i v Němčicích

Dva týdny po již vzpomínaném
incidentu se želatovičtí dorostenci opětovně dostali na stůl disciplinární komise. Nejednalo se
sice o žádné brutální napadení,
přímý souboj o první místo na půdě
Němčic nad Hanou však nedohráli
hned dva mladíci tohoto týmu
z Přerovska.
Za úmyslný úder soupeře rukou
do zad v přerušené hře si plné čtyři

zápasy nezahraje Jan Straka, stejně
dlouho bude v nové sezoně nuceně
odpočívat také Jakub Petráš. Ten
putoval pod sprchy za vulgární
urážky rozhodčího.
„Takto sprostý mančaft jsem
ještě nezažil. Dvakrát dostal náš
hráč pěstí do zad, pan Bouchalík
na lavičce soupeře je k zákrokům
ještě nabádal. Naštěstí to pískal výborný rozhodčí a fauly si
pohlídal,“ okomentoval toto pro
Němčice velice příjemné utkání s
euforickou tečkou trenér Radovan Novotný.
Po zkušenostech z úvodního
vzájemného střetnutí a informacích
z dalších zápasů Želatovic domácí
preventivně posílili pořadatelskou
službu, což Novotný jen kvitoval.
„Připravovali jsme se téměř jako
na ligové utkání, měli jsme tam tři
bodyguardy, díky nimž se naštěstí
nic nepřihodilo. Už na podzim

to byla katastrofa, něco takového
jsem za svou fotbalovou kariéru
nezažil ani na Baníku,“ pověděl
s tím, že jeho týmu na dálku fandila
i řada soupeřů, kteří si přáli, aby je
právě Němčice pomstily.
Nijak nadšen naopak nebyl
z počínání krajského fotbalového
svazu. Ten nejprve delegoval na
utkání Želatovic tamějšího sudího,
o týden později proti Náměšti se
rozhodčí vůbec nedostavili a pískali to arbitři z hlediště, až dosud
pak nepadly žádné tresty.
„Sám jsem zvědavý, jak to dopadne, je to trochu výsměch.
Kdyby něco podobného udělaly
Němčice, tak už by se vše řešilo,
tam se jelo s tím hlavně to
přežít ve zdraví. Jen za poločas
měly Želatovice dostat tři čtyři
červené, mimo jiné nám zajeli
do brankáře,“ poukázal Radovan
Novotný.

Nekuda v Čechovicích skončil

Č
Čechovice/jim
- Spolupráce
fotbalového oddílu TJ Sokol
Čechovice a trenéra Milana
Nekudy je po roce u konce. Obě
strany se loni v létě dohodly
právě na jednoletém angažmá
a po vzájemné dohodě se v ní rozhodly nepokračovat. Posledním
utkáním nyní již bývalého kouče Čechovic tak byl páteční duel
proti prvoligovému Slovácku.
„Chceme udělat nějaké změny
a více vsadit na domácí lidi i odchovance, kteří prostředí znají. Zahájili jsme tak jednání s několika
našimi bývalými hráči,“ ozřejmil

Ohlédnutí za Junior Bedihošť Cupem 2014

důvody změny na trenérské lavičce předseda klubu Jiří Jančík.
Za práci v uplynulých dvanácti
měsících poděkoval dosluhujícímu kouči a neopomněl připomenout, že pro Nekudu to nebyla
jednoduchá situace. „Přišel do
neznámého prostředí a během
sezony odešlo několik klíčových
hráčů, takže musel do sestavy zapracovávat kluky z 'béčka' a dorostence. Před zahájením sezony
jsme měli vyšší ambice, ale konečné šesté místo odpovídá tomu
vývoji,“ bilancoval Jančík.
Někdejší hráč Sigmy Olomouc
a nedávný trenér Klenovic na
Hané se tak může poohlížet po
novém angažmá. „Čechovice se

rozhodly jít cestou vlastních odchovanců. Je to jejich rozhodnutí,
které je potřeba respektovat. Na
této úrovni se fotbal těžko dělá.
Každý hráč má své zaměstnání
a času na trénink moc není. Jsou tu
dobří hráči, jen jim trošičku chybí
srdíčko. To je ale problém celé
dnešní generace,“ rozloučil se se
svým dosavadním působištěm.
A pravděpodobně to není jediná
změna v „A“-mužstvu, blízko přesunu do vyšší soutěže má gólman
Milan Piták. Jeho páteční zákroky proti Slovácku osobně sledoval
kouč Určic Evžen Kučera a právě
jméno tohoto divizního klubu se
v souvislosti s dvaadvacetiletým
brankářem skloňuje...

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

Kostelec zdolal Spartu a bral stříbro www.vecernikpv
www.vecernikpv.cz
.cz

Bedihošť/jim – Předminulý
víkend patřil v Bedihošti fotbalovým přípravkám, konkrétně
prvnímu ročníku turnaje Junior Bedihošť Cup. Nejprve se
v sobotu na tamějším travnatém hřišti utkalo šest výběrů
ročníku 2008, jimž suverénně
kraloval 1.SK Prostějov, o den
později se na stejné místo sjelo
hned dvacet družstev fotbalových benjamínků ročníku
2007. Jejich vítězem se stali
hráči Sigmy Olomouc, druhé
místo připadlo neporaženému
Kostelci na Hané, bronz brala
Sparta Praha „B“.
„Nezaslechl jsem jedinou připomínku, mužstva odjížděla
spokojena. Sobota byla relativně
v pohodě, neděle byla mnohem
náročnější. Dvacet mančaftů
na čtyřech hřištích, myslím si
ale, že jsme to zvládli bravurně

bez větších zádrhelů,“ hodnotil právě skončenou premiéru
člen hlavní pořadatelské dvojice
Radek Kocourek.
Jeho kolega Jiří Kresta měl také
jen slova chvály a poděkoval
všem partnerům a lidem, kteří
se na úspěšné akci podíleli. „Ze
všech stran sbírám pozitivní ohlasy, přijela i Sparta Praha. Doufám,
že tato reklama se bude šířit do
Čech a budou tu jezdit týmy i dvě
stě kilometrů. Není problém tu
udělat i tři čtyři turnaje za léto,“
zmínil plány do budoucna a vyzdvihl spolupráci s obcí Bedihošť
i tamější základní školou.
Právě díky škole měly všechny
týmy zajištěnou teplou stravu
formou klasického obědu a nemusely složitě řešit stravování. „ Stojí to více úsilí i peněz, ale kluci si to zaslouží. Již
nyní máme v hlavě uspořádání

podzimního turnaje, jenž by se
Junior Bedihošť Cup – ročník 2007:
konal uprostřed září,“ prozradil
Konečné pořadí: 1. Sigma Olomouc, 2. Kostelec na Hané „A“, 3. Sparta
novinku Kocourek.
A není to jediná myšlenka týka- Praha „B“, 4. HFK Olomouc, 5. Sparta Praha „A“, 6. Uničov, 7. Velké
jící se mládeže, kterou by chtěla Meziříčí, 8. Haná Prostějov, 9. Medlánky, 10. Čelechovice na Hané/
dvojice Kocourek-Kresta zreal- Smržice, 11. Šumperk „B“, 12. Dub nad Moravou, 13. Žďár nad Sázaizovat. „Plánujeme na celou zimní vou, 14. 1.SK Prostějov „A“, 15. Staré Město, 16. Vyškov, 17. Ratiboř,
sezonu pravidelné halové turnaje 18. 1.SK Prostějov „B“, 19. Šumperk „A“, 20. Neratovice.
pro ročníky 2006, 2007, 2008 Nejlepší střelec: Aleš Hrubý (Sparta Praha „A“) – 15 branek
a možná i 2009. Každý měsíc by Nejlepší brankář: Adam Stejskal (HFK Olomouc)
se ročníky protočily a za zimu by
Junior Bedihošť Cup – ročník 2008:
se zúčastnily tří až čtyř turnajů,“
představili svou vizi.
1. 1.SK Prostějov, 2. RMS Hodonín, 3. SK Líšeň, 4. SK Sigma
Nad oběma turnaji převzal záš- Olomouc, 5. HFK Olomouc, 6. MFK Vyškov.
titu první náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Alois
Mačák a s potěšením mohl konOlomoucký kraj, Prostějovský Večerník, Adam velkoobchod Šternstatovat, že se vše vydařilo na
berk,
Černá Hora, www.janecek.cz, autoklapka.cz, Legea, Prima, wsvýbornou. „Tato akce předčila
očekávání, zaslouží si velkou -webdesign.cz; záštitu nad turnajem převzal Alois Mačák, náměstek
jedničku s hvězdičkou. Spou- hejtmana Olomouckého kraje a člen rady Statutárního města Prostějov
sta lidí, spousta zábavy, krásné lii, tak by se všichni měli přijít i rodičům a přeji si, ať je takových
zápasy, které stojí za to vidět. Jestli podívat, jak se rodí hvězdy. Chci akcí jen víc,“ podělil se Alois
je teď mistrovství světa v Brazí- moc poděkovat organizátorům Mačák s Večerníkem o své dojmy.

partneři turnaje:

jaak proběěhl Junioor Beddihoošť Cup 20144...
3x foto: Jiří Možný

Přijela i Sparta. Na Hané se představily hned dva vý- Hojná účast. Hned při prvním ročníku dorazilo do Bedi- Indivuduální cena. Nejlepším hráčem z řad stříbrného celku se
běry slavného klubu, „béčko“ skončilo třetí, „áčko“ páté. hoště dvacet mládežnických výběrů.
stal Jan Kumstát, cenu mu předával patron turnaje Alois Mačák.

Pohár města v malé kopané
vyhrál Brodek u Prostějova
Finálový turnaj Poháru
města Prostějov mužů 2013/14
hřiště Dřevnovice
SK Dřevnovice – MK Brodek u Prostějova 2:2, 1.FC Laškov – Mexico
Víceměřice 3:1, Brodek u PV – Víceměřice 3:1, Dřevnovice – Laškov
2:0, Laškov – Brodek u PV 1:6, Víceměřice – Dřevnovice 2:1.

Konečná tabulka
1. Brodek u PV
2. Dřevnovice
3. Laškov
4. Víceměřice

2
1
0
11:4
7
1
1
1
5:4
4
1
0
2
4:9
3
1
0
2
4:7
3
Město Prostějov podporuje malou kopanou.
Dřevnovice/kopa,son - Finálo- Brodek u Prostějova před domácím
vým turnajem Poháru města výběrem SK Dřevnovice, na třetím
Prostějov mužů 2013/14 byla na místě skončili borci 1.FC Laškov
hřišti v Dřevnovicích ukončena a čtvrtou příčku obsadil celek Meletošní sezóna v malé kopané xico Víceměřice.
ČSRS Prostějov.
Poháry předali za účasti předsedy
Celá akce byla perfektně zajiš- Komise pro mládež a tělovýchovu
těna pod záštitou starostky ob- města Prostějov Pavla Smetany stace Dřevnovice Bohuslavy Char- rostka Dřevnovic Bohuslava Charvátové místními sportovci SK vátová, členka VV MK ČSRS ProDřevnovice. Všichni účastníci roz- stějov Jiřina Kučerová, předseda
hodujícího pohárového klání z řad OS ČSRS Prostějov Pavel Kočíb
samotných fotbalistů i přítomných a za komisi rozhodčích MK Milan
diváků byli nadmíru spokojeni jak Zatloukal. Poděkování za bezchybs úrovní jednotlivých utkání, tak né řízení všech zápasů patří sudím
s celkovou atmosférou turnaje. Bohuslavu Krátkému a Milanu
Vítězem se nakonec stal tým MK Zatloukalovi.

Basketbal, tenis

Exkluzivní rozhovor s první mužem prostějovského basketbalu

„Dosáhli jsme maxima možného,“ ohlíží se

za uplynulou sezónou IVAN POSPÍŠIL
Prostějov - Oslavy basketbalového stříbra dávno
skončily, vedení Ariete Prostějov již proto minulou
sezonu mohlo zhodnotit s dostatečným odstupem
bez přehnané euforie. „Dařilo se nám na všech
frontách. Kromě mužského uspěly týmy a družstva
i v mládežnických kategoriích. Z toho máme stejnou radost, jako z ligového seniorského stříbra,“
neskrývá potěšení nad uplynulým děním v exkluzivním interview pro Večerník předseda prostějovského basketbalového klubu Ivan Pospíšil.
Ladislav Valný
Přes úspěchy mládežnížníků je přece jen nevícee vidět stříbro z Mattoni NBL. Jak
se vám líbilo páté finále v řadě?
dě?
„Dosáhli jsme maxima možřece
ného, neboť Nymburk je přece
jen někde jinde. Účast ve finále
nále
ta si
našemu týmu slušela, ta parta
hoto
ho zasloužila. Cením si tohoto
áhúspěchu, na který jsme dosáhež
li i s menším rozpočtem než
v minulých letech.“
Zůstane úspěšná sestava Ariete pohromadě?
„Pořád jednáme. K některým změnám již došlo,
pravděpodobně ještě některé další přijdou. Zřejmě ale
opět budeme muset snížit
h
rozpočet, jelikož finančních
eme
prostředků ubývá. Přesto chceme
ým.
opětovně postavit kvalitní tým.
Možná trochu omlazený a perspektivní, alespoň s tříletou vizí,

ale pořád stejně dobrý. V žádném
případě to tak
neznamená,
že se nepokusíme i v
příští sezoně
hrát v popředí tabulky.“

Foto: www.orliprostejov.cz
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Prostějovský basketbal
není pouze první tým
mužů. Jak se vám líbila sezona
u dalších týmů Orlů?
„Stačí se podívat na výsledky. V příštím soutěžním ročníku budeme
hrát ve všech nejvyšších mládežnických soutěžích a to se týká chlapců
i dívek. Takové zastoupení má

„Bohužel máme potíže se zajištěním tréninků. Už teď jednáme s Kostelcem na Hané,
Přemyslovicemi a Čechami
pod Kosířem. Prostějovské tělocvičny kapacitně nestačí. Je
to škoda, snažíme se to řešit
jinak, ale dojíždění je pochopitelně problém.“

„Zřejmě opět budeme muset snížit
rozpočet, jelikož finančních prostředků
ubývá. Přesto chceme postavit kvalitní
tým. Možná bude trochu omlazený...“
Předseda Ariete Prostějov Ivan Pospíšil
o skladbě mužstva pro příští ročník

ce
v celé
repu
České republice jjenom US
USK
nav
Praha. Ženy navíc
lete
po padesáti letech
dru
postoupily do druhé
pohle
ligy. Z tohoto pohledu
si nemůžeme stěžovat.“
Takže basketbal ve
městě nemá vě
větší
problémy?

Jak vypadá příští sezona
Orlů z pohledu finančního zajištění?
„Zajistit potřebné prostředky je
v současné době těžké. Doba už
je taková... O to víc si ceníme
podpory prostějovské radnice,
Olomouckého kraje a všech
partnerů, včetně toho generálního. Jsme rádi, že nás i v příštím
ročníku bude nadále podporovat
společnost Železárny-Annahütte.
Děláme, co je v našich silách,
aby i příští sezona byla, z pohledu
sportovního výsledku, úspěšná.“

Orli mají zpátky naději! Veelkým
m snnem
Prostějov/lv - V minulé sezoně sbíral Marek Sehnal první
minuty v elitní mužské soutěži
v sestavě svitavských Turů.
Od nového soutěžního ročníku
bude další ligové starty rozšiřovat v Prostějově, kde bude
současně pomáhat týmu do 19
let. Osmnáctileté křídlo, které
na Hané hrálo dosud v mládežnických kategoriích, totiž nově
přechází do kabiny Orlů.
„První starty v ´Mattonce´ byly
nejisté. Musel jsem se otrkat,
zjistit co můžu a co ne. Postupně jsem získával jistotu. Byla
to nesmírná zkušenost,“ ohlédl
se exkluzivně pro Večerník za
minulou sezonou u Turů Marek
Sehnal.
Mladý hráč začínal s basketbalem ve Svitavách. Klíčové okamžiky dosavadní kariéry jsou
však spojené s prostějovskými
trenéry. Lubomír Růžička si
jej vyhlédl na jednom turnaji
v Ostravě a Sehnal se stěhoval
na Hanou.
Další důležitou osobou byl kouč
Željko Živkovič. Díky němu
zůstal v Prostějově, přestože
uvažoval o přesunu do Pardubic. „Dokonce jsme se byli
i podívat v Pardubicích na škole.
Nejevili však o mě velký zájem.

Talent. Teprve osmnáctiletý basketbalista již v uplynulých měsících okusil nejvyšší domácí soutěž.
Foto: internet
Pak se to s trenérem Željkem
Živkovičem vyřešilo. Nevím, co
se tehdy stalo, ale považuji ho za
jednoho z nejlepších trenérů mládeže u nás. Když jsem potřeboval
víc trénovat, něco zařídit, s něčím
poradit, šel jsem za ním a vždy
mi dokázal pomoci. Byl to jako
můj druhý táta, který mi dával do
života cenné rady. Jsem rád, že
jsem zůstal v Prostějově. Bylo to
správné rozhodnutí,“ vzpomíná
Sehnal.
Pak ještě jednou posunul nadějného basketbalistu opět Růžička.

„Jednou mi zazvonil telefon, volal mi trenér Růžička, že dává do
kupy tým pro Mattoni NBL a má
na seznamu napsané i mé jméno.
Nabídku jsem přijal všemi deseti a díky tomu ochutnal nejvyšší
soutěž,“ uvedl český talent.
V Prostějově teď dostane šanci
poskočit výkonnostně v kariéře
v kádru úřadujících vicemistrů
a věří, že to bude další dobrý
krok. Takový, který přispěje
ke splnění velkého snu. „Chtěl
bych si jednou zahrát Euroligu,“ plánuje Sehnal.

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Tenistům Prostějova los Wimbledonu docela přál Talentovaná Smitková se poprvé probila
Bude Kvitová zdravá? A jaká bude Veselého premiéra?

Londýn, Prostějov/lv, pk
- Hned rovný půltucet prostějovských tenistů bude od
dnešního dnes usilovat o co
nejlepší výsledek na travnatých kurtech ve Wimbledonu.
Legendární turnaj absolvuje
tentokrát nejen kvintet Tomáš
Berdych, Jiří Veselý (dostal
od pořadatelů volnou kartu),
Petra Kvitová, Lucie Šafářová a Petra Cetkovská, ale také
úspěšná kvalifikantka Tereza
Smitková.
Největší naděje tuzemských příznivců se pochopitelně upínají k
Tomáši Berdychovi. Nasazená
šestka a finalista z roku 2010
narazí v úvodu wimbledonského klání na rumunského tenistu
Victora Hanescua. Pokud bude
nejlepší český tenista během
prvního týdne potvrzovat roli
papírového favorita, vyzve ve
čtvrtfinále Novaka Djokoviče.
Soupeře ovšem nebude mít úplně nejlehčí. V případě prvotního
úspěchu by jej ve druhém kole

čekal nejspíš Australan Tomic, ve
třetím dějství by se Berdych měl
utkat s nevyzpytatelným Čiličem
z Chorvatska a především v osmifinále visí ve vzduchu odveta
za French Open proti Lotyšovi
Gulbisovi!
Stále více vycházející hvězda
nejen prostějovského tenisu Jiří
Veselý otestuje wimbledonské
kurty v seniorské kategorii
vůbec poprvé v životě. Stane se
tak díky volné kartě od organizátorů z All England Clubu,
což je pro českého hráčů výjimečná záležitost. I to o lesčems
svědčí a s Veselým, přestože se
na trávě vůbec nepřipravoval,
tenisový svět počítá. Své kavlity
může na úvod prokázat v utkání
proti Victoru Estrellovi Burgosovi z Dominikánské republiky.
Pokud český zástupce uspěje,
narazí dost pravděpodobně na
Francouze Gaela Monfilse,
a v případě překvapivé výhry by
jej čekal další tenista ze země semifinálového soka z Davis Cupu
Richard Gasquet. No a kdyby to
vyšlo, v osmifinále může Veselý
vyzvat Rafaela Nadala!
Ženskou jedničku Petru Kvitovou čeká na úvod souboj s krajankou Andreou Hlaváčkovou.
Pokud hráčka TK Agrofert potvrdí roli papírové favoritky, narazí na Němku Barthelovou, ale
už ve třetím kole hrozí souboj
s bývalou světovou jedničkou
Venus Williamsovou. Jestliže
uspěje, vypadá to ve čtvrtém děj-

ství na duel proti další Američance Stephensové, případně Italce
Pennettaové. Čtvrtfinále by pak
bylo ve znamení prestižní bitvy
vítězky z roku 2011 s nasazenou
dvojkou Li Na z Číny.
Lucie Šafářová se pokusí v prvním kole potvrdit pozici nasazené tenistky proti Julii Görgesové z Německa. V případě
postupu ji čeká nejspíš Hercogová ze Slovinska a ve třetím kole
se rýsuje na česko-slovenské
derby s Dominikou Cibulkovou.
A pokud by to vyšlo, mohlo by
následovat osmifinále s někdejší
světovou jedničkou Azarenkovou.
Na trávě vždy dobře hrající Petru Cetkovskou čeká nejprve
nepříjemná Srbka Jovana Jakšičová. Hned od druhého kola by
ale mohla potkat nasazené tenistky. V tom druhém Cornetovou

Prostějov/jim - Již popatnácté
se v areálu Národního tenisového centra Morava uskutečnil mezinárodní vozíčkářský
antukový turnaj mužů i žen.
VINVI Wheelchair Czech
Open 2014 s celkovou dotací
dvanáct tisíc eur byl součástí
kategorie ITF2 Series a také
letos nad ním převzali záštitu
primátor statutárního města
Prostějova Miroslav Pišťák
a hejtman Olomouckého kraje
Jiří Rozbořil.
Na Hanou se tak sjelo na šedesát handicapovaných sportovců.

Muži se utkali v kategoriích Main
Draw a Second Draw, ženy v kategorii Main Draw, nechyběla ani
čtyřhra a soutěž pro kvadroplegiky, tedy pro hráče s postižením
dolních i horních končetin.
Mezi muži triumfoval v kategorii
Main Draw Nizozemec Ronald
Wink, jenž po volném losu zdolal
všechny čtyři soupeře a ve finále
zdolal Francouze Frederika Cattanea. Právě ten vystavil ve druhém
kole stopku české jedničce Miroslavu Brychtovi.
A vítězství si Vink zopakoval i ve
čtyřhře, konkrétně se tak stalo po

boku jeho krajana Ricka Moliera.
Zde prošla česko-německá dvojice Bryhta-Sommerfeld až do
semifinále.
V listině Second Draw marně
hledal přemožitele Maďar Roland
Németh, jenž za celý turnaj ztratil
jediný set. A to až v tie-breaku.
Ve finále si poradil s Chorvatem
Draženem Mikšičem, v semifinále skončila cesta dvou českých
zástupců Tomasze Jochymka
a Jana Haška.
Finálovou porážku ze singlu si
Mikšič vynahradil v deblu, jenž
vyhrál společně s dalším zástup-

z Francie, ve třetím pak dokonce
turnajová jednička Serena Williamsová.
Bez šance na vítězství nebude
po vítězné kvalifikaci ani Tereza Smitková, jejíž formu prověří Su-Wei Hsieh z Tchaj-wanu.
Soupeřce patří 116. místo na světě, takže překvapení není zcela
vyloučeno. A jestliže by k němu
došlo, mohla by se velká naděje
TK Agrofert těšit na vítězku duelu Vandewegheová – Muguruzová, ož jsou dvě v poslední době
velice dobře hrající tenistky.
V každém případě u letošní
Wimbledon bude zcela jistě velmi zajímavým podnikem, který
se vyplatí za to sledovat. Přímé
přenosy vysílá tentokrát NOVA
Sport a Fanda, výsledky prostějovských vyslanců najdete
i s jejich ohlasy na internetových
stránkách www.vecernikpv.cz.

prostějovští tenisté
v prvním kole

do HLAVNÍ SOUTĚŽE na grandslamu

Nadějná česká hráčka postupně porazila Soniu Šapatavou z Gruzie 6:3, 7:6, domácí
Gabriellu Patricii Taylor 6:3
6:4 a ve finále Američanku
Madison Bregngleovou 6:3
3:6 6:1. „V žebříčku tyto výhry
znamenají další postup o nějakých deset míst. Ve druhé stovce
už to nejde tak rychle. Chtělo by
Předvedla se. Tereza Smitková zvládla všechny tři nástrahy kvalito vyhrát ještě zápas v hlavní soufikace a obyde si premiéru v hlavní soutěži dospělých. Foto: internet
těži. Za postup do druhého kola
je sedmdesát bodů a to by Tereze hamptonu bojovala se soupeřkami „Rozhodně nastoupí. Hlavní souhodně pomohlo,“ spočítal Balaš. i nachlazením. Do svého zápasu v těž ve Wimbledonu si nenechá
Smitková na kurtech v Roe- hlavní soutěži ale bude v pořádku. ujít,“ je přesvědčený Balaš.

Kvitové zhořkla

generálka kvůli zranění

Londýn, Prostějov/lv – Zdravotní problémy pokazily
v Eastbourne Petře Kvitové
generálku na Wimbledon.
Dvouhra mužů
Česká jednička sice porazila
Lucii Šafářovou 6:1, 5:7, 7:6
Tomáš Berdych (6) - Victor Hanescu (Rumunsko)
Jiří Veselý - Victor Estrella Burgos (Dominikánská Republika) a Američanku Varvaru Lepchenkovou 6:1, 6:4, do čtvrtDvouhra žen
finále s domácí Heather WatPetra Kvitová (6) – Andrea Hlaváčková
sonovou ale kvůli problémům
Lucie Šafářová (23) - Görgesová (Německo)
se stehnem nenastoupila. „
Petra Cetkovská - Jakšičová (Srbsko)
Eastbourne je výborný turnaj
Tereza Smítková - Su-Wei Hsieh (Tchaj wan)
a mrzelo mě, že jsem nemoh-

WIMBLEDONU

la nastoupit. Prioritou je ale
Wimbledon a udělám vše pro
to, abych byla připravená,“
prohlásila Kvitová.
Česká jednička už proti Lepchenkové nastoupila se zabandážovaným stehnem. „Zranění
je podobné tomu, co ji postihlo
v Paříži. Bolest se ozývala pozvolna, před třetím zápasem
už ale Petra měla problémy
s chozením. Nemělo význam
zranění ještě zhoršit,“ řekl

trenér Kvitové David Koryza.
Tomáš Berdych ladil formu na exhibičním turnaji
Tennis Classic v soukromém
klubu Hurlingham a se svými
výkony mohl být spokojený.
V rámci vysoce prestižní akce
odehrál dva zápasy. Nejprve
porazil Bulhara Grigora Dimitrova 7:5, 6:4 a následně si
poradil i s Keiem Nišikorim,
když japonského tenistu přehrál 4:6, 6:3, 10:4.

cem této balkánské země Anto
Joškičem. Ve finále si ve dvou setech věděli rady s českým párem
Hašek-Rajznover.
I hlavní ženská kategorie měla
vítěze z Nizozemska. Konkrétně
nasazenou dvojku Michaelu Spaanstraovou, jež ve finále vyzrála
na nejvýše nasazenou Američanku Emmy Kaiserovou. Českou
republiku zde zastupovaly Petra
Křížková a Ladislava Pořízková,
jejich cesta se zastavila ve druhém
a prvním kole.
A Spaanstraová zaznamenala
stejně jako její krajan Vink double,

společně s Francouzkou Emmanuelle Mörchovou zvládly
úspěšně veškeré nástrahy pavouku čtyřhry. Ve finále porazily po
setech dvakrát 6:3 Rusky Bubnovovou a Lvovovou.
Mezi kvadroplegiky byla ve
dvouhře nejlepší Nizozemka
Dorrie Timmermans Van Hallová,
jenž ve finále překonala odpor Izraele Patricka Ben Uriela. Čtyřhře
kralovali Ben Uriel a Brit Adam
Field, kterým po finále pogratulovali Američan Marc McLean
a jeho parťák Harry Boniface
Prabhu z Indie.

Prostějov hostil mezinárodní turnaj vozíčkářů

Czech Open. Na prostějovských kurtech si zahrálo téměř šedesát
mužů i žen, nejvíce se dařilo Nizozemcům.
Foto: Jiří Možný

Sport
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Helis dvakrát stříbrný, Šmída jednou Určice pokračují v divizi a hlásí PRVNÍ ZMĚNY
na cyklistickém poháru v Prostějově

Prostějov/oš, jim – Český pohár
v dráhové cyklistice odstartoval
sezónu dráhových závodů na
prostějovském velodromu. Na
jezdce čekala celkem tři druhy
omnia – sprinterské, stíhací a bodovací – a závodit se započalo
už v pátek dopoledne, konec
byl až v neděli po poledni. První
prostějovské závody v tomto
kalendářním roce se povedly,
počasí závodníkům přálo a k vidění byly i díky finanční podpoře
ze strany Olomouckého kraje, města Prostějov a dalších
partnerů klubu zajímavé sportovní výkony a souboje.
V pátek se začalo se sprinty,
které jsou doménou závodníků
a závodnic brněnské Dukly. V juniorech zvítězil Jiří Janošek před
Jiřím Fantou a Josefem Maxmiliánem Junkem, neztratili se ale
ani prostějovští závodníci. Luděk
Helis dojel pátý, Jiří Šána sedmý
a Dan Chytil uzavřel elitní desítku,
Matyáš Strupek skončil třináctý.
Mezi juniorkami a ženami kralovala Sára Kaňkovská, druhá
se umístila Natálie Šrůtková,
třetí Ema Kaňkovská. Domácí
Kristýna Mráčková se umístila
na hezkém čtvrtém místě, Eva
Planičková pak na jedenáctém
místě.

Těsně pod vrcholem. Domácí Luděk Helis (vlevo) nestačil ve
svých závodech jen na Michala Kohouta a Lukáše Slavíka.
Foto: SKC TUFO Prostějov
V kategorii kadetů zvítězil Martin Čechman z Cykloteamu Ostrov, výborné druhé místo obsadil
prostějovský Martin Šmída, třetí
pozici bral Tomáš Čapek z TJ Kovo
Praha. Další jezdci z pořádajícího
oddílu Petr Kret s Vilémem Bajerem
dokončili na dvanácté a devatenácté
pozici.
Stíhací omnium se skládalo ze
stíhacího závodu jednotlivců a družstev. V juniorech kraloval Lukáš
Slavík z Apache Loko Trutnov,
druhý se umístil prostějovský
favorit Luděk Helis, třetí místo
patřilo Michalu Kohoutovi z Dukly

Praha. Další ze závodníků ve žlutomodrých barvách Jiří Šána obsadil
lichotivé čtvrté místo, Daniel Chytil
pak místo šesté a Matyáš Strupek
osmé.
Kategorii juniorek a žen opanovaly
závodnice z Rakouska, které do
Prostějova přivezl trenér Jiří Mikšík.
Zvítězila Marlene Schilling, před
druhou Verenou Eberhard a třetí
Stephanií Strobl. Domácí Eva
Planičková obsadila místo šesté,
Kristýna Mráčková pak místo deváté.
V kadetech se z vítězství radoval Daniel Babor z TJ Kovo
Praha před týmovým kolegou

Tomášem Čapkem a třetím Petrem Klabouchem z Velo-klub
Cirkl České Budějovice. Z domácích závodníků se nejvíce
dařilo Petru Kretovi, který obsadil solidní sedmou příčku, Martin Šmída pak započal druhou
desítku, Vilém Bajer patnácté
místo a Daniel Polanský jakožto
mladší žák dvaadvacáté místo.
Bodovací omnium tvořily bodovací závod jednotlivců a dvojic.
V juniorech bral Luděk Helis
opět stříbro, když se vítězem stal
Michal Kohout, bronz bral Lukáš
Slavík. Další z prostějovských
závodníků Dan Chytil obsadil
velmi hezké páté místo, Jiří Šána
dvanácté místo a Matyáš Strupek
dvaadvacáté místo.
Ve společné kategorii juniorek
a žen zvítězila Sára Kaňkovská
před týmovými kolegyněmi
Natálií Šrůtkovou a Emou Kaňkovskou, Kristýna Mráčková
z SKC TUFO Prostějov obsadila slušivé čtvrté místo, Eva
Planičková osmé místo. V kadetech zvítězil Daniel Babor před
druhým Tomášem Čapkem a třetím Dušanem Vavrekem z TJ Favorit Brno. Prostějovský Martin
Šmída získal sedmou příčku Petr
Kret a Vilém Bajer osmnáctou a
dvacátou.

Obchodní a mediální partneři SKC TUFO Prostějov
hlavní partneři

hlavní mediální
partner

další partneři
...ještě

+

Cyklisté se zúčastnili Závodu míru

Česko, Polsko/oš, jim – Prostějovský tým SKC TUFO Prostějov i
v letošním roce obdržel pozvánku
na vysoce prestižní Závod míru
pro závodníky do třiadvaceti let.
Na start se v Jeseníku postavilo
celkem osmnáct týmů z celého
světa, mimo jiné z Belgie, USA,
Španělska nebo silné reprezentační výběry Austrálie a Polska.
Prostějovské barvy hájili Jakub
Filip, Viktor Vrážel, Adam Valeš,
Matěj Zahálka, Václav Vomáčko
a Luděk Lichnovský.
První etapa měřila 122 kilometrů
a jezdce dovedla z Jeseníku do
Rýmařova. Na závodníky čekalo
nepříjemné stoupání přes Ramzovské sedlo a Skřítek, ovšem
hned v úvodu se o únik pokusil
Luděk Lichnovský. Brzy však
byl pohlcen hlavním polem a
jelo se velmi rychle, nástup střídal nástup. Ten rozhodující se
zrodil ve stoupání na Skřítek,
kdy odjela čtveřice Slovinec Hiti
z Radensky, Belgičané Bosmans
a van Breussegem z VL Technics
Abutriek, Polák Kasperkiewicz
z Bauknecht-Author.
Vedoucí čtveřici se vydal stíhat prostějovský Adam Valeš a ve sjezdu
ze Skřítku ji také dostihl. Vedoucí
skupina vydržela až do závěrečných
okruhů, v tom posledním ze skupiny
odjel Kasperkiewicz s Bosmansem
a zbývající trojici Valeš, Hiti a van

Breussegem pohltil osm kilometrů
před cílem peloton. Z vítězství v etapě se tak radoval Kasperkiewicz
před druhým Bosmansem, na třetím místě dospurtoval Sisr z Dukly
Praha.
Druhá etapa byla nejkratší a měřila
jen 93 kilometrů. Start byl v polských Glucholazích, cíl ale přímo na
vrcholu Pradědu, nejvyššího místa
v republice, kam lze dojet na silničním kole. Z prostějovského týmu
byl opět aktivní Luděk Lichnovský,
který hned od startu odjel a na první rychlostní prémii zvítězil. Jeho
pokus o únik však neměl dlouhého
trvání a poté co jej dojel Rugovac
z Dukly Praha, rezignoval a nechal
se hlavním polem dostihnout.
O tempo hlavního pole se starali především závodníci královéhradeckého Bauknecht-Author, neboť měli
v držení žlutý dres pro vedoucího
jezdce. Vše podstatné se tak událo až
ve stoupání z Karlovy Studánky na
vrchol Pradědu. Natrhaný peloton
nejprve pohltil osamoceného Pietrulu z Dukly Praha, který byl v úniku
přibližně od šedesátého kilometru.
Tempo v tu dobu diktovali Australané a závodníci Etixxu, na Ovčárně nastoupil Koudela z týmu
Gebruder Weiss, poté Polák WarNa čele. Jezdci SKC TUFO Prostějov byli v jednotlivých etapách vidět hodně
chol, nicméně drtivé tempo Etixxu
vysoko.
Foto: Jan Brychta
přineslo vítězství pro jejich lídra
dobře
si
z
prostějovských
závodSamuela Spokese z Austrálie. Jako Broekhoven, třetí pak Warchol.
druhý se umístil Belgičan van Třetí a poslední etapa měřila 160 níků opět počínal Adam Valeš,
kilometrů a na závodníky čekala který v etapě obsadil velmi slušKonečné pořadí:
náročná stoupání Rejvíz, Hvězda, né osmatřicáté místo, celkově se
Jednotlivci: 1. Samuel Spokes (Austrálie, Etixx) 9:28:34, 2. Bram Lyra, Vidly. Žlutý trikot tím nej- umístil jen o tři pozice níže.
Van Broekhoven (Belgie, VL Technics-Abutriek Cyclin) +0:12, 3. lepším možným způsobem uhájil Matěji Zahálkovi v celkovém
Bartosz Warchol (Polsko) +0:47, 41. Adam Valeš +8:37, 47. Matěj Samuel Spokes, jenž v etapě zví- hodnocení patřilo sedmačtyřicáté
Zahálka +12:32, 61. Jakub Filip +23:35, 65. Viktor Vrážel +25:46, tězil. V celkovém pořadí dopro- místo, Jakub Filip skončil na jedLuděk Lichnovský, Václav Vomáčko (všichni ČR, SKC TUFO vodil australského závodníka na našedesátém a Viktor Vrážel na
Prostějov) nedokončili.
stupně vítězů van Broekhoven pětašedesátém místě. V hodnoceDružstva: 1. Lotto Belisol U23 28:30:01, 2. Czech Cyclocross Team z týmu VL Technics-Abutriek ní týmů připadla družstvu SKC
+0:39, 3. BMC Development Team +1:37, 13. SKC TUFO Prostě- a Bartosz Warhol z Polského TUFO Prostějov třináctá příčka
jov +40:03.
reprezentačního výběru. Velmi z osmnácti startujících oddílů.

Určice, Prostějov/jim - Premiérová sezona TJ Sokol Určice
v moravskoslezské divizi „E“
nebude pro tento oddíl poslední
ve čtvrté nejvyšší domácí soutěži.
Během jarní části se ve fotbalových kuloárech živě diskutovalo
o tom, zda to není pro Určice
příliš velké sousto a nepřesunou
se dobrovolně zpět do krajského
přeboru, nic takového se ale nakonec nekoná.
„Divize je přihlášena. Nyní jednáme s kluby z vyšších soutěží
a brzy by mohlo být známo, kdo
zůstane, kdo odejde a kdo nás
naopak posílí,“ sdělil Večerníku
aktuální informace předseda fotbalového oddílu Květoslav Petružela.
S nutností opět po několika měsí-

cích budovat nový kádr se smiřuje
i kouč Evžen Kučera. V zimní
přestávce se mu prakticky rozpadla
obrana a na jarních výsledcích
se změny výrazně podepsaly,
k větším proměnám zřejmě dojde
i nyní. „Skládat mužstvo je příjemná práce, horší na tom už je, že se
vám každý půlrok rozpadne. Tak
kvalitní mládež bohužel v Určicích
není, aby kluci mohli naskočit hned
do divize. Máme proto rozjednáno
zhruba patnáct hráčů,“ přiznal.
Na odchodu jsou tak mimo jiné
konický Martin Schön, jenž za
jaro stihl jednu branku, a z Uničova hostující Filip Škoda, jenž
přišel jako náhrada za Ivo Zbožínka. „V obou případech se tak
stalo po vzájemné dohodě. Martin

si tu moc nezahrál, Filip musel hodně dojíždět a má už rodinu,“ vyjádřil se k jejich konci.
K mužstvu by se naopak měl
mimo jiné připojit pětadvacetiletý obránce Kostelce na Hané Jan Walter. „Honzu znám,
má za sebou dorosteneckou ligu
v 1.SK Prostějov. Herně u něj není
problém a už měsíc se fyzicky připravuje podle mých pokynů,“ věří
Evžen Kučera, že přechod z I.B
třídy o tři soutěže výš nebude nepřekonatelný.
Celkově by si trenér Určic přál
mít v letní přípravě pětadvacet fotbalistů, kteří by se kvalitou blížili
k loňskému podzimnímu výběru.
Jarní část totiž zdaleka tak úspěšná
nebyla.

Petra Mertu střídá u děvčat Marek Jelínek

Kostelec na Hané/jim - Kouč
Petr Merta stál u samotného
zrodu dívčí kopané v Kostelci
na Hané, po sedmi letech se
ale rozhodl skončit na lavičce
fotbalistek skončit a od sezony 2014/2015 tak začne zcela
nová éra tohoto družstva. Prvním hlavním trenérem v tomto
období se stane Marek Jelínek,
jenž již v posledních měsících
Mertovi asistoval.
„Je to hrozná škoda, že se Petr
rozhodl toho nechat. Je to vynikající trenér a dokázal zvládnout
ženský kolektiv, odvedl tu kus
dobré práce. Marek se ale s holkami zná a dobře na něj naváže,“
věří šéf kosteleckého oddílu Stanislav Píchal.

Mimo jiné to tak znamená, že
se nenaplnily nejčernější obavy a ženská kopaná v Kostelci
zdaleka nekončí. „To by byla
velká škoda. V létě se u nás
uskuteční třetí ročník Hanácké
kopačky a hlásí se nám rekordní
počet týmů. Nadcházející sezona bude taková na rozkoukání,
pak bychom se třeba vrátili zpět
do divize,“ nastínil nejbližší budoucnost.
I v příštím ročníku tak budou
Kostelečanky nastupovat v blanenském oblastním přeboru, ten
ale dozná několika změn. Nováčkem se totiž zřejmě stanou
Mostkovice, naopak některé jiné
kluby uvažují o konci..„Už teď
se to hrálo čtyřkolově a možná

zůstanou jen čtyři kluby, takže
by se hrálo třeba i turnajově.
Holky mají už teď na to, aby
hrály divizi, jen by to asi chtělo
příchod ryzí brankářky. A přál
bych si aby FAČR konečně začal
podporovat ženskou kopanou,
zatím jsme od nich nedostali ani
korunu,“ vyřkl své dojmy.
Spekuluje se o tom, že by se
dalším působištěm Petra Merty mohl stát některý z mládežnických výběrů Sigmy Olomouc, samotný kouč ovšem
tuto informaci ale Večerníku
nepotvrdil. „Je to srdcař, velký Kostelečák a byl bych hrdý,
kdyby do Sigmy zamířil kluk
z Kostelce,“ zasnil se ovšem Stanislav Píchal.

Prostějovští nohejbalisté Sokol I
si ve druhé lize upevnili vedení

Prostějov/pk - O uplynulém
víkendu čekal nohejbalisty
Prostějova nepříjemný soupeř
v podobě loňského účastníka
první ligy SK Bělá. Pro celek
Sokola I šlo o důležité utkání v boji o postup do play off
o 1.ligu nohejbalu a bylo otázkou, jak se hráči domácího
týmu s tímto vyrovnají. Dorostenci měli uplynulý víkend
volno.
Prostějovští začali zápas s SK Bělou výborně, což bylo vzhledem
k problémům Sokola I se hrou
dvojic velmi povzbudivé. Duo
Klaudy-Wiesner si s lepší dvojkou soupeře poradila ve třech
setech a vzápětí dvojice Procházka-Roba vyhrála rovněž, ale
k vítězství potřebovala pouze dva
sety. Prostějov se tak ujal po dvojicích vedení 2:0. Bohužel prostějovská nejlepší trojka Wiesner,
Valenta, Roba a Ftačník se nedokázala prosadit a překvapivě
prohrála ve třech setech, čímž
umožnila soupeři snížit stav zápasu na 1:2. Naštěstí trojice Sokola
I ve složení Procházka, Klaudy,
Omelka po vynikajícím výkonu
vyhrála, když se soupeř nedostal
v žádném setu k pěti míčům.
Vložená třetí dvojka boduje
téměř neustále a i tentokrát Valenta s Matkulčíkem nedala svému soupeři žádnou šanci – 4:1
pro domácí celek Prostějova.
V singlu je Roba trvalou jistotou na bodový zisk a i tentokrát
neměl soupeř žádnou šanci věci
změnit, Roba vyhrál po setech
10:5 a 10:4 a již se pouze čekalo, která sestava udělá poslední
důležitý bod k výhře v zápase.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS Z NOHEJBALU
2. ligA, SKUPINA B MUŽŮ
Výsledky 11. kola: TJ Slavoj Vrdy - SK Slavia Orlová 5:5, TJ Sokol
Třebíč - R.U.M. NK Holubice 3:6, NK Rozvíz - Slovan Ivanovice na
Hané - TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice „B“ 3:6, T.J. Sokol I Prostějov - SK Bělá 6:3.

Průběžná tabulka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tým
TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice „B“
T.J. Sokol I Prostějov
R.U.M. NK Holubice
SK Slavia Orlová
SK Bělá
TJ Sokol Třebíč
NK Rozvíz - Slovan Ivanovice na Hané
TJ Slavoj Vrdy

Z
12
11
12
13
12
13
12
13

V
10
9
8
7
3
2
2
0

R
0
1
1
3
4
2
1
2

P
2
1
3
3
5
9
9
11

S
66:35
60:28
59:35
61:52
54:57
36:58
36:63
24:71

B
20
19
17
17
10
6
5
2

KAM Příště NA NOHEJBAL
12. kolo, 28. června 2014, 14:00 hodin: TJ. Sokol I Prostějov - TJ
Slavoj Vrdy (10:00), NK Rozvíz - Slovan Ivanovice na Hané - TJ Sokol
Třebíč, SK Bělá - SK Slavia Orlová, TJ Spartak Pokerman.cz Čelákovice „B“ - R.U.M. NK Holubice (9:30)

Bohužel trenér domácích zažil
menší šok, když obě obrácené trojice Sokola I svá utkání prohrály
a SK Bělá snížila stav zápasu na
3:5. Naštěstí hned v následující
dvojce Klaudy s Wiesnerem neponechali nic náhodě a ve dvou
setech korunovali vítězství Prostějova v poměru 6:3.
„Jsem velmi spokojen především se ziskem důležitých bodů,
nikoliv ovšem se hrou trojic,
která byla menším propadákem,
kterého soupeř naštěstí nevyužil.
Do skončení základní části chybí již pouze tři zápasy a každá

ztráta by byla hodně bolestná,“
oddechl si po skončení Richard
Beneš, lodivod prostějovských
nohejbalistů.
Jeho svěřenci se v dalším domácím zápase tuto sobotu 28.
června od 10.00 hodin střetnou
s posledním celkem soutěže
Sokolem Vrdy. „A již můžeme
definitivně rozhodnout o svém
postupu do play off o účast
v první lize,“ těší se kouč.
Přijďte povzbudit prostějovské
nohejbalisty, kteří si svými letošními výkony pozornost určitě
zasluhují.

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

Lukostřelci zahájili prvoligovou sezonu vítězně

Praha, Prostějov/jim – Vstříc
dalšímu vítězství v dlouhodobé
domácí soutěži vykročili prostějovští lukostřelci. Tým ve
složení Martin Bulíř, Michal
Hlahůlek, Miroslav Hudec
a Kamil Kovář díky vysokým
nástřelům i vzájemné vyrovnanosti zvládl vítězně již kvalifikaci úvodního dílu první ligy
dospělých a svou dominanci
potvrdil i v následné eliminaci.
Dařilo se rovněž ženám, které
se dělí o průběžné druhé místo.
Do výsledku družstev se v kvalifi-

kaci počítají čísla tří nejlepších členů týmu. Celkem 636 body nastavil laťku Martin Bulíř, jen o čtrnáct
bodů méně zvládl Michal Hlahůlek
a o jeden bod překonal hranici 600
bodů i Miroslav Hudec. Celkovou
hodnotu přes 1850 bodů se žádnému ze soupeřů nepodařilo úspěšně
atakovat a Lukostřelba Prostějov
tak šla do vyřazovacích bojů z nejlepší pozice.
Ve čtvrtfinále „přejeli“ prostějovští
borci Start Brno 6:0, v semifinále
to ale bylo pořádné drama a za poměru setů 4:4 rozhodl až dodateč-

ný šíp. Finále už bylo opět jasnější
a v poměru 5:3 si hanáčtí střelci poradili s Plzní, která předtím dokázala vyřadit druhý tým kvalifikace
Votice.
Úspěšným vstupem do soutěže
se mohou pochlubit rovněž ženy.
Petra Indráková, Hana Majarová,
Magda Robová a Lucie Šedová
sice těsně nepokořily 1600 bodů
a kromě Mariánských Hor zaostaly i za Startem Praha. V semifinále
se ale přes tým z hlavního města
dokázaly díky pevnějším nervům
a přesnějším ranám dostat a pro-

nikly do finále proti suverénním
Mariánským Horám. Na dominantní družstvo nestačily, přesto
se v průběžném pořadí usadily na
druhé pozici se stejným ziskem
jako Start Praha.
Nedařilo se naopak kladkovým lučištníkům. Miroslav Hudec starší
nestřílel a zbylé duo Vladislav Michejda s Petrem Musilem se nedokázalo svým konkurentům přiblížit.
Výsledkem tak bylo šesté místo
v kvalifikace a po těsné pouze tříbodové porážce ve čtvrtfinále s Litvínovem i šesté místo v eliminaci.

Výsledky 1. závodu:
Kvalifikace:

Reflexní luk, muži: 1. LK Prostějov 1859 bodů, 2. LK Votice 1827 b., 3. 1.LK Plzeň 1935 1775 b., 4.
TJ Sokol Praha Vršovice 1759 b., 5. SK Start Praha 1758 b., 6. LK Arcus Plzeň 1748 b., 7. TJ Spartak
Chrást 1678 b., 8. TJ Start Brno 1481 b.
Reflexní luk, ženy: 1. TJ Ostrava-Mariánské Hory 1770 b., 2. SK Start Praha 1650 b., 3. LK Prostějov 1597
b., 4. 1.LK Plzeň 1935 1510 b.
Kladkový luk, muži: 1. 1.Královský LK Praha „A“ 1375 b., 2. LK Patriot Brno 1343 b., 3. LK Litvínov
1310 b., 4. 1.KLK Praha „B“ 1306 b., 5. SK Start Praha 1291 b., 6. LK Prostějov 1257 b.

Eliminace:

Reflexní luk, muži: 1. Prostějov, 2. 1.LK Plzeň, 3. Vršovice, 4. Votice, 5. Chrást, 6. Start Praha, 7.Arcus Plzeň, 8. Start Brno.
Reflexní luk, ženy: 1. Ostrava-Mariánské Hory, 2. Prostějov, 3. Start Praha, 4. Plzeň.
Kladkový luk, muži: 1. 1.KLK Praha „A“, 2. Brno, 3. Litvínov, 4. 1.KLK Praha „B“, 5. Start Praha, 6. Prostějov.
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Prostějovský volejbal už se chystá na novou sezónu, v pátek proběhne los Ligy mistryň

Jedna nebo DVĚ OPORY ODCHÁZEJÍ za lepšími penězi, Další dva zářezy
vedení VK AGEL chce naopak přivést špičkovou univerzálku
Jak bude vypadat hráčský kádr žen VK AGEL pro
příští sezónu 2014/2015? To je téma, které stejně
jako každý rok touhle dobou nejvíc zajímá fanoušky
prostějovského volejbalového klubu a různé spekulace hýbou jejich diskusemi. Na přesnou odpověď
si příznivci budou muset ještě počkat do začátku
července, kdy by měla proběhnout tradiční tisková
konference. Momentálně šéf hanáckého oddílu
Petr Chytil alespoň částečně a v obecné rovině
poodkryl karty.
Prostějov/son
„Po loňské výrazné přestavbě
týmu, kdy zůstaly vlastně jen
čtyři hráčky, a zbytek družstva
byl nový, jsme letos hodlali
tři čtvrtiny kolektivu zachovat
pohromadě. S tím, že některé

jeho členky odejdou na základě
toho, že jejich výkony ne zcela
odpovídaly našim představám,
nebo jsme na daný post prostě
chtěli lepší volejbalistku,“ prozradil předseda správní rady
VK Petr Chytil původní záměr.
Počet odchodů však nakonec

bude vyšší. „V některých případech jsme se totiž nedohodli na
podmínkách nové smlouvy a jiné
hráčky dostaly finančně tak lákavou nabídku odjinud, že se ji rozhodly vyslyšet. Konkrétní jména
teď ještě neřeknu, neboť jednání
stále probíhají a dosud nejsou uzavřena, nicméně tímto způsobem
nám ekonomicky silnější kluby
odlákají jednu nebo dvě opory
z uplynulého soutěžního ročníku,“
naznačil změny šéf klubu.
Podobné informační embargo
zatím vládne i co se týče jmen
nových posil na prostějovskou
soupisku. „Určitě se ale snažíme,
aby náhrady za odcházející plejerky byly na adekvátní úrovni, a tým
jsme v porovnání s minulou sezónou pokud možno neoslabili. Zároveň máme ohledně kádru jeden

Změny budou. Kádr prostějovských volejbalistek se z poloviny opět
obmění, přestože původní plány vedení byly jiné. Foto: Josef Popelka
důležitý cíl: angažovat opravdu
údernou univerzálku vysoké mezinárodní kvality. Jakmile bude
tvorba družstva zdárně ukončena, veřejnost se veškeré novinky
ihned dozví,“ ujistil Petr Chytil

s tím, že v áčku „Agelek“ pro příští ročník 2014/2015 zůstane ze stávajícího mančaftu pořád více než
polovina jeho členek. A prozrazování přesného personálního
složení už se blíží...

„Agelky“ poznají své soupeřky pro skupinu
Prostějov/son - Tradičně v rakouské metropoli Vídni proběhne losování nového ročníku
evropských volejbalových pohárů mužů i žen. Stane se tak již
tento pátek 27. června a jednou
ze stěžejních součástí slavnostního večera bude i los CEV
DenizBank Champions League
Women 2014/2015. V jeho osudí se po roce znovu ocitnou
také volejbalistky VK AGEL
Prostějov! Jaké protivníky
dostanou do své základní skupiny?
„Agelky“ budou v nejvyšším ze tří
pohárů startovat už posedmé v řadě
INZERCE

mezi dalším gigantem a přece
jen přijatelnějším soupeřem.
Uvidíme...,“ odtušil sportovní
manažer VK AGEL Prostějov
Peter Goga s tím, že složení jednotlivých losovacích košů vyjde
najevo jako obvykle až při samotném večeru.
Z prostějovského klubu se do
Vídně vydá sám a ještě před odjezdem registruje dvě pozitivní zprávy.
„Jednak bude mít ženská Champions League jen dvacet účastníků
rozdělených do pěti základních
skupin po čtyřech, tudíž do play
off postoupí kromě dvou nejlepších
týmů každé grupy ještě i tři kolektivy s nejlepší bilancí na třetích
místech a další čtyři mančafty
přejdou do CEV Cupu. Šance
na delší pokračování je tedy větší
než v minulé sezóně, kdy Ligu
mistryň hrálo čtyřiadvacet družstev.
Z našeho hlediska je lepší také to,
že soutěž začne až v polovině lis-

bronz Adamčíkové z ČP žen
a čtvrté místo juniorky Přibylové

V pátek se losuje nový ročník Champions League,
za sebou. Ze šesti dosavadních
účastí třikrát postoupily do prvního
kola play off (2010, 2011, 2012),
dvakrát vypadly hned v grupě
(2009, 2013) a jednou se přesunuly
do čtvrtfinále CEV Cupu (2014).
Zatímco ve svých prvních pěti
sezónách přitom vždy dostaly od
Evropské volejbalové federace divokou kartu, loni se již kvalifikovaly na základě vyššího národního
koeficientu a letos je tomu stejně.
„Tím pádem bychom opět
neměli být v nejnižším ze čtyř
losovacích košů, kam jsou řazeny
právě držitelé divokých karet
a rovněž třetí zástupci zemí, které
mají v Lize mistryň tři družstva.
Pravděpodobně se tak stejně
jako před rokem dostaneme do
třetího koše, což ale neznamená,
že naše skupina bude hratelnější.
Z prvních dvou košů totiž určitě
dostaneme dva špičkové celky, z
toho čtvrtého je to tak půl na půl

prostějovských nadějí v beachu:

Zúčastněné týmy CEV DenizBank
Champions League Women 2014/2015
Rabita Baku, Azeryol Baku (oba Ázerbájdžán), VK AGEL
Prostějov (Česko), LP Salo (Finsko), RC Cannes, VB Nantes
(oba Francie), SC Drážďany (Německo), Nordmeccanice Piacenza, Busto Arsizio (oba Itálie), Chemik Police, Impel Wroclaw
(oba Polsko), Stiinta Bacau (Rumunsko), Dynamo Kazaň, Dynamo Moskva, Omička Omsk (všechny Rusko), Partizan Bělehrad
(Srbsko), Volero Curych (Švýcarsko), Vakifbank Istanbul, Fenerbahce Istanbul, Eczacibasi Istanbul (všechny Turecko).

Zápasové termíny v základních skupinách

1. kolo: 11. až 13. listopadu 2014, 2. kolo: 25. až 27. listopadu
2014, 3. kolo: 9. až 11. prosince 2014, 4. kolo: 13. až 15. ledna
2015, 5. kolo: 20. až 22. ledna 2015, 6. kolo: 28. ledna 2015.
topadu, tedy o měsíc později. A tři
kola základních skupin jsou na programu dokonce až v lednu, tudíž
budeme mít mnohem víc času na
sehrávání obměněného kádru,“
uvažoval Goga.
Mezi dvacítkou účastníků nadcházející Ligy mistryň jsou tra-

diční megafavorité z Turecka,
Ázerbájdžánu, Ruska či Itálie,
na druhou stranu však ve startovním poli figurují i někteří
nováčci, například finské LP
Salo, polské Chemik Police
a Impel Wroclaw nebo francouzské VB Nantes.

Prostějov/son - O skvělé výsledky mladých hráček VK
AGEL Prostějov na písku není
v probíhající sezóně plážového
volejbalu rozhodně nouze. Poslední úspěchy zatím pocházejí
z Českého poháru různých
věkových kategorií, kde dvě
členky našeho klubu atakovaly
stupně vítězů.
Zdárně vyšel tento útok Kristýně
Adamčíkové, která ve dvojici
s Kateřinou Valkovou zazářila při
turnaji Českého poháru žen 2014
v Chodově. Vzhledem k tomu, že
má plejerka hanáckého oddílu
teprve necelých sedmnáct let,
je postup mezi kvarteto elitních
republikových párů mezi dospělými mimořádným počinem. Parádní jízdu týmu Adamčíková Valková vyřazovacím pavoukem

sice přibrzdila prohra v semifinále, ale následné jasné vítězství
v bitvě o bronz zařídilo výtečnou
třetí příčku a premiérové prosazení do špičky v ženské kategorii!
Těsně pod bednou zůstala další
nadějná „Agelka“ Adriana Přibylová (na snímku dole vlevo),
když společně s brněnskou parťačkou Eliškou Malou obsadila
čtvrté místo na klání Českého poháru juniorek 2014 ve Vratislavicích. Duo z jihu Moravy nejprve
vyhrálo svou základní skupinu,
poté přesvědčivě zvládlo čtvrtfinále a nesmírně těsně narazilo
až v bojích o cenné kovy. Semifinále i duel o bronz ztratilo dost
smolně 1:2, navíc v závěrečném
střetnutí podlehlo z pěti vlastních
mečbolů! Škoda, ale i tak si Přibylová vedla výborně.

Výsledky dvojice Adamčíková, Valková
na ČP žen 2014 v Chodově
Konečné pořadí: 1. Vorlová, Nakládalová, 2. Bendíková,
Třešňáková, 3. Adamčíková, Valková, 4. Žolnerčíková, Jakubšová, 5. Gálová, Vaňková a Jarošová, Hronová, 7. Dostálová, Řeháčková a Danilovičová, Zelinková.
Výsledky dvojice Přibylová, Malá
na ČP juniorek 2014 ve Vratislavicích
Základní skupina: Patzaková, Glaserová 2:0 (7, 15), Benešová,
Šauerová 2:0 (13, 9), Trunečková, Trunečková 1:1 (-14, 11).
Čtvrtfinále: Kvapilová, Kvapilová 2:0 (20, 14).
Semifinále: Vraná, Písková 1:2 (-13, 20, -14).
O 3. místo: Dostálová, Janderová 1:2 (15, -21, -4).
Konečné pořadí: 1. Štochlová, Kotlasová, 2. Vraná, Písková, 3. Dostálová, Janderová, 4. Přibylová, Malá, 5. Janoušková, Hlavatá a Hajná, Mlčochová a Trunečková, Trunečková a Kvapilová, Kvapilová.

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Český pohár juniorek v plážovém volejbalu na kurtech

Beach Sport Prostějov vyhrály Kurková s Hrabovou

Prostějov/son - Hned v úvodu
nové sezóny se v areálu Beach
Sport Prostějov konal nejvýznamnější z turnajů, které se
tu za celý letošní rok uskuteční. Šlo o klání Českého
poháru juniorek v plážovém
volejbalu 2014, jež se po celodenních bojích stalo kořistí
dua Anna Kurková, Eliška
Hrabová.
Na dvorcích u aquaparku se
sešlo patnáct dvojic, které se za
napůl příznivého počasí (nijak
moc teplo a pod mrakem, ale
naštěstí bez deště i silného větru) střetly nejprve ve čtyřech
základních skupinách. Nejlepší dva páry z každé grupy
postoupily do play off, načež
čtvrtfinále, semifinále, duel

o bronz i finále se již hrály
Výsledky play off beachvolejbalového
vyřazovacím k.o. systémem.
ČP juniorek 2014 v Prostějově
Brněnsko-pražský tým Kurková + Hrabová, jehož členky se Čtvrtfinále: Kurková, Hrabová – Kožňárková, Svobodová 2:0 (14,
dobře znají i z šestkového volej- 15), Trojanová, Majdáková – Machová, Řezníčková 2:0 (17, 16),
balu díky společnému působení Michalčíková, Kočařová – Černíková, Čapková 2:1 (-18, 17, 9),
v extraligovém výběru žen SG Honzovičová, Pluhařová – Jandová, Paulová 2:0 (18, 9).
Brno i juniorské reprezentaci Semifinále: Kurková, Hrabová – Trojanová, Majdáková 2:1 (13, -19,
ČR, prošly celým turnajem bez 5), Honzovičová, Pluhařová – Michalčíková, Kočařová 2:0 (13, 16).
porážky. Nejvýše nasazená dvo- O 3. místo: Trojanová, Majdáková – Michalčíková, Kočařová
jice suverénně vyhrála svou sku- 2:0 skreč.
pinu, následně i čtvrtfinále, jedi- Finále: Kurková, Hrabová – Honzovičová, Pluhařová 2:0 (14, 13).
ný set ztratila v semifinálovém
Konečné pořadí beachvolejbalového
střetnutí a finále následně znovu
ČP juniorek 2014 v Prostějově
ovládla rozdílem třídy. Druhé 1. Kurková, Hrabová, 2. Honzovičová, Pluhařová, 3. Trojanová,
místo obsadily velmi mladé Majdáková, 4. Michalčíková, Kočařová, 5. Kožňárková, SvobodoNatálie Honzovičová s Tere- vá a Černíková, Čapková a Machová, Řezníčková a Jandová, Pauzou Pluhařovou a třetí příčku lová, 9. Faksová, Šťastná atd.
vybojovaly Tereza Trojanová
s Markétou Majdákovou, za- nice domácí akce z oddílu VK společně s Vladimírou Šťastnou
tímco jediná prostějovská účast- AGEL Aneta Faksová skončila na dělené deváté pozici.

PLÁŽOVÁ SEZÓNA JEDE: informace z dalších tří turnajů

Prostějov/son - Beachvolejbalových turnajů na území České
republiky je uprostřed probíhající sezóny 2014 jako hub po
dešti. A některých se účastní
mladé hráčky VK AGEL Prostějov z šestkového týmu juniorek/kadetek Kristýna Adamčíková a Adriana Přibylová se
svými parťačkami. Přinášíme
krátkou zprávu o jejich dalších
výsledcích.

Staropramen Cool
Super Cup žen
Na velice silně obsazeném úvodním dílu mezinárodní série se ve
Slavkově u Brna představily jak
Kristýna Adamčíková s Kateřinou
Valkovou, tak Adriana Přibylová
s Hanou Ledvinkovou. Prvně
jmenované už mají natolik vysoké kvality, že se dokáží prosadit
i v tak nabité konkurenci, a díky

vítězství hned v prvním střetnutí
obsadily pěkné deváté místo, když
v následných dvou zápasech dokázaly vždy aspoň v jednom setu
potrápit favoritky. Druhá dvojice
s prostějovským zastoupením
zatím spíš jen sbírala zkušenosti
proti papírově lepším párům a vinou vstupní porážky nepostoupila
z kvalifikace, což znamenalo dělenou jednadvacátou příčku.
Výsledky Staropramen
Cool Super Cupu
ve Slavkově
Adamčíková, Valková (hlavní soutěž): Olivová, Budinská 2:0 (18, 20), Vorlová,
Nakládalová 0:2 (-13, -21), Bendíková, Třešňáková 0:2 (-13, -20).
Přibylová, Ledvinková (kvalifikace):
Dudlová, Dostálová 0:2 (-19, -8).
Konečné pořadí: 1. Vorlová,
Nakládalová, 2. Tobiášová, No-

váková, 3. Haragová, Formánková, 4. Bendíková, Třešňáková, 5.
Freiberger, Almer a Poszmiková,
Michalovičová, 7. Danilovičová,
Zelinková a Žolnerčíková, Jakubšová, 9. Adamčíková, Valková,
21. Přibylová, Ledvinková.

Turnaje Českého
poháru juniorek
Oblastní klání juniorského ČP ve
Zlíně si členka „vékáčka“ Adriana Přibylová tentokrát střihla se
svou stálou spoluhráčkou Eliškou Malou. A vedlo se jim výborně, když coby páté nasazené
duo postoupily až do finále. Teprve rozhodující duel o celkový
triumf skončil těsnou prohrou
1:2 po velkém boji, i druhá pozice je ale hezkým úspěchem.
Další společné vystoupení dvojice Přibylová - Malá se konalo
v rámci celostátního turnaje Čes-

kého poháru juniorek na Brněnské přehradě. Ani tentokrát se prostějovsko-brněnský pár neztratil,
pavoukem se prokousal poměrně
vysoko a nakonec bral dělený sedmý post.
Výsledek turnaje
ČP juniorek ve Zlíně
Přibylová, Malá (finále): Kotasová, Štochlová 1:2 (-17, 16, -10).
Konečné pořadí: 1. Kotasová,
Štochlová, 2. Přibylová, Malá, 3.
Hajná, Mlčochová, 4. Dunárová,
Resová.

Konečné pořadí turnaje
ČP juniorek v Brně
1. Hrabová, Kurková, 2. Dostálová, Janderová, 3. E. Klimešová,
Gergelyová, 4. Fauová, Šotkovská, 5. Kulhánková, M. Klimešová a Šťastná, Halátková, 7. Vraná,
Písková a Přibylová, Malá.
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Exkluzivní rozhovor s českou reprezentantkou v uměleckém parašutismu

Vendula Harasimová: „Kolikátí skončíme, to až tolik neřešíme, hlavně nám jde o body“
Prostějov - Jubilejního desátého mistrovství světa
v uměleckých parašutistických disciplínách se na
prostějovském letišti zúčastní mimo jiné i Vendula
Harasimová. Česká reprezentantka si před několika lety vybrala kategorii freefly, která spočívá ve
vytváření figur dvojicí za volného pádu, což ještě
na kameru zaznamenává třetí člen týmu. Pohledná
blondýna má již za sebou účast na evropském
i světovém šampionátu a nepůjde tak zcela do neznáma, před mistrovstvím v domácím prostředí si
zejména přeje vylepšit nejlepší bodový zisk družstva.
Během přípravného období na prostějovském letišti
si našla chvíli pro exkluzivní rozhovor, který poskytla
Večerníku, jenž je exkluzivním mediálním partnerem
blížícího se prestižního podniku.
Jiří Možný
Jak dlouho se již věnujete
sportovnímu parašutismu?
„Skákat jsem začala v roce 2006,
to byl můj první samostatný skok.
Jakmile jsem za sebou měla asi sto
dvacet skoků v prsní poloze, začala
jsem se věnovat skupinové akrobacii a později i freefly. V této disciplíně vystupují dva performeři, kteří
spolu létají a tvoří povinné i volné
obrazce, třetí do týmu je kameraman,
maan,
n, který musí vše natočit.“
Proč jste si vybrala právě
tuto disciplínu?
„Je to umělecká disciplína, takže
tam jde o to vše krásně spojit. Zaujala mě i tím, že jde o volné létání,
nemusíme se tam vše nadrtit, naučit,
a pak ihned provést. Lze při ní uká-

zat prakticky cokoliv, jde ale hlavně
o to, aby seděl čas čtyřiceti sekund.
Když je to kratší, také dávají body
dolů, když je to delší, tak už to nestihneme, protože už je rozchod a
musí se otevírat padák. Vyskakujeme ze čtyř kilometrů, rozcházíme se
ve výšce
vý patnáct set metrů.“
Takže velkou roli hraje právě umělecký dojem?
„Ano. Je tam spousta pozic, do
kterých se můžeme dostat, jde o
to udělat to tak dobře, aby vše na
kameře vypadalo hezky. Není to
jen o bodech za obtížnost daných
figur, ale také to musí být spojeno
hezky jako při divadle. Je to jako v
krasobruslení, vše posuzuje každý
rozhodčí ze svého pohledu, jak se
mu to líbí, každému rozhodčímu
se může líbit něco jiného.“

Hodnotí se to podle natočeného záznamu?
„Ano. Přistaneme, kameraman
odevzdá kartu z kamery na stočení
a rozhodčí se na to koukají, následně
obrázky posuzují. Role kameramana je významná, není to o tom, že
performeři spolu skáčou a kamera
je bokem. Performeři tvoří padesát
procent bodů, druhá půlka záleží na
kameře. Můžete být nejlepší na světě, ale když vám kamera odjede ze
záběru nebo nebudeme uprostřed,
tak nelze počítat s dobrou známkou.
Musíme se spolu také seskákat.“
Co je na společném tréninku nejtěžší?
„Volný čas. Sejít se a udělat potřebný počet tréninkových seskoků.
Daří se nám to především o víkendech, v zimě pak hodně jezdíme do
větrného tunelu v Praze.“
Co lze v tunelu nacvičit?
„Jetotuba,kdeproudívzduch
od nuly až do dvou set devadesáti kilometrů za hodinu a imituje
volný pád. Tam jsme tak jednou
měsíčně, není to úplně levná věc.
Tam lze natrénovat určité figury,
ale spojit to pak s kameramanem
je něco jiného, takže tunel není
úplnou náhražkou.“
Jak probíhá váš závod?
„Máme pět základních skoků, po nich následuje cut a do dalších dvou skoků jde jen osmička
nejlepších. V druhém a pátém
máme zadané čtyři prvky, u nichž

si můžeme upravit jejich pořadí podle sebe a musíme je nějak
umělecky spojit, aby to na sebe
hezky navazovalo. Další skoky
jsou
ouu totálně na nás.“
Co se při tom hodnotí?
„Všechny prvky jsou v pravidlech FAI popsané a je u nich
napsaná obtížnost. Řeší se technická stránka a pak umělecká,
hodnotí se třeba vertikální prvky,
hlavou dolů, nohama dolů nebo
je jeden statický a druhý kolem
něj létá. Většinou se vše dělá tak,
že kostra skoku je stejná, a když
víme, že nám teď jeden prvek
nejde, tak ho vyměníme. Nejsou
peníze a čas na to, abychom to
více
ce obměňovali.“
ce
Potkáváte se při závodech i s
dalšími Čechy?
„Ve freefly ne, zatím jsme jediní,
kdo soutěží na mistrovství Evropy
či světa. Teď se tu ale nahrnula
spousta lidí, co trénuje v tunelu,
ale tunel a obloha je úplně něco
jiného. Vypadá to podobně, ale
trénink v tunelu a závodní skydiving vypadá úplně jinak. V České
republice není tolik lidí, kteří by
to zvládli a ještě do toho chtěli jít
finančně. Ve formacích ale jsou
Češi.“
Čeeššii
Kolik taková sezona stojí?
„Úplně jsme to nepočítali, ale pro každého člena tak padesát šedesát tisíc, to se ale asi
držím ještě hodně zkrátka, lehce
se dostanete i ke sto tisícům.“

„Není to jen o bodech za obtížnost
daných figur, ale také to musí být
spojeno hezky jako při divadle.
Je to jako v krasobruslení....“
česká reprezentantka Vendula Harasimová
o tom, proč si vybrala právě freefly
Máte nějaký předsoutěžní
rituál?
„To ne. Provedu jen kontrolu, třeba
helmy, jestli je dobře zaplá, aby mi
neuletěla, zkontroluji si výškoměr,
pprsní
pr
ssnní popruh, padáček.“
Jak se vám zatím dařilo při
závodech?
„Zatím jsme toho moc nenatrénovali, před mistrovstvím Evropy v roce 2012 jsme udělali na
třicet seskoků, z nich asi patnáct
s kameramanem. Bylo tu tehdy
méně týmů a skončili jsme čtvrtí ze šesti. A na světě jsme byli
z více než třiceti družstev. Od
prvního do osmého místa jsou to
týmy, které mají hodně sponzorů
a čistě před závody absolvují na
tři stovky skoků. My jsme dali
třicet za celou sezonu... U nás se
tím živit nedá, ale v cizině jsou
celky, které mají spoustu spon-

zorů, nebo se živí
skákáním pro diváky.“
Co vás do
srpnového
ého
šampionátu ještě
eště
čeká?
„Musíme pořádně
ádně
potrénovat. Když
jsme začali na Evropě, dostali jsme
za nejlepší skok
ok 6,4
bodu a na světě
ětě již
6,9. Takže se posouváosouváme a chceme see bodově zlepšovat i nadále,
adále, ti
nejlepší dostávají
ají 9,7 a
bojují v desetinkách.
nkách.
Kolikátí skončíme
číme
v pořadí, to až
tolik neřešíme,
e,
hlavně nám jdee
o body.“

Foto: Jiří Možný

MICHAELA RULLOVÁ MÁ HOKEJBALOVÉ ZLATO
Čerstvá předsedkyně hokejbalové komise sní i o účasti na tenisovém Australian Open

Praha, Prostějov/jim - Čtvrtý
start na hokejbalovém mistrovství republiky, čtvrtý návrat se
zlatou medailí. Prostějovská
rodačka Michaela Rullová přispěla i v letošním roce k triumfu
domácího suveréna Slavie Praha!
Mimo to se může těšit i z dalšího
hokejbalového úspěchu, stala
se historicky první předsedkyní
Komise ženského hokejbalu Českomoravského svazu hokejbalu.
Pražský tým složený z hokejových
a hokejbalových reprezentantek nenechal nikoho na pochybách a došel
si pro pátý titul v řadě. Ve skupině
zdolaly „slávistky“ Pardubice 4:0,
„B“-tým Horní Břízy 8:0 a Litvínov
3:0, následovala semifinálová výhra
6:0 nad Ďábelskými Fretkami a vše
uzavřelo finálové vítězství 4:0 nad
„áčkem“ Horní Břízy. Za celých pět
utkání tak Pražanky nedostaly ani
jeden gól a soupeřky deklasovaly
celkovým poměrem 25:0!
„Vždy když na republiku jedeme,
tak bychom měli vyhrát. Jsou tu sice
týmy jako Litvínov, Horní Bříza,
které jsou také sestaveny z hokejistek a mají hokejbalové reprezentantky, takže vždy si na nás brousí

zoubky, ale ještě ani jednou jim to
neklaplo,“ radovala se sedmadvacetiletá útočnice.
„Slávistky“ se dokázaly popasovat
i s absencí obou svých brankářek
a zápasy byly vyrovnané maximálně první třetinu. „V bráně jsme měly
hráčku, paradoxně jednu z nejlepších střelkyň. Takže nám chyběla
vepředu, navíc byla v bráně snad
teprve podruhé potřetí. Ale moc střel
na ni nešlo, dohromady tak deset
patnáct. Máme výborné beky a také
z útoku jsme se slušně vraceli,“ pousmála se Rullová.

Netrápily soupeřky,
ale povrch a vedro
Největším soupeřem tak byly počasí
a terén. „Toto bylo první mistrovství,
které jsem hrálo venku na asfaltu.
Normálně se hraje v hale na pravém
hokejbalovém povrchu, který je jednoznačně lepší pro technické hráče
a gólů tam většinou padá víc, protože nahrávka i střela jsou přesnější,“
vysvětlila.
A při hře navíc bylo velké vedro,
takže podmínky byly daleko náročnější než dříve. „My starší, co už tak
dobře neregenerujeme, tak jsme se

Mistryně. Stejně jako v předešlých třech letech, i letos si Michaela Rullová přivezla z mistrovství republiky v hokejbalu zlato. Foto: Jiří Možný
mezi zápasy držely hlavně ve stínu.
Na oběd jsme si daly alespoň polévku, dále jsme se snažily hodně pít a
dobře se rozcvičit,“ zmínila se prostějovská rodačka.
Do osobních statistik si Michaela Rullová sice připsala několik
branek i nahrávek, brzdilo ji ale
zranění stehenního svalu krátce

před šampionátem, kvůli němuž
musela zmírnit osobní ambice.
„Byla jsem rád, že jsem v extrémním počasí zápasy zvládla. Sobota
byla v pohodě, to jsem ještě měla
dost energie, neděle už byla taková
slabší. V rámci zdravotního stavu
jsem spokojena, jinak bych toho ale
měla předvést více. Z pěti zápasů

jsem měla bilanci čtyř gólů a čtyř
přihrávek, ode mě jako útočníka se
ale očekává dvojnásobek,“ dívala se
na věc realisticky.
Hokejbalové mistrovství světa se
koná až příští rok, přesto sezona
v tomto pro Českou republiku velice
úspěšném sportu Rullová ještě neukončila. Od tohoto roku se hraje ve
východní části republiky první liga
a v ní úspěšná hokejbalistka, florbalistka i tenistka hájí barvy České
Třebové.
„Přibližně jednou za měsíc se hraje
turnaj a celá soutěž vyvrcholí až
v prosinci. Za Slavii hraji jen na
mistrovství republiky, protože toho
se Česká Třebová neúčastní, jinak hraji celou kariéru tam, je to
můj kmenový oddíl. Hraji tam i za
mužské ‚céčko‘ a mohu rovněž za
‚béčko‘,“ pochlubila se všestranná
sportovkyně s tím, že až donedávna mohly ženy startovat i v mužské
extralize, než se to jedné talentované
hráčce skutečně podařilo. Okamžitě
poté ale trenéři odhlasovali zákaz.
Druhou vášní Michaely Rullové je tenis. „Bílý sport“ hraje ve
druhé lize za Hrádek nad Nisou,
k tomu navíc působí jako roz-

hodčí. „Od chvíle, co jsem začala
dělat rozhodčí, tak jsem jim přestala
nadávat (úsměv). Je to tak ve všech
sportech, jakmile zažijete opačnou
stranu, máte k ní více tolerance.
Vím, jak je to někdy těžké a že nikdo chybu nedělá schválně,“ přiznala sympativcky.

Na mistrovství světa
přijede novozélandský
svěřenec
Jako rozhodčí mimo jiné soudcovala na loňském mistrovství
světa družstev do 14 let, na nedávném UniCredit Czech Open
i Wheelchair Czech Open 2014.
S „béčkovou“ licencí může na
umpuru odpískat veškerá mládežnické turnaje, k tomu být kdekoliv
na lajně. „V Prostějově pískám
všechny tři nejvyšší turnaje, dále
mládežnické v Prostějově a v Praze, mužský challenger v Praze, ženský turnaj v Olomouci. Když na to
mám zrovna čas a nekryje se mi to
s florbalem či hokejbalem, tak jedu
ráda,“ pochlubila se.
V loňském roce strávila Rullová
sedm měsíců na Novém Zélandu,

kde se také věnovala tenisu. Jednak coby mládežnická trenérka,
ale i jako hráčka. „Hrála jsem
nejvyšší ligu, kterou jsme shodou
okolností vyhráli. Šest hodin denně
jsem byla na kurtu a měla jsem tam
jednu velice šikovnou jedenáctiletou
hráčku a šikovného dvanáctiletého
juniora, oba se stali juniory roku,“
upozornila. A právě její svěřenec
Jamie Garbett se zhruba za měsíc
představí v Prostějov na World
Junior Tennis Final 2014.
Po zbytek letošního roku plánuje Michaela Rullová zůstat
v České republice, poté by se
ale chtěla znovu vrátit do země
kiwi. Jejím snem je totiž účast
na tradičně prvním grandslamu
sezony. „Chci tam odpískat Heineken Open, ASB Bank, to jsou
dva jejich největší turnaje, které
Australian Open předcházejí.
Mám pak slíbeno, že bych mohla
dostat šanci právě na Australian
Open, což bych moc chtěla. To
je maximum, čeho se dá v pozici
rozhodčího dosáhnout. Pak bych
tam ještě dva měsíce trénovala
a vrátila se zpět,“ odtajnila své
plány Rullová.

„Rozhodlo moje vyloučení po neuznané brance,“
sype si popel na hlavu inline hokejista Patrik Šebek

Rethel (Francie), Prostějov - Na nedávném světovém šampionátu v inline hokeji organizace IIHF se vedle Aleše Hemského, Dušana Salfického či
Petra Zámorského představila i čtveřice hráčů, které si prostějovští fanoušci mohou pamatovat z dresu Jestřábů. Konkrétně se jednalo o spoluhráče
z francouzského Roller Hockey Rethel Ardennes Patrika Šebka s Michalem
Šimem, kteří hrají inline již několik let profesionálně ve Francii, dále pak
o Lukáše Cika a Vladimíra Kameše. Starší z bratrské dvojice Šebků zaznamenal
celkem pět gólů a sedm přihrávek, zopakování zlata z roku 2011 se ale nedočkal.
V Pardubicích z toho nakonec bylo jen páté místo.
Jiří Možný
Na domácím šampionátu jste skončili ve čtvrtfinále, převažuje tedy zklamání?
„Bezesporu je to zklamání, věřil
jsem, že máme na medaili. Poslední roky nám čtvrtfinále vystaví stopku a dál nás nepustí, stejně
jako v loňském roce v tom měla
prsty Kanada. Druhý rok po sobě
jsme je měli na lopatě, jenže jsme
je nedorazili. Nehráli jsme špatně,
ale nevyhráli, takže naše vystoupení
p lze hodnotit jako neúspěch.“
Co vám chybělo k tomu,
abyste stejně jako při posledním světovém šampionátu
v Česku dosáhli na vrchol?
„Těžko se mi to hodnotí, možná
trochu pověstného štěstí... Byla
škoda zápasu s Amerikou, v němž
jsme nedokázali v závěru udržet
remízový stav. Říkal jsem si, že si
na prodloužení odpočineme a ten

gól dáme. Výhra by nám vynesla
první místo ve skupině a tím i papírově
lehčího soupeře.“
p
Hodně se hovořilo o neuznané brance proti
Kanadě, jak moc se to na týmu
mohlo projevit?
„Možná s námi tato situace trochu
zamávala, na druhou stranu jsme
měli dostatek času, přesilovek a gólových příležitostí zápas dotáhnout do vítězného konce. Za klíčový moment považuji moje vyloučení po neuznané brance. Tlačil
jsem se přes obranu soupeře a při
zakončení skončil v bráně, načež
mi rozhodčí vyměřil dvouminutový trest za nedovolené bránění.
A v oslabení jsme dostali kontaktní gól
g na tři dva a už se to vezlo...“
Setkal jste se už někdy
s podobným rozhodnutím?
„Dosud ne a doufám, že už ani
nesetkám. Doufám, že se z toho

všichni včetně těch nejvýše zodpovědných poučí a postaví se
k tomu tak, aby k podobným situacím v budoucnu již nedocházelo!“
V mužstvu se nakonec
sešlo poměrně dost hokejově zvučných jmen. Nepřinášelo to i nějaká negativa?
„To je otázka spíše pro trenéra. Za
sebe můžu říct, že ve jménech problém nebyl. Zklamali jsme jako
kolektiv.“
Inline hokej hrajete profesionálně ve Francii,
jaká je úroveň tamější soutěže?
„Zdejší soutěž má dle mého
názoru vysokou kvalitu. Je tam
hodně cizinců, zejména Američanů, pak jsou tu kluci z Kanady,
najdou se tu i Švédové. Většinou
jsou lídry týmu, kterým se chtějí místní minimálně vyrovnat.
Díky těmto hráčům úroveň soutěže stoupá. Hrajeme v malých
tělocvičnách nebo různých ha-

„Jsem rád, že Prostějov dokázal
postoupit a můj bratr byl u toho.
Já usiloval o postup ve své kariéře
dvakrát, ale nikdy se to nepodařilo.“
někdejší prostějovský útočník PATRIK ŠEBEK
poblahopřál svým nástupcům mezi Jestřáby
lách, rozměry hřiště jsou menší
než na mistrovství světa, takže
přechod je někdy docela srandovní. Když přijedu domů na
naše hřiště a podívám se na druhou stranu, tak si říkám, že tam
ani nedojedu (smích). Popularita
je dána také velikostí hal, třeba
u nás v Rethelu chodí v průměru
tři až čtyři stovky na zápas.“
Fanoušci prostějovského
hokeje si vás pamatují
z působení v HC a nynějších
Jestřábech Prostějov. Jak na
tuto etapu vzpomínáte?
„Na Prostějov vzpomínám rád,
zažil jsem tam pěkné chvíle jak
z hráčského, tak z trenérského
života. Když jsem v republice
a mám čas, vždycky se tam za-

jedu podívat, mám tam přátele.
Stavím se i za panem Horákem,
jestli nepotřebuje pomoct s rozpisem ledu nebo popíšu kvalitu
ledu panu Smětákovi, pozdravím paní uklízečky a tak dále
(smích).“
(
Sledoval jste aspoň po
očku letošní výkony Prostějova a vašeho bratra?
„Sledoval a dost mu fandil, sem
tam si zavoláme a to se pak vyptávám, jak to že dal jen dva
góly a proč nedal tři (smích).
Jsem rád, že Prostějov dokázal
postoupit a můj bratr byl u toho.
Já usiloval o postup ve své hokejové kariéře dvakrát, ale nikdy
se to nepodařilo. O to větší mám
radost, že se to povedlo právě

Foto: inlinehockey2014.com
jemu. Jen mě mrzí, že už ho asi
v dresu Jestřábů nejspíš neuvidím.“
Co vy a lední hokej?
„Pro mě je to teď momentálně uzavřená kapitola,
udělal jsem krok jiným směrem
a nelituji toho. Otevřely se mi
nové dveře, jsem rád za šanci
v inline hokeji. V ledním hokeji
už jsem neměl možnost posunout sám sebe dál, ale když se

vrátím domů, chtěl bych u něj
zase ppracovat.“
Jak často se dostanete
domů do České republiky?
„Většinou se podívám domů
o Vánocích a pak přes léto, někdy to časově vyjde jet domů na
otočku třeba na čtyři dny i v průběhu sezóny. V Česku jsem stále
doma a myslím, že to tak i zůstane
(úsměv).“

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s prostějovským odchovancem, jenž neodvrátil sestup Sigmy

„KDYŽ UŽ TO ČLOVĚK TAK ‚ZKONIL‘, TAK CHCE BÝT I U NÁVRATU“
Obránce Pavel Dreksa o odchodu z Olomouce neuvažuje a věří v okamžitý postup

Prostějov - Po hojných letech a atakování evropských pohárů, vítězství v domácí pohárové soutěži
i zdolání Liberce v bitvě o Český Superpohár zažívá
Pavel Dreksa (na snímku) společně s celou Sigmou
Olomouc hubenější časy. Je tomu totiž necelý měsíc,
co tento hanácký klub opustil po třiceti letech nejvyšší
domácísoutěž.Čtyřiadvacetiletýzadákjealepřesvědčen,žepůjdejenoročníepizoduaužnajaře2015bude
moci slavit opětovný postup do první ligy. V následujícím exkluzivním rozhovoru se rodák z Hrubčic vrací
k uplynulým utkáním, rozebírá příčiny pádu i své
osobní dojmy z celého ročníku...
Jiří Možný
Kde nastal problém, že
sezona skončila šokujícím sestupem?
„Stále mi nejde do hlavy, že
jsme nedávno udělali rekord
a za podzim získali téměř třicet
bodů. Skončili jsme tuším třetí
a ztráceli pár bodů na první místo. Uběhne půldruhého roku
a my sestupujeme... Nechápu to!
To jsme ještě předtím vyhráli Superpohár a klub měl našlápnuto
k elitě českého fotbalu. Myslím si,
že mančaft se pak začal přetvářet,t,
spousta hráčů odešla na hosto-vání, ti zkušenější byli prodaní.í.
ěA pak především na jaře chyběů,
lo jádro a více stěžejních hráčů,
o které by se zbytek mohl opřít.“
I podle vás se tedy nedávvné změny v kádru projeevily až příliš bolestně?
st
„Bohužel mělo to docela dost
velký dopad na výsledky.....
I tak měl však mančaft sílu, aby
ligu zvládl, ale bohužel konstelace byla taková, že když už jsme
vyhráli my, tak vyhrál i soupeř
a bylo to stále na stejný distanc.
A nejdůležitější jarní utkání jsme
nedokázali zvládnout.“
Jak bylo náročné jít do
každého zápasu s tím, že
nemůžete zaváhat?
„Nebyla to úplně sranda. Většina
hráčů to zažívala poprvé a nešlo

o úplně ideální pocity. Myslím si,
že právě tato skutečnost byla na
mančaftu znát. Než jsme prohrávali, tak to bylo křečovité, jakmile
přišel gól, tak už opadl stres a bylo
to o honění výsledku. To se máloy ppovedlo dohnat.“
kdy
Jarní část jste přitom začali velmi dobře - vysokou domácí výhrou nad Slavií...
„Ono to tak vypadalo, ale ten
zápas jsem viděl ještě dvakrát
a stejně si myslím, že i když jsme
vedli 5:1, tak Slavia byla v poli

i uškodilo a nedokázali jsme na to
utkání vůbec navázat. Nezavládlo
uspokojení, že bychom si mysleli, že to půjde samo, ale jako bychom se i vystříleli, nebyli jsme již
p dát gól a navázat na to.“
schopni
Ještě bych se zastavil
u zápasu s Baníkem, ten
jste vedli 2:0, ale ztratili 2:3...
Proč?
„Největší chyba byla v tom, že
jsme se za stavu dva nula začali
obávat o výsledek a Ostrava se najednou dostala herně do pohody,
byla aktivnější než my, víc běhaodařilo se jí dát gól do šatny
la. Podařilo
u, který jsme neuhlídali, další
z autu,
pak hned tři minuty po poločase.
sme chtěli za každou cenu
My jsme
át, i proto jsme dostali ve třivyhrát,
adesáté minutě rozhodující
adevadesáté
ku. My jsme byli svázanější,
branku.
což bylo v zápase úplně nejmarnější... Právě tento výsledek
kantnější...
odl o tom, že jsme se neudržerozhodl
dybychom totiž měli nakonec
li. Kdybychom
o ten pouhý bod více, tak by to bylo
p hodě...“
v pohodě...“
Zažil jste již někdy podobné utkání?

„Olomouc je fotbalové, ale malé město
a nemůže hrát každý rok o titul. Teď si
třeba lidé odpočinou od fotbalu, a pak,
pokud nám vyjde postup, budou v euforii.“
zadák olomoucké Sigmy PAVEL DREKSA
si přeje podporu, jakou mají nyní hokejisté
lepší než my a výsledek byl ovlivněný faktem, že nám se z prvních
dvou střel povedlo dát dva góly.
Potom začala Slavia hrát, ale my
jsme přidali další branky. Pak jsme
ale hodně spadli na zem, když
jsme v dalším utkání prohráli 0:4
v Teplicích, a bylo to jako na houpačce. První utkání nám možná

„Ne, nebo si ho aspoň nevuji. Byl to takový
vybavuji.
s, kdy já jsem
zápas,
byl sice na hřišti,
ale stále člověk
cítil takovou
tní atzvláštní
féru. Domosféru.
o to tak,
padlo

Po pětidílném
ě i í é seriálu
iá PROSTĚJOVSKÉHO
OS Ě O S É O Večerníku
č í s odchovancii zdejj
šího hokeje v nejvyšší domácí soutěži přicházíme s obdobným
bdobným servisem
i v nejpopulárnějším sportu planety. Souběžně s fotbalovým
ovým mistrovstvím
světa v Brazílii si budete moci přečíst celkem čtyři rozhovory s regionálními rodáky, kteří to v kopané dotáhli minimálně do nejvyšší domácí
soutěže.
Vše zahajuje již dnes odchovanec LeRKu (pozdějšího
ho 1.SK Prostějov)
a rodák z Hrubčic Pavel Dreksa, jenž musel před párr týdny skousnout
sestup Sigmy do druhé ligy. Příští pondělí 30. června na
a něj naváže rodák
z Rozstání a v současnosti český reprezentant oblékající
ékající dres Plzně
Tomáš Hořava, následně se dostane i na duo Jiří Liška
a - Ivo Zbož
Zbožínek
žín
ínek
ek zzaačínající ještě v tehdejších Železárnách Prostějov. Dvaatřicetiletý
Liška
třicetiletý
ýL
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iš
ka vyy
měnil prvoligový Liberec za Oberlausitz Neugersdorf v p
německé
páté něm
mec
eck
ké llize,
ize,,
iz
kde bude od nové sezóny nastupovat mimo jiné s Jiřím
m Štajner
Štajnerem.
rem
em.
O pět let starší Zbožínek zase zamířil v zimě z Určic do
Rakouska.
o Rakous
ska
ska.
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jaký pocit byl. Nebyl to náš den,
přestože jsme vedli dva nula.
Ještě nám hrálo do karet, že Baník měl tři vystřídané hráče do
poločasu, ale paradoxně místo
toho, abychom ho dorazili, tak
je to ještě nakoplo. Kdyby do
toho trenér nesáhl, tak bychom
to třeba zvládli, ale bohužel nucenými střídáními to paradoxně
p rozhýbal.“
úplně
Mohla se projevit i nepodpora fanoušků na
protest proti krokům fotbalové
asociace?

„Není to úplně příjemné, když
na tak velký stadion přijde
málo lidí, do určité míry to
ovlivní výkon hráčů. Když herec přijde do divadla a má hrát
pro dva diváky, tak to také není
úplně ideální. Protest fanoušků
měl určitě vliv. Za stavu dva
dva začala celá hlavní tribuna
fandit Baníku, což pro mě bylo
úplně nepochopitelné. Pak už
Baník byl i doma. Bylo to takové zvláštní...“
V předposledním kole
jste porazili Znojmo
a podle dalšího vývoje by
vám výhra v Liberci stačila.
Jaký to byl zápas?
„Byl to odraz toho, jak to probíhalo v celé sezoně. My jsme
začali docela dobře, Liberec
jsme do ničeho nepouštěli
a sami jsme měli jednu šanci,
když jsme šli sami na brankáře. Potom jsme z první střely
na bránu dostali gól a druhý
poločas už jsme hráli jen na
j dnu bránu. Ale nepoje
jednu
dařilo se nám vytvořit tolik výrazných
šancí jako dřív
a nedokázali jsme
to utkání zvládnout, i když si
myslím, že jsme
v něm byli jednoznačně lepší. Ale prostě
to nestačilo.“
Měli
jste
průběžné
zprávy, jak
vypadají
ostatní zápasy?

„Asi dvakrát jsem běžel ke
střídačce, když byla přerušená
hra, a šel jsem se zeptat, jak to
vypadá. My jsme potřebovali
vědět, jak na tom ´Bohemka´
je, jestli můžeme otevřít hru
úplně, nebo ne. Věděli jsme,
že zatím remizují, tak jsme
to hnali dál, na druhou stranu
jsme měli v hlavách, že Slavia
prohrává. Chtěli jsme podle
toho reagovat i na hřišti.“
Zůstáváte Sigmě věrný i po sestupu?
„Dneska (tj. minulý týden ve
středu - poz
pozn.red) jsme měli
první trénink a sportovní ředitel Minář nám oznámil, že
chce kádr ud
udržet pohromadě,
naopak se vr
vrátili hráči z hostování. Měli bbyhcom tak zůstat
vesměs ve slo
složení, v jaké jsme.
Neočekáván tedy, že bych i já
někam odchá
odcházel.“
Neměl jste nabídky na
Nemě
angažmá?
jiné an
„Něco jsem slyšel, ale moc se
k tomu nemá
nem cenu vyjadřovat, protože zůstávám v Olomouci. Byli jsme to my, co
jsme sestup zavinili, takže je
tent nezdar odčinit
potřeba tento
a postoupit. Chtěl bych být
i u toho návr
návratu. Poslední měsíce byly vvelkým kalichem
hořkosti, a když už to tedy
člověk tak ‚z
‚zkonil‘, tak to má
i napravit. Všichni chceme,
c nejrychleji vráaby se klub co
p
til zpátky.“
V nejvyšší
nejv
české soutěži má
máte odkopáno pět
sezon, netoužíte
po odchodu
netou
zahraničí
do zahraničí?
„Každý fotba
fotbalista si chce vyzkoušet zahraniční
angažmá.
zahr
Už před půldruhým
rokem jsem
půldr
měl nabídku z Turecka, ale Sigma to tehdy oodmítla, takže jsem
zůstal. Nedá se nic dělat, ve
fotbale to tak chodí, třeba něco
podobného jednou
přijde... Tuje
recko je sice divočina, ale i tato
zkušenost by mě lákala.“
Momentálně ale zůstáMome
váte v Sigmě. Jak očekáváte, že b
bude druhá liga
vypadat?
„Sám jsem zvědavý, protože
jsem ji nikdy nehrál... Vlastně
osmdesát pprocent mančaftu
v ní nikdy nnepůsobilo, což si
myslím, že bbude zpočátku naší
nevýhodou. Přece jen každý
první a druhá liga je
říká, že prvn
jiného, jde o úplně
něco úplně ji

jiný styl. Uvidíme, jak se s tím
vypořádáme a jak veškerý tlak
zvládneme. Nemáme ale moc
o čem pochybovat, prostě musíme postoupit. To bude jednoznačný cíl pro celou sezonu.“
Může se na chvíli stát,
že v Olomouci bude
fotbal ve stínu hokeje?
„Spousta hokejových fanoušků si přála, aby Sigma sestoupila... Jsem napjatý, jak se na
hokej budou dívat, jak to kluci
zvládnou a jak jim to vůbec
půjde. Přišlo mi, že některým
za třicet let, co Sigma byla
v lize, fotbal zevšedněl a brali jej tak nějak automaticky.
Když jsem se bavil s lidmi,
tak hraní uprostřed tabulky
je nějak zvlášť nebavilo. Připadalo mi to, že musíme hrát
jen o poháry a vyhrát ligu.
Bohužel Olomouc je fotbalové, ale malé město a nemůže
hrát každý rok o titul. Teď si
třeba lidé odpočinou od fotbalu, a pak, pokud se nám podaří postoupit, budou v euforii
a klubu to pomůže.“
Překvapilo vás na
uplynulé sezoně něco
kromě sestupu Sigmy?
„Neočekával jsem, že Znojmo
na tom bude bodově tak dobře
a do posledního kola bude
bojovat o záchranu. Pak taky
výkony Slovácka, které trenér
Habanec dokázal vytáhnout
tak vysoko a skončili nakonec
šestí, což byl pro ně super výsledek. Že Sparta vyhrála titul,
to mě nepřekvapilo, hráli fakt
dobře. Celý rok ligu válcovali,
klobouk dolů před nimi. Na
podzim jsme s nimi sice hráli jedna jedna, ale to byl ještě
podzim... Tam jsme ještě měli
psychiku v pohodě, mančaft si
věřil. Jarní zápas už byla hra
kočkyy s myší.“
S fotbalem jste začínal
v Prostějově, sledoval
jste vystoupení 1.SK ve třetí
lize?
„Ano, byl jsem se i podívat na
nějakých zápasech. Tento rok
jsem toho ale až tolik nenajezdil, loni jsem tu byl víckrát.
Sleduji to celkem detailně, dívám se na výsledky, na sestavy,
docela se zajímám o prostějovský fotbal. Z mých tehdejších
spoluhráčů v Prostějově zůstali
už jen Tomáš Machálek a Martin Hirsch.“

kdo je
pavel dreksa

Foto: Josef Popelka

Čtyřiadvacet
Čt
řřii d ttil
tiletý
il týý obránce
bá
se narodil
dil v P
Prostějově a s ffotbalem začínal právě v tomto
městě. V te
tehdejším LeRKu a pozdějším
1.SK prošel přípravkami a žákovskými kategoriemi, jjako čerstvý dorostenec odešel
do Olomoucce. Na podzim 2009 debutoval
v dresu „A
A“-týmu Sigmy pod koučem Psotkou a od té doby odehrál v nej
ejvyšší
j y domácí soutěži téměř sto utkání,, rok 2011 strávil na hos
ostování v Ústí nad Labem a posléze Baníku Ostrava.
V sezoně 2011/2012 se ppodílel na zisku domácího ppoháru a ppoté
i zi
zisku České
kého Superpoháru, stejně tak je ale podepsán i pod sestupem do
d druh
hé ligy. V letech 2007 až 2010 nastoupil Dreksa do celkem jeedenáccti utkání mládežnických reprezentačních výběrů, gólu
v národn
ním ttýmu se ale nedočkal.

