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TUHÝ MÍŘÍ K SOUDU!

BYLI JSME

POHŘEB ODĚVNÍHO PODNIKU
sledovala živě celá republika

U TOHO!

série videí
a několik fotogalerií
na www.vecernikpv.cz

Pád gigantu
obrečelyy tisíce
Prostějovanů...

Celostránkovou fotoreportáž najdete na straně 12. Zpravodajství ze samotného odstřelu, ohlasy, rozhovory
i spoustu nových a exkluzivních informací kolem vyšetřování členů bývalého managementu si můžete
přečíst na straně 13!
3x foto: Lenka Sedláčková, Martin Zaoral, archív Večerníku
INZERCE

Wolkerova 37, PV
9 771212 667008
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od ČESKÉHO výrobce !

www.profitexprostejov.cz
w
582 346 300

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Komu zmizel had?

Během hodiny odchytla hlídka
v úterý 24. června hada a poštolku. Prvně strážníci vyjížděli
na zahradu, kde oznamovatel
spatřil hada. Hlídka plaza přemístila na služebnu. Jelikož se
do druhého dne majitel nedostavil, byla užovka červená předána do zverimexu. Druhým
odchytem bylo mládě poštolky
nalezené v Kostelecké ulici.

Kličkoval po „Wolkerce“
Předminulý čtvrtek 19. června,
několik minut po půlnoci, byl
ve Wolkerově ulici zjištěn pětadvacetiletý řidič, který nerespektoval přikázaný směr jízdy a ani
zákaz vjezdu všech vozidel.
Tímto jednáním na sebe upozornil. Hlídka u muže provedla
dechovou zkoušku, která potvrdila požití alkoholu. Dotyčný
nadýchal 1,35 promile, přičemž
hlídce tvrdil, že vypil pouze
dvě piva. Jeho jednadvacetiletá
přítelkyně nabízela vzít celou
věc na sebe, což jí pochopitelně
neprošlo. Pro podezření z trestného činu byla
y na místo ppřivolána Policie ČR, která si případ
převzala.
Za pět hodin chycen!
Předminulý pátek 20. června
o půl
p čtvrté odpoledne
p
bylo
y ppřijaj
to oznámení od Policie ČR o vyhlášení pátrání po jednadvacetiletém muži pohybujícím se na
skútru. Strážníkům se podařilo
ve večerních hodinách osobu nalézt. Hlídka projížděla Plumlovskou ulicí, kde si povšimla skupinky čtyř mladíků, vedle které
stál skútr odpovídající popisu. Po
kontrole totožnosti přítomných
byl zjištěn hledaný muž. Poté
následovalo jjeho ppředvedení na
služebnu Policie ČR.
Vyvedeni z areálu OP
„Přijeli jsme vyfotit areál, než
se zbourá“. Těmito slovy předminulou neděli 22. června hájili
dva mladíci svůj neoprávněný
vstup do objektu Oděvního
podniku. V dopoledních hodinách zadržela ostraha tyto dvě
osoby z Vyškova ve věku 19
a 28 let v prostoru u nákladní
vrátnice. Nezvaní návštěvníci
přivolaným strážníkům své tvrzení dokládali i fotoaparátem,
který měli u sebe. Na pozemek
se dostali přes chybějící část
plotu. Výzvu k opuštění areálu
uposlechli a místo opustili.
Vandal kryl kamaráda
Předminulý pátek 20. června po
půlnoci byla na základě telefonického sdělení vyslána hlídka
na Sídliště Svobody, kde podle
svědka dva mladíci kopou do
plastových košů. Strážníci při
kontrole dané lokality jednoho
z dvojice objevili. K rozbití nádoby se doznal, ovšem o společníkovi nic neprozradil. Uvedl,
že jej nezná a viděl ho prvně.
Pro podezření z přestupku proti
majetku byla věc postoupena
správnímu orgánu.
Nadýchal 3,71 promile!
Uplynulou středu 25. června
po poledni bylo přijato sdělení
o muži ležícím v blízkosti zastávky u kruhového objezdu v Určické ulici. Pětatřicetiletý opilec
nebyl schopen samostatné chůze
a neustále padal na zem. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno
3,71 promile. Po prohlídce lékařem byl muž převezen přepravní
sanitkou v doprovodu hlídky na
záchytnou stanici v Olomouci.
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NEUVĚŘITELNÉ: DRŽOVICE ZPUSTOŠILA BANDA VANDALŮ!

ČERNÁ KRONIKA

Neskutečně pustošivý víkend si nedávno prožili obyvatelé Držovic. V noci ze soboty 21. na neděli 22.
června se obcí prohnala banda podnapilých mladých
vandalů, mezi nimiž byly i nezletilé děti! Výrostci ničili
vše, co jim jenom přišlo pod ruce. Nejstarší z grázlů
mačetou doslova pokácel několik mladých stromků,
poškodil další zeleň, u několika osobních vozidel „osekal“ zpětná zrcátka. Škody na obecním i soukromém
majetku jdou do desítek tisíc korun. Naštěstí policie i díky
místním hasičům všechny vandaly, včetně mladých
slečen, záhy po odstrašujícím skutku dopadla!

Někdy během posledních
čtyř
y dní vnikl zlodějj na zahradu jednoho domu v Žešově. Využil nezajištěné rozestavěné garáže a odcizil zde
odloženou brusku. To mu
nestačilo a překonal zámek
na stavení buňce, vnikl dovnitř a zde odcizil multifunkční vrtačku. Majitel celkovou
škodu vyčíslil na necelých
dvanáct tisíc korun.

Držovice/mik
„Nedělní probuzení bylo pro
desítky občanů Držovic přímo
hrozné. Toto se u nás ještě nikdy
nestalo, alespoň ne v takovém
rozsahu,“ svěřila se Večerníku
počátkem uplynulého týdne
starostka Držovic Blanka Kolečkářová. „Ještě předminulou
sobotu večer bylo v obci všechno
v pořádku. V neděli časně ráno
už mi ale občané o překot volali, že po celých Držovicích jsou
zničené stromky, osekaná madla
na mostě, povalené kontejnery
a rozházený odpad, vyvrácené
lavičky vzápětí hozené do říčky,
osekané kmeny vzrostlých stro-

mů, posečené okrasné květiny
a rovněž poničená osobní vozidla. Ihned jsem povolala všechny
pracovníky obecního úřadu a dali
jsme se do sčítání škod. Pochopitelně jsme vyrozuměli i policii,“
popsala nám starostka situaci
z předminulého nedělního rána.
Jak Blanka Kolečkářová dodala,
pátrání po pachatelích neuvěřitelně rozsáhlého vandalského
řádění nakonec nebylo tak těžké.
„Naši dobrovolní hasiči zjistili,
že podezřelá skupina velmi mladých lidí táboří v lesíku Držovského háje. Celý prostor obklíčili
a později je zadrželi až do příjezdu policistů. Bohužel musím
říct, že kromě hlavního podezře-

Lupič ukradl z trezoru

S mačetou v ruce kosili všechno, na co přišli...

Spoušť v Držovicích. Mladí vandalové mimo jiného pokáceli mladé
stromky a vyvrácené lavičky naházeli do Romže. Hasiči našli a zabavili
mačetu, kterou grázlové sekali do všeho, co potkali. Včetně zpětných
zrcátek u automobilů...
3x foto: Obecní úřad Držovice

lého, kterému je dvaadvacet let,
šlo hlavně o děti ve věku třináct
až patnáct roků. Tábořili v lesíku několik dní a nemohu vůbec
pochopit, že nechyběli rodičům
doma nebo učitelům ve škole.
Byla nalezena i mačeta, kterou
v obci ničili vše, na co přišli. Po-

mocí ní káceli mladé stromky, ale
usekávali také zrcátka u osobních
aut,“ vypočítala zdrcená první
žena Držovic.
Policisté si tedy přijeli už pro
zadržené vandaly, které si převzali od hasičů. „Případ šetříme
prozatím v rovině přestupku,
kdy dvaadvacetiletý mladík
z Prostějova poničil mačetou
sedm stromů. Dále byly poničeny lavičky a odpadní koše.
V současné době čekáme na
vyčíslení škody. Na místě se
také nacházely dvě dívky a další

tři mladíci. Hlavní pachatel se
k ničení majetku plně doznal,“
zareagoval na dotaz Večerníku
Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.
Podle slov starostky Držovic
budou škody velmi rozsáhlé.
„Pokud jde o újmu na obecním
majetku, odhadujeme ji zatím
na zhruba pětadvacet tisíc korun.
Ovšem zřejmě ještě vyšší ztráty
spočítají občané na svém vlastním majetku,“ dodala Blanka
Kolečkářová.

Zloděje nenechali dojít do sběrny

přes MILION KORUN! Bezdomovec očesal střechu domu v Kostelecké
Tohle musel být PROFESIONÁL...

Prostějov/mik – Milion a tři sta
padesát tisíc korun. To je výše
hotovosti, kterou si v noci z pátku na sobotu uplynulého týdne
odnesl neznámý zloděj z kanceláře firmy v ulici U Spalovny.
Pachatel jednal naprosto profesionálně, vyřadil kamerový
systém a dostal se i do trezoru!
„V noci z pátku sedmadvacátého
na sobotu osmadvacátého června
se vloupal neznámý pachatel do
areálu společnosti v Prostějově
na ulici U Spalovny. Zloděj překonal uzamčené vstupní dveře do
budovy a následně v jedné kanceláři vnikl do bezpečnostního trezoru, načež z něj odcizil peníze.
Dále zničil bezpečnostní kame-

rový systém v budově, poškodil
vybavení kanceláře a poškodil
vstupní dveře,“ popsala rekordní
prostějovskou vloupačku poslední doby Marta Vlachová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Profesionálně provedené vloupání je předmětem intenzivního
šetření policie. zloděj si totiž přišel na tučnou kořist. Pokud ho ale
kriminalisté vypátrají, hrozí mu
vzhledem k výši škody dlouhý
kriminál. „Svým jednáním způsobil společnosti celkovou škodu
za jeden milion třista padesát tisíc
korun. Po dopadení hrozí pachateli trest odnětí svobody od dvou
do deseti let,“ uvedla Vlachová.

Prostějov/mik - Opravovaný
dům v Kostelecké ulici měl minulý týden ve středu nezvaného
hosta. Sedmapadesátiletý bezdomovec si počkal, až během
poledne dělníci odejdou na oběd
a vydal se na zlodějskou stezku.
„Ve středu pětadvacátého června
vyjížděli strážníci k případu krádeže plechů. Sedmapadesátiletý
muž bez trvalého domova využil
dočasné nepřítomnosti dělníků
a ze střechy rekonstruovaného
domu v Kostelecké ulici vytrhal
poměrně značné množství železných plechů. Hlídka zadržela muže
na ulici U Stadionu, když i s lupem
směřoval k sběrným surovinám,“
popsala bleskurychlý zásah strážníků Jana Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově. Jak
dodala, dopadnout zloděje neby-

lo v tomto případě příliš složité.
„Z místní znalosti bylo pravděpodobné, že jde o železo získané
krádeží. Sedmapadesátiletý bezdomovec se také k činu ihned přiznal. Dokonce popsal i místo, kde
plechy vzal. Jakmile strážníci ukra-

dené součásti střechy přivezli zpátky na stavbu, pracovník stavební
firmy je ihned bezpečně poznal,“
uvedla Jana Adámková.
Celý případ byl pro podezření
z přestupku proti majetku postoupen ke správnímu orgánu.

Lup zachráněn. Bleskovým zásahem strážníků byly ukradené
plechy zloději zabaveny a vráceny stavbařům.
Foto: Městská policie Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ LÉKAŘ BYL MILENCEM „ABRAMOVIČOVY PRÁVNIČKY“
Zuzana Chrenčíková připravila své partnery o více jak jedenáct milionů korun

Podvodnice století. Zuzana Chrenčíková už vyměnila své ostře tónované luxusní kostýmky za šedivé vězeňské tepláky. Atraktivní zlatokopka, která během
poměrně krátké doby dokázala okouzlit a napálit desítky bohatých mužů, by
z vězení měla vyjít až za 18 let!
Foto: internet

tele fotbalové Chelsea Romana
Abramoviče... Případ se projednával minulé úterý u Okresního
soudu v Prostějově a Večerník
byl u toho!
Kdyby se stala herečkou, mohla
z ní být obrovská hvězda světových parametrů. Ona si však
vybrala dráhu zločinu. Ze svých
často vzdělaných a bohatých milenců dokázala vymámit obrovské sumy peněz. Podvody, lži,
přetvářka, to byly zbraně Zuzany
Chrenčíkové. Jejím půvabům
podlehl i prostějovský lékař Petr
K. „Měli jsme poměr. Představila
se mi jako právnička. Byli jsme
domluveni, že po rozvodu za mě
vyřeší převod domu v Šubířově
ze společného jmění manželů do
mého vlastnictví. Byl jsem však

donucen podepsat ji plnou moc,“
vypověděl před senátem Petr K.,
který už ovšem nepřiblížil, za
jakých okolností ho podvodnice
k podpisu plné moci donutila.

Podle svědkyně
neuměla
ani anglicky
Jisté je, že Zuzana Chrenčíková
se pokusila převodu nemovitosti
dosáhnout podvodem. Konkrétně tak, že zfalšovala podpis bývalé manželky svého „amanta“.
„Zuzanu Chrenčíkovou znám
díky bývalému manželovi, který
s ní měl krátký poměr,“ uvedla
poškozená.
(pokračování na straně 6)

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.

Poleptal lak na autě

Trestného činu poškození
cizí věci se dopustil neznámý pachatel, který minulou
středu 25. června v ranních
hodinách nezjištěnou látkou ppoleptal
p lak na vozidle
Škoda Fabia, které bylo zaparkované na ulici Anenské
v Prostějově. Tímto jednáním
tak majiteli způsobil škodu
kolem třiceti tisíc korun.

Nedal mu přednost

Uplynulou středu 25. června
po osmé hodině ráno došlo
k dopravní nehodě mezi
dodávkou a motocyklem.
Pětačtyřicetiletý řidič vozidla Citroën Jumper nedal
přednost motocyklu, který
řídil sedmnáctiletý mladík.
Motocyklista jel od Kostelce
na Hané na Prostějov a při
střetu byl lehce zraněn. Dechová zkouška u obou řidičů
byla negativní. Celková škoda činí padesát tisíc korun.

Zloděj salámu

zadržen,

ze soudní síně...

Prostějov/mls - O obrovském
štěstí může mluvit prostějovský
lékař Petr K. Jako jednu z mnoha svých obětí si jej totiž vybrala
protřelá podvodnice Zuzana
Chrenčíková. Atraktivní padesátnice naplno využila svých
ženských zbraní a dosáhla toho,
že jí láskou zaslepený lékař podepsal generální plnou moc!
Tím ženě poskytnul šanci, aby
ho obrala de facto o vše. Dá se
říct, že Petra K. paradoxně zachránila jeho bývalá manželka
a to tím, že na něj podala trestní oznámení. Učinila tak kvůli
falšování podpisu na smlouvě
o převodu domu. Díky tomu
se přišlo na podvody Zuzany Chrenčíkové vydávající se
mimo jiné i za právničku maji-

Bruska
B
k z garáže
áž

JIŘÍ ČERVENKA

LUKÁŠ FERKO

ERIK DŽUDŽO

LUBOŠ NOVÁK

se narodil 22. června 1965 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 20. května 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 45
do 50 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má střední postavu
a hnědé vlasy.

se narodil 20. října 1996 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 23. června 2014. Jeho
zdánlivé stáří je 18 let a měří 185
centimetrů. Má hubenou postavu
a hnědé oči. Bližší údaje k osobě
nejsou známy.

se narodil 30. září 1999 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 24. září 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 14
do 15 let, měří mezi 163 až 165
centimetry, má hubenou postavu,
hnědé oči a černé vlasy.

se narodil 17. září 1989 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 28. dubna 2014. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 24
do 25 let, měří mezi 170 až 172
centimetry, má hubenou postavu
a hnědočerní vlasy.

pak ale utekl
s klobásou!

Prostějov/mik - Zkusil to
dvakrát, a podruhé měl štěstí. Jenomže krádež uzeniny
se mladému zloději stejně
nevyplatí. I když z prodejny
na ulici Újezd nakonec utekl
s klobásou, svědci ho poznali
a tím ho pomohli strážníkům
ztotožnit…
„Ke kurióznímu případu došlo
ve čtvrtek šestadvacátého června odpoledne v supermarketu
na ulici Újezd. Mladý muž tady
nejprve z pultu sebral sadu salámů a dal se na útěk. Pracovník bezpečnostní agentury jej
však dostihl. Mladík mu uzeninu dobrovolně vydal,“ informovala Večerník Jana Adámková, tisková mluvčí Městské
policie v Prostějově.
To pravé překvapení ovšem
přišlo za krátkou chvíli. Nepolepšitelný chmaták totiž
zkusil štěstí znovu a tentokrát mu to vyšlo! „Po několika minutách se opět vrátil do
stejné prodejny a ze samoobslužného pultu vzal klobásu.
Tentokrát se mu uprchnout
podařilo. Svědci události dotyčného ale poznali, a tudíž
byl záhy ztotožněn,“ šokovala
Adámková s tím, že obchodní společnosti Lidl vznikla
krádeží klobásy škoda ve výši
třiapadesáti korun. Případ by
postoupen k dořešení správnímu orgánu.

KRIMI ZPRÁVY
hledejte také
nna webu z
v.c
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Zpravodajství
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Mladá CIKÁNKA ZMIZELA! BACHA na okradenou „chudinku“ z Francie!
Starší žena přímo nežebrá, snaží se vzbudit soucit...

Olaši odmítají mluvit o únosu. Zatím...

Prostějov/mik - Červenec 2007. Na Husově
náměstí v Prostějově byl postřelen Josef
Lakatoš, strýc krásné olašské princezny
Mercedes. Ta byla pár dní předtím unesena klanem olašských Romů do Ostravy.
A právě kvůli tomu začala válka mezi cikány z Prostějova a Ostravy. Teď, po bezmála sedmi letech, tu máme něco podobného.
Zmizela další mladá Romka!
Už na začátku května tohoto roku vyhlásila
prostějovská policie celostátní pátrání po
šestnáctileté SOFII RAFAELOVÉ. V policejní databázi je vedena jako pohřešovaná
a dosud se strážcům zákona nepodařil
zjistit její současný pobyt. „Dívka měří
mezi 165 až 170 centimetry, má hubenou
postavu, hnědé oči a hnědé rovné vlasy, na
kterých má melír,“ vypichuje popis zmizelé
dívky z pátrací relace Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.

Prostějovem se přitom šíří spekulace,
že právě tento případ se jako vejce vejci podobá únosu tehdy patnáctileté Mercedes Lakatošové z roku 2007. „S Mercedes bych to vůbec nespojoval, v případě
Sofie jde o úplně něco jiného. Ta prostě
do Ostravy utekla sama,“ je přesvědčen
Ladislav Lakatoš, boss prostějovských
olašských Romů. Jak dodal, on sám je ve
spojení s rodinou Rafaelů a s policií při
pátrání po pohřešované Sofii všichni úzce
spolupracují. „Všechno je hrozně čerstvé,
nechte to teď být. Uvidíme, co z toho
časem vyleze...,“ vyzval Večerník Ladislav
Lakatoš.
Policie zmizení šestnáctileté Sofie Rafaelové nijak nekomentuje a odkazuje na
fakta zveřejněná v pátrací relaci na policejních internetových stránkách.
Večerník bude celou kauzu pochopitelně
i nadále sledovat.

Opakuje se historie? Mercedes Lakatošová (na snímku vlevo) byla olašskými Romy z Ostravy unesena v létě roku 2007. Teď policie pátrá po šestnáctileté Sofii Rafaelová (vpravo). Byla také unesena,
nebo odjela sama? Neví se...
2x foto: Policie ČR

Buď je duševně chorá, nebo rafinovaná herečka.
Každopádně hraje na city a úspěšně se jí daří vymámit z lidí peníze. Řeč je o přibližně šedesátileté
ženě, která tvrdí, že žije ve Francii, neumí česky,
byla okradena cikány a právě se nutně potřebuje
dostat do Prahy. S touto fintou to zkouší na lidi
z Prostějova i okolí. Pokud ji potkáte, nevěřte jí
ani slovo...
na letiště. Působila hodně nejistě,
což vysvětlovala tím, že se stydí.
Hrozně moc nám ale děkovala
a na závěr nám napsala svoji marseillskou adresu s tím, že pokud
se někdy objevíme ve Francii,
určitě nás ráda uvidí a pohostí,“
pokračovala Dvořáková, jenž si
z celého setkání odnesla dobrý pocit, který člověk zažije vždy, když
pomůže někomu, kdo to v danou
chvíli opravdu potřebuje. Tato
emoce ji však dlouho nevydržela.
Už když svůj zážitek vyprávěla
manželovi, tak se její partner k historce tvářil dosti skepticky...

Prostějovsko/mls
Prostějovem bloudí žena, která
o sobě tvrdí, že žije v Marseille
a stala se obětí loupežného přepadení. „Potkala jsem ji minulé
pondělí, když přišla do Studia
Malý na Dolní ulici. Vypadala
skutečně ztraceně. Nemluvila
plynule česky, vypadalo to, že některé výrazy musí lovit z paměti.
Tvrdila nám, že je z Francie
a údajně ji snad v Ostravě přepadli cikáni, kteří ji vzali všechno až na igelitku. Na policii ale
jít nechtěla. Prý se jen potřebuje
nutně dostat do Prahy, kde se
má setkat s manželem, který je
právník. Působila dojmem, že je
ve velkém stresu, občas se celá
třásla,“ popsala první setkání
s ženou Markéta Dvořáková,
která se rozhodla, že jí v obtížné
situaci pomůže. „Nikdy si přímo
neřekla o peníze. Nám se jí však
zželelo, zavezli jsme ji na nádraží,
koupili lístek na vlak a ještě dali
pár korun, aby se v Praze dostala

A mužova nedůvěra se ukázala
jako oprávněná. „Asi týden poté
jel můj kamarád z Prostějova
a na Kostelecké ulici stopovala
žena. Přestože nemá ve zvyku
stopaře brát, její zoufalý výraz

ve tváři ho přiměl k tomu, aby
zastavil. Sedla si k němu a začala mu vyprávět příběh o tom,
že je z Francie, byla okradena
a že se potřebuje dostat do Prahy, kam se chce dostopovat přes
Moravskou Třebovou. Jenže on
už tento příběh znal, protože
jsem mu ho vyprávěl, a tak ho
dopověděl za ni, což ji hodně
znejistilo. Zastavil jsem jí už na
křižovatce v Kostelci na Hané
a řekl jí, že do Prahy se jde doleva a do Francie doprava, tudíž
ať si poradí, jak umí...,“ doplnil
s úsměvem Jaroslav Dvořák.

Žena v době, kdy stopovala
v Prostějově, měla tedy být již
týden v Praze ne-li už ve Francii. Popis přitom přesně seděl.
„Její věk byl tak kolem šedesáti
let, byla štíhlé, vyšší postavy tak
stopětasedmdesát centimetrů.
Měla hnědé vlnité vlasy. Oblečená byla do modré pleteninové
halenky a světlých džínů. Pozoruhodné na ní bylo, že působila
skutečně velmi zmateně a vystresovaně. Také si nikdy přímo neřekla o peníze. Buď byla
opravdu trochu blázen, nebo
velmi dobrá herečka,“ shodli se
všichni, kteří s podvodnicí měli
co do činění.

Ilustrační koláž
Pokud to tedy podobná ženština
bude zkoušet i na vás, nejlepší
bude, když ji jako pan Dvořák
doporučíte, ať se do Prahy případně do Francie vydá sama
pěšky. Ostatně chůze je přece
zdravá, ne?! A jestliže už s touto
ženou máte svoji zkušenost, napište nám do redakce na e-mail:
vecernik@pv.cz!

PARKOVNÉ V PROSTĚJOVĚ NEPLATÍ TAKŘKA ČTVRTINA ŘIDIČŮ!
„Máme už vlastního kontrolora, zavedeme i závory,“ prozradil opatření šéf společnosti .A.S.A.

Už několik měsíců připravuje vedení města
změnu systému parkování v Prostějově. A to
nejenom v jeho centru, ale také v přilehlých
ulicích. Výrazně zpřísnit se mají také opatření,
která by v maximální míře měla omezit případy neplacení parkovného ze strany řidičů. Jak
Večerníku prozradil Martin Grepl, ředitel společnosti .A.S.A. Technické služby v Prostějově, která placená parkoviště ve městě spravuje, počet
šoférů parkujících takříkajíc „načerno“ se blíží až
k pětadvaceti procentům!
Prostějov/mik
„Společnost .A.S.A. Technické
služby Prostějov byla do roku
2005 pouze správcem parkoviště,
který tuto službu provozoval pod
záštitou města Prostějova a veškeré tržby z parkovného byly odváděny na účet města. V roce 2011
si ale naše společnost .A.S.A.
na základě smlouvy s městem
parkoviště pronajala a od tohoto
roku putují výnosy z parkovného
na účet společnosti,“ připomenul
systém provozování a ekonomiky
parkovišť Martin Grepl, ředitel
společnosti .A.S.A. Technické
služby v Prostějově.
Za poslední rok se však na radnici
hodně diskutuje o změně systému parkování. Přestože tento
systém není ještě dopracován,
právě správce parkovišť na něm

s magistrátem úzce spolupracuje. „Už v květnu loňského roku
byl ze strany společnosti .A.S.A.
Technické služby v Prostějově
zpracován komplexní návrh na
systém parkování v centru Prostějova. Ten mimo stávající placená
parkoviště zahrnoval i návrh na
vyčlenění všech parkovacích míst
jak na ulicích, tak i na neplacených parkovacích plochách, do
režimu rezidentního a abonentního parkování. V návrhu byla
také správa celého systému v naší
režii včetně fyzických kontrol
parkování v centru s následnou
komunikací s městskou policií.
Po dohodě se zástupci města byl
tento návrh omezen na současný
stav placených parkovišť s bezplatným parkováním na všech
dalších plochách,“ podotkl Grepl.
Jak vyplývá ze statistických

VÝBĚR POPLATKŮ ZA PARKOVNÉ
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Zdroj: A.S.A. Technické služby Prostějov
čísel, společnost .A.S.A. spravuje
v Prostějově celkem osm parkovišť s 351 parkovacími místy. Za
loňský rok vybrala na poplatcích
přes čtyři miliony korun. Není
však tajemstvím, že vybraných
finančních prostředků by mohlo být více, kdyby všichni řidiči
platili. Vždyť strážníci městské
policie každoročně řeší stovky
přestupků spojených s neplacením parkovného...
Jak nedávno Večerníku prozradila
náměstkyně primátora Alena Rašková, na některých parkovištích
se plánuje instalace závor. „Tuto
informaci mohu potvrdit, nejpozději do konce tohoto roku by měla

proběhnout instalace závorového systému na parkovišti v ulici
Školní. Výhodou je určitě zpřehlednění situace parkování, kdy
plánujeme k závorám instalovat
tabule na příjezdu k parkovišti
s informací o počtu volných parkovacích míst. Navíc vzhledem
ke křížení nájezdu i výjezdu do
a z parkoviště s cyklostezkou, je
řešení navrženo tak, že závora
bude v obou případech umístěna
před cyklostezkou. Nucené zastavení vozidel by mělo přispět
k bezpečnosti cyklistů, kteří mají
na cyklostezce přednost před parkujícími vozidly,“ popsal Večerník plány šéf .A.S.A. Technické

služby v Prostějově Martin Grepl.
„V květnu letošního roku jsme už
provedli výměnu parkomatů za
nové, které mají navíc funkci vracení přeplatku, respektive volbu
délky parkování. Do budoucna
se dají rozšířit o platbu kreditní
kartou popřípadě bankovkami,“
doplnil ředitel společnosti.
Na placení parkovného v Prostějově pochopitelně dohlíží městská policie, ale Martina Grepla
se Večerník na závěr zeptal, zda
neuvažoval o vlastní kontrole
parkujících vozidel a zda jejich
řidiči řádně zaplatili. „Vlastního
kontrolora naše společnost zavedla od března 2014. U vozidel

Největší ve městě. Parkoviště ve Školní ulici bylo nedávno vybaveno novými parkomaty, brzy zde mají být instalovány i závory.
Foto: Michal Kadlec

Přehled placených parkovišť v Prostějově
lokalita
počet parkovacích míst
Školní
123
Křížkovského
35
Kostelní
29
Mlýnská
58
Plumlovská
33
Hlaváčkovo nám.
25
Nám. Husserla
48
Celkem:
351
s nezaplaceným poplatkem je za
stěrač vozidla umístěno upozornění na porušení povinnosti, které
má prozatím pouze informativní
charakter. Do budoucna uvažujeme při řešení těchto přestupků
o možné spolupráci s městskou

místa pro ZTP
12
2
2
2
2
2
22

policií, což by mělo mít za následek snížení počtu neplatičů.
Průměrná obsazenost všech parkovišť je na úrovni zhruba pětašedesáti procent, počet neplatičů pak
v úrovni asi pětadvaceti procent,“
porovnal na závěr Martin Grepl.

Chceme „VÝZO“, řičeli prvňáci na ´Skálovce´ Konec ředitele ZŠ Dr. Horáka,

Prostějov/mik – Dveře jsou
uzavřeny, školáci, na dva
měsíce zapomeňte! Uplynulý pátek 27. června de-

Foto: Michal Kadlec

finitivně skončil školní rok
2013/2014. Z vysvědčení
měli viditelně největší radost prvňáčci základních
škol, o čemž se Večerník
přesvědčil na vlastní oči!
„My chceme „výzo“, a jedničky,“ křičela dítka z 1.B
Základní školy Palackého na
Skálově náměstí v Prostějově
už během závěrečného proslovu třídní učitelky Jarmily
Černé. Ta kolikrát nestačila
tišit dětské emoce. Zvláště,
když její prvňáčci byli během
školního roku hodně úspěšní. Už ho mám! Na „Skálovce“ se dočkali vysvědčení z rukou třídní učiV učení, ale také například ve telky Jarmily Černé i mnozí netrpěliví prvňáčci. Foto: Michal Kadlec
sběru starého papíru. „Jsem
na vás pyšná a věřím, že i ro- Už před desátou hodinou ských základních škol. Zadiče z vás budou mít radost,“ dopolední se v pátek uzavře- čaly prázdniny. A to k radosti
uvedla Jarmila Černá.
ly všechny dveře prostějov- dětí, ale zřejmě i pedagogů…

Prázdninová nabídka
v úseku řádkové inzerce
více na straně 20

Ivan Pospíšil dostal PADÁKA!

Prostějov/mik - Z obrovského finančního maléru na
Základní škole Dr. Horáka
viní prostějovští radní ředitele Ivana Pospíšila. V úterý
24. června jej takřka na hodinu odvolali z funkce poté,
co neuznali jeho námitky
proti výsledkům finančního
auditu. Ten odhalil na škole
dvoumilionové manko a další finanční nesrovnalosti.
„Rada města přistoupila k odvolání Ivana Pospíšila z funkce
ředitele této příspěvkové organizace města. A to z důvodu,
že hrubým způsobem porušil

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
při podání soukromé
2+2
inzerce během července
v
hodnotě vyšší jak 300 Kč
při dvou podaných inzerátech si
obdržíte ČTVRTLETNÍ
můžete zadat další dva ZDARMA! PŘEDPLATNÉ ZDARMA!

Speciální akce na červenec a srpen!

právní povinnosti vyplývající
z jeho činnosti, úkolů a pravomocí. Navíc nedodržoval
kontrolní systém ve škole,
který byl nastaven v souladu
se zákonem. Pan magistr ve
své funkci selhal,“ shrnula to
nejpodstatnější z rozhodnutí
rady města Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora, která je
na magistrátu zodpovědná za
školství v Prostějově.
Ekonomický audit kromě
dvoumilionové nesrovnalosti
při zaúčtování spotřeby elektrické energie odhalil i další
finanční neshody. Není například zatím jasné, kam se podělo
tři sta tisíc korun, které škola
inkasovala za sběr starého papíru. Nesprávně byly účtovány
i náklady na cestovné pedagogů nebo pracovníkům školy
nebyly propláceny přesčasy
a odměny za práci o víkendech.

na
„Je to tvrdí
ávku,“
objedn
Ivan Pospíšil zůstává i přes své
odvolání zaměstnancem školy,
a pokud najde uplatnění, může
tomu tak zůstat i nadále. Řízením byla s okamžitou platností
pověřena jeho dosavadní statutárního zástupkyně Pospíšilová. Magistrát již vypsal výběrové řízení, jehož výsledky
mají být známy 28. července.
Další podrobnosti o odvolání ředitele ZŠ Dr. Horáka
včetně exkluzivního vyjádření Ivana Pospíšila, které
poskytl výhradně Večerníku,
najdete na straně 6 dnešního
vydání!
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Barometr

Číslo týdne

+

70 500

Dět ká radost.
Dětská
d t U
Určitě
čitě nejoptimističtěji
j ti
see
během minulého týdne tvářily děti základVyplenily
ních škol. Jejich vytoužené prázdniny konečně
Držovice! Nezačaly! Páteční rozdávání vysvědčení
skutečné vandalské
bylo definitivní tečkou za uplynuřádění vyšetřuje od milým školním rokem. Město
nulého pondělí policie v Držose teď značně vylidní,
vicích. Zřejmě malé děti způsobily
ale aspoň bude na
desetitisícové škody na stromech, kvěsilnicích klid...
tinách, kontejnerech i osobních vozidlech.
Podle starostky měly děti v rukách mačety
a ničily vše, co jim přišlo pod ruku!

Není běžné, aby při srážce auta
s cyklistou vznikla tak vysoká
hmotná škoda. Minulé pondělí ovšem došlo v Okružní ulici
u prostějovského Kauflandu
doslova k masakru. Střet Fordu s osmdesátiletým cyklistou
byl hodně tvrdý, senior byl převezen do špitálu s těžkým zraněním.Aauto? Pomalu na odpis!

-

Osobnost týdne

TEREZA SMITKOVÁ

Mladá prostějovská tenistka patří dlouho-

Výrok týdne
„HLAS PRO ANO?
TO MI BUDE
MUSET BABIŠ
POSLAT
MOC KOBLIHŮ!“
Jeden ze čtenářů Večerníku
nevyloučil, že by se
možná nechal uplatit…

TAK A JE TO TADY ANEB PRÁZDNINOVĚ-PRACOVNÍ
ZAMYŠLENÍ NA NEJRŮZNĚJŠÍ TÉMATA...

Analýza
Martin Mokroš
A tak si někteří v příštích dnech
budou muset své rodičovské přídavky konečně plně zasloužit
a ne, jako vždy, svého potomka
ráno vykopatz postele, pak ho
vrhnout do nějaké školy a možná
někdy u víkendového oběda se pozeptat, jak se vlastně jeho nejmilejší
drobeček má. Následně v nějaké
té škole jít třeba dělat dusno, když
se zjistí, že potomek propadá a má
absenci, která hraničí s délkou doživotního vězení pana Kajínka.
Valná většina členů stavu kantorského si po deseti měsících

Je právě 30. června a ze všech stran se na vás odevšud valí jedna velká zpráva, že začaly školní prázdniny.
Pro mnoho zainteresovaných to bude velké překvapení,
nejméně ovšem pro žactvo, neboť značná část školou povinných v podstatě „prázdninuje“ již delší dobu, a výsledky
na vysvědčení je nechávají zcela chladnými. Naopak velký
šok to bude především pro značnou část obce rodičovské,
neboť ta po deseti měsících se zděšením zjistí, že má dítě
na starost celých čtyřiadvacet hodin denně...

bude moci upravit svůj zdravotní stav, zbaví se tiků, žaludečních neuróz, výkřiků děsu
ze spaní a bude moci… ne,
ne, ne odejít na prázdniny jako
jejich svěřenci, ale začít administrovat a archivovat uplynulý
školní rok, provádět též účetní
pololetní uzávěrky a zároveň již
administrovat školní rok nový.
Nesmyslné cermatovské maturity například nutí střední školství k tisku a přípravě materiálů
podzimního maturitního termínu
pro repetenty či omluvené jedince již v červenci a následně
obvolávat, případně si mailovat

s těmito studenty během prázdnin, aby si třeba vyzvedli pozvánku k podzimní maturitě a byli alespoň minimálně poučeni, když
už nikdy nenahlédli na webový
portál
www.novamaturita.cz.
Vyvolenéškolypakčekajíoprázdninách rekonstrukce a opravy, což znamená, že „vyvolení“
jedinci ze školského managementu tráví čas dirigováním
stavebních a jiných řemeslných čet, aby se děti mohly
v září vrátit do čistého a opraveného prostředí, které budou zase
postupně, ale zato zodpovědně
likvidovat. Leč zaplaťpánbůh

za opravy, neboť to znamená, že
se na školství zase našla trocha
peněz.
Členové pedagogických sborů,
kteří milují adrenalin, budou
i během prázdnin sledovat
internet a masmédia, aby zjistili co nového či nepochybně
podnětného vymyslí současný
školský ministr ve svém rezortu
a s ním de facto i celá vláda. Budou to předávat pomocí SMS
svým kolegům, kteří chtěli být
ušetřeni těchto zpráv, a tím i tvorby nových žaludečních vředů
a neuróz.
Máte pocit, že přeháním? No tak
možná ano, použil jsem trochu
nadhledu, ironie a literární kreativity, leč vše výše zmíněné vychází z reálného základu. A věřte mi,
že vím, o čem mluvím, třiadvacet
let v tomto prostředí mi dává jisté
právo výše zmíněné řádky napsat.
Leč abych vnesl do dnešní analýzy trochu optimismu a světla,
když mluvíte se všemi zúčastně-

nými stranami, tak se dokonce
velmi často dozvíte, že se na ten
nový školní rok už teď vlastně těší.
Možná každá ze zúčastněných
stran z jiného důvodu, ale to teď
nechme stranou. Spíše se zamysleme nad tím, že ať se nám to líbí
nebo ne, tak školství je oblast, kde
se tvoří a taví zástupy odborníků
i specialistů pro resorty jiné, ať už
je to průmysl, zemědělství, věda,
medicína, armáda a podobně.
Říkám si pak, že je asi chybou,
jak je tento rezort mnohdy
odstrkovaný a v koaličních
vládách, a teď nemyslím jen
vládu celostátní, ale i krajskou
či obecní, se školství dává ne
vítězné straně, ale té, na kterou
prostě zbude. Následně se pak
stává otloukánkem, pokusným
králíkem místo toho, aby došlo
k jeho stabilizaci, posunu vpřed
a všechny zúčastněné strany - tj.
rodiče, žáci a kantoři - měli nějakou jistotu a nemuseli se děsit
toho, jaká zase přijde reforma,

experiment, optimalizace a podobně. Zde musím rád dodat,
že v prostějovském regionu se
procesy ve školském rezortu dějí
dlouhodobě s kulturou, seriózností, pochopením, na základě
vzájemné komunikace, což je
třeba ocenit, protože ne ve všech
krajích je tomu podobně.
A tak závěr dnešní analýzy
ukončím kapku optimisticky.
Chtěl bych popřát všem těm, co
se školstvím na nejrůznějších
postech tak nějak „koketují“, pěkné prázdniny. Pokuste se všichni
na chvíli vypnout, načerpejte síly,
nenechejte se předem ničím otrávit, opalte těla, smočte je ve slané
mořské vodě nebo alespoň v naší
zase čisté plumlovské přehradě,
ugrilujte pár steaků, vegetariáni
zeleninu a zkuste si zanotovat
s Voskovcem a Werichem píseň
„Na shledanou v lepších časech“.
Hezké prázdniny a buďme všichni optimisty. Bude líp, a to nejen
ve školství.

fejeton Prázdniny u babičky... O DOVOLENÉ, POČASÍ A JAZYCÍCH

Petra Hežová
Konečně jsou tady! To čekání všichni moc dobře znáte
ze svých školních let. Celý
rok těšení se na slunečné dny
blaženého nicnedělání, a pak,
když už konečně nadejde čas
vytoužených velkých letních
prázdnin, buď začne pršet,
nebo si člověk hned na za-

čátku prázdnin zlomí nohu,
a s koupáním u moře nebo ve
zbrusu novém bazéně je konec. Zbývá jen to nicnedělání,
ale to v tomhle případě hodně
rychle omrzí. Ale abych nezačínala hned z tak veselého
konce...
Co pamatuji, prázdniny bývaly dobou hromadných odjezdů na tábory nebo k prarodičům, aby i rodiče měli
pocit, že po celoročním opečovávání školou povinných potomků platí i pro ně. Jenomže
věk opravňující k odchodu do
důchodu se zvyšuje, a tak nejedna babička musí namísto
péče o vnoučka pěkně v šest
hodin ráno razit do práce
a místo bábovky a vydatného
oběda si vnouče ohřeje pár-

ky z lednice. Naštěstí to moje
babička stihla do důchodu
ještě za toho nenáviděného
předchozího režimu a v období prázdnin mi tak byla plně
k dispozici. Ale protože babička bydlí ve stejném domě,
moje prázdninová cesta k ní
sestávala z toho, že jsem pobalila plyšového králíka i pastelky a svezla se po zábradlí
o patro níž, kde jsem hupsla
do ještě vyhřáté babiččiny postele. To byly prázdniny!
Dnešním dětem není v mnohém co závidět, jestlipak si
i ony v dospělosti vybaví nějaký pěkný zážitek s prarodiči,
nebo se jen dětem pochlubí,
kolik nepřátel postřílely přes
prázdniny v online hře na
internetu...

Konstelace hvězd Prostějova

Hodně Prostějovanů propadne zoufalství, protože plánování dovolené
nechali na poslední chvíli a teď jim bude utíkat jedna možnost za druhou. Mnohým nezbude nic jiného, než zapomenout na moře, a vydat se
do českých luhů a hájů.

Berani - 20.3. až 18.4. Velmi nelibě ponesete skutečnost, že nadřízení dají při řešení těžkého úkolu
přednost viditelně méně schopnému kolegovi. Vyvarujte se ale zbytečnému nadbíhání šéfovi, to je
přece pod vaši důstojnost.
Býci - 19.4. až 19.5. Ještě před víkendem se nechte pojistit! Není totiž vyloučeno, že během soboty
a neděle utrpíte menší úraz. To ale nic nezmění na
tom, že po sportovní stránce maximálně uspějete
a budete se pyšnit prvenstvím.
Blíženci - 20.5. až 19.6. Vám tento týden bude přát
štěstí. Můžete se těšit sice na nepříliš vysokou výhru
v loterii, ale i tak určitý obnos rozhodně potěší. Navíc se seznámíte s člověkem, který pro vás v dalším
životě bude hodně znamenat.
Raci - 20.6. až 21.7. Dostanete pozvání na významný večírek, kde se můžete seznámit se zajímavými
lidmi. Ti vám mohou vydláždit cestu k úspěchům.
Vaším problémem ve společnosti je ale alkohol.
Takže opatrně, ať se neztrapníte!
Lvi - 22.7. až 21.8. Zbytečně dlouho čekáte, jak
se vyvine závažná situace s pracovními místy ve
vašem zaměstnání. Neváhejte, a okamžitě si začněte hledat jiný flek! Určitě uspějete, protože vaše
schopnosti ocení spousta jiných lidí.
Panny - 22.8. až 21.9. V lásce se vám blýská na lepší časy. Zapomeňte konečně na váš minulý vztah,
který beztak nestál za nic. V nejbližších dnech se ve
vaší blízkosti objeví osoba, ke které okamžitě zahoříte. Chyťte šanci za pačesy!
...ještě
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Váhy - 22.9. až 21.10. Lidem okolo sebe přestáváte
věřit, jenomže do jisté míry si za to můžete sami.
Pokud vás někdo v nedávné minulosti podvedl,
neznamená to, že všichni jsou takoví. Neházejte
všechny do jednoho pytle!
Štíři - 22.10. až 20.11. Většinu týdne si budete stěžovat na bolesti břicha. Nedivte se, když spořádáte
všechno, co se vám objeví na stole! Pokud nebudete chtít dopadnout jako Otesánci, musíte okamžitě
a bez řečí začít držet dietu.
Střelci - 21.11. až 20.12. Pořádně si dávejte pozor,
s kým a o čem se tento týden budete bavit. Existuje totiž nebezpečí, že se někomu svěříte s velkým
osobním tajemstvím, které však bude záhy vyzrazeno. A bude se jednat o lechtivou věc!
Kozorohové - 21.12. až 19.1. Dopis, který uprostřed týdne naleznete ve schránce, vám udělá
ohromnou radost. Konečně někdo ocení vaše
schopnosti a nabídne vám skvělou práci. Neváhejte
ani vteřinu a lukrativní nabídku přijměte!
Vodnáři - 20.1. až 18.2. Buďte rádi, že kolem sebe
máte stále dostatek lidí, kteří vás neustále povzbuzují. A podporu v těchto dnech budete určitě potřebovat! Budete totiž stát před závažným problémem,
který vás bude pár dní strašit.
Ryby - 19.2. až 19.3. Svou špatnou náladou nakazíte mnohé kolegy i kamarády okolo sebe. Vy byste
tento týden neměli vůbec chodit do společnosti.
Vztekejte se doma, tam to rozhodně nikomu vadit
nebude. Nebo se přemozte, a usmějte se.

Tomáš Kaláb
Před pár dny nám začalo astronomické léto a mnozí z nás, kteří
nemají už mnoho měsíců zaplacený pobyt v teplých krajích,
začínají uvažovat o optimálním
termínu dovolené, aby vyšlo
počasí a zasloužený odpočinek
nepropršel.
Poslední roky jsem si zvykl jezdit v červnu do Krkonoš. Je před
sezónou, turistů málo, nikde
žádné fronty. Jen vždycky počátkem dubna uvažuju, do kterého
z červnových týdnů se mám

trefit, abych nechodil po horách
v bundě a pláštěnce. Letos meteorologové hlásí celosvětově
nejteplejší jaro, u nás už vysychají koryta řek a málem spodní
voda, v Severní Koreji rýžová
pole, vojáci i dobrovolně povinní
brigádníci přivádějí zbylou vláhu
na obilné lány. Jen si nejsem jist
jak, ale když Kim zavelí, půjde to
i ve vacích.
Dilema za mě letos vyřešil domácí v oblíbeném pensionu, který
kvůli záplavě sousedů z Německa přesměroval můj pobyt o týden dřív. A ouha, byl to ten nejteplejší červnový týden! Pot se řinul
z čela při výstupu na Sněžku už
v deset dopoledne, kdy sluníčko
teprve nabíralo na síle.
Takže moc nepřemýšlejte, počasí stejně neodhadnete a možná
to okolnosti vyřeší za vás stejně,
jako letos za mě. A ještě jedno
doporučení - osvěžte si cizí ja-

glosa týdne

zyky, i když nepřekročíte dnes
už spíše imaginární hranice naší
republiky.
Možná na vás třeba ve Špindlu
u Labe zamává postarší pár
z karavanu s německou značkou. „S angličtinou se teď asi
neuplatním a německy si přečtu akorát pár známých frází,“
napadlo mě, ale coby ochotný
domorodec jsem přistoupil
k okénku. „Ist das Elbe?“ zaševelila ctihodně vyhlížející dáma
s rukou nataženou k řece. Po několika mikrosekundách němého
úžasu jsem se vzpamatoval. „Ja,
das ist Elbe,“ zavzpomínal jsem
na poučné lekce pánů Šteindlera
a Vávry a odpověděl celou větou.
Za ten dobrý pocit z dovolené
to stálo. Tak ať se vám i ta vaše
vydaří.

Agentura

To noví adepti komunální politiky
z hnutí NE1911 Andreje Baviče,
kteří se připravují po volbách obsadit radnici od sklepa až po půdu,
sázejí na osvědčené koblihy. „Našim voličům to hodláme pořádně
osladit. Pan Bavič na předvolební
koblížky vyčlenil ze své vlastní
firmy pět tun mouky, dva vagony
vajec a sedm set kilo cukru. Koblih
tedy bude dost, dostane ji ovšem
jen ten, kdo nám podepíše smlouvu na odevzdání svého hlasu pro
naše hnutí,“ upozorňuje Hana
Najcárová, lídryně hnutí NE1911
v Prostějově.
Strany a hnutí jsou rozhodnuty
lákat voliče na bůhvíco. Nejatraktivněji se jeví nabídka utečenců z Občanské nejvícedemokratické strany, kteří si založili hnutí
Cédečko. „V rámci předvolební
kampaně nabídneme voličům
přelety nad Prostějovem v horkovzdušném balónu. Máme vše do
nejmenšího detailu promyšlené.
Prostě se v balónu zeptáme dotyčných, zda nás budou volit nebo
ne. Pokud ne, poletí z výšky dolů,

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 čtveřici
nejzajímavějších, které vám
nyní předkládáme...

Rondel dobrý, ale...

Patřím k zastáncům kruhových křižovatek a stejně tak
se mi líbí nový rondel v Dolní ulici. Je poměrně velký,
takže se po něm jezdí pohodlně. Jsem rád, že Dolní
ulice byla konečně otevřena,
uzavírkou jsme si všichni
tady vytrpěli víc než dost.
Jenom mám jednu takovou
připomínku. Proč je střed
kruhové křižovatky celý
vydlážděný? Copak nešlo
doprostřed vysadit alespoň
trochu zeleně, jak je tomu
zvykem u ostatních rondelů?
Petr Nekvasil, Prostějov

Kriminály pro
mladistvé neexistují?

Je mi z toho špatně, když čtu
seriál ve Večerníku, a seriál
to už skutečně je, o nahánění sedmnáctiletého cikána
Santina Horvátha, který neustále utíká z výchovného
ústavu, aby ho strážníci zase
chytali jak nějakou honěnou
zvěř. Stále nemohu uvěřit, že
zákon je na takové mladé kriminálníky zas až tak krátký.
Copak neexistují nápravná
zařízení pro mladistvé? Já
myslím, že určitě ano! Tak
proč hergot tento notorický zloděj není zavřený tam,
místo toho, aby byl ubytován
v luxusní polepšovně, odkud
může jednoduše utíkat?
Marie Novotná, Prostějov

Není to, proboha,
jedno?

Když jsem si pročítal reportáž ve Večerníku o převodu Společenského domu
na Domovní správu, také
mi trochu unikal smysl této
administrativní transakce.
Na druhé straně ale musím
uznat, že je přece úplně jedno, jestli kulturák povede
Roman Vejmola nebo Vladimír Průša. Stejně osazenstvo
zůstane úplně stejné, takže
vlk se nažere a koza zůstane
celá.
Petr Laník, Prostějov

Proč oni neplatí?

VOLBY: guláš, koblihy i násilí!
Pikantní, sladké, ale rovněž
s náznaky vyhrožování! Takové
budou podle exkluzivního průzkumu Agentury Hóser letošní
komunální volby do Zastupitelstva
Statutárního města Prostějova!
Politické strany, hnutí i nehnutí se
chystají na volební mámení občanů už teď, a vůbec to nezakrývají.
„My se v předvolební kampani
zaměříme hlavně na to, aby naši
voliči nehladověli. Je totiž hrozné,
když lidem vtloukáme do palice
náš volební program a jim kručí
v břiše. Proto jsem jmenoval kolegyni Alenu ManželkuRašky vrchní kuchařkou volební kampaně
sociální demokracie. Alenka bude
mít za úkol zásobovat naše mítinky pořádným gulášem,“ nastínil
Agentuře Hóser hlavní předvolební tah Miroslav Nakaseseděl, který se rozhodl obhajovat své primátorské elektrické křeslo. „Ráda se
toho ujmu, nikdo jiný z naší kandidátky totiž vařit neumí. Možná
pan primátor, ale prý jenom čaj,“
rýpla si náměstkyně prvního muže
radnice Alena ManželkaRašky.

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

prostě je z balónu vyhodíme,“ nebál se prozradit Agentuře Hóser
Jiří Nikamnepospíchal, současný ještě první náměstek primátora a lídr kandidátky Cédečka.
Ostatní prostějovské strany
a hnutí zatím o svých plánech
předvolební kampaně taktně
mlčí. Agentuře Hóser se podařilo zjistit jen dílčí zprávy. Komunisté připravují pro voliče
výlet do vesmíru s Vladimírem
Remkem, ovšem v tomto případě také není jisté, zda se dolů
na zem vrátí všichni. Kandidáti
z TOP007 předvedou cvičný
nálet a bombardování budovy
Společenského domu a Zelení
se před voliči dobrovolně vykoupou v zelené přehradě. O dalším
předvolebním programu bude
Agentura Hóser informovat až
někdy jindy!
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je
smyšlený, nikterak pravdivý
a redakce Večerníku se od
něj distancuje.
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Patřím k těm poctivcům,
kteří každoročně a v termínu
platí za odvoz komunálního
odpadu. U nás ve Vrahovicích takto činí drtivá většina obyvatel, dlužníků je
tady mezi slušnými lidmi
skutečně mizivé procento.
Jenomže je tady několik
ubytoven, jejichž nájemníci
jsou registrovaní s trvalým
bydlištěm na radnici, a ti se
nám smějí do obličeje! Za
ně prý platí odpad magistrát. Pan primátor v článku
ve Večerníku sice přiznal, že
vymáhání poplatku po takových lidech je obtížné, ale
copak na ně neexistuje žádná páka? Vždyť jim sociální
byty pronajímá právě město,
tak by jim mělo poplatek za
odpad připočíst třeba k nájemnému!
Karel Svoboda, Prostějov

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

...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
První letní den máme za sebou a stejně tak i předávání vysvědčení. Definitivně tak začalo nejen léto, ale i prázdniny a doba
dovolených. Procházky, výlety, koupaliště, přehrada, rekreace,
lázně, moře, hory, stanování, dále pak pivo, zmrzlina a kofola. Tak to jsou nejpoužívanější slova v nadcházejícím týdnu.
Ovšem každý z nás tráví léto po svém. Zajímalo nás, jak jste na
tom vy, naši spoluobčané...

TO JE POŘÁDNÝ KOUSEK!...

Tomáš Berdych „NA ADAMA“!

JAK BUDETE TRÁVIT LÉTO?

Tato fotografie obletěla v minulých
dnech úplně celý
svět! Prostějovský tenista a česká
mužská jednička
Tomáš Berdych,
který momentálně
bojuje o úspěch na
nejslavnější turnaji
světa Wimbledonu,
absolutně zahodil
veškerý stud a nechal se zlákat nabídkou, kterou zřejmě nečekal ani on
sám! Pro prestižní
americký magazín
ESPN totiž pózoval
zcela nahý!

CHYSTÁTE SE DO ZAHRANIČÍ?
Květa KOUKALOVÁ
Prostějov

Miroslava VÁCLAVKOVÁ
Buková

NE

ANO

„Léto budeme trávit na chatě v Alojzově. Plánujeme
i nějaké výlety s vnučkou, ale
ještě nevíme kam, uvidíme
podle situace. S manželem se
pak chystáme na rekreaci do Luhačovic, kde nás čekají příjemné
procedury a procházky. Určitě
půjdeme i na koupaliště, jezdíme
do Kojetína. Je škoda, že to prozatím nevypadá na koupání na
přehradě, když jsou tam sinice.
Do zahraničí nepojedeme.“

Pokud chcete zapůsobit na milence či milenku, pak zapomeňte na hlouposti maskující nedokonalosti vaší postavy
a čas raději věnujte výběru té správné hudby. Podle nejnovějšího výzkumu totiž právě muzika může probudit neskonalé
vášně mnohem snáze než dotek.
Podle studie britských vědců více jak čtyřicet procent lidí tvrdí, že poslech hudby je pro ně více vzrušující, než doteky při
milování. Muzika je tak považována za stejně důležitý atribut při milostných hrátkách jako živočišnost, vůně či mazlení. Výzkum navíc potvrdil, že při výběru hudby pro milostné
okamžiky jsou lidé tolerantnější než kdy jindy. Dokonce jsou
ochotni změnit i svůj vkus a romantickou píseň volí i tací, jež
normálně poslouchají punk či metal. Hudba působí velmi silně na lidské emoce, proto tak jednoduše navozuje romantickou atmosféru a maximálně zvyšuje chuť na sex.

Nepáral se s tím. Tenista Tomáš Berdych zahodil stud a nechal
se pro prestižní americký časopis vyfotografovat zcela nahý, jen
s raketou…
Foto: ESPN

Prostějov/mik
Snímek, který Večerník převzal z Deníku Sport, se objeví v letošním speciálním vydání The
Body Issue časopisu ESPN, ve kterém se sportovci z každého kousku zeměkoule fotí nazí,
ale současně neodkrývají intimní místa. Osmadvacetiletý Berdych je první českou hvězdou,
která dostala tuto příležitost. Spolu s ním z tenisového světa zapózovala i Američanka Venus
Williamsová.
„Nemám problém s novými a zajímavými věcmi, takže jsem byl rád, že mě oslovili. Hned od
začátku jsem byl pro,“ zmínil se Deníku Sport Tomáš Berdych. Jak dodal, vůbec se nestyděl!
„Ze začátku je to zvláštní pocit. Člověk dostane župan a řeknou mu: jdeme na to. Ale se studem
se potýkáte prvních deset minut, pak už to člověk neřeší,“ usmál se šestý tenista světa, který se
objeví ve speciálním čísle vycházejícím od roku 2009. „Nabídku jsem dostal již loni, ale tehdy
si nakonec vybrali Američana Isnera, který byl jejich krajany zajímavější. Měli zájem dál, tak
už jsem kývnul. V Americe je Body Issue nesmírně populární,“ dodala s úsměvem prostějovská hvězda. Rady od své přítelkyně-modelky Ester Sátorové prý nepotřeboval... „Říkal jsem jí
o tom, byla úplně v pohodě. Aspoň se můžeme hecovat, že ji dotahuju...“
Tak co, jak se vám Tomáš Berdych mimo kurty líbí? Napište nám na vecernik@pv.cz!

„Ještě pořádně nevím... Nic
konkrétního totiž prozatím
naplánovaného nemám. Téměř přes celé léto mám totiž domluvenou brigádu.
Určitě si ale udělám čas
a pojedeme s kamarády někam na výlety. Pokud to vyjde, ráda bych jela na dovolenou k moři do Chorvatska.
Jinak mimo jiné budu chodit
i na koupaliště do prostějovského aquaparku.“

jak šel čas Prostějovem ...

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

Rekonstrukce motorestu

U RODENU stále stojí,
bude však dokončena
Prostějov/mls

Za drahou

PONDĚLÍ 1. ČERVENCE 2013
Když Prostějované spatřili koncem uplynulého týdne na vývěsce Soukromé pohřební služby Václavková v Mlýnské ulici parte Ivo Rodena, zůstali
v šoku. Pětašedesátiletý majitel proslulé hospody a motorestu v Dolní ulici
totiž ve středu 26. června náhle a nečekaně zesnul. Spáchal sebevraždu.
Podle vyjádření Policie ČR se přímo v pivnici zastřelil svou vlastní zbraní!
O důvodech se prozatím jen spekuluje. Byly to dluhy, nemoc nebo zcela
jiná okolnost, ptají se nejen štamgasti pohostinství. Co však známého Prostějovana dohnalo k tak zoufalému činu, je i pro jeho rodinu záhadou...
Je určená pro průmysl. Jedna z mladších prostějovských
ulic, své pojmenování získala teprve 14. září 1995 podle blízkosti železniční tratě a hlavního železničního nádraží. Jedná
se o ulici s čistě průmyslovou zástavbou. Donedávna zde sídlil
Oděvní podnik Prostějov, jehož areál se v současně době rozebírá a zbývající skelety byly určeny k odstřelu. Při severozápadní
straně ulice ústí zadní trakt a. s. Sladovny Soufflet ČR.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: ulice Za Kosteleckou

ČERVEN 2014
V době tragédie probíhaly na objektu známého motorestu „U Rodenů“ v Dolní ulici rozsáhlé opravy, které si nepochybně vyžádaly
vysoké náklady. Jak je patrné každému, kdo kolem hostince projíždí, ani po roce nebyla celková rekonstrukce objektu dokončena.
Zatímco v jeho bezprostřední blízkosti byl v rekordně krátké době
postaven nový kruhový rondel, část motorestu je stále zahalena do
lešení stejně, jako tomu bylo právě před rokem. Jaký tedy bude další
osud restaurace a penzionu? „Rekonstrukce, která v motorestu stále
probíhá, bude dokončena. Kdy se tak stane, to v tuto chvíli nevím,“
reagoval na dotaz Večerníku vlastník nemovitosti Jindřich Hlaváč
z Plumlova. Podrobnější informace ovšem sdělit odmítl.

NEŠTĚSTÍ v domě hrůzy

INZERCE

Málem zde uhořel bezdomovec!

Třípatrový dům
v Palečkově ulici považují lidé
žijící v okolí za
opravdový dům
10
hrůzy. Kromě
početných romlety
ských rodin se
zde často scházejí i skupinky bezdomovců
a mnohé osoby s pochybnou
existencí. Tento dům se stal
středem pozornosti policie
i hasičů také minulý týden!
Na neopatrnost zde doplatil bezdomovec, který přišel na návštěvu
za svým kamarádem. Po pár hodinách ho pak vrtulník záchranné
služby převážel do nemocnice
v Ostravě s těžkými popáleninami! „V úterý těsně po jednadvacáté hodině jsme přijali od
ženy z Palečkovy ulice oznámení
o podezření z požáru. Hasičské
jednotky byly na místě během
několika minut. Byt v prvním
patře byl v plamenech. Majitel se
snažil oheň nejprve uhasit tím, že
na něj lil vodu z kýblů. Bylo to
však nad jeho síly. Hasiči pronikli
napsáno
před

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

NA PEČENÍ...

Mouka
polohrubá
1 kg

Cukr
krystal
1 kg

Cukr
moučka
1 kg

Holandské
kakao
200 g

Skořicový
cukr 20 g

Vanilinový
cukr
5 x 20 g

13,90

22,90

24,90

26,50 (100 g)

3,90

14,90

12,90

19,90

24,90

39,90

3,50

14,90

18,90

22,90

24,50

59,80

1,90

14,50

14,90

19,90

24,90

39,90

1,90

14,90

7,50

24,90

24,90

-

2,90

11,90

8,90

22,90

24,90

34,90 (100 g)

5,90

18,50

Naše RESUMÉ
Kdo z nás by neměl rád
domácí buchty či bublaninu?
A tak jsme vyrazili za surovinami, díky nimž nám naše
babičky a maminky upečou
něco dobrého... Nejlevnější
polohrubou mouku najdete
v Tesku, holandské kakao
a krystalový cukr shodně
v Lidlu a Kauflandu, moučkový pro změnu v Bille.
Tento market nabízí s Kauflandem i nejlevnější skořicový cukr, pro vanilinový
si zajeďte do Teska.
Tak ať se dílo povede!
Průzkum proveden
ve středu 25. června 2014

do bytu a při hašení zjistili, že na
zemi leží těžce popálený muž.
Byla okamžitě přivolána sanitka,
která ho převezla do nemocnice,“
řekl Josef Nedělník, vyšetřovatel
Hasičského záchranného sboru
v Prostějově.
Po likvidaci požáru se hasiči dali
hned do pátrání po jeho příčině.
„Dozvěděli jsme se, že bezdomovec zde v domě navštívil svého
kamaráda. Po celý den popíjeli
alkohol a kouřili. Majitel bytu se
na chvíli vzdálil, a když se vrátil,
byt už pohlcovaly plameny. Jeho
přítel totiž usnul na válendě s cigaretou v ruce. Ta mu vypadla,
a jelikož byl v bytě nehorázný
nepořádek, brzy od nedopalku
chytly rozházené papíry i hadry.
Ještě štěstí, že v bytě nebyl zaveden plyn,“ dodal Josef Nedělník.
O případ se samozřejmě začala
zajímat také policie. „Prověřujeme všechny okolnosti. Vyšetřujeme, zda se ze strany poškozeného
jednalo o nedbalost či dokonce
úmysl,“ sdělila Alena Slavotínková, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.

Zpravodajství
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Prostějovem proběhla „Mírová štafeta“ POŘÁDNĚ ZHOŘKLÝ SVÁTEK... RADNÍ ODVOLALI ŘEDITELE ZŠ DR. HORÁKA

Pro mír. Společná fotografie na závěr akce Pece Run, kterou na prostějovském náměstí přivítaly zejména
děti a představitelé magistrátu.
Foto: Lenka Sedláčková
Prostějov/les, pav - Podpora svobody, tolerance
a porozumění ve společnosti - to je základní filozofie mezinárodní akce Peace Run. Město Prostějov
mělo možnost uvítat mezinárodní Mírový Běh na
náměstí T. G. Masaryka ve čtvrtek dopoledne.
Shromáždily se zde zejména děti ze základních škol,
pro které byl připraven zábavný program.
Zájem o setkání s jednotlivými běžci z různých koutů
světa byl velký, na náměstí se sešlo přes dvě stovky
dětí ze základních škol. Ojedinělá akce zaujala i kolemjdoucí, kteří se zastavili, zúčastnili mírového setkání
a vyslechli si myšlenky a filozofii zakladatele Mírového běhu Sria Chinmoye. Historie tohoto projektu spadá
až do roku 1987.
Běžci měli pro děti připravený zajímavý program
s vědomostními kvízy. Součástí akce byla také minuta
ticha k zamyšlení se nad světem a sebou samým, která
souvisela s tezí Mírového běhu, která zní: „Chceš šířit
mír? Napřed ho najdi v sobě“.

Hlavním symbolem Peace Run je Mírová
pochodeň, která putuje od země k zemi, od
člověka k člověku po celém světě a šíří mír, lásku,
přátelství, svobodu, porozumění.
Tuto pochodeň si měly možnost děti z Prostějova
mezi sebou předat. Přitom si mohly něco přát
a především si uvědomit poslání tohoto projektu.
Pochodeň už drželi ve svých rukou takové osobnosti jako Nelson Mandela, Matka Tereza, Carl
Lewis a z českých sportovců například Dana Zátopková, Jarmila Kratochvílová, Martina Navrátilová.
Zahájení a uvítání proběhlo za přítomnosti radních,
kteří se také zúčastnili symbolického běhu, za což
obdrželi Děkovný list a plakát „Představ si mír tady
a teď“. Peace Runners na oplátku dostali medaile
od místního běžeckého klubu.
Peace Run za doprovodu dětí opustil Prostějov
a pokračuje do Bystřice nad Pernštejnem.

PROSTĚJOVSKÝ LÉKAŘ BYL MILENCEM...

(dokončení ze strany 2)
Manželka podvedeného muže
u prostějovského soudu dále uvedla. „Oba se se mnou sešli a snažili
se mě přesvědčit, abych podepsala
dodatek smlouvy. Pokud bych tak
učinila, tak by dům v Šubířově
přešel do vlastnictví mého bývalého
muže. To jsem ale odmítla s tím, že
tak učiním teprve až budu vyvázána
z hypotéky, kterou byl dům zatížen
a to ve výši šesti set tisíc korun. Paní
Chrenčíková na mě nepůsobila příliš důvěryhodně, v průběhu rozhovoru třeba vyšlo najevo, že neumí
anglicky tak, jak tvrdí. Přestože
jsem nic nepodepsala, přišlo mi
z katastru vyrozumění, že se mému
návrhu na převod domu na bývalého muže vyhovuje. Podala jsem
tedy na svého bývalého muže trestní oznámení. Poté jsme se všichni tři společně sešli a oba se mi
omlouvali za zfalšovaní podpisu,
které měl mít na svědomí asistent
paní Chrenčíkové,“ vypověděla
poškozená, která by převodem
poloviny nemovitosti na základě
falešného podpisu přišla o 1 700
000 korun. Nakonec ji však žádná

škoda nevznikla. „Teprve až poté,
co byla paní Chrenčíková zatčena
a manžel skutečně splnil podmínky,
na kterých jsme se domluvili, tak
jsem mu předala potvrzení, že dům
je celý jeho,“ uzavřela svoji zcela logickou výpověď paní Blanka.

Lékařský rozvod skončil
trestní oznámením

Ve srovnání s ní samotný lékař působil dojmem, že mu ani tak nevadil zfalšovaný podpis jeho bývalé
ženy jako to, že na něj jeho „ex“
podala trestní oznámení. „Všechny
problémy začaly, když jsem byl napaden, že jsem to padělal já. Nyní se
na celou situaci snažím maximálně
zapomenout,“ vysvětloval Petr K.
důvody jistých nesrovnalostí ve své
výpovědi, na které ho soudkyně
opakovaně upozorňovala.

Z vězení hned tak nevyjde
Samotná obžalovaná se k soudu vůbec nedostavila. Využila
svého práva a raději zůstala ve
vězení v Opavě, kde si už nyní
odpykává pravomocný osm
a půlroční trest za své další

své podvody. Vinnou ji uznal
i prostějovský soud a za trestný
čin podvodu a padělání veřejné listiny ji zmíněnou „taxu“
zvedl o dalšího půl roku. „Proti
obžalované mluví výpověď poškozené, dodatek smlouvy, na níž
byl jednoznačně zfalšovaný podpis a také grafologický rozbor,
který určil, že pravděpodobnou
autorkou falzifikátu je ona. Za
takových okolností soud nemá
o její vině pochyby. Naopak na
její straně nespatřuje jedinou polehčující okolnost,“ odůvodnila
výši trestu Ivona Otrubová.
Rozsudek prostějovského soudu
dosud není pravomocný, obě procesní strany si ponechaly lhůtu
pro možnost odvolání. Ostatně
tento souhrnný trest není pro
Chrenčíkovou jediným. Za dalších celkem čtyřiadvacet podvodů „šikovnou“ dámu nedávno
Krajský soud v Olomouci zatím
nepravomocně odsoudil k dalším
devíti letům. Ve vězení by tak
měla strávit celkem pro tento
druh trestné činnosti rekordních 18 let!

Prostějov/mik - Celou dobu to
viselo ve vzduchu. Od chvíle,
co na začátku března letošního
roku kontroloři magistrátu na
udání vtrhli do Základní školy
Dr. Horáka a v účetnictví našli
statisícové nesrovnalosti, spojené hlavně s placením záloh za
energie, byla pozice nyní už bývalého ředitele školy Ivana Pospíšila značně otřesena. Nezávislý audit pak vystavil definitivní
´stopku´ jeho ředitelské kariéře.
Rada města jej minulý týden,
konkrétně ke středě 25. června
2014, odvolala z funkce. Ironickou shodou náhod měl ten den
svátek Ivan. Řediteli školy tak
jmeniny pořádně zhořkly…
Prostějovští radní mají za to, že
na Základní škole Dr. Horáka
nebyl dodržován údajně dobře
nastavený kontrolní systém.
„Z tohoto důvodu ve své funkci
pan magistr Ivan Pospíšil selhal.
Porušil právní povinnosti vyplývající z jeho funkce zejména při
správě majetku a vedení účetní
evidence školy. Některý z majetků
dokonce tato příspěvková organi-

Zásadní dokument. Náměstkyně primátora Ivana Hemerková drží
v ruce protokol o ekonomickém auditu, na jehož základě byl vyhozen
ředitel ZŠ Dr. Horáka Ivan Pospíšil.
Foto: Michal Kadlec
oznámení a celý případ vyšetřuje
policie. Právě jejich vyšetřování
přesně určí, kdo a za co může a
čím se provinil. Teprve potom se
můžeme bavit o nějaké náhradě
škody,“ řekl Večerníku Miroslav
Pišťák, primátor Statutárního
města Prostějov.
Dalším ze závažných malérů na
ZŠ Dr. Horáka byla i skutečnost,
že na základě fyzických inventur
provedených kontrolním oddělením byly zjištěny rozdíly ve stavu
evidovaného a inventarizovaného
majetku, který ve škole chybí.
„Zaměstnanci zařazení do organizačního útvaru školní jídelny měli

v roce 2013 se zaměstnavatelem
uzavřeny souběžně dvě pracovní
smlouvy na činnosti stejně druhově vymezené, navíc jim zaměstnavatel neproplácel příplatky za
práci v noci a ve dnech pracovního
klidu,“ vysvětlila náměstkyně primátora Ivana Hemerková.
Prostějovští radní zároveň ihned
po odvolání Ivana Pospíšila vyhlásili výběrové řízení na post ředitele Základní školy Dr. Horáka
v Prostějově. Nový kormidelník
školy má být ustanoven do funkce ještě do konce července. Do té
doby školu povede statutární zástupkyně Jaromíra Pospíšilová.

EXKLUZIVNÍ vyjádření Ivana Pospíšila

„Celou kontrolu považuji za podjatou a dělanou na objednávku!“
„Vzhledem k informacím, které
se v posledních dnech objevily
v médiích, bych rád reagoval na
některé lži, polopravdy a zkreslení, která se týkají mé osoby.
V obecné rovině chci říct, že za
mojí prací ředitele není žádný
podvod nebo úmysl jakkoli poškodit školu nebo se na její úkor
obohatit.
V prvé řadě bych vysvětlil,
proč vzniklo více než milionové
navýšení rozpočtu. Před dvěma lety jsem přijímal nového
pracovníka do pozice školníka
a strojníka bazénu. Přesto, že
byl předchozím zaměstnancem
seznámen se všemi povinnostmi a v tom smyslu podepsal
i smlouvu, došlo z jeho strany
k špatné obsluze bazénu. Tím
se neúměrně navýšila spotřeba
vody a plynu na její ohřev. Proto
jsem až při ročním vyúčtování

Jste na stejné vlně?
Osvěžte se na...

www.
vecernikpv.cz

ODS už v Prostějově nevede Musil
Mluvčím strany bude lídr kandidátky Tomáš Blumenstein

Prostějov/red - Prostějovští občanští demokraté
doplnili minulý týden svou kandidátku o dalších
patnáct jmen a půjdou do voleb s plným počtem
pětatřiceti kandidátů. Jejich seznam už pouze potvrdí
okresní vedení občanských demokratů.
Součástí předvolebního dění v místní ODS byla také
změna v čele prostějovské organizace strany. Z funkce
předsedy odešel Miloslav Musil a nahradil ho dosavadní
místopředseda Bořek Nagy. Místní rada ODS zároveň
pověřila lídra kandidátky Tomáše Blumensteina, aby
v předvolebním období stranu reprezentoval na veřejnosti

zace ani nezařadila do účetnictví
a neodepisovala ho. Rada města
tato provinění vyhodnotila jako
velmi závažná a rozhodla o odvolání Ivana Pospíšila z funkce
ředitele Základní školy Dr. Horáka,“ uvedla Ivana Hemerková, náměstkyně primátora, která je zodpovědná za školství v Prostějově.
Jak jedním dechem dodala, výsledky auditu přesně dokumentovaly porušení rozpočtové
kázně, kdy škola překročila
spotřebu energie o 985 093 korun. „Další závažnou skutečností
je fakt, že za sběr měla v letech
2008 až 2013 škola dostat 303
317 korun, na účet ale přišlo
pouhých 34 051 korun, a to až 19.
února tohoto roku,“ popsala další podivnou věc zavánějící podle
mnohých zpronevěrou Ivana Hemerková s tím, že škole bývalý
ředitel způsobil celkově škodu za
1 254 359 korun.
Na otázku Večerníku, zda
magistrát jako zřizovatel školy bude po odvolaném řediteli požadovat uhrazení výše
uvedené škody, jednoznačná
odpověď nepadla. „V tomto
ohledu bych byl v tuto chvíli
velmi opatrný. Jak jsme již dříve zveřejnili, podali jsme trestní

a vyjadřoval její stanoviska v rámci předvolební
kampaně. Díky tomu půjde strana, která už jako první
představuje konkrétní programové body, do voleb s jednotným týmem a prezentací.
Kandidátku, v jejímž čele stojí kromě Blumensteina také
radní Milada Sokolová, podporují svou účastí na ní
i výrazné nestranické osobnosti jako je vedoucí
Mateřské školy Aloise Krále Lenka Růžičková, zakladatel charitativního sdružení Pomáháme tancem Tomáš
Lázna, bývalý kapitán prostějovských hokejistů Petr
„Pupa“ Doseděl či podnikatelka Kateřina Čermáková.

v roce 2013 zjistil, že účet za
vodu a plyn se několikanásobně
zvedl. Hlásím se jako vedoucí
pracovník k částečné odpovědnosti za tuto ztrátu. Za účetnictví školy je plně odpovědná
ekonomka školy. Osobně jsem
do něj neměl přístup, tudíž jsem
ho nemohl nijak zkreslit. Proto
také odmítám nařčení, že jsem
s účty manipuloval, či se dokonce snažil obohatit.
Od této události se odvíjí řada
dalších obvinění, která však považuji již za čistě účelová.
V souvislosti s touto událostí následovala hloubková kontrola,
která na sedmadevadesáti stranách popsala řadu údajných pochybení školy nebo rovnou mých.
Za celých osm týdnů kontroly se
mnou auditoři jako s ředitelem
organizace ani jednou nemluvili
a nechtěli po mně jediný doku-

ment ani vysvětlení. Kdyby se
kontrola opravdu chtěla dobrat
objektivních závěrů a komunikovala se mnou, mohl mít celý spis
sotva polovinu stran...
Řadu věcí šlo na místě doložit
a vysvětlit. Navíc byl přístup
kontrolorů proti smyslu zákona ryze formální - bez zájmu
zjistit objektivní skutečnosti a naprosto odtržený od reálného chodu takové instituce jako
je základní škola. Vzhledem ke
své pětadvacetileté praxi v oboru
si troufám tvrdit, že s tímto přístupem kontrolorů by podobně
dopadla většina škol v České
republice. Jen na okraj bych podotkl, že škola je každého půl
roku kontrolována a je schvalována Zpráva o hospodaření.
Stejní úředníci, kteří prováděli
pravidelné půlroční kontroly
a nezjistili žádné nedostatky,

v dubnu 2014 ´odhalili chyby na
devadesát sedm stran protokolu´.
Celou kontrolu proto považuji za
podjatou a dělanou ´na objednávku´ a ve stejném duchu jsem sepsal
námitky proti jejím závěrům.
Rada města námitky vůbec nevzala v potaz a pouze formálně
ke každé napsala ´zamítnuto´.
Přitom řada z námitek šla jak
proti selskému rozumu, tak samotnému výkladu zákonů.
Mohu jen spekulovat, na čí objednávku se mě kontrolní orgány
snaží za každou cenu profesně
zlikvidovat a pošpinit jméno
školy i moje v očích veřejnosti.
Vzhledem k posunům na prostějovské politické scéně a blížícím
se volbám je možné, že někteří
politici si ´kauzou Pospíšil´ zahájili předvolební kampaň...“
Mgr. Ivan Pospíšil, dnes již
bývalý ředitel ZŠ Dr. Horáka

Na oslavu přijel pozdě - hledal parkovací místo
Blumenstein a jeho tým to chtějí změnit

Prostějov/red - Pan Dvořák
z Uherského Hradiště se nedávno vypravil do Prostějova
na oslavu narozenin své tetičky. S gratulací ale přišel pozdě, protože nemohl na sídlišti
Hloučela najít parkovací místo.
Podobnou situaci zažívá řada
obyvatel sídliště každý den, ale
v nejbližší době už by se neměla
opakovat...

Parkovací místo
pro každého
Prostějovští občanští demokraté
jdou totiž do voleb s programem
zřízení parkovacího místa pro
každého. „Podle odborné analýzy i podnětů občanů vytipujeme
místa, ve kterých je potřeba vybudovat nová parkoviště,“ uvedl
Tomáš Blumenstein, lídr kandi-

dátky ODS., který dodal, že cílem s hledáním nápadů, které obča- ně méně náročných parkovacích
je stav, kdy se počet parkovacích nům opravdu pomohou v každo- domů,“ uvedla na náš dotaz radní
denním životě.
města.
míst vyrovná počtu aut.
Dobrou zprávou pro ProstějovaStavět
se
bude
bezkácení,
Po chodnících je čas
ny je to, že v rámci návrhu trvají
občanští demokraté na tom, aby
parkovat zadarmo
na parkování
„Modří“ chtějí tímto způso- Výstavba parkovišť někdy vyvo- pro místní bylo parkovaní v tabem pokračovat v postupu, lává spory ohledně jejího dopadu kových parkovacích domech
kdy město nejprve investo- na stav městské zeleně. Zeptali zdarma. „Stejně platí, že pokud
valo do opravy silnic, aby se jsme se proto dvojky na kandi- by se vybudovalo v centru města
v posledních letech zaměřilo na dátce občanských demokratů nákupní centrum s podzemním
chodníky. „Podobně, jako jsme a předsedkyně Okrašlovacího parkovištěm, uděláme v čele měspřed minulými volbami slíbili spolku, který se věnuje právě vý- ta vše pro to, aby tam alespoň po
opravu chodníků a skutečně jsme sadbě zeleně, Milady Sokolové, několik hodin bylo možné nechat
prosadili v čele radnice, že šlo zda nápad rozšířit počet parkova- auto bezplatně,“ konstatoval pro
větší množství peněz na jejich cích míst nebude mít za následek Večerník úřadující předseda prosrekonstrukce, chceme se v dalších například úbytek stromů v rámci tějovské ODS Bořek Nagy, který
čtyřech letech zaměřit právě na města. „Určitě neplánujeme ká- v podzimních komunálních volparkování,“ potvrzuje Blumen- cení stromů na prostějovských bách kandiduje na osmém místě
stein fakt, že prostějovská ODS sídlištích. Kde nebude místo pro a problém s parkováním sám
nemá na rozdíl od celostátní po- klasická parkovací stání, tam při- dobře jako obyvatel sídliště Hloulitiky problém s plněním slibů ani pravíme výstavbu malých, finanč- čela zná.

Exkluzivní rozhovor s náměstkem hejtmana Olomouckého kraje a členem Rady města Prostějov

A. Mačák: „DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, ZÁKLAD PROSPERITY KRAJE!“
Prostějov - První náměstek hejtmana
Olomouckého kraje a člen Rady města Prostějova
Alois Mačák (na snímku), působí ve veřejném životě od roku 1989, kdy se angažoval v Občanském
fóru a v polistopadových odborech. Od roku
1994 je členem Zastupitelstva města Prostějova.
Přes deset roků vykonával funkci místostarosty města Prostějova. V roce 2004 byl zvolen do
Zastupitelstva Olomouckého kraje, o čtyři roky
později byl zvolen náměstkem hejtmana pro oblast
dopravy. Tuto funkci zastává doposud. Večerník
jej požádali o zodpovězení několika otázek týkajících se dopravní problematiky...
stavu. Jednorázově bychom potřebovali zhruba pětadvacet miliard
V jakém stavu v roce korun, aby silniční infrastruktura
2001 převáděl stát na měla standard jedenadvacátého
kraj silnice druhé a třetí třídy století. V současnosti je v majetku
kraje přes tři tisíce kilometrů silnic
včetně mostů?
„Stát tuto infrastrukturu převáděl a tisíc stodevět mostů, což představe velmi špatném technickém vuje šestaosmdesát procent všech

Petr Kozák

silnic a dvaasedmdesát procent
mostů nacházejících se na katastrálním území kraje.
Kolik finančních prostředků investoval kraj
v minulém volebním období do
této infrastruktury?
„Postupně jsme investovali včetně údržby přes pět miliard korun.
Na jedné straně je to poměrně
vysoká částka, peněz na tyto
užitečné investice bychom však
potřebovali
ještě podstatně víc.“
p
Jaké finanční prostředky plánuje Olomoucký
kraj investovat v letech 2014 2015 na své silnice II. a III. třídy
včetně mostů?
„Do obnovy této infrastruktury plánujeme investovat částku
zhruba půldruhého miliardy
korun. Více než miliardu korun
chceme využít z Regionálního
operačního programu Střední
Morava. Do tří výzev jsme přihlásili čtyřiatřicet investičních
akcí. Zbytek peněz za další stav-

by chceme hradit z rozpočtu kraje. Stručně řečeno, peníze neprojídáme, ale investujeme! Kvalitní
dopravní infrastruktura je základ
prosperity kraje. Proto také dlouhodobě vytváříme tlak především
na Ministerstvo dopravy, Správu
železniční dopravní cesty nebo
Ředitelství silnic a dálnic ČR.
V této souvislosti alespoň připomenu realizovanou rekonstrukci
dříve zdevastované R/46 mezi
Olomoucí, Prostějovem, a Vyškovem.“
Jste ve funkci náměstka
hejtmana Olomouckého
kraje šest roků. Jaká finanční
částka za toto období byla Olomouckým krajem proinvestována v regionu Prostějovska?
„Jsou to zhruba dvě miliardy korun. Výčet všech realizovaných
investičních akcí by byl velmi
obsáhlý. K realizaci máme připraveny další investiční akce,
které se týkají nejen dopravní infrastruktury.“

Které investiční akce realizoval za poslední dva roky
Olomoucký kraj v našem městě,
a které bude realizovat?
„Jde například o Okružní křižovatku
na Petrském náměstí, rekonstrukci ulice Olomoucká, ulice Dolní,
Okružní křižovatku U Rodenů.
Olomoucký kraj poskytl finanční
prostředky také na cyklistické stezky nebo bezpečnostní prvky. K realizaci je připravena rekonstrukce
křižovatky u železničního přejezdu v Olomoucké ulici za zhruba
čtyřicet milionů korun. Některé
investiční akce jsou v součinnosti
se statutárním městem Prostějov
včetně financování. Jsem moc rád,
že spolupráce Olomouckého kraje
s vedením našeho města, nejen v dopravní problematice, je dlouhodobě
na velmi dobré úrovni.“
Neobáváte se dopravních
komplikací v Prostějově
v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky u železničního přejezdu
v Olomoucké ulici?

Foto: archiv Večerníku
!Problémům s dopravou se při
této rekonstrukci nelze úplně vyhnout. Jedná se totiž o dopravně
značně zatíženou komunikaci.
Využiji i této možnosti a dovolím
si požádat jak občany, tak i všechny účastníky silničního provozu
o vstřícnost a shovívavost během

této uzavírky. Následně zrealizované pohodlnější a hlavně bezpečnější silnice a křižovatky za
krátkodobé omezení určitě stojí.
Závěrem si dovolím popřát všem
občanům a čtenářům Večerníku
pěkné a klidné prožití prázdninových měsíců.“

Téma Večerníku

Prázdniny a dovolená! Konečně vás, milí čtenáři, mohu přivítat tímto jásavým výkřikem na
tematické straně Večerníku, která vás tentokrát
velice letně provede zdejšími koupališti.
Když rtuť teploměru stoupá do závratných výšek, váš zahradní bazének je po zimním skladování samá díra a prošvihli jste poslední let na
Mallorku, nezoufejte. Sbalte si plavky i ručník
a vydejte se na nejbližší koupaliště. A jestli budou nastávající letní dny tak tropické, jako tomu
bylo vloni, nebudete se muset obávat, že se
vám nepodařilo zhubnout do plavek podle vašich představ, protože bude v bazénu tak plno,
že se tam dvě tři kila navíc určitě ztratí. Stačí jen
počkat, až nám slunce dá znamení, že teď už
je teplo tak akorát na plavky či sluneční brýle
a vyrazit. Nezapomeňte s sebou opalovací krém,
dostatek tekutin a PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
který kromě toho, že vám přináší nejčerstvější
zprávy z regionu, vám přeje příjemně strávené
Připravila: Petra Hežová
pohodové léto.
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Nepříjemné letní překvapení...

Návštěva veřejných koupališť
s sebou nese spoustu zábavy
a skvělých vzpomínek na letní dny zalité sluncem. Ale ne
všechny ty vzpomínky budou
příjemné zvlášť, když si z některé takové návštěvy odnesete
některou z kožních nemocí, kterým se ve společných prostorách
zejména v teple a vlhku báječně
daří. Plísňová onemocnění (kožní a nehtové mykózy), virová
onemocnění (bradavice) a parazitární onemocnění (svrab)
není nic příjemného a mnohdy
je velice obtížné se jich zbavit.
Jak se vyhnout riziku nakažení
některým z kožních onemocnění
vám napovíme v tomto článku.
Základem je pravidelná péče
o nohy. Samozřejmostí je každodenní koupel. I poté, co jste
právě vyšli z bazénu, a zdá se,
že jsou vaše nohy dokonale čisté, omyjte je mýdlem a pečlivě

KOUPÁNÍ V LÉTċ
Kam se nejčastěji chodíte koupat?

Foto: Internet
osušte, zejména v prostorech
mezi prsty, kde se kvasinkám
obzvlášť dobře daří. Pokud na
nohou máte i třeba drobné poranění, raději si návštěvu bazénu prozatím odpusťte. Poranění
kůže či nehtů mohou být vstupní
branou pro zárodky plísní.
V období letních měsíců se vyvarujte silonových punčoch.
Dejte přednost prodyšné obuvi
a ponožkám z přírodních vláken.
Na koupalištích se vyhýbejte ma-

lým bazénkům před vstupem do
prostoru s bazénem. I když jsou
tyto malé bazénky určeny pro
desinfekci nohou, právě zde je
zvláště vysoký výskyt původců
onemocnění! V prostorách kolem bazénu nechoďte naboso,
právě zde hrozí zvýšené riziko
nákazy. Ve všech společných
prostorách používejte minimálně
žabky. Nikdy nevíte, který návštěvník koupaliště už trpí některým plísňovým onemocněním.

VČtšina ProstČjovanĤ se
nejþastČji chodí koupat do
Aquaparku a na koupalištČ
v ProstČjovČ a jeho okolí.
TĜi z deseti oslovených
dávají pĜednost rybníkĤm,
pĜehradám nebo
zatopeným lomĤm.
StĜední odborná škola
vzorek: 400 respondentĤ
podnikání a obchodu, spol. s r.o. starších 15 let
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov
realizace: studenti školy

Aquaparku zatím nepřeje počasí, přišlo

Prostějov - Přestože počasí koupání zatím nepřeje, sezóna v prostějovském aquaparku je
v plném proudu. V souvislosti se zahájením již
deváté provozní sezóny v řadě požádal Večerník
o krátký rozhovor Vladimíra Průšu, jednatele
Domovní správy v Prostějově, která naše největší
koupaliště provozuje.
Michal Kadlec

INZERCE

Aquapark vstoupil letos do své další, v pořadí deváté sezóny. Co všechno
se oproti těm minulým letos
v aquaparku změnilo?
„I když ta první trvala jen měsíc,
jde skutečně o rok s pořadovým

číslem devět, což už jsou nějaké
zkušenosti. Naší strategií je udržet vysokou kvalitu služeb za
přijatelnou cenu, která se nemění už více než sedm let, i přesto,
že jen DPH šlo o deset procent
nahoru, stejně jako ostatní náklady. Přesto jsme pár vylepšení
provedli. Například úpravu dět-

o čtyři tisíce lidí méně než vloni
ského hřiště s novými herními
prvky, nejexponovanější brodítka mají novou protiskluzovou
úpravu, byly instalovány velké
hodiny, které jsou viditelné
téměř z celého areálu, na WC
byl instalován dětský pisoár
a v neposlední řadě se provedly úpravy technologie s cílem
úspory
úspo
p ry energií.“
Počasí zatím koupání
moc nepřeje, jak je to
v současnosti s ohřevem vody
v bazénech?

„Počasí nám skutečně nepřeje,
doposud přišlo sedm a půl tisíce
návštěvníků, což je o čtyři tisícovky méně než vloni, což na tržbách
činí zhruba o dvě stě tisíc korun
méně. Ohřev vody probíhá pomocí tepelných čerpadel. Protože jejich provoz je finančně nákladný,
zapínáme je pouze za předpokladu, že bude pěkné počasí a přijdou
návštěvníci. Samozřejmě jakmile se počasí umoudří, tak spustíme stroje a vodu ohřejeme na
příjemnou teplotu.“

V posledních letech
je na tom aquapark
velmi dobře z ekonomického
hlediska. Věříte, že i letos si na
sebe vydělá?
„Neřekl bych, že je na tom aquapark nějak zvlášť ekonomicky
dobře... Výjimku tvořil loňský rok,
kdy nám vyšší tržby umožnily
provést některé úpravy. Jinak většinou výsledek osciluje okolo nuly.
Věřím ale, že i v letošním roce si
na provoz vyděláme a snad zbyde
něco i na nějaké to vylepšení.“

Bezpečně i na bazénu

aneb několik rad pro vás

V letním parnu není nic příjemnějšího než se zchladit v chladivé vodě. Ale aby to osvěžení bylo opravdu příjemné, je nutné dodržovat několik pravidel.
Pravidlo nechodit do vody těsně po jídle není jen výmyslem rodičů, kteří chtějí své ratolesti donutit k odpolednímu spánku. S koupáním počkejte alespoň hodinu a nechte organizmus v klidu trávit. Nechoďte do
vody, když jste unavení nebo rozpálení po celodenním sezení na slunci. Pro tělo by kontakt s chladnou
vodou mohl způsobit šok. Pokud si svými plaveckými
schopnostmi nejste jistí, plavte vždy jen v místech,
kde v případě nouze dosáhnete na dno, nebo poblíž
okraje bazénu. Neskákejte do vody na neznámých
místech. Nedostatečná hloubka vody v místě doskoku
může mít smrtelné následky. Stejně tak v bazénech,
kde je zakázáno skákat z jiných než k tomu předem
určených míst. S tím souvisí i ohleduplnost k ostatním nikoho pod vodu, ani z legrace. Při dodržování těchto
plavcům okolo vás. Nebuďte hrubí či bezohlední, pravidel si pobyt v bazénu užijete vy i ostatní návštěvnecákejte zbytečně po ostatních a rozhodně nestahujte níci.
INZERCE

Region

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 30. června 2014

Spící majitele domu probudil naštěstí pes!

INZERCE

Konicko Kostelecko Němčicko Plumlovsko Protivanovsko Při požáru v Olšanech byly ZRANĚNY DVĚ DĚTI

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
ŽŽralok bude hostit
TRABANT SRAZ
Plumlov/mls - Milovníci „splašených vysavačů“ pozor! Od
pátku 4. až do neděle 6. července se bude konat sraz Trabantů, Wartburgů, Barkasů a třeba
i Roburů nebo Multicarů, prostě
všech vozů koncernu IFA. Největší sraz bakelitových krasavců
na Moravě se i letos uskuteční
v Autocampu Žralok v Plumlově.
Těšit se můžeme i na spanilou
jízdu po regionu!

V Želči chystají
STARTfest
Želeč/mls - STARTfest je multižánrový festival, který nabízí
dvě hudební stage plné skvělé
a rozmanité hudby. Akce, která v Želči vypukne v sobotu
5. července, však nebude pouze
o muzice. Připraveno bude také
divadlo, workshopy, vystoupení
a v neposlední řadě také dobré jídlo
a pití. Nezapomenutelnou atmosféru každoročně dotváří areál starého
statku, kde se festival koná.

V Tištíně se bude střílet
Tištín/mls - Myslivecké sdružení Tištín pořádá v sobotu
5. července dvacátý ročník veřejné
soutěže jednotlivců v americkém
trapu o putovní pohár MS Tištín.
Střílet se bude na dvakrát pětadvacet terčů. Zahájení střelby je plánováno po předchozí prezentaci
a losování na 9.00 hodin. Závod
je dotován hodnotnými cenami,
občerstvení bude zajištěno.

V Plumlově a jeho okolí se začínají řešit příčiny znečištění nádrže

OBCE U PŘEHRADY SE POUŠTÍ DO BUDOVÁNÍ KANALIZACE
Tak konečně! Přibližně půl roku po opětovném napuštění
revitalizované plumlovské přehrady by se v úterý měla
začít budovat kanalizace v Soběsukách a Žárovicích.
Výstavbu kanalizace plánují ještě v letošním roce i ve
Vícově. Nepochybně by ale bylo logičtější, pokud by
se postupovalo přesně opačně. Teprve po odkanalizování obcí nad přehradou mělo proběhnout nákladné
bagrování jejího zaneseného dna. V tomto případě se
však bohužel řešily nejprve důsledky a teprve pak příčiny.
Bagrování, které státní kasu přišlo na celkem sto dvacet
milionů korun, už je minulostí. Jeho účelnost je vzhledem
k pokračujícímu znečišťování nádrže minimálně sporná...
Plumlov/mls
Letos jsme se po pěti letech dočkali
první sezóny, kdy se dá opět koupat
v plumlovské přehradě. Kvalita vody
v ní však už od samotného počátku kolísá. Příčiny zřejmě spočívají i v tom,
že do nádrže stále přitékají splašky
z okolních obcí. Na přítocích sice
byly instalovány srážeče, ani ty však
zřejmě „nevychytají“ vše. Zatímco
Plumlov už kanalizaci dokončil, jeho
místní části Soběsuky a Žárovice ji
stále ještě postrádají. To samé platí
i o nedalekém Vícovu.
Po napuštění plumlovské přehrady
se v tomto směru věci daly přece jen
do pohybu. „Se stavbou kanalizace
v Soběsukách a Žárovicích i stavbou
vodovodu v Soběsukách, Žárovi-

www.vecernikpv.cz
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660 let od založení
Zpřístupněna bude i zámecká věž

inzerce

776 159 120

region@vecernikpv.cz

V zámeckém parku následně proběhne zábavný kulturní program
v rámci oslav 660 let obce a také
sjezd rodáků. Pro veřejnost bude
zpřístupněna zámecká věž se zajímavou vyhlídkou na obec a její krásné
okolí. Pro další zájemce bude připravena komentovaná prohlídka místního závodu ŽPSV(Prefa).
V zámeckém parku odpoledne vystoupí orchestr mladých ZUŠ Němčice nad Hanou, Michaela – J.LO
cover, mažoretky BabyOrionky,
kouzelník, tanečníci Tomáš a Simona, mateřská škola Doloplazy,
žáci ZUŠ Němčice nad Hanou
a zajímavý taneční soubor Hanáci
z Hrušky.V zámecké zahradě bude
také výstava domácího zvířectva.

cích a Hamrech začneme v úterý
1. července. Dokončena by měla
být třicátého června příštího roku,“
potvrdil Večerníku plumlovský starosta Adolf Sušeň. Tomu jsme položili i otázku, zda kanalizace neměla
být dokončena dříve, než se začalo
s bagrováním přehrady? „Co vám
mám na to říct...? Bez dotací bychom kanalizaci nikdy postavit nemohli. Třikrát jsme o ně žádali a třikrát jsme byli odmítnuti. Teprve až
v souvislosti s bagrováním nádrže
se věci urychlily a našim žádostem
bylo vyhověno. Pokud by se ovšem
s bagrováním čekalo, až budeme
mít hotovou kanalizaci, stala by se
z přehrady pěkná stoka,“ reagoval diplomaticky Sušeň. Budování
kanalizace a vodovodu budou přirozeně provázet i místní uzavírky.

„Silnice ve směru do Drahan však
bude po celou dobu stavby minimálně částečně průjezdná,“ přislíbil starosta Plumlova, který místní občany
o všech podrobnostech informoval
na čtvrteční veřejné schůzce v kulturním domě v Žárovicích.

Jak to bylo s cenou?
Celkové náklady na výstavbu
kanalizace a vodovodu v místních částech Plumlova se vyšplhají na přibližně 48 milionů
korun. Částka vyšla z veřejného
výběrového řízení, v němž zvítězila jiná firma než ta, která budovala
kanalizaci v Plumlově. „Překvapilo mě, že vysoutěžená cena je
o dvěstě šedesátšest tisíc korun
vyšší než byla cena předpokládaná. S něčím podobným jsem se
ve své praxi nesetkal, obvykle se
tato cena snižuje. Například ve
Vícově se po výběrovém řízení
provedeném elektronickou dražbou
podařilo odhadovanou cenu snížit
téměř o třetinu,“ všiml si opoziční
zastupitel Marek Otruba, kterému
se nelíbilo, že soutěž probíhala
v takzvaném užším řízení, do něhož
se mohlo zapojit pouze osm firem.
Tyto námitky ovšem vedení města odmítá. „V první řadě výběrové
řízení jsme neorganizovali my, ale
externí firma. Nicméně musím říct,

www.vecernikpv.cz

Olšany u Prostějova/mik - Ještě že mají psa! Minulou středu
pozdě večer došlo v Olšanech
k požáru v rodinném domě.
Štěkající pes však naštěstí zavčas probudil majitele, přesto
po uhašení požáru byly do nemocnice převezeny dvě děti,
které se nadýchaly zplodin.
„Ve středu pětadvacátého června před půl jedenáctou večer

nám byl oznámen na operační
středisko požár obložení pokoje v rodinném domě v Olšanech
u Prostějova. Na místo vyjeli
profesionální hasiči z Olomouce
a z Prostějova a dobrovolní hasiči
z Třebčína a Olšan u Prostějova,“
informovala Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje.

málská výprava letos dorazila oslabena o jednoho člena. „Somálka zřejmě
snědla Somálce,“ hledal vysvětlení
pro úbytek sportovců v chudé africké
zemi moderátor dne Jan Košárek.
Po Somálcích se představili Chorvaté,
kteří do Nezamyslic pravidelně jezdí
na dovolenou, aby si tu odpočinuli od
českých turistů, po nich přišli na řadu
bojovní Ukrajinci, kteří zde nalezli tolik potřebný klid a mír. Po roční pauze
přijeli i lyžaři z Vatikánu v čele se svatým otcem Františkem XII, který ve
funkci nahradil Jana Pavla II. až VI.
Ani tento rok nemohla chybět rodinná
výprava z Burkiny Faso. Při pohledu
na tři krásné černoušky i na poprsí
„matky rodu“, které si už očividně
zažilo své, se jen málokdo ubránil dojetí. Poněkud nemilým překvapením
bylo, že do Nezamyslic letos dorazil
jediný Turek. „Dříve tu pro samého
Turka nebylo kam šlápnout, od té
doby, co jsme jim zakázali, aby nám
tu všude kopali ty své záchody, tak se
jejich počet razantně snížil,“ objasnil
Jan Košárek. Celý průvod pak uzavřel soubor Kramflék, který se během
zahájení postaral o světovou premiéru
tradičního hanáckého tance na lyžích.
Členové Kramfléku přiznali, že jedinečný odkaz našich dávných předků
objevili při pátrání ve starých kronikách a archivech na googlu.
O samotné zapálení olymppijáckého ohně se pak tentokrát postaral
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Červený kohout zakokrhal. Požár v Olšanech u Prostějova zničil
vnitřní vybavení rodinného domu. Dvě osoby se nadýchaly nebezpečných zplodin.
Foto: HZS Olomouckého kraje

Dopovali až v cíli. Bezprostředně po doběhu biatlonového závodu se z malé stříbrné placatky začaly
podávat vynikající iontové nápoje.
Foto: Martin Zaoral
Vladimír Putin. Ruský vůdce při
této příležitosti Nezamyslicím přislíbil jednak pravidelné dodávky
ropy a plynu, jednak to, že je co nevidět anektuje. Na jeho slib (či hrozbu), že se občané Nezamyslic už zítra
budou mít lépe než pozítří, přítomný
starosta Jiří Doubrava kupodivu nijak
nereagoval. „Nikdo z nás neví, co
mezi sebou ti dva mají za dohodu,“
komentovala to jedna z přítomných
divaček.
Po zapálení ohně již následovala
soutěž v biatlonu, během níž se exotičtí běžkaři dostali pod palbu z vodních pistolí svých vlastních potom-

ků. Olymppijáda pak pokračovala
závodem psích spřežení. Vzhledem
k jejich obsazení se naprostým
tabu stal za jiných okolností docela
pochopitelný pokyn „sníme psy“.
Disciplín letos byla celá řada, mezi
nejoblíbenější i tentokrát patřil sjezd
Mount Nezamyslu na bobech a v
hasičské pěně.
Právě čím dál větší vtažení dětí do
skutečně bláznivého světa hravých
dospělých bylo dalším z charakteristických rysů letošního ročníku.
Ostatně v případě nezamyslických
mažoretů se už jedná o nutnost. Obec
na jihu regionu v posledních letech

zažívá doslova populační explozi, na
které mají právě mažoreti svůj velký
podíl. „Na našich akcích zdravotní
sestry pravidelně rozlévají modrý a
růžový pramen. Jeho účinnost je na
členech našeho spolku vyzkoušená.
Doufáme proto, že i díky této blahodárné tekutině bude zajištěna zářná
budoucnost Nezamyslic,“ prohlásil v
této souvislosti Jan Košárek.
Faktem je, že pokud mažoreti budou
v konzumaci modrého pramene
pokračovat s takovou náruživostí, s
jakou se pouští do pořádání svých
ztřeštěných akcí, pak se jejich ženy
do zaměstnání hned tak nevrátí...

jak se soutěžilo v nezamyslicích...

3x foto: Martin Zaoral

Od pondělí 23. června zde začali s opravami silnice
etapa by měla trvat až do 3. srpna. Uzlová křižovatka během ní
zůstane průjezdná. Jak se uzavírce
vyhnout? „Při jízdě z Prostějova
odbočí vozidla na náměstí
v Protivanově vpravo směr Buková a následně vlevo směr
Benešov. Zde se napojí na silnici,
po které přes Suchý dojedou do
Žďárné, kde na křižovatce odbočí
vpravo a vrátí se na hlavní tah do
Boskovic,“ popsal vedoucí Odboru dopravy prostějovského magistrátu Miroslav Nakládal. Problémy zaznamenají i řidiči jedoucí
od Nivy, kteří to budou muset vzít
přes Bousín a Repechy.
Druhá etapa oprav je naplánovaná na srpen a bude se týkat
hlavní protivanovské křižovatky.
Ač se jedná o velmi krátký úsek
silnice, hlavní objížďka bude mít
téměř třináct kilometrů! „Při
jízdě od Prostějova do Boskovic
bude objízdná trasa vedena přes
Repechy, Bousín, Drahany, Nivu

a zpět do Protivanova,“ popsal
Nakládal. Problém bude dostat se
z Prostějova do Bukové. „Vozidla
v tomto případě budou odkláněna
již na křižovatce mezi Vícovem
a Stínavou, přičemž tedy řidiči do
Bukové pojedou přes Lipovou,“
informoval Nakládal.
Poslední etapa, při níž bude
uzavřeno 560 metrů silnice od
středu obce k jejímu konci ve
směru na Prostějov, by měla
odstartovat 26. srpna. „Řidiči
jedoucí z Prostějova do Boskovic
budou odkláněni již v křižovatce
mezi Vícovem a Stínavou. Dále
pojedou přes Holubice, Hrochov,
Lipovou, Bukovou až dojedou zpět
do Protivanova,” sdělil Miroslav
Nakládal.
Uzavírky se výrazným způsobem
dotknou i autobusových linek.
Jejich řidiči však budou moci
využívat místních komunikací
přímo v Protivanově. Změní se
však i stanoviště zastávek.

Teroristé neprošli. Vzhledem k napjaté mezinárodní situaci
akci provázela zvýšená bezpečnostní opatření. Těm se musela
podrobit i argentinská výprava. .

Kokosy v beranicích. Nejmladší závodníci opět dorazili z malé
západoafrické země Burkina Faso. S aklimatizací na mrazivé červencové středoevropské počasí neměli díky své výbavě problém.

„Naše obec byla odjakživa pokroková a vždy tu bylo štěstí na dobré lidi“

SINICE SE LEKLY! V přehradě už skoro nejsou
Mostkovice, Prostějov/mls - Tohle čekal asi jen málokdo.
Kvalita vody v plumlovské přehradě totiž naposledy dostala jedničku! Sinice v ní už téměř nejsou. Tento fakt vyplývá
z posledního měření krajských hygieniků, jehož výsledky byly známy ke konci uplynulého týdne. Za zlepšením může stát například
současné ochlazení.
Smajlík určující kvalitu vody v plumlovské přehradě se po měsíci opět
usmívá. Přitom ještě před dvěma týdny se její kvalita zhoršila natolik, že
byla na hranici vody vhodné ke koupání. Jenže nyní je vše jinak... Pozitivní trend odhalilo už minulé měření a poslední výsledky ho jen potvrdily.
„Voda v přehradě je vhodná ke koupání. Jedná se o nezávadnou vodu
s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní

rekreaci,“ informoval Karel Freudmann z Krajské hygienické stanice
v Olomouci, podle kterého se snížilo i množství chlorofylu ve vodě.
Za výrazným zlepšením by podle hygienika mohlo stát například současné ochlazení. „Klimatické podmínky při bujení organismů v nádrži
nepochybně hrají svoji roli,“ souhlasil Freudmann.
Plumlovská přehrada v uplynulých letech prošla nákladnou revitalizací.
Jejímhlavnímcílembylozamezitprávěvýskytujedovatýchsinic.Ovšem
už při červnovém měření se jich ve vodě objevilo „větší než malé množství“. I proto je kvalita vody v plumlovské přehradě krajskými hygieniky
i širokou veřejností stále ostře sledovaná.
Další měření proběhne v pondělí 7. července. Výsledky budou známy
o pár dní později a Večerník vás o nich bude opět informovat.

Představujeme regionální podnikatele...

OH- MONT: Firma se širokou škálou činnosti

Víceměřice/pr - Firma OH-MONT,
s.r.o. od roku 1993 pracovala zejména
pro firmu Benzina, v současné době
pro ČEPRO. Sídlí v malé vesničce
Víceměřice nedaleko Vyškova a Prostějova, kde má zřízené moderní dílny
a skladové prostory.
Zabývá se generálními opravami a údržbou
technického zázemí čerpacích stanic,
výrobou drobných ocelových konstrukcí,
potrubních dílů a jejich montáží, pálením na
CNC plazmovém stroji, zakružováním ple-

Světová taneční premiéra. I letos proběhlo zahájení zimní
olymppijády ve velkolepém stylu. O světovou premiéru téměř zapomenutého tance se postaral hanácký lyžařský soubor Kramflék.

Exkluzivní rozhovor se zastupitelem Želče Luďkem Tichým

První ze tří etap. V průběhu uplynulého týdne byla uzavřena část
silnice vedoucí od středu Protivanova až na konec obce ve směru do
Boskovic.
Foto: Martin Zaoral

chu, zámečnictvím. Jako další službu nabízí
firma OH-MONT, s.r.o. ubytování pro turisty, řidiče a pracovníky.
Jestli plánujete významnější akci a nevíte, kam
by vaši hosté složili hlavu, útulné a čisté ubytování vám vyřeší tento problém. Je vám k dispozici pět dvojlůžkových pokojů se společnou
koupelnou, kuchyní a společenskou místností
s televizí. Za nemalou zmínku stojí strojové
vyšívaní, kde vám dle vaší předlohy zhotoví
logo nebo obrázek do velikosti až 40x26 cm
na trička, bundy, pracovní či jiné oděvy.

Mezi nejvýznamnější provedené práce patří
modernizace všech skladů ČEPRA a generální opravy čerpacích stanic EuroOil (ve
Východních Čechách a po celé Moravě).
Používáme kvalitní a moderní autopark
a veškeré drobné montážní mechanismy
a pracovní pomůcky a nástroje. Pracovníci firmy OH-MONT, s.r.o. mají bohaté
a dlouholeté zkušenosti z montáží potrubí
pro vedení ropných látek. Společnost je také
držitelem různých certifikátů a oprávnění.
Více informací najdete na www.ohmont.cz

ohlášení požáru, výše škody
byla vyčíslena na sto padesát
tisíc korun a příčina vzniku požáru se šetří. „Na požár upozornil spící majitele jejich pes, který
je hlasitým štěkáním probudil,
a oni pak zavolali hasiče. Bohužel byly zraněny dvě osoby,
jedno malé dítě a druhé starší patnácti let,“ dodala na závěr mluvčí
krajských hasičů.

Akce v režii nezamyslických mažoretů by pobavila i přimrzlého sněhuláka

Nezamyslice/mls - Kdo maže, ten
jede! Tohle osvědčené heslo platí v
Nezamyslicích dvojnásob. Mají tu
totiž spolek řádně mazaných mažoretů a také jejich bezmezně tolerantní manželky i obětavé přátele.
Díky všem těmto neobyčejným (čti
lehce střeleným) lidem se tu uplynulý pátek mohl konat již v pořadí
nultý ročník Zimní olymppijády.
Kopec Mount Nezamysl vypínající se do výšky osmi tisíc milimetrů
nad Mořicemi tak byl svědkem
srandy, která se jinde prostě nevidí... A Večerník byl u toho!
Do Nezamyslic v pátek 27. června
dorazili milovníci zimních radovánek
ze všech koutů světa. Vzhledem k
předchozím veleúspěšným ročníkům
se nikdo nemohl divit, že počet výprav i sportovců se opět o něco zvýšil.
Spojité nádoby. Kvalita vody v plumlovské přehradě je bezprostředně závislá na odkanalizování okolních V čele bujarého průvodu kráčeli
obcí i kázni chatařů z chalup nacházejících se v její blízkosti.
Foto: Martin Zaoral Argentinci vedeni božskou rukou
hvězdného Diega Armanda, násleže už při samotné přípravě projektu vybranou firmu, pouze čekáme na pokud by přehrada revitalizací dovali je Jamajčani, jimž někteří lidé
jsme hodně tlačili na snížení ceny přidělení dotace. O ní by se mělo neprošla,“ reagovala Rozsívalová. stále nevěří, že jejich bob zvítězí. Z
tak, aby bylo pravděpodobnější, že rozhodnout v červenci. Pokud nám
mrazivého severu přijeli navlečení
dosáhneme na dotace,“ vysvětlil budou peníze přiklepnuty, začneme
Finové, naopak pouze sporé odění
Jak to bude dál?
Adolf Sušeň, podle něhož nejsou s výstavbou ještě letos,“ prozradila
halilo reprezentanty Havaje. Zřejmě
případy, kdy se cena po výběrovém Večerníku vícovská starostka Jana Na budování potřebných kana- stopy zatoulaných sobů na cyklostezřízení o něco zvýší až tak vzácné. Rozsívalová. Také jí jsme položili lizací v obcích nad přehradou by ce do Nezamyslic přivedly dokonale
„A to ani tady u nás v Plumlově...,“ otázku, zda neměla výstavba kana- měly navázat komplexní pozemko- sladěnou loveckou výpravu z Monlizace předcházet čištění přehrady. vé úpravy, které by měly zabránit golska, za sportem i kšeftem přijeli
podotknul starosta.
„Myslím, že ano a řekla bych, že splachům z okolních polí. I v tomto Poláci a někteří čeští reprezentanti tenněco podobného si myslí více sta- ohledu obce již mnohé podnikají, kon- tokrát vypadali, že právě absolvovali
Vícov čeká na peníze rostů... Otázkou samozřejmě je, zda krétních výsledků se však dočkáme paraolymppijádu. Jindy trojčlenná soby se později na bagrování přehrady v řádu několika příštích let. Jaká bude
Další z obcí u přehrady bez ka- podařilo sehnat peníze. Nicméně v té době kvalita vody v plumlovské
nalizace zůstává Vícov. I zde se v návaznosti na již vyčištěnou přehradě, která v letech 2009 až 2013
věci po letech přešlapování přece přehradu se nám finance na kana- prošla rozsáhlou revitalizací, je ovšem
jen daly do pohybu. „Máme už lizaci hledali určitě snadněji, než ve hvězdách.

Protivanovem až do konce září neprojedete!

Protivanov/mls - Tak tohle
bude od řidičů vyžadovat pevné
nervy! Od minulého pondělí
23. června je totiž uzavřena
část silnice mezi Prostějovem
a Boskovicemi. Důvodem jsou
potřebné opravy průtahu Protivanovem. Rekonstrukce, která
bude probíhat ve třech etapách,
je naplánovaná až do úterý 30.
září. Uzlovým bodem bude
křižovatka ve středu města.
Tři měsíce bude trvat velká uzavírka v Protivanově. S opravami
se přitom už začalo v průběhu uplynulého týdne. „Silničáři zatím
odfrézovali část silnice,“ prozradil
Večerníku na konci uplynulého
týdne protivanovský starosta
Karel Trnečka, který rovněž poprosil řidiče o trpělivost.
Jako první byl v pondělí
uzavřen asi jeden kilometr silnice na začátku obce ve směru
od Boskovic po křižovatku
ve středu Protivanova. První

„Hasiči po příjezdu zjistili, že požár zničil obložení, skříň a uskladněné věci, dým pak silně zakouřil
celý pokoj, načež oheň uhasili, obložení rozebrali a dohasili skrytá
ohniska. Místnost důkladně zkontrolovali termokamerou a předali
místo události majiteli,“ popsala
zásah hasičů Hacsiková.
Plameny dostali hasiči pod
kontrolu za patnáct minut po

Při Zimní olymppijádě v Nezátkách (se) namazali papež i sovětská sborná

Staví se čističky s křížkem po funuse? Nebo bylo bagrování uspěchané?

Doloplazy oslaví
Doloplazy/roh - Tuto sobotu 5. července 2014 proběhnou v obci Doloplazy oslavy 660 let obce a také
90 let založení Sboru dobrovolných hasičů.
Sobotní slavnostní den bude zahájen
v11:00 hodin Hodovou mší svatou
v kapli Sv.Cyrila a Metoděje na návsi
v Doloplazích. Po poledni vypuknou
oslavy 90 let založení Sboru dobrovolných hasičů nástupem hasičských
jednotek, následovat bude žehnání
hasičského praporu, vyznamenání
členů SDH, ukázka požárního útoku
dětí a prohlídka hasičské techniky.
Hasiči z Doloplaz připravili výstavu
o činnosti sboru a pro zájemce také
„Den otevřených dveří hasičské
zbrojnice“.
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Želeč - Starostou Želče byl dvě po sobě jdoucí období
v letech 1998 až 2006, členem obecního zastupitelstva
je již od převratu. A letos šestašedesátiletý Luděk Tichý
hodlá v práci pro obec pokračovat i dál. Jak mimo jiné
říká v exkluzivním interview pro Večerník v rámci dlouhodobého seriálu, na podzim se o hlasy budou ucházet lidé
napříč politickým spektrem. Podle jeho slov na vesnicích
ale zpravidla nehraje roli „stranický kabát“, nýbrž zejména ochota a chuť podílet se na veřejném životě...
Jiří Možný
V obecní politice jste činný
již více než dvacet let, jak
se za tuto dobu Želeč proměnila?
„Naše obec byla odjakživa pokroková a vždy tu bylo štěstí na dobré
lidi. Dle možností jsme se snažili
udělat kus práce jak pro obec, tak
pro lidi. Po převratu vše začalo plynofikací obce, na kterou se bývalému panu starostovi podařilo sehnat
dotace, následně se zařizovala
telefonní linka. Začali jsme rovněž opravovat místní komunikace, udělali se chodníky, pečujeme
o obecní budovy. Třeba sokolovna
se generální rekonstrukcí za téměř
dvacet milionů přeměnila na kulturní dům. Pokud byly nějaké peníze, stále se do něčeho investovalo
a práce
se udělalo dost.“
p
Co vám udělalo v posledních měsících a letech velkou radost?
„Zájmem zastupitelstva obce je přitáhnout do obce mladou generaci,
proto jsme se v roce 2009 rozhodli
připravit pro mladé lidi stavební
parcely, které se částečně z dotací a
většinově z rozpočtu obce zasíťovaly
a nabízí se mladým lidem k prodeji.
Jako bonus k tomu mají stavebníci

již zřízenou vodovodní a kanalizační přípojku na hranici pozemku.
Z celkového počtu sedmnácti parcel
zůstávají na prodej ještě čtyři, je to
v klidné lokalitě s výhledem do krajiny. V obci je bohatý kulturní a společenský život, mladé lidi z širokého
okolí to tak sem táhne a my jsme za
to rádi, neboť jsme letos
etos v květnu dokončili opravu mateřské
řské školy. Ta se
donedávna potýkalaa s nedostatkem
dětí a v současné době je kapacita
skoro naplněna.“
Je tedy stálee něco, do čeho
je potřeba investovat?
nvestovat?
„Rozhodně, stále jee co dělat. Bylo
by dobré dokončit místní komunikace a dodělat chodníky.
dníky. Společně
se Skřípovem jsme byly vlaštovkou
okresu Prostějov v realizaci komplexních pozemkových
ých úprav, které
financoval státní pozemkový
ozemkový fond.
Díky tomu tu vznikly
kly polní cesty,
protipovodňová opatření,
tření, vybudovala se velká sedmihektarová
ktarová záchytná
nádrž. Obec na to darovala
rovala jen část
svých pozemků, z většiny
ětšiny na to
šla státní půda. A naa pozemkových úpravách se stále
ještě pracuje, mimo
mo jiné
se chystá další výsadba
sadba
stromů zhruba za pět
miliónů korun.“

Zaujalo mě, že Želeč má navzdory zhruba pětistovce
obyvatel hned patnáct zastupitelů,
a tedy i radu. Není to přehnané?
„Je to moc, ale je to vůle lidu, a když
je pro většina, tak s tím neuděláte
nic. Po převratu to ale bylo dobré
a řekli jsme si, že čím víc lidí, tím víc
rozumu. Podoba budoucího zastupitelstva se musí vyřešit nejpozději
pětaosmdesát dní před komunálními
volbami, už několikrát jsme zkoušeli
prosadit snížení, ale zastupitelé řekli
ne, tak nás bude patnáct i dál. Mohu
ale občany uklidnit, nebereme žádné
výrazné odměny, takže to obec nijak
nezatěžuje.“
V současném zastupitelstvu
jsou zastoupeny celkem tři
kandidátky. Jak funguje spolupráce?

„Domluvíme se vždycky. Aby to
u nás nebylo jako v ´Kocourkově´,
tak se nejprve udělá pracovní zastupitelstvo, na němž se projednají
jednotlivé věci a když je většina
pro, tak se to schválí a už se to neřeší na veřejném zasedání. Vždycky se dohodneme, nepamatuji si,
že by se to rozhádalo. Vždy se
z toho vyjde rozumnou cestou.“
Jaká to přináší pozitiva či
negativa?
„Hlavně jde o to, že k finančním
záležitostem a plánům se členové
zastupitelstva vyjadřují. Nezávisí
to na pár lidech a každý si to svým
voličům zdůvodní a také starosta může klidněji dýchat, protože
o tom rozhoduje celek a neexistuje,
aby starosta něco tvořil v utajení.
Když se tedy něco nepodaří, tak to
nemohou svést na něho...(úsměv)“
Budete kandidovat i na
podzim?

„Ano, budu, ale za nezávislé.
Do letošních voleb už totiž nejde
ODS, která se rozpadla, jakmile
tehdejší premiér Nečas odvolal
ministra spravedlnosti Pospíšila.
Byli jsme proti tomu a vystoupili
jsme. Ale na obci nejde o strany,
nýbrž o lidi. Aby to klapalo, aby
se dohodli a nebyly rozepře. Takže
stranická otázka jde úplně bokem.
To bývalo dříve, ale teď to na dědinách není, maximálně se občas
najdou nějací ‚poblázněnci‘. Jde
o to, aby kandidátka byla složena
z takových lidí, kteří to chtějí dělat,
rozumí tomu aspoň trochu a mají
o to zájem. Není umění se tam
nechat navolit a na zastupitelstvo
nechodit. To je bezcenné.“
Co byste si přál do dalších měsíců a let?
„Aby se nám dařilo a dobře vycházely investice. Když si to vezmete,
tak se peníze ztrácejí hlavně na

„Jde o to, aby kandidátka byla složena
takových lidí, kteří to chtějí dělat, rozumí
tomu aspoň trochu a mají o to zájem.“
zastupitel Želče LUDĚK TICHÝ
o správných atributech politika

Foto: archív Luďka Tichého

ministerstvech, oni tam nejsou
schopni nastavit takový režim, aby
se dotace spravedlivě rozdělily
a nezůstávaly tam viset. Na dědinách musíte vše důkladně vyúčtovat a absolvovat spoustu kontrol,
důležité ale je, aby peníze vůbec
přišly. Obec nějaké má, ale na pokrytí všeho to nestačí.“

Chlapík našel na Stražisku
německý granát. V chalupě!
Stražisko/mik - Hodně překvapený byl minulý čtvrtek majitel chalupy na Stražisku, když
při opravě svého příbytku
našel granát ze druhé světové
války. A plně funkční!
„Ve čtvrtek šestadvacátého června po deváté hodině ráno oznámil na policii sedmašedesátiletý
muž, že při rekonstrukci hospodářské části rekreační chalupy

v obci Stražisko nalezl granát.
Přivolaný pyrotechnik potvrdil, že se jedná o ruční granát německé výroby vzor 39,
který je plně funkční. Munici
z druhé světové války zajistil
a převezl k likvidaci,“ informoval koncem uplynulého týdne
Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

Hlídce muž neujel,
našli ho schovaného

v křoví v Lešanech!
Lešany/mik - Pořádné patálie
nyní čekají dvaatřicetiletého řidiče, který uplynulý čtvrtek večer
ujížděl policejní hlídce. Policisté
ho našli až na koupališti v Lešanech schovaného v křoví! Muž
věděl, proč se schovával...
„Ve čtvrtek šestadvacátého června
kolem dvacáté hodiny na silnici ve
směru od Kostelce na Hané zastavovala hlídka policie vozidlo Seat
Toledo. Řidič na pokyny hlídky
nereagoval a ujel směrem ke koupališti v obci Lešany. Policisté nalezli
vozidlo zaparkované na lesní cestě

za koupalištěm a řidič se skrýval
nedaleko vozidla ve křoví. Šetřením bylo zjištěno, že muž nevlastní
řidičské oprávnění a provedenou
dechovou zkouškou mu byla naměřena hodnota 0, 69 promile alkoholu
v dechu,“ uvedl Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
„V současné době je dvaatřicetiletý
muž z Prostějovska podezřelý z přestupků, a to neuposlechnutí výzvy,
řízení pod vlivem alkoholu a řízení
bez řidičského oprávnění,“ dodal
mluvčí krajské policie.

Tři koberce z Hradčan!

Hradčany/mik – Zajímavý artikl
si vyčíhnul zatím nepolapený zloděj, který se vydal za obohacením
do Hradčan. Z opuštěného domu
totiž ukradl tři koberce. K čemu
mu budou?
„Ze spáchání trestného činu krádeže
je podezřelý zatím neznámý pachatel, který se někdy v čase od pondělí
9. do pondělí 16. června vloupal do

neobývaného domu v Hradčanech.
Z něj následně ze tří místností odcizil
tři starší koberce. Škoda odcizením
byla vyčíslena na tři tisíce korun,“
sdělila Večerníku Irena Urbánková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje. Jak
dodala, v případě zjištění pachatele
mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

TIŠTÍN se stal bronzovou

Vesnicí Olomouckého kraje
Prostějovsko/mls - Po druhém
místě z roku 2011 získal letos
Tištín v tradiční soutěži Vesnice
Olomouckého kraje třetí místo.
Bodovaly i ostatní obce. Bílou
stuhu za činnost mládeže získaly
Němčice, oranžovou za spolupráci s místními zemědělci Mořice.
Do letošního dvacátého ročníku
soutěže Vesnice roku se přihlásilo
celkem šestadvacet obcí ze všech
pěti regionů Olomouckého kraje.
Prostějovsko v klání mělo hned
kvarteto zástupců. Kromě oceněných Tištína, Němčic nad Hanou a
Mořic to byly také Čelechovice na
Hané. Vítězem se nakonec stala
Nová Hradečná, která se nachází
mezi Uničovem a Šumperkem.

„Nová Hradečná získala nejvíce
bodů od hodnotitelské komise
hned v několika oblastech. Konkrétně to bylo například za zapojení všech občanů do dění v obci,
za vytváření podmínek pro aktivní
využití volného času, za promyšlené využívání peněz z dotací či
za vytváření podmínek pro rozvoj
turistického ruchu,“ informovala Kamila Navrátilová, tisková
mluvčí Olomouckého kraje. Ani
Prostějovsko letos rozhodně nevyšlo na prázdno, na své celkové
vítězství v krajské soutěži si však
ještě minimálně rok bude muset počkat. Každopádně ohlasy
úspěšných obcí vám přineseme
už v příštím Večerníku.

Kultura v Prostějově a okolí...
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„O Prostějovskou medaili“

KRISTIAN KODET se utkalo osm set padesát mažoretek
představí své obrazy
na Zámku Plumlov
UŽ TUTO SOBOTU!
Prostějov/peh - Uplynulou
sobotu 28. června se konal
čtvrtý ročník nepostupové
přehlídky
mažoretkových
skupin, které se utkaly v soutěži „O Prostějovskou medaili“. Do tělocvičny RG a ZŠ
města Prostějova dorazilo
neuvěřitelných osm set padesát mažoretek!
Už počtvrté se do Prostějova
sjely mažoretky z celé republiky i ze Slovenska, aby se pochlubily svou šikovností a novými sestavami kolegyním „od
fochu“ na nepostupovém soutěžním klání o Prostějovskou
medaili. „Dorazilo celkem osm
set padesát mažoretek z Česka
i Slovenska. Loňským účastníkům se u nás tolik líbilo, že
letos přijeli v ještě větším počtu. Některé týmy jsou tu letos
poprvé a všichni organizátoři
pevně doufáme, že se jim tu
bude líbit stejně, jako pravi-

I v letošním roce díky
úsilí Galerie Knížecí
dvůr v Hluboké nad
Vltavou a sponzorů
zpestří interiér plumlovského zámku umělecká díla významného
současného českého
výtvarníka. Po loňské výstavě fotografů
Jana Saudka a Sáry
Saudkové zavítá v letošním roce na Zámek
Plumlov se svými obrazy akademický malíř
Kristian Kodet.
Prostějov/peh

Milovníci umění, zbystřete.
Na plumlovském zámku budou opět k vidění umělecká
díla jednoho z velikánů současné české výtvarné scény.

delným účastníkům,“ přál si za
pořadatele Jiří Kincl.
Před plnou tribunou tělocvičny
RG a ZŠ Prostějov se postupně
představily skupiny a jednotlivci
z Moravské Třebové, Přerova,
Bohuňovic, Kutné Hory, Záhorské Vsi, Turzovky nebo Zábřehu
na Moravě. „Přijeli jsme z Litovle, dcera působí jako mažoretka už deset let a moc se sem
těšila,“ usmíval se Patrik Slouka,
pyšný tatínek. „Jsem mažoretka druhým rokem a moc mě to
baví,“ přiznala pak Sissi Brandová z hněvotínských Perliček.
Podpořit výkony mladých mažoretek přišel kromě přátel,
sourozenců a rodičů i primátor města Prostějova Miroslav
Pišťák. Od domácího publika
se ale největší podpory dostalo pochopitelně prostějovským
Hvězdičkám, které pro letošek
„urvaly“ dvě stříbrné a jednu
bronzovou medaili.

Malé šikulky. Profesionální a perfektně sladěné vystoupení předvedly účastnice napříč věkovými kategoriemi. Foto: Petra Hežová

Radnice slavila výročí s Proměnami a dětmi
„Stoleté dámě“ přišly popřát pěvecké sbory z prostějovských škol

Foto: internet
Po Adolfu Bornovi, Renatě Klogner-Štolbové, Janu
Saudkovi a Sáře Saudkové
osobně představí svá díla
v prostorách Zámku Plumlov akademický malíř Kristian Kodet. Výtvarné práce
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nejmladšího
pokračovatele
významné rodiny Kodetových
(bratr - herec Jiří Kodet, otec
- významný sochař Jan Kodet
a dědeček - Emanuel Kodet)
si budete moci prohlédnout
už od soboty 5. července, kdy
bude v 17:00 hodin slavnostně
zahájen již třetí ročník výstavy
současného výtvarného umění. Výstavu uvedou Ing. Pavel
Frelich a Bohumír Frelich za
Galerii Knížecí dvůr a galeristka Marie Hanušová.
V kulturním programu vernisáže vystoupí legendární
český klarinetista, saxofonista, hudební skladatel
a dirigent Felix Slováček.
Výstava Kristian Kodet - obrazy se koná pod záštitou
hejtmana Olomouckého kraje
Jiřího Rozbořila. Výstava je
prodejní takže si vybraná díla
budete moci zakoupit. V den
vernisáže, případně den po
vernisáži, si je budete moci
převzít přímo z rukou autora..
A jako i v předchozích letech
se hlavním mediálním partnerem výstavy stal PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který
vám samozřejmě bude po
celou dobu výstavy přinášet podrobné zprávy z celé
akce a exkluzivní rozhovory
s umělci. Zhlédnout obrazy
Jiřího Kodeta budete moci
v prostorách Galerie plumlovského zámku od 5. července do 31. srpna a jste samozřejmě všichni srdečně zváni.

Prostějov/pav - Další z řady akcí
doprovázejících oslavy sta let nové
radnice se uskutečnila ve středu 18. června. Na velkém pódiu
přímo pod radnicí vystoupil oblíbený pěvecký sbor Proměny se
svými hosty. V pásmu krátkých
programů se představilo devět
pěveckých souborů ze základních
i středních škol, vystoupily i děti
ze SŠ, ZŠ a MŠ Jistota, a také několik sólistů. Došlo na blahopřání
nejen k výročí radnice, ale i k pětasedmdesátým narozeninám primátora Miroslava Pišťáka.
Pěvecký sbor Proměny se i přes
relativně krátkou dobu svého fungování může v Prostějově pyšnit
všeobecnou popularitou. Na jejich
vystupování je vidět neustálý vývoj
a velká dřina. Také doprovodný ansábl sboru se rozrůstá. Na náměstí
předvedly Proměny to nejlepší

Příjemný šok: Calleja bude ZADARMO!
Prostějov/mik – Začátkem března vedení města oznámilo, že
vidět koncert světoznámého tenora Josepha Calleji v rámci
oslav 100. výročí radnice bude znamenat pro občany sáhnout
hodně hluboko do šrajtofle. Teď je ale všechno jinak!
Srpnový koncert operního pěvce může totiž našinec vidět
zadarmo. „Rozhodli jsme o tom, že koncert budeme financovat z rozpočtu města, aby jeho návštěvníci nemuseli platit

vstupné,“ potvrdil Večerníku Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov.
Na otázku, zda náklady na vystoupení operní hvězdy město nezruinují, zavrtěl první muž radnice zamítavě hlavou. „Koncert
bude stát zhruba dva miliony korun a pro rozpočet města se nejedná o žádnou významnou zátěž. Navíc se s touto akcí předem
počítalo,“ uvedl Pišťák.

OKEM „ŠÉFKY”
prostějovské kultury

Výročí se proměnilo
v kulturní festival

Červencovým kulturním děním v našem městě se jako červená stuha táhly
oslavy stého výročí otevření prostějovské radnice. Velmi mne potěšilo, že
se podařilo k této příležitosti připravit
širokou paletu kulturních žánrů, v níž si
snad každý Prostějovan musel najít to
své. Oslavy nabídly slavné operní árie
či baletní vystoupení na straně jedné, ale
také koncerty populární hudby v podobě
kapely Mandrage nebo Marie Rottrové.
Hold stoletému výročí radnice ovšem
složila i místní umělecká tělesa, a to opět
v širokém spektru od derniéry kapely
Zion Squad po školní pěvecké sbory či
Proměny.

Stálé pódium v centru

Osobně mne úspěšná série kulturních
pořadů pod otevřeným nebem hlavního

prostějovského náměstí navíc opět přivedla k myšlence, o níž již delší dobu
diskutuji s některými fanoušky prostějovské kultury. Tou je nápad, aby alespoň v letních měsících stálo na náměstí
pódium. To by umožnilo, aby se zde
předvedly právě místní kapely a soubory, pro které je zapůjčení pódia a jeho
montáž věcí finančně velmi náročnou.
Pódium „natrvalo“ by proto zákonitě
mohlo být dalším prostředkem, jak oživit prostějovské náměstí. Letos se to povedlo v míře vrchovaté, ale v následujících letech tu nebudou oslavy kulatého
výročí, takže musíme najít jiný recept.
Milou kulturní událostí pro mne v červnu byla i dražba v art-kavárně Avatarka,
kde se dražily obrázky handicapovaných dětí ze školy Jistota na Tetíně.
Mám velkou radost, že se zúčastnilo
deset dražitelů, utržilo se celkem 2 470
korun a výtěžek dražby byl určen právě
dětem z Jistoty.

Prostějovské kulturní
léto je za dveřmi

Závěrem bych vám ráda popřála pěkné kulturní léto, ať už u nás nebo na
vašich cestách. Když budete doma,
pamatujte, že město pro vás i letos
připravilo Prostějovské kulturní léto,
takže kulturní festival v centru města
bude pokračovat i v dalších týdnech.
Přijede například i má oblíbená kapela CHINASKI.
Milada Sokolová, radní
a předsedkyně kulturní komise
při Radě města Prostějova

z jejich repertoáru s doprovodem
kytary, kláves, baskytary, kajonu
i bubnu. V rámci programu poblahopřály členky sboru také
k 75. narozeninám primátorovi
Miroslavu Pišťákovi, který byl
slavnostně jmenován čestným členem souboru. Jako dárek dostal
hlavní představitel města tričko
s logem Proměn a vlastní hudební
nástroj - malé percuse.
V programu, který probíhal během
celého odpoledne, se představily
desítky dětí a studentů nejen z Prostějova, ale i z Němčic nad Hanou.
Svým posluchačům zazpívaly rozmanitý repertoár od dětských písní
přes spirituály, folkové písně až
k současným hitům kapely Kryštof
či Petra Koláře. Publikum také velmi zaujal nonšalantní výkon Ondřeje Provazníka, který nadchnul
písněmi Karla Gotta. V závěru

Proměny. Pěvecký sbor se v Prostějově stává čím dál populárnějším, na
náměstí předvedl to nejlepší ze svého repertoáru. Foto: Pavla Vašková
nabitého odpoledne nechybělo
ani vystoupení mladé písničkářky
Veroniky Vičarové a třešničkou na
pomyslném narozeninovém dortu byl energický koncert skupiny
Pepa Bartoš Band.

„Moc se mi líbí, jak to na náměstí
v poslední době žije. Rozhodně si
nemůžeme stěžovat na nedostatek
kulturních akcí,“ pochvalovala si
jedna z posluchaček, důchodkyně
Mirka.

Ze života města
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Radní vybrali jako likvidátora „kaska“ společnost OMEGA

Jednatel Společenského domu dal VÝPOVĚĎ

Ani minulý týden na úterním jednání rady pochopitelně nemohla chybět diskuze o průběhu likvidace Společenského domu v Prostějově, jehož
organizaci přebírá Domovní správa. Jak Večerník
zjistil, dosavadní jednatel „Roman Vejmola podle
předpokladů podal výpověď, kterou radní přijali.
Zároveň se jedná o jeho dalším zapojení do činností spojených s organizováním kulturních a společenských akcí. Naopak o případném odstupném
řeč nebyla... Vejmola byl ve funkci od poloviny roku
2011, vydržel v ní tedy tři roky.
Prostějov/mik
„Rada města Prostějova při výkonu působnosti Valné hromady
obchodní společnosti Společenský dům vzala na vědomí informace o odstoupení Romana
Vejmoly z funkce jednatele Společenského domu a zároveň ho
z této funkce odvolala. Výkon

jeho funkce skončil ve středu
pětadvacátého června,“ potvrdil
Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějov. Zbývajících šest dní, tedy po dobu, než
vedení někdejšího KaSC převezme Domovní správa, vede
dnes (tj. 30. června – pozn.red.)
úředník pověřený radou města.
„Jmenovali jsme vedoucího fi-

nančního odboru magistrátu Radima Cardu jednatelem Společenského domu na dobu určitou,
a to do 30. června tohoto roku,“
uvedl první muž prostějovského
magistrátu.
Jak už dříve Večerníku řekl
Roman Vejmola, nebude
rozhodnutí rady a následně
i zastupitelstva města stát

Definitivně skončil. Jednatel Společenského domu Roman Vejmola, který zastupitelům přednesl své námitky proti převodu na
Domovní správu, rezignoval na svoji funkci. Foto: Michal Kadlec
v cestě. „Mám mnoho výhrad
k ukončení činnosti Společenského domu a jeho převodu na
Domovní správu. Osobně jsem
udělal maximum pro to, abych
snížil ekonomickou ztrátu ´kulturáku´ a snažil se o jeho celoroční využití. Často jsem ale
vedení města upozorňoval na

nutnost investic, které by byly
potřebné k lepšímu zajištění
chodu tohoto zařízení, především na rekonstrukci technického zázemí. Asi právě tímto
jsem se znelíbil,“ míní nyní
evidentně rozpolcený Roman
Vejmola. Přestože byl ve středu na základě vlastní žádosti

ní vyloučeno, že
odvolán, není
ov správou se
i pod Domovní
n organizování
bude podílet na
e
akcí ve Společenském
domě.
„Vyloučeno too opravdu není,
e
nicméně o personálním
obsaru
zení v nové struktuře
ještě jasno
re
nemáme,“ zareagoval
na dotaz
Večerníku Vladimír Průša, jednatel Domovní správy.
Ve čtvrtek ještě primátor Miroslav Pišťák na mimořádném jednání zastupitelstva
města seznámil zastupitele
s tím, že již byla vybrána firma, která provede likvidaci
společnosti Společenský dům.
„Zvolili jsme k této činnosti
obchodní společnost Omega,
která jako likvidátor obdrží odměnu ve výši stoosmdesátpěti
tisíc korun bez DPH. Ta bude
likvidátorovi vyplacena z likvidačního zůstatku Společenského domu,“ upřesnil Pišťák.

NEBEZPEČÍ u „myší díry“ má řešení
Město chce vykoupit zahradu v Říční ulici

Prostějov/mik - Nebezpečné
místo, na kterém ještě jakoby
zázrakem nedošlo k tragédii.
Přesně takto hodnotí řidiči
úsek těsně před dálničním
podjezdem v Říční ulici
směrem do Vrahovic, kterému
místní neřeknou jinak než
„myší díra“. Zahradu, jejíž
h brání
bráá dostatečnému roroh

zhledu šoférů, chce nyní ale
město vykoupit a komunikaci
rozšířit.
„Máme zájem získat pozemek
bezprostředně sousedící s komunikací mezi ulicemi Olomouckou a Vrahovickou v místě nepřehledné zatáčky pro
zvýšení bezpečnosti na tomto
místě. Radní doporučili zastu-

pitelstvu schválit odkoupení
zahrady do majetku města,“
potvrdil Večerníku Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
„Magistrát již jednal s realitní
kanceláří, která zastupuje majitele pozemku při prodeji.
Podařilo se nám dosáhnout
snížení vyjednávací ceny ze

čtyřset tří na třista padesát korun
za metr čtvereční s tím, že majitel trvá na prodeji celé zahrady,“
přidal Pospíšil, podle něhož má
kupní cena pozemku o rozloze
397 metrů čtverečních tak činit
138 950 korun. „Vzhledem k
tomu, že bezpečnostní situaci v
této lokalitě chceme do budoucna zlepšit, máme zájem odkoupit
i další pozemky v zahrádkářské
kolonii,“ poznamenal ještě první
náměstek primátora.

Definitivně skončil. Jednatel Společenského domu Roman Vejmola, který zastupitelům přednesl své námitky proti převodu na
Domovní správu, rezignoval na svoji funkci. Foto: Michal Kadlec

Radní pod palbou
Stěžejním vrahovickým PROBLÉMEM SE STALA CYKLOSTEZKA
„Má zpoždění a neumím říct, kdy k její realizaci dojde,“ míní radní Milada Galářová

Vrahovice - Čtyři roky, během kterých se ve Vrahovicích
spousta věcí změnila, utekly jako voda. Končí volební období a tak pochopitelně nastává čas bilancovat. Členkou rady Statutárního města Prostějova je
i předsedkyně osadního výboru ve Vrahovicích Milada
Galářová (na snímku), kterou Večerník v rámci dlouhodobého seriálu rozhovorů exkluzivně vyzpovídal na
téma náklonnosti magistrátu k této příměstské čtvrti, ale
rovněž padla řeč i na aktuální témata.
Michal Kadlec
Pomalu ale jistě končí volební období. Jak vy osobně jako místní patriotka a předsedkyně osadního výboru jste
spokojena s náklonností magistrátu směrem k Vrahovicím za
uplynulé čtyři roky?
„Jsem členkou rady města,
a proto jsem „náklonnost magistrátu“ měla tak trochu v popisu
práce. Obávám se tedy, že odpovědí na vaši otázku budu nepřímo hodnotit úspěšnost svého
působení v politice. Vzhledem
ke skutečnosti, že komunální
volby jsou za dveřmi, je to podle
mého mínění právo spokojeného či nespokojeného občana.
INZERCE

Až ten vystaví konečné vysvědčení všem politickým stranám
u volební urny. Přesto krátce
odpovím... Nejlepším příkladem
náklonnosti magistrátu je bezesporu uskutečněná rekonstrukce
naší Základní školy Majakovského. Dále zmíním poskytování veřejné finanční podpory,
kterou obdrželo několik subjektů působících ve Vrahovicích.
Za všechny budu jmenovat naši
sokolskou organizaci, která jako
majitel koupaliště a sportovního
hřiště poskytuje veřejnosti důležitou službu, nepostradatelný
Sbor dobrovolných hasičů Vrahovice, místní farnost, Lipku,
Žebřík, Podané ruce a Sanco.
V poslední době jsem spokojená

s rozhodnutím připravovat ve
veřejné diskuzi projekt na regeneraci sídliště Svornosti, ale zde
jsme teprve na začátku.“
Zjevně stále nedořešeným případem je cyklostezka napříč celými Vrahovicemi. Stále město nenašlo
společnou řeč s Dopravním
inspektorátem Policie ČR?
„Stanovisko inspektorátu k povolení provozu na cyklostezce
se nezměnilo. Bohužel, práce
na realizaci další části cyklostezky jsou nyní komplikovány
uložením stávajících inženýrských sítí na mostě přes Romži
a Hloučelu. Hledá se vhodné
technické řešení. Realizace má
zpoždění a ještě musím přiznat, že osadní výbor projednával i negativní připomínky
některých majitelů nemovitostí
podél plánované trasy cyklostezky, kteří se obávají například ztráty parkovacích míst.“
Jaká je vůbec šance, že se
v dohledné době cyklostezka začne ve Vrahovicích realizovat?
„Vzhledem k popsaným problémům se neumím ke kon-

krétní době realizace vyjádřit.
Město opakovaně vyčlenilo potřebnéé finanční prostředky na
avu i vlastní stavbu a velpřípravu
y mě mrzelo, kdyby byla
mi by
oletá práce odvedená
dlouholetá
uvislosti s touto invesv souvislosti
tiční akcí zbytečná. Ze
setkání
ní obyvatel Vrahovic
s představiteli
dstaviteli města soudím, že se o tuto investiše veřejnost zajímá
ci naše
ažuji ji za potřebnou.“
a považuji
Nedávno rozhodla
rada města o realizaci osvětlení neečné křižobezpečné
vatkyy za Čechůvkami.
Zdá se vám
toto opatřeko doní jako

stačující vzhledem k zajištění bezpečnosti?
„Výsledek auditu Olomoucké
Olomouckého
kraje k situaci v tomto nebezpečnebezp
ném úseku bu
bude
znám v pond
pondělí
třicátého če
června (tj. dn
dnes pozn.red.).
pozn.re
V tuto
t
chvíli si
myslí
myslím,
pos
že k posílení bezpečno
bezpečnosti
silničního ppro-

Foto: archív Večerníku

vozu realizace osvětlení přispěje.
Zda dostatečně, to teprve uvidíme. Budou-li následně navržena
ještě další rozumná opatření,
předpokládám, že je bude město
podporovat.“
Uplynulý pátek skončil
školní rok. Jak jste spokojena s fungováním Základní školy Majakovského pod
taktovkou nové ředitelky?
„Nejen já, ale i rada školy, je
s prací paní ředitelky velmi spokojená. Velký zájem o zápis dětí
do první třídy je mimochodem
dalším důkazem, že rodiče budoucích prvňáčků mají na vedení naší základní školy stejný
názor. Všichni návštěvníci prostějovského divadla, kteří měli
možnost zhlédnout představení
ke sto třicátému výročí založení školy, byli svědky poutavých
a místy samozřejmě dojemných
vystoupení vrahovických dětí.
Jejich výkony byly nejen výsledkem pečlivé přípravy a velkého úsilí učitelů, ale potvrzují
existenci přátelského ovzduší
i dobrých vzájemných vztahů
mezi rodiči, žáky a pedagogy.
Prostě, mají svou školu rádi.“

EXPRESS
ze zastupitelstva

Akce roku
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Sobotní ráno bylo pro Prostějov historické, celé město se zatřáslo, aby vzápětí přišlo o svoji dominantu

POHŘEB ODĚVNÍHO PODNIKU UKONČIL BLESKOVÝ ODSTŘEL
Prostějov - Jakmile už před měsícem Večerník
jako první přinesl informace o připravované
demolici Oděvního podniku, lidé v Prostějově
pomalu o ničem jiném nemluvili. A dočkali se!
Ona hodina „H“ přišla v sobotu osmadvacátého června časně ráno. Stovky lidí, hlavně těch,
které v OP byly dlouhé desítky let zaměstnány, řítící se ruiny výrobních budov oplakaly.
A všichni do jednoho teď srší síru na management bývalého největšího oděvního gigantu
v Evropě. A jak současně Večerník v dnešním čísle
také informuje, v kauze krachu Oděvního podniku
Prostějov se justiční ledy konečně pohnuly! Bývalý
generální ředitel František Tuhý společně se čtyřmi
dalšími vrcholnými představiteli totiž míří k soudu.
Budou potrestáni? A co bude s pozemkem, kde
ještě před pár dny stál Oděvní podnik Prostějov
a nyní dělníci budou odvážet jeho trosky. Sledujte
Večerník, v příštích číslech budete všechno vědět!
Zpravodajové Večerníku.
Foto: Josef Popelka, Michal Kadlec,
Martin Zaoral, Lenka Sedláčková, archív Večerníku

série videí
a několik fotogalerií
na www.vecernikpv.cz

K!
BUM, PRÁS
ala
Okna se třep ..
ěstě.
po celém m

Kolos položila TUNA DYNAMITU
Osiřela. Z OP zůstal po výbuchu stát pouze komín
a vstupní budova, kterou svého času do zaměstnání dennodenně procházely tisíce zaměstnanců.

Živě to na ČT24 viděli lidé od Aše až po Znojmo

Dílo zkázy. Přesně v sedm hodin se areál OP na moment zahalil do oblaků hustého prachu. Po pár
minutách se z něj na místě dřívějších rozlehlých šestipatrových budov, vynořila pouze hromada trosek.

Oděvního podniku Prostějov

Střelmistr Zdeněk Šobíšek

jak
ja
ak vid
viděli
děli oodstřel
dsstřřel nnaši
aši ččtenáři...
teenářři....
4x foto: čtenáři Večerníku

Snímky od vás. Takhle viděli pád Oděvního podniku Prostějov čtenáři PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Fotografie nám během uplynulého víkendu poslali Marcela Koudelná, Petr Opluštil a Stanislav Goldemund. Děkujeme!
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DOMINANTA PROSTĚJOVA SE ZŘÍTILA JAKO DOMEČEK Z KARET. ZA DVĚ VTEŘINY...
Padesát let areál OP vévodil městu, v okamžiku z něj byly jen ruiny a oblaka prachu

Je to obrovský nepoměr! Základní kámen areálu Oděvního podniku Prostějov
ve Vrahovicích byl položen deset dní před Vánocemi roku 1957. Jeho vybudování trvalo dlouhých osm let, přišlo na více jak sto padesát milionů československých korun a podílely se na něm stovky lidí od architekta Plesníka,
přes desítky stavebních inženýrů až po stovky zedníků a pomocných dělníků.
Naopak ohlodanou kostru někdejšího symbolu Prostějova uplynulou sobotu poslala k zemi tuna dynamitu. Stalo se tak během pouhých dvou vteřin!
A Večerník byl pochopitelně u toho, vše jsme pro vás sledovali hned z pěti
různých míst, v akci byli redaktoři, fotoreportéři i videokameramani. Byli jsme v nejbližší možné blízkost, vpovzdálí a díky vstřícnosti místních parašutistů také ve vzduchu! Co nenajdete na této dvoustraně, zveřejňujeme na
www.vecernikpv.cz. Tak se nezapomeňte podívat, stojí to vskutku za to.
Obzvlášť na videozáznam z vrtulníku se snesla chvála čtenářů webu, a vězte,
že minimálně stejně kvalitní video najdete na webu nově právě dnes. Nejprve
se ale poj´dme vrátit k sobotnímu ránu. Jeho rozbřesk byl totiž tentokrát jiný,
než tomu bylo kdykoliv jindy...
Prostějov/mls
Těch posledních šedesát sekund
před sedmou hodinou soboty 28.
června se zdálo nekonečných.
K nebi vzlétla červená světlice
a oči celého Prostějova i podstatné části České republiky
se koncentrovaly do jediného
bodu. Tisícům lidí v tu chvíli
běžel hlavou téměř „celý život“,
který zasvětili práci v jednom
z největších oděvních podniků
světa. A pak to přišlo...

Odstřel, jaký
nemá obdoby
„To byla šlupka!!!“ Takto
bezprostředně komentovali diváci historicky největší odstřel
ve střední Evropě, po němž
následovala tlaková vlna, která

notně zachvěla nejen nedaleko
stojícím obřím silem společnosti
Moragro, ale i dalekým okolím
regionu. V tu chvíli se už celý
areál Oděvního podniku zahalil
do oblaků hustého prachu. Po
pár minutách se z něj na místě
šesti rozlehlých šestipatrových
budov začala vynořovat už jen
hromada trosek. „Sesypalo se to
jako domeček z karet. Fascinuje
mě, jak se téměř vše proměnilo
v sutinu a spadlo směrem do
středu areálu. Člověk by řekl, že
je téměř nemožné, aby tak obrovský výbuch nepoškodil vstupní
budovu i blízký komín,“ ohodnotil práci střelmistrů jeden ze
zaměstnanců Moragra.
„Musím se přiznat, že mi spadl
obrovský kámen ze srdce. Byl
to můj životní odstřel a myslím, že bude trvat hodně dlouho, než někdo udělá něco po-

dobného,“ vyjádřil se krátce
po výbuchu střelmistr Zdeněk
Šobíšek. Zkušený odborník pracující v oboru již třiatřicet let
velel šestnáctičlenné skupině.
Ta odstřel, který byl historicky
největší v Česku, připravovala
necelé tři měsíce.

Tisíce diváků
v okolí i u televize
Velkolepé, ovšem hodně smutné divadlo si nenechaly ujít
desítky tisíce lidí. Mnozí z nich
destrukci největší oděvního
podniku ve střední Evropě
sledovali z bezprostřední blízkosti, jiní z uzavřené estakády
Haná, z okolních polí a kopců,
další zůstali doma u obrazovek. Česká televize totiž vše
přenášela v přímém přenosu

na zpravodajském kanálu ČT
24. Šlo asi o poslední příležitost,
kdy do Vrahovic dorazilo takové množství novinářů. Bylo
jich zřejmě výrazně víc, než
v roce 1965, kdy byl celý komplex za přítomnosti tehdejšího
prezidenta Antonína Novotného
slavnostně otevřen, stejně jako
při příležitosti, kdy do tehdy
ještě prosperující firmy zavítal
exprezident Václav Klaus.

Nikdo je oficiálně
neinformoval
Lidi žijící v bezprostřední blízkosti Oděvního podniku ale pořádně
naštvalo, že jim o přesném termínu konání odstřelu a hlavně
pokynech, jak se mají připravit
i zachovat, nikdo oficiálně nedal
dopředu vědět. „Stačilo vhodit
lístek do schránky nebo použít
obecní rozhlas. O situaci informují pouze média. Nevěděli
jsme, čemu máme věřit a na
co se připravit. Obávali jsme se
například vysklení oken a řady
dalších věcí,“ postěžoval si jeden z občanů žijící v ulici Josefa
Hory. Právě tito lidé přitom následky odstřelu pocítili ze všech
nejvíc, jejich domy, zaparkovaná
auta i zeleň totiž pokryla hustá
vrstva prachu.

Poslední ráno. Uplynulou sobotu osmadvacátého června vyšlo slunce nad budovami prostějovského
OP Prostějov naposledy...
Foto: Martin Zaoral

pracovala spousta šikovných
lidí, vše bylo dobře organizováno. Nejdříve se toho hodně
vyváželo do Sovětského svazu,
ale i po revoluci se zde šily obleky, jaké neuměl udělat nikdo
v Evropě. Těm, kteří můžou
za to, že to celé dopadlo, jak
to dopadlo, nepřeji vůbec nic
dobrého. Obzvláště, když se
na tom mnozí z nich pěkně
napakovali,” prohlásil jeden
z přihlížejících.
Oděvní podnik se přitom nezrodil
jen tak z ničeho. Tradice textilní
Konec města
výroby v Prostějově sahá hluboko do minulosti, obrovský rozvoj
módy?
zažila už během první republiky,
Hodně z lidí přihlížejících celé kdy tu šaty vyráběli velmi schopní
události netajilo smutek, nost- podnikatelé typu Jana Nehery či
algii a často i vztek. „Je to obro- Arnošta Rolného. Po válce byly
vská škoda. V Oděvním podniku jejich továrny stejně jako desít-

ky menších konfekčních firem
znárodněny a koncentrovány
právě do Vrahovic. „Takovou
fabriku už v Prostějově určitě
nikdy nikdo nepostaví. Ale obleky se u nás budou šít dál. Ti
skutečně schopní, kteří uměli
předvídat, z podniku totiž zavčas
utekli a založili si vlastní firmy.
V současné době však zaměstnávají pouze zlomek z těch, kteří
dříve pracovali v ópéčku,“ komentovala situaci ohledně „města
módy“ jedna z dlouholetých
zaměstnankyň podniku.

za osmapadesát milionů korun
společnost Astria Group propojená s prostějovským kovošrotem PV Recykling. Dělníci
odvážející z OP kov tak nemuseli a ani nemusí jezdit daleko.
Hlavní provozovna PV Recyklingu se totiž nachází jen pár
metrů od zkrachovalé firmy.
Lidé z prostějovské společnosti
rovněž najali odborníky i bulharské dělníky, kteří se podíleli
na bleskové destrukci šestice
objektů. Z komplexu už zbyla
pouze vstupní budova a vysoký komín bývalé teplárny.
Na sousední parcele plánuje
společnost Astria postavit halu
Co bude dál?
pro pořádání veletrhů, zbytek
zřejmě nabídne investorům.
Celý areál Oděvního podniku Zájem o koupi už předběžně
Prostějov koupila letos v únoru projevilo i město Prostějov.

Starší lidé vůbec neskrývali SLZY

Přes třicet let dělala v OP, „Muselo k tomu vůbec dojít?,“ ptali se všichni
na jeho pohřbu nemohla chybět

Lenka Riedingerová krátce před odstřelem s dojetím vzpomínala na časy dobré i zlé
Prostějov/mls - „Támhle v těch
oknech byla čtrnáctka, tam
jsem v osmnácti letech nastoupila jako čerstvě vyučená
šička,“ zasnila se uplynulou sobotu ráno Lenka Riedingerová
při pohledu z desátého patra
sila společnosti Moragro. Právě
odsud měla výtečný výhled na
vyklizené budovy zkrachovalého podniku. „Je to celé
jedna velká katastrofa,“ hlesla
sedmapadesátiletá žena. Pár
minut poté se ozvala ohlušující
detonace, která se zemí srovnala budovy, kde Lenka Riedingerová prožila podstatný kus
života.
Na odstřel Oděvního podniku
byly zvědavy tisíce lidí. Patřila
mezi ně i Lenka Riedingerová,
která do OP nastoupila v roce
1975. Tehdy do areálu ve Vrahovicích docházelo za prací
každý všední den kolem pěti tisíc lidí. „Nejprve jsem pracovala
na dílně číslo čtrnáct, pak jsem

přešla deset. S ženskýma jsme
tvořily skvělý kolektiv. Zažily
jsme společně spoustu srandy,
na kterou dodnes moc ráda vzpomínám,“ svěřila se exkluzivně
Večerníku Lenka Riedingerová
při pohledu na prázdné budovy.
Potvrdila tak, že vesměs všichni
zaměstnanci prostějovské textilky na tuto dobu moc rádi vzpomínají. „Žily jsme si dobře,
peníze byly slušné, práce dost,
o zaměstnání jsme se rozhodně
strachovat nemusely. Co nám
chybělo?“ potvrdila Riedingerová.
Samotná revoluce znamenala
konec mnoha velkých státních
podniků. I díky válce v bývalé
Jugoslávii, která zničila významnou evropskou konkurenci,
však OP Prostějov i nadále velmi
solidně prosperoval. Situace pro
běžné zaměstnance se však příliš
nezlepšovala, spíše naopak. Po
přelomu tisíciletí vše začalo
jít od desíti k pěti. „Ke konci

jsme coby šičky dělaly za osm
tisíc korun měsíčně. Uklízečky
měly šest. A k tomu jsme ještě
musely neustále dokola poslouchat, kolik stojíme podnik peněz,
a jak se musí šetřit. Pak se začaly
rušit jednotlivé dílny a propouštět
stovky lidí. Naopak se začalo šít
ve Vietnamu i dalších zemích,“
vyprávěla Lenka Riedingerová,
která už v té době pracovala na
výrobě obleků na míru.
Přestože se někteří manažeři
Oděvního podniku dlouhou dobu
snažili vzbuzovat dojem, že tomu
tak není, situace v podniku byla
posledních přibližně pět let kritická. Vše se ještě zhoršilo po roce
2008. „I na měřenkách jsme nakonec dělaly jen pár dní v týdnu.
Nálada v podniku byla na bodě
mrazu. Bylo to hodně psychicky
náročné. I proto jsem se v roce
2009 rozhodla po čtyřiatřiceti
letech odejít. Uchytila jsem
se jako uklízečka, což dělám
dodnes,” zmínila se Rieding-

Poslední sbohem. Odstřel továrních hal sledovala z okna v desátém
patře nedalekého sila společnosti
Moragro.
Foto: Martin Zaoral
erová, která ví o řadě kolegyň,
které podobnou šanci nedostaly. „Spousta z nich nemá práci
dodnes,“ poznamenala. Kde práci, a tedy i peníze na obživu nakonec najdou, to nikdo neví. Jisté
je, že v legendárním OP Prostějov
to už určitě nebude...

Prostějov/mik - Z demolice budov Oděvního podniku Prostějov se stala atraktivní podívaná. Už po šesté hodině ráno se
ve Vrahovicích objevily první
desítky lidí, které si nenechaly
ujít hodně trpký konec bývalého oděvnického gigantu. Mezi
přihlížejícími byla i spousta bývalých pracovníků OP, kteří se
v mnohých případech neubránili slzám...
„Celý vývoj Oděvního podniku
Prostějov, od slavných začátků
až po jeho trpký konec, bych zakomponovala do pamětí celého
národa a ulici okolo OP bych pojmenovala po Václavu Havlovi.
Bylo by to podle mě symbolické
k tomu všemu, co se tady stalo
a jak významný podnik tady stál,“
svěřila se Večerníku zhruba padesátiletá žena, která si nepřála zveřejnit své jméno. Ona sama podle
svých slov pracovala v Oděvním
podniku dvě desítky let. „Není
mi to líto, že právě dnes dojde
k demolici fabriky, která dříve
dávala práci možná až pětině Prostějovanů. Chápu, že z hlediska
toho, co se stalo v uplynulých
letech, nebylo jiného východiska.
Jestliže je něco nefunkční, tak ať
to skončí. Třeba tady bude za pár

TRESTNÍ ŽALOBA NA TUHÉHO UŽ JE NA SVĚTĚ

Policie zjišťuje, kdo další nadělal dluhy OP. Obvinila dalších pět členů představenstva
Prostějov/mls - A je to tady!
V kauze Františka Tuhého
došlo k zásadnímu pokroku.
Ečerník jako první jsme zjistil,
že žaloba na bývalého generálního ředitele Oděvní podnik Prostějov už doputovala
ke Krajskému soudu v Brně.
Kromě Tuhého policie obvinila
i dalších pět členů představenstva zkrachovalého podniku.
Viní je z trestného činu předlužení. Tomu se nelze vůbec divit,
vždyť po OP zůstaly závazky
přesahující dvě miliardy korun. Z kompletního rozprodeje
textilního gigantu se podařilo
získat asi jen pětinu.
„Mohu potvrdit, že státní zástupce podal osmadvacátého
května obžalobu ke Krajskému soudu v Brně na bývalého
manažera Oděvního podniku
Prostějov. Pokud vím, tak ter-

mín hlavního líčení dosud není
znám, dá se předpokládat, že
se bude konat během příštích
několika týdnů,“ prozradil
na konci uplynulého týdne exkluzivně pro Večerník Hynek
Olma, tiskový mluvčí krajského státního zastupitelství.
„Trestné činnosti se měl obžalovaný dopustit tím, že v době
od února 2004 do února 2008
svévolně v rozporu se zákonem
rozhodl o vyplacení prémií své
osobě, čímž měl způsobit společnosti Oděvní podnik Prostějov škodu ve výši přesahující
šestadvacet milionů korun,“
uvedl dále Olma. O tom, že
obžalovaným ex-manažerem
je právě František Tuhý, není
být pochyb. Neoprávněné
vyplácení odměn v této výši
v souvislosti s ním řešila již odpůrčí žaloba, kterou už v lednu
2011 podal tehdejší insolvenční
správce OP Jaroslav Svoboda.
Dle žaloby měl Tuhý pobírat

prémie bez ohledu na ekonomickou situaci podniku. Po
dvou letech byl bývalý generální ředitel obviněn i policií a to
z trestného činu zpronevěry.
Za něj by u soudu mohl vyfasovat pět až deset let vězení.

Pěti dalším manažerům
hrozí tři roky
A Tuhým to nekončí! „Policisté v pátek třináctého června zahájila trestní stíhání
pěti bývalých členů představenstva společnosti Oděvní
podnik Prostějov pro trestný
čin předlužení. V případě, že
bude podána obžaloba, hrozí
jim trest odnětí svobody až na
tři roky,“ informoval Hynek
Olma. Kdy bude v těchto pěti
případech podána obžaloba,
není v tuto chvíli jasné. „Dá se
předpokládat, že se tak stane
v řádu několika měsíců,“ re-

agoval na náš dotaz tiskový
mluvčí krajského státního zastupitelství.

Kdo patří mezi další
stíhané šéfy?
Bližší informace o identitě stíhaných nemůže státní zastupitelství v tuto chvíli zveřejnit.
Okruh lidí, z nichž mohli policisté vybírat, však není zas
až tak široký. Z obchodního
rejstříku vyplývá, že mezi bývalé členy představenstva OP
Prostějov od roku 1998 patřilo
celkem čtrnáct osob. Kromě
Ing. Františka Tuhého to byli
také Ing. Milivoj Žák, Mgr. Roman Hanus, Mgr. Lukáš Blažek, Ing. Zdeněk Kořínek, Ing.
Jaroslav Adamec, Ing. Jaroslav
Kučera, JUDr. Josef Přikryl,
Ing. Josef Roháček, Ing. Josef
Burda, Ing. Zdeněk Kořínek,
Ing. Zuzana Vlachová, Miroslav Galář a Ing. Milan Antl.

Dluhy, dluhy, dluhy...
Bankrot zadluženého OP byl
vyhlášen v květnu 2010. Po
jeho pádu zůstaly dluhy ve
výši víc 2,145 miliardy korun. Největším věřitelem byla
Česká spořitelna, která po OP
požadovala 675 milionů korun. V rámci trestního řízení
uvedla škodu až 1,2 miliardy
korun. Z informací zveřejněných na serveru www.justice.
cz vyplývá, že kompletní rozprodej včetně prodeje hlavního areálu vynesl 409 milionů
korun. Zbývajících asi 1,8
miliardy korun se už stovky věřitelů nikdy nedočkají.
V dobách, kdy Oděvní podnik
provozoval své pobočné závody například v Jeseníku či
v Konici, pro něj pracovalo až
deset tisíc lidí. Ti po krachu
OP museli hledat práci jinde,
některým se to dodnes nepodařilo...

let stát něco, co fungovat bude.
Spíše teď ale s napětím očekávám, co se z toho vyklube a jestli
vůbec někdo bude potrestán za to,
že se Oděvní podnik dostal do takových patálií,“ dodala žena.
Ostatní respondenti, které Večerník krátce před odstřelem budov
Oděvního podniku, ale i těsně
po něm, oslovil, už tak smířliví
nebyly. Se slzami v očích pozorovala fabriku řítící se k zemi
Martina Baštincová. „Já jsem
v OP dělala sice jenom pár let,
ale jinak zbytek naší rodiny tady
strávil skoro celý svůj produktivní život. Táta s mámou zde
pracovali přes třicet let, oba
moji bratři přes dvacet. Rodiče
sem dneska vůbec nechtěli přijet, prý by to nepřežili. Všichni
jsme do poslední chvíle věřili, že
se Oděvní podnik nějak zachrání, přitom už před třemi nebo
čtyřmi lety jsme vnímali, že je
to zbytečná naděje. Všechno,
co se od roku 2000 v této firmě
dělo, byla jedna velká lumpárna, to mi nikdo nevymluví. Teď
jenom doufám, že pan Tuhý
a jeho kumpáni stráví pár let ve
vězení,“ vyslovila nejen za sebe
jedno velké přání plačící Martina
Baštincová.

Už vůbec o ničem nechtěl s Večerníkem diskutovat šedovlasý
senior, který se na kole snažil co
nejrychleji uniknout oblakům
prachu, které rychle mířily i na
centrum města. „Do basy nejenom s Tuhým, ale tak s Klausem,
Zemanem a Havlem. Ti všichni
se v novém režimu podíleli na
tom, jak se po revoluci všechno
tady rozkradlo a fabriky, které
prosperovaly, dopadly jako náš
Oděvní podnik. Prodali celou republiku,“ stačil prohodit viditelně
rozzlobený Jaroslav Novotný.
Marie Ošťádalová, která na jedné
z šicích dílen OP strávila dvaatřicet let, pozorovala demolici
s neskrývaným dojetím. „Oděvní
podnik byl pro mě druhá rodina,
se všemi starostmi a radostmi, které k práci v tak širokém kolektivu
patřily. Chápu, že oděvnictví jde
k šípku po celé Evropě, ale copak
se skutečně nenašel nikdo, kdo by
areál využil k něčemu jinému?
Tomu se mi nechce ani věřit...,“
kroutila hlavou Marie Ošťádalová.
Na další ohlasy už v tu chvíli
nebyl prostor. Hustý šedobílý
mrak prachu se začal rychle
šířit a zcela zavalil stovky přihlížejících lidí. Ti se dali na zběsilý úprk do svých domovů…

Odstřel OP mohl skončit TRAGÉDIÍ

„KOLEM MĚ PROLETĚL VELKÝ KÁMEN,“
prozradila exkluzivně Večerníku mladá žena

Prostějov - Byla bezpečnostní zóna
kolem Oděvního podniku Prostějov, ohraničená bíločervenými páskami, opravdu dostatečná? Podle
na facebooku zveřejněného videozáznamu určitě ne! Část výrobní
haly OP v podobě velkého kamene proletěla po výbuchu jen těsně
kolem hlav přihlížejících diváků.
Jisté smrti unikla i jednadvacetiletá P. D. z Prostějova, s níž Večerník
pořídil exkluzivní rozhovor. Videozáznam z hrůzného okamžiku najdete na www.natocvideo.cz!
Josef Popelka, Michal Kadlec

Jaké místo jste si vybrala
ke sledování odstřelu
Oděvního podniku Prostějov?
„Vybrala jsem si takové místo,
abych
y co nejvíce viděla z odstřelu.“
Kolik lidí asi bylo na tomto
místě společně s vámi?
„Na
„ místě byla zhruba třicítka lidí.“
Cítila jste se v bezpečí těsně
předtím, než došlo k výbuchu? Neměla jste obavy?
„Cítila jsem se v bezpečí, neměla
jsem žádné obavy, protože jsem se
spoléhala na místo ohraničené páskou. I tak jsem stála několik metrů
od vyznačené hranice.“

Z videozáznamu je zřejmé,
že těsně kolem vás prolétl
velký kámen pocházející z odstřelu jedné z budov OP. Jaké jste při
tom měla pocity?
„Ano, proletěl kolem mě velký
kámen. V ten moment jsem prostě
jen uhnula a nějak mi to nedocházelo, co se mohlo stát. Jen jsem se
dost lekla. Mám štěstí, že jsem tak
malinká. A muž, co stál za mnou,
má štěstí, že natáčel, jinak by to měl
pravděpodobně
mezi očima.“
p
Podle některých svědků tento
kámen někoho z přihlížejících
trefil do ruky. Víte o tom něco, popřípadě kdo byl onen zraněný muž?
„Podle všeho měl být zraněný muž
na ruce a měl mít jeden steh.“
Jednoznačně jste byla
ohrožena na životě. Když
s odstupem času tuto skutečnost
hodnotíte, jak je vám?
„Celkem v pořádku s ohledem na
to, co vše se mohlo stát. Jsem ráda
za to, že to dopadlo ´jen takhle´...
Abych pravdu řekla, tak bych si na
to místo stoupla znovu, protože zážitek to byl opravdu velký. Stát se to
může kdekoliv. Koho by napadlo, že
za vyznačenou zónou se může něco
takového přihodit?“

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

A GRATULUJEME!!!

Karolína Smitalová
19. 6. 2014 50 cm 3,05 kg
Laškov - Kandia

Gabriela Horáková
22. 6. 2014 47 cm 2,90 kg
Kostelec na Hané

Tereza Součková
23. 6. 2014 50 cm 3,40 kg
Prostějov

Jasmína Vláčilíková
24. 6. 2014 47 cm 3,05 kg
Pivín
INZERCE

Ben Gottwald
19. 6. 2014 49 cm 2,85 kg
Prostějov

Adam Koníček
22. 6. 2014 51 cm 4,50 kg
Prostějov

Filip Řehulka
22. 6. 2014 52 cm 3,70 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!

Velký úspěch ZŠ Němčice Prvňáčci ze ZŠ Jana Železného

byli
pasováni
na
čtenáře
nad Hanou v celostátní soutěži
Němčice nad Hanou/akr Základní škola v Němčicích
nad Hanou se nedávno
zúčastnila projektu společnosti
Goodyear Dunlop Tires Czech
„Společně pro bezpečnost
dětí“. Podmínkou účasti bylo
zpracování návrhu projektu
včetně přípravy dvouminutového spotu představujícího
projekt, do kterého se ZŠ
Němčice v čele s učitelkou
Lucii Tesařovou vrhla se vší
vervou...
„Zadáním soutěžního úkolu
bylo zamyslet se nad možnostmi
i bezpečnostními riziky naší
školy a navrhnout vhodný
projekt, který bude mít pozitivní vliv na ochranu zdraví
a života žáků. A to buď přímými
opatřeními, nebo investicí do
vzdělávání zaměřeného na prevenci. Cílem tak je přispět k bezpečnému pohybu žáků ve škole
a v jejím okolí,“ vysvětluje Lucie Tesařová, která stála u zrodu
projektu ZŠ Němčice.
Do sedmého ročníku tohoto
projektu se mohla zapojit
a soutěžit o 100 000 Kč
jakákoliv základní škola se
sídlem na území České republiky. Projekty se mohly
týkat jak dopravní výchovy,
tak i organizačně technických
opatření, ať už v podobě zajištění
bezpečnějšího přecházení před
školou, investicí do vybavení
školy nebo například zakoupením reflexních vest či cyklistických přileb pro žáky. Záštitu

nad projektem převzal BESIP.
Zadání znělo, připravit dvouminutové video představující
návrh projektu. Obsah i forma
videa byla libovolná. Mohlo se
jednat o vtipnou scénku s dětmi
nebo formálnější prezentaci projektu jednou či více osobami.
„Projekt
jsme
nazvali
´Naše dovednost nám zvýší
bezpečnost´. Pojali jsme ho spíše
poučně a inspirativně. Vystupuje v něm Vanesska Valášková
ze třetí třídy, která ve videu
vysvětluje, jak si uvědomuje,
že musí jezdit na kole s rodiči,
jelikož sama bez dozoru si
ještě na jízdu netroufá. Proto
by uvítala návštěvy dopravního
hřiště častěji a dříve, než jen
dvakrát ve čtvrtém ročníku. Ve
videu také zmiňuje, že by pro
sebe i všechny děti na prvním
stupni chtěla pořídit chrániče na
kolena, dlaně i lokty, jelikož je
využijí nejen při jízdě na kole,
ale i na odrážedle, koloběžce,
bruslích a podobně,“ přiblížila
děj dvouminutového spotu
Tesařová.
Odborná porota ocenila u projektu Základní školy Němčice
nad Hanou zejména jeho
vysokou kvalitu, čímž byla
zařazena mezi vítěze a 2. června
tak získala částku 100 000 Kč.
„Získané finanční prostředky budou využity na realizaci různých
aktivit, které rozvíjejí vědomosti,
dovednosti a návyky s dopravní
tématikou. Mimo této hlavní ceny
se nám podařilo vyhrát i první

Prostějov/mls - Poslední květnový pátek proběhla na Základní škole Jana Železného
v Prostějově beseda se spisovatelkou a výtvarnicí Lilian
Amann. Děti z 1.A se například
dozvěděly, jak vzniká knížka
a kde se čerpá inspirace...
Samy pak předvedly, jak umí
plynule číst. Některé z nich
přednesly zpaměti básničku, jiné
přečetly úryvek ze své oblíbené
knížky, kterou si donesly z domu
a vlastními slovy pak pověděly, jak
příběh pokračuje dál a jak končí.
Na závěr byli prvňáčci pasováni
na čtenáře. „Každý žáček obdržel
výtisk pohádkové knihy Lilian
Amann ´Pohádky a povídání
z dávné Hané´ se záložkou, osobním autorčiným věnováním a také
diplom,“ prozradila Večerníku
třídní učitelka 1.AAlice Lušovská,
která spisovatelku do Prostějova
pozvala.

Velký úspěch. Vanessa Valášková ze třetí třídy němčické základní
školy byla hlavní aktérkou úspěšného soutěžního videa v projektu
„Společně pro bezpečnost dětí“. Foto: archív ZŠ Němčice n. H.
speciální ocenění od společnosti
BESIP. Obdrželi jsme tak balík
s reflexními páskami a přívěsky
pro děti, které využijeme hned
na škole v přírodě,“ prozradila
s úsměvem a spokojená Lucie
Tesařová.
Podle statistických údajů společnosti Goodyear Dunlop Tires
Czech bylo ve školním roce

2012/2013 ve školských zařízeních zaznamenáno 29 191
úrazů a dokonce i jeden úraz
smrtelný. Tento projekt by
tak měl přispět ke zvyšování
bezpečnosti účastníků silničního provozu, a to nejen řidičů
a jejich blízkých, ale také
dalších aktérů a především pak
dětí pohybujících se u škol.

Dokázala zaujmout. Lilian Amann prvňáčkům přečetla jednu ze
svých pohádek z knihy „Pohádky a povídání z dávné Hané“.
Foto: archiv ZŠ Jana Železného
Lilian Amann si zase odnesla kromě krásných kytic
a keramického andílka, také
obrázky, které pro ni děti nakreslily. „Mám ráda dětskou
kresbu, fascinuje mě jejich
vnímání světa i barvy, které
si volí zcela svobodně,“ netajila svoji radost Lillian Amann,

která ze setkání odcházela
s pocitem, že z přítomných dětí
snad vyrostou dospělí, na které
budeme moci být hrdí. „Děti
byly chytré, uměly se skvěle
vyjadřovat, chápat souvislosti
a pohotově reagovat. Bylo také
vidět, že jsou ve škole dobře vedeni,“ uzavřela Lillian Amann.

Cipísek se rozloučil se školním rokem

Prostějov/red - Mateřské centrum Cipísek se uplynulý
čtvrtek rozloučilo na prostějovském dopravním centru
se školním rokem. Malí i velcí
si užili dopoledne plné úkolů,
dopravní výchovy a hlavně
společné zábavy a legrace, což
jsou hlavní pojítka zdravých
rodinných vztahů.
Rodiče a děti přišel pozdravit i náměstek olomouckého
hejtmana a člen Rady města
Prostějov Alois Mačák.

na z
erie v.c
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„Mateřské centrum děkuje za
podporu akce Olomouckému kraji a za spolupráci Městské policii
i studentkám Střední odborné škole podnikání a obchodu v Prostějově,“ uvedla Markéta Skládalová
s tím, že i v létě čekají příměstské
letní programy pro rodiče s dětmi
v duchu pohádek a cestování, které pořádá už osmé prázdniny.

Kromě těchto akcí MC už
připravuje nový cyklus pravidelných programů pro rodiče
s dětmi od miminek po předškoláky, který se rozběhne zase v září.
MC tak zahájí už šestnáctý rok.
Dodatečné zápisy do programů
se uskuteční začátkem září, bližší
informace zájemci získají e-mailem: mcprostejov@centrum.cz

Na Májkové olympiádě v Centru sociálních služeb se rozdávaly medaile

Kulturní program. Na Májkové slavnosti nemohla chybět hudba, zpěv, tanec ani akční podívaná v podobě šermířského vystoupení.
Foto: Petra Hežová

Prostějov/peh - V prostějovském Centru sociálních služeb
bylo nedávno pořádně živo. Na
v pořadí už třetí ročník Májkové slavnosti se tam totiž sjeli klienti domovů seniorů z širokého
okolí, aby se s domácími utkali
v šikovnosti, dali si něco dobrého k snědku a hlavně se pořádně
pobavili.
Olympiáda v Soči je už minulostí, ale stejně jako v dalekém Rusku i u nás v Prostějově zacinkaly
medaile. Na třetí ročník Májkové
olympiády se do zdejšího Centra
sociálních služeb sjeli reprezentanti z Domu seniorů v Náměšti

na Hané, Prostějova, Soběsuk,
Loštic, Tovačova, Chválkovic,
Radkovy Lhoty a Domova důchodců v Jesenci, aby změřili síly
s domácími v hodu vařečkou do
hrnce, vázání šátků či kloboukové
štafetě. Ani soutěžní boje nezhatily přátelskou atmosféru, hlavní
bylo koneckonců pobavit se a zažít příjemné odpoledne, což bylo
bezezbytku splněno.
„Tradice Májkových slavností v našem centru vznikla na základě dohody našich zaměstnanců a uživatelů,
kteří si přáli uspořádat speciální příležitost k setkávání se a současně
oživit tradici májových oslav. A já

jsem moc ráda, že k nám uživatelé
z blízkého i širokého okolí už potřetí
vážili cestu,“ přiblížila Večerníku
detaily vzniku milé tradice ředitelka
CSS Markéta Čožíková.
O tom, že se akce vydařila, svědčily
i rozesmáté obličeje všech účastníků, které po lítém olympijském boji
čekala zasloužená odměna v podobě bohatého občerstvení a hlavně
diplomů a medailí. „Jsme tu moc
spokojení, je tu příjemná atmosféra, zábava a dobré jídlo, takže
příští rok přijedeme zas,“ slibovaly
v rozhovoru pro Večerník dámy
Otáhalová s Nociarovou a pan Kaďorek ze stříbrného týmu z tova-

čovského Domova pro seniory, na
jejichž výkony byla právem pyšná
i aktivizační pracovnice domova,
paní Pazderová.
Bronz připadl reprezentantům
z Domova důchodců Jesenec
a zlato patřilo jak jinak než našim!
„Nijak jsem netrénovala, šlo to
samo,“ směje se zlatá medailistka
Hana z Domova se zvláštním režimem, které paní ředitelka slavnostně předala medaili, diplom
i sladkou výhru. „Náš tým získal
zaslouženě první místo, ale neusneme na vavřínech a budeme se
připravovat na další ročník,“ slibuje ředitelka.

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká
17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby
jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři
č. 106 nebo na tel. č. 588 000 167
Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky a
polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299
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
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MĚSTSKÁ
KNIHOVNA PROSTĚJOV
Den šikulů – ve středu 2. července od 12:00 do 13:30 hodin
Čtení pohádek a příběhů – ve
čtvrtek 3. července od 10:00 do
11:00 hodin

Základní organizace SPCCH
v Prostějově poskytuje i nadále
své poradenské služby každé úterý od 9 do 11 hodin v kanceláři na
Kostelecké 17 v Prostějově, přízemí dveře číslo 109. Také v tomto
roce pořádá ZO SPCCH v ČR
Prostějov zájezdy: 3. září 2014
– Zahradní galerie Děda Praděda
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
v Jiříkově, 1. října 2014 – zájezd
A NEDOSLÝCHAVÝCH,
do Polského Těšína. Přihlášky a
Svatoplukova 15,
další informace získáte na shora
Prostějov 796 01
Vážení klienti. I v tomto roce uvedené adrese v úřední dny.
Vám nabízíme možnost využít
služeb našeho zařízení. Kromě PIZZA kviz se koná ve čtvrodborného sociálního poraden- tek 3. července ve 12:00 hodin
ství, Vám také nabízíme prodej v Knihovně pro děti a mládež
baterií do sluchadel a drobného
příslušenství ke sluchadlům
V úterý 1. července 2014
(hadičky, čistící tablety, či ušní
v 15:30 hodin proběhne
tvarovky různých velikostí). Na
vernisáž výstavy „ženy, vášně,
vaši návštěvu se srdečně těšíme. rock´n´roll“. Výstava potrvá do 1.
srpna 2014 v otevírací době RIC.
ICM Prostějov
V Galerii pro duši je umístěna V sobotu 5. července od 14:00
výstava Evropské unie v kostce, hodin se koná STARTfest 2014
kterou připravily naše EDS dob- v Želči u Prostějova. Těšit se můrovolnice Lucie a Laura. Výstava žete na dvě hudební stage.
potrvá po dobu letních prázdnin.
Od úterý 24. června 2014 má Regionální pracoviště TyfloICM Prostějov již prázdninovou Centra Olomouc v Prostějově
otevírací dobu, tj. každý všední nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na
den od 10:00 do 16:00 hodin.
Od 28. července do 8. srpna adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
2014 bude ICM Prostějov zavřeno.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
PODLESÍ VITČICE
srdečně zve na PYTLÁCKOU
ZÁBAVU, která se koná v sobotu
12. července 2014 od 20:00 hod.
K tanci a poslechu hraje živá hudba.
Pozvánka platí pro všechny miSEMTAMNÍK
lovníky zvěřinových specialit, pří- čtvrtek 3. července od 13:00 hodin
jemného posezení a dobré nálady. – pletení z pedigu

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

Prázdninová nabídka v úseku řádkové inzerce
MIMOŘÁDNÁ
M
IMOŘÁDNÁ N
NABÍDKA
ABÍDKA

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

TIP Večerníku
VODNÍ HRY

KDY: neděle 6. července 2014 od 12:00 hodin
KDE: Aquapark „Koupelky“, Krasická ul., Prostějov

Foto: internet
Jelikož nám po dlouhé zimě
nastaly horké letní dny, není
nic lepšího než se pořádně
osvěžit. A právě takovou příležitost nám již tuto neděli nabízí
prostějovský aquapark, kde je
od pravého poledne připraven
bohatý program. Jednoduše
začátek léta proběhne v Prostějově ve znamení Water Games...
Tuto neděli 6. července se
v aquaparku Koupelky uskuteční vodní hry pro všechny
generace. Mezi dvanáctou až
patnáctou hodinou na všechny,
a zejména hlavně na děti, čeká
nejen příjemné osvěžení na
vodních atrakcích, ale také laserová střelnice v podání Městské
policie Prostějov či možnost
prohlédnout si výbavu hasič-

ského sboru Prostějov. A aby
se ratolesti všeho druhu naučili
správně potápět, nebude chybět
ani Škola potápění, kterou bude
provázet firma DIVE CREW
Tomáše Melichárka, který vás
naučí vše potřebné.
Hlavní cenou léta je v aquaparku nafukovací člun Twist od firmy Gumotex, který můžete získat na základě vyplnění HRACÍ
KARTY!
Každý kdo se zúčastní soutěží,
nebude brán zkrátka, a může se
těšit na sladkou odměnu. Čekají
vás nejen vodní, ale i sportovní aktivity, jako třeba fotbal,
následně můžete předvést, jak
dlouho vydržíte pod vodou nebo
jak ovládáte létat nad vodní hladinou. Nedělním odpolednem
provází moderátor Petr Zakopal.

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

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

REKONSTRUKCE OLOMOUCKÉ: Uzavírky a objízdné trasy
Prostějov/mik - Jak Večerník už v minulém čísle informoval a na toto téma hovořil
i s krajským náměstkem pro dopravu Aloisem
Mačákem (čtěte na straně 13 dnešního vydání - pozn.red.), od 1. července bude zahájena
dlouho předem avizovaná rekonstrukce křižovatky okolo železničního přejezdu v Olomoucké
ulici. Řidiči, připravte se na dopravní omezení
v souvislosti s rekonstrukcí Olomoucké ulice
a některých přilehlých ulic!

Harmonogram omezení: od křižovatky s ulicí Havlíčko-

vou, která bude průjezdná, po
ulici Olomouckou).
Úplná uzavírka ulice
Barákova (úsek od křiÚplná uzavírka Slad- žovatky s ulicí Olomoucká po
kovského ulice (úsek křižovatku s ulicí Budovcovou).

1. etapa
od 1. 7. do 28. 10. 2014

2. etapa
od 1. 7. do 22. 7. 2014
Částečná uzavírka ulice Olomoucká – bude
umožněn provoz oběma směry
zúženými jízdními pruhy, a to v
úseku kolem železničního přejezdu.
3. etapa
od 23. 7. 2014 do 17. 8. 2014
Částečná uzavírka Olomoucké ulice (druhá
strana ulice) – bude umožněn
provoz oběma směry zúženými
jízdními pruhy, a to v úseku kolem železničního přejezdu.
4. etapa
od 18. 8. do 8. 9. 2014

úplná uzavírka Olomoucké
ulice.
OBJÍZDNÉ TRASY
Objízdná trasa pro vozidla do
3,5 tuny je vedena po ulicích
E. Valenty, Sportovní, Pod
Kosířem. Objízdná trasa pro
vozidla nad 3,5 tuny je vedena přes Držovice, Smržice do
Prostějova ulicí Kosteleckou
a Vápenice, druhá větev ulicí Vrahovická, Čs. odboje,
Držovice a zpět ulicí Olomouckou.
Autobusy MHD budou vedeny přes ulice Lužická, náměstí
Spojenců, Slovenská, náměstí
Odboje, ulice Zborov, Arbesovo náměstí a V. Outraty,
autobusy příměstské budou
vedeny ulicemi Šafaříkovou,

Havlíčkovou na ulici Sladkovského. V těchto ulicích bude
dopravním značením z důvodu
jejich průjezdnosti zakázáno
stání vozidel, a to minimálně
jednostranně.
DALŠÍ KOMPLIKACE
K výše uvedenému omezení
parkování se bohužel připojí komplikace na náměstí
Spojenců, kde bude probíhat
oprava vodovodu, a to ve
třech etapách celkově od 14.
července 2014 do 14. září
2014, kdy bude vždy třetina
komunikace uzavřena a tím
se omezí parkovaní vozidel
v této oblasti. Úsek náměstí Spojenců mezi ulicemi
Lužická a Slovenská nebude
uzavřen.

Školní hřiště na Rejskově ulici bude o prázdninách otevřeno pro veřejnost
Prostějov/red - Také letošní
rok mohou zájemci ke sportování využívat školní hřiště
Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově
na Rejskově ulici. Díky finanční podpoře Magistrátu města
Prostějova mohou zájemci navštěvovat tento sportovní areál poblíž centra města, který
je určen převážně pro míčové
hry a tenis.

„Jsme rádi, že magistrát formou
veřejné finanční podpory umožní
zajištění dozoru a údržby školního
hřiště i mimo školní výuku. Zájemci tak mohou hřiště využívat o
letních prázdninách každý den od
15.00 do 19.00 hodin.“ informoval ředitel školy Václav Křupka.
Magistrát o prázdninách zpřístupňuje veřejnosti také další
sportoviště přiléhající k městským základním školám.

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

Nejsou již mezi námi...
Miroslav Fiala 1950 Vrahovice
Julius Hubert 1953 Vrahovice
František Roháček
1950 Konice
Antonín Hradil
1937 Olšany u Prostějova
Marie Hloušková
1924 Kobylničky
Miloš Pořízka
1934 Hamry

Zdena Ondroušková
1958 Protivanov
Jiří Gallat
1925 Prostějov
Ludmila Kyseláková
1923 Němčice nad Hanou
Jiřina Šlajsová
1946 Brodek u Prostějova
Břetislav Petr 1952 Prostějov
Jaroslav Babinec 1921 Želeč

Rozloučíme se...
Pondělí 30. června 2014
Jindřich Fojt 1936 Křenůvky 11.00 Obřadní síň Demelova
Vladimír Piňos 1938 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Věra Šimková 1944 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Úterý 1. července 2014
Václav Rambousek 1951 Prostějov 10.00 Obřadní síň Pardubice
Středa 2. července 2014
Ladislav Drštička 1944 Vrbátky 14.00 Obřadní síň Prostějov
Miroslav Tesařík 1944 Seloutky 14.45 Obřadní síň Prostějov
Pátek 4. července 2014
PhMr. Růžena Odstrčilová 1943 Kostelec na Hané 16.00
kostel Kostelec na Hané

Ilustrační foto SOŠPO Prostějov

KINO METRO 70
pondělí 30. června
17:30 Babovřesky 2
česká komedie
20:00 Babovřesky 2
úterý 1. července
18:30 Babovřesky 2
česká komedie
21:00 Babovřesky 2
středa 2. července
18:30 Babovřesky 2
21:00 Babovřesky 2
čtvrtek 3. července
18:30 Stoletý stařík, který
vylezl z okna a zmizel
švédská komedie
21:00 Chraň nás od zlého
americký horor
pátek 4. července
18:30 Stoletý stařík, který
vylezl z okna a zmizel
21:00 Chraň nás od zlého
sobota 5. července
18:30 Pompeje 3 D
americký akční film
21:00 Chraň nás od zlého
neděle 6. července
18:30 Pompeje 3 D
21:00 Chraň nás od zlého

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE
středa 2. července
21:30
Angelika
dobrodružný příběh
pátek 4. července
21:30
Avengers
superhrdinský sci-fi film
sobota 5. července
21:30
Revival
česká hudební komedie
neděle 6. července
21:30
Donšajni

SVÉ TIPY
na zajímavé akce

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 30
30. 66. DO 66. 77. 2014

TELEFON 582 3344 130
30

POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek
od 15:00 hodin. Slunce je v současnosti poblíž maxima své činnosti
a proto jsou pozorovatelné zajímavé útvary ve fotosféře (skvrny)
i v chromosféře (protuberance, erupce, filamenty...). Vstupné 20 Kč.
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek
a v pátek ve 22:30 hodin. Večerní obloha nabízí pohledy na planety
Mars a Saturn. Měsíc dorůstá a pozorovatelný bude nejlépe koncem
týdne. Kromě těles sluneční soustavy jsou pozorovatelné též objekty vzdáleného vesmíru (dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny…).
Existuje též šance sledovat vzácné noční svítící oblaky. V případě
špatného počasí nabízíme náhradní program. Vstupné 20 Kč.
Výstavy STRHUÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a dále expozici OPTIKA si můžete prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Uzavírka části náměstí
Prostějov/red – Až do 25. srpna 2014 bude uzavřena jižní část
náměstí T. G. Masaryka od občerstvení Dési po Muzeum Prostějovska. Budou zde probíhat stavební práce na opravě vodovodu, které bude provádět společnost JR STAVBY CZ s.r.o.
Investorem akce jsou Vodovody a kanalizace Prostějov.

Pozor, dvůr radnice bude uzavřen!
Prostějov/red - V souvislosti
se zahájením stavebních prací
na akci rekonstrukce fasády a
střechy nové radnice dojde od
pondělí 30. června 2014 k uzavření dvoru radnice!
„Dvůr tak bude znepřístupněn jak
pro klienty, tak pro pracovníky

úřadu. Výjimku budou mít imobilní občané, obě plošiny totiž zůstanou v provozu,“ informovala
Jana Gáborová, tisková mluvčí
Magistrátu města Prostějov.
Práce na první etapě rekonstrukce fasády a střechy by měly
skončit dne 31. října 2014.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Policistům asistovali při kontrole i studenti

Prostějov/mik - V pondělí 23.
června dopoledne proběhla
v Kostelecké ulici v Prostějově dopravně bezpečnostní
akce, tentokrát však trochu
jinak. Jejími účastníky byli
totiž kromě tradičních policistů také učni Střední školy automobilní v Prostějově a zástupce pojišťovny Generali,
která s policií dlouhodobě
spolupracuje na různých preventivních akcích.
„Průběh této akce se od těch
standardních lišil tím, že poté,
co byl policisty zkontrolován
řidič a předložil doklady k vozidlu, do akce nastoupili studenti,
kteří zkontrolovali technický
stav vozidla a na zjištěné nedostatky upozornili jeho řidiče.
V několika případech, například
u závady v osvětlení, dokonce
zjednali nápravu ihned na místě.
Kontrolu ukončily pracovnice
pojišťovny Generali, které zkontrolovaným řidičům předaly
tašky s drobnými předměty a radami na cesty,“ vysvětlil průběh
úterní společné akce František

Překvapení řidiči. V úterý v Kostelecké ulici nekontrolovali šoféry pouze
policisté, ale rovněž studenti Střední automobilní školy. Foto: Policie ČR
Kořínek z oddělení tisku a pre- usednou za volanty automobilů.
vence Krajského ředitelství Poli- „Většina zjištěných nedostatků
cie ČR v Olomouci.
byla řešena domluvou, ale dva
Akce měla příznivý ohlas jak přestupky musely být vyřešeny
u kontrolovaných řidičů, kteří blokově a jeden přestupek řízesi možnosti bezplatné kontroly ní vozidla pod vlivem alkoholu
vozidla považovali, ale i u stu- bude předán k dořešení příslušdentů, kteří měli možnost vidět, nému správnímu orgánu,“ dodal
jak taková silniční kontrola pro- stinnou stránku akce František
bíhá a to ještě před tím, než sami Kořínek.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 14. 7. 2014 od 7:30 do 16:00 hod. Vypnutá oblast: fa. Starorežná ul. Dykova
Obec: Konice
Dne: 14. 7. 2014 od 7:30 do 15:00 hod. Vypnutá oblast: ulice
Jiráskova od č. 359,po konec obce, dále ul .Za nádražím od ul.
Jiráskovy po č.374 a 541.
Obec: Určice
Dne: 15. 7. 2014 od 7:30 do 15:30 hod. Vypnutá oblast: část
obce od č.53 po č.73, dále od č.54 po č. 42, 140, 134.
Obec: Prostějov
Dne: 15. 7. 2014 od 7:30 do 15:30 hod. Vypnutá oblast: ul. Polská, od č.18-28, ul. Dělnická od č.1 po č. 11, nám. Práce č.1 a 2,
ul. Ruská č.2-14,
Obec: Olšany
Dne: 16. 7. 2014 od 7:30 do 15:30 hod. Vypnutá oblast: část
obce Olšany ve směru od Držovic, Studence, Třebčína, střed
obce, ul. k pile celá, dále po č. 107, 444, 45, 39, včetně podnikatelských subjeků ve vypnuté části. odběratelská trafostanice
Olšany u Pv ZD (č. 300622)
E.ON Česká republika, s.r.o.

Rozhovor Večerníku

16

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 30. června 2014

Exkluzivní interview s plzeňskou pop-rockovou kapelou Mandrage

„Prostějov máme moc rádi, je to JEDINÉ MÍSTO NA SVĚTĚ, KDE JSME PLATILI

POKUTU ZA MOČENÍ NA VEŘEJNOSTI,“ smějí se členové populární skupiny
Prostějov - Partička pohodářů, která svými songy už nějakou dobu boří zdejší hudební hitparády, dorazila ve čtvrtek i do Prostějova! Uvítalo je zaplněné náměstí a členové
oblíbené kapely Mandrage se zdejším fanouškům odvděčili skvělou hudební show. Pro čtenáře Prostějovského
Večerníku si ale připravili ještě jeden dáreček, v podobě exkluzivního rozhovoru, který vám právě přinášíme.
Prostějovskému Večerníku prozradili své oblíbené hudební kapely, jak se jim v Prostějově líbilo i co plánují do
budoucna. Jste zvědaví, co Mandrage vzkazují svým
prostějovským příznivcům? Tak dlouho neváhejte a začtěte se do nejčerstvějšího rozhovoru s populární plzeňskou partičkou, která v závěru minulého týdne řádila u nás
v Prostějově.
Petra Hežová
Na úvod se musím zeptat,
jak se vám líbilo v Prostějově? Měli jste vůbec možnost alespoň si prohlédnout naši stoletou
oslavenkyni - radnici?
„Přímo v radnici byla umístěna
naše šatna, takže jsme si ji prohlédli dosti detailně (úsměv). Je to
vážně moc hezká stavba, takový
se už dneska nestavěj. Máme Prostějov moc rádi, náš Franta (klávesák) na střední hodně recitoval
a několikrát navštívil Wolkerův Prostějov, jednou ho dokonce i vyhrál,

asi v roce 2008. Tenhle festival je
vůbec moc fajn, některé z nás mrzí,
že ho teď většinou kvůli koncertům
nemůžeme navštěvovat. Prostějov je
zároveň jediným místem na světě,
kde členové Mandrage platili pokutu
za močení na veřejnosti“ (smích).
Doufám, že kvůli tomu na
Prostějov nezanevřete....
„To myslím nehrozí“ (smích).
Dáváte přednost vystoupení
pod širým nebem nebo v zaplněných koncertních halách?
„Jak kdo a jak kdy. Obojí je samo
sebou moc fajn, většinou máme
radši to, kde zrovna nehrajeme. Na

Řádili jako o život. Velký úspěch se snesl na skupinu Mandrage bezprostředně poté, co vystoupili před prostějovskou
radnicí v rámci oslav jejího stoletého založení.
Foto: Lenka Sedláčková
festivalech se nám stýská po zaplněnejch
klubech, kde neprší a máme svoje světla,
na turné zas postrádáme sluníčko a zaplněný festivalový louky, kde máme možnost potkat spoustu kamarádů...“
Co bylo dle vás tím zlomovým momentem, který vás
katapultoval mezi nejpopulárnější
české hudební skupiny současnosti?

„Rok 2006 a podepsání smlouvy
s Universal Music, v roce 2008 úspěch
písně Hledá se žena a 2010 boom
Šroubomatic.“
Spousta zpěváků si stěžuje, že
se jejich písně v rádiích nehrají,
což rozhodně není váš případ, protože
vaše písničky dostávají v rádiích pravidelně prostor. Jak si to vysvětlujete?

„Rozhodně ne. Vždyť už se na to ani
nikdo nedívá, finále X faktoru mělo
nejnižší sledovanost ze všech kanálů,
včetně ČT24! Chcete-li být profesionální
muzikant, stejně musíte do zkušebny
s kytarama a makat tam. “
Členové skupiny Mandrage o tom, jestli by
využili možnosti účastnit se talentové soutěže

INZERCE

„Je v tom spousta různejch faktorů, který se člověk snaží nějak vychytat a alespoň trošku trefit současnej trend. Dost
nám pomáhá, že naše texty jsou psaný
v češtině a jsou tím pádem celkem zapamatovatelný a zpěvný. Taky nám dost
pomáhá právě náš vydavatel Universal,
jehož zaměstnanci přesně ví kdy, kam
jít, komu zavolat, komu co pustit. No
a samozřejmě že dost pomáhá, že už
nejsme úplně bezejmenná kapela, že
naše předchozí písničky měly úspěch.
Rádia k nám teď přistupují s nějakou
větší důvěrou a ochotou, zdá se nám.“
Sledovali jste televizní talentové show? Myslíte si, že se do
showbyznysu lze dostat tímto způsobem a udržet se v přízni publika?
„Těmhle show úplně neholdujeme a posledních pár let jsme se o ně nezajímali
ani okrajově. Naše kamarádka se teď stala finalistkou X faktoru, tak jí nechceme
moc brát iluze nebo tak něco, ale bereme
talentové soutěže jako strašlivou cestu
do propasti zklamání. Možná, že vede
někam před brány showbyznysu, na servery tipu super.cz, rozhodně ale nesouvisí
s hudbou. Jitce Moulisový a její kapele ale
přesto přejeme mnoho zdaru.“
INZERCE

Využili byste vy sami možnosti účastnit se některé z talentových soutěží, kdybyste s kariérou začínali v současnosti?
„Rozhodně ne. Vždyť už se na to ani
nikdo nedívá, finále X faktoru mělo
nejnižší sledovanost ze všech kanálů,
včetně ČT24! Pokud umíte zpívat,
tohle vám nepomůže, chcete-li bejt
profesionální muzikant, stejně budete
muset do zkušebny s kytarama a makat
tam. Talentová soutěž je jenom takový
placebo pro lidi, který moc nechtěj dělat muziku, ale potřebujou bejt slavný.
Čtvrt roku se pak objevujou v nejmíň
sledovanym pořadu v Čechách a maj
pocit radosti z kamer. Obáváme se ale,
že tenhle pocit velmi rychle vyšumí
v konfrontaci s realitou.“
Co byste poradili mladým začínajícím kapelám, které by
chtěly kráčet ve vašich stopách?
„Nemyslíme, že bychom hráli tak dlouho a tak dobře, abychom mohli někomu
něco radit. Snad jen ať to nevzdávaj,
zkoušej a zkoušej, ono to třeba vyjde“
(úsměv).
Na koncert které kapely (české/zahraniční) byste určitě
vyrazili?
„My v kapele všichni posloucháme
tak strašně odlišnou muziku, že se
nám na tuhle otázku vždycky těžko
odpovídá, ale tak namátkou jsme naposled navštívili třeba koncerty Justina Timberlakea, Chromeo, Nine Inch
Nails, Chrise Davea... V český muzice se všichni tak nějak shodneme na
Lence Dusilový, Sunshine, nebo nedávno Andělem oceněných Bratrech
Orffech.“

Čím myslíte, že jste si vysloužili tak silnou fanouškovskou
základnu?
„Kapela Mandrage objíždí republiku už
čtrnáct let, lidi si nás pamatujou. Předskakovali jsme snad úplně všem, od
Pehy až po Harlej, přes kapely Divokej
Bill a Wanastovky. Samozřejmě nám
hodně pomáhají i vysoký rotace v rádiích, samo o sobě tohle ale nestačí. Za
lidma je třeba jezdit, oni pak třeba jednou
pojedou za tebou, že ano“ (úsměv).
Vaše poslední album vyšlo
loni na podzim. Když se
ohlédnete za svojí dosavadní tvorbou. Pozorujete v ní nějaký vývoj?
„Mandrage určitě prošla poměrně velkým vývojem. První deska je takovej
legrační teenpunk, druhá deska je zas
čistě popová, třetí je takovej electro-rock,
ta poslední je taková jaká je. Všechny ty
alba se od sebe navzájem dost liší, takže
vývoj patrný jistě je, což ostatně ocenili i
kritici po vydání desky Siluety.“
Bezpočet kapel se věnuje
i charitativním akcím a projektům. Spolupracujete i vy s některou z charitativních organizací?
„No jistě, i když se většinou jedná spíše
o krátkodobé projekty. Dlouhodobě spolupracujeme například s Kapkou naděje, která se stará o děti s leukémií nebo
s organizací Art for Life, která se zabývá
prevencí HIV. Je nám ctí, že v letošním
roce jsme se stali patrony projektu „Chci
pomoci“ Linky bezpečí.“
Působením v populární kapele si patrně plníte své sny.
Existuje ještě nějaká meta, které
byste chtěli dosáhnout? Co byste
považovali za vrchol kariéry?
„Byli bychom moc rádi, kdybychom
jako kapela vydrželi co nejdýl spolu
a podařilo se nám udržet úroveň naší
produkce alespoň tam kde je. Pokud pojedeme vyprodaný turné i za deset, dvacet
let, budeme opravdu šťastní. Na vrcholu
kariéry budeme, pokud jednou natočíme
nějakou opravdu výbornou desku, kterou
budou poslouchat i naši vnukové.“
V závěru bych vás ráda poprosila o vzkaz pro čtenáře
Prostějovského Večerníku a vaše
zdejší fanoušky...
„Velevážení prostějovští fanoušci a čtenáři Prostějovského Večerníku, moc
Vám děkujeme za super koncert, byli
jste moc fajn, hrálo se nám skvěle. Těšíme se, až za Váma pojedeme příště,
ale protože to bude zas až kdovíkdy,
radši bychom, na Vašem místě, na nás
zašli na některej z letních festivalů, na
kterým se objevíme. Díky a nepijte na
třešně“ (smích)!

kdo je

mandrage

Česká pop-rocková
k áh
hudební
d b í skupina
k i původem
ů d z Plzně
vděčí za svůj vznik patrně otcům členů Mandrage – Víta
Starého (zpěv, kytara) a Matyáše Vordy (bicí). K dvojici se postupně přidávají Josef Bolan (zpěv, kytara),
Michal Faitl (baskytara) a František Bořík (klávesy), aby pak v roce 2004 vznikla
populární kapela Mandrage, která ve stejném složení působí i v současnosti a dle zájmu
ffanoušků se dá předpokládat,
p p
že jještě dlouho působit
p
bude. Hityy jjako Františkovyy lázně,
Šrouby a matice, Hledá se žena a Tanči, dokud můžeš nejenže boří hudební hitparády,
pravidelně se umisťují na nejvyšších příčkách hudebních anket a těší se obrovské přízni
pposluchačů, uznání se jim
j dostalo i od kritiků a Mandrage
g se tak stala držitelem hned
několika prestižních hudebních ocenění. Píseň Šrouby a matice se v roce 2012 stala
dokonce nejhranější skladbou v tuzemských rádiích. Kapela má na svém kontě pět alb,
z nichž poslední Siluety spatřilo světlo světa na podzim minulého roku.
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26

rozhovor
Z ROZSTÁNÍ AŽ DO PLZNĚ

Exkluzivní rozhovor
se záložníkem
TOMÁŠEM HOŘAVOU
čtěte
na straně

TRHÁK TÝDNE

FOTBALISTÉ MOSTKOVIC
SE VRACEJÍ DO I.A TŘÍDY!
Olomouc, Prostějov/jim

32

Wimbledonská SENZACE

jménem SMITKOVÁ!

PÁTEČNÍ LOSOVACÍ AKTIV KRAJSKÝCH FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ PŘINESL I JEDNU NEČEKANOU RADOST PROSTĚJOVSKÉMU REGIONU. UŽ DŘÍVE BYLO JASNO O TOM, ŽE KLENOVICE POSTUPUJÍ DO KRAJSKÉHO PŘEBORU, LIPOVÁ DO
I.A TŘÍDY A JESENEC, PROTIVANOV I OTINOVES DO I.B TŘÍDY, NOVĚ SE ALE NA
TENTO SEZNAM DOSTALI I FOTBALISTÉ MOSTKOVIC. TI SICE PŮVODNĚ SKONČILI
NA NEPOSTUPOVÉM DRUHÉM MÍSTĚ „A“ SKUPINY I.B TŘÍDY, DÍKY ODMÍTNUTÍ
TÝMŮ NAD SEBOU I SLOUČENÍ HRANIC „B“ S ÚSTÍM SE ALE PO ČTYŘECH LETECH
VRACEJÍ ZPĚT DO I.A TŘÍDY. ZADARMO TO ALE NEBYLO, POKLADNU TJ SOKOL TO
PŘIJDE COMEBACK NA DVACET TISÍC KORUN...
Foto: Jiří Možný

BEDIHOŠŤ CUP 2014:
Prostějov/pk - Tomu se říká
pořádná jízda. Devatenáctiletý talent prostějovského TK
Agrofert Tereza Smitková
prožívá životní turnaj. A rovnou ve Wimbledonu.
Nejenže se vůbec poprvé v životě probojovala z kvalifikace
do hlavní soutěže grandslamového podniku, ale v jeho
pavouku si již poradila se třemi
soupeřkami! Ihned se tak vytvořila své maximum v podobě startu v osmifinále, v němž
se již dnes po poledni utká
s oddílovou kolegyní Lucií Šafářovou. Také tato hráčka má
v Londýně vynikající formu,
když si poradila mimo jiné se
světovou desítkou Dominikou

nezklamal!

Cibulkovou ze Slovenska. Třetí
Prostějovankou do osmifinálové party celkem čtyř Češek
(vedle Barbory Záhlavové-Strýcové) je Petra Kvitová.
Šestá hráčka světa prokazuje
nezměrnou odolnost otáčet
zápasy a po výhře nad Venus
Williamsovou se dnes utká
o čtvrtfinále s Číňankou Pengovou. Jestliže vše dobře dopadne, může se ve Wimbledonu
zrodit prostějovské semifinále!
O něco méně se vedlo mužům,
duo Berdych - Veselý vypadlo
shodně ve třetím dějství. Zatímco v případě mladého hráče je
tento výsledek úspěchem, zkušenější světová šestka papírová
předpoklady nenaplnila.

SOBOTA 5. 7.
NEDĚLE 6. 7.

od 9:00
od 9:00

18. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE

Fotbalový areál v Krumsíně

SOBOTA 5. 7.

Zpestření turnaje. Jedním ze čtrnácti přihlášených účastníků Bedihošť Cupu 2014 byl i tým
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který pro tuto akci doplnili hostující posily Ivona Štěpánková, Petr
Štěpánek, Tomáš Menšík a Martin Popelka. Devítka hráčů společně s kouče Josefem Popelkou se
mohla spolehnout i na sličnou podporu z hlediště, kterou obstaralo dívčí osazení redakce. I díky tomu
bojovně naladěný tým bojoval až do poslední minuty posledního zápasu o umístění v elitní šestce, po
smůle v koncovce se však „Večerníci“ museli spokojit s konečnou devátou příčkou. Letos tedy ještě měl
FC Anděl „A“ navrch a došel si pro již třetí triumf v řadě, za rok se ale třeba dočká pokoření od tohoto
kolektivu v červeno-černé kombinaci.

reportáž a výsledkový servis z jednodenního klání
najdete na straně 21 dnešního vydání

Slavkov u Brna, Prostějov/
jim – Velice úspěšně dopadl společný republikový
šampionát České republiky
a Slovenska pro cyklisty SKC
TUFO Prostějov. Luděk Helis sice neobhájil zlatou medaili z loňského roku, zpět na
Hanou se ale prostějovská sestava vracela hned se dvěma
cennými kovy i dalšími umístěními v elitní desítce.
Již úvodní den celkově čtyřdenního zápolení přinesl stáji šéfované Petrem Šrámkem velkou
radost. V časovce juniorek na
dvacet kilometrů sice Veronika
Pečonková ztratila jednatřicet
sekund na Nikolu Noskovou

z Jablonce a velice těsně, o pouhé dvě sekundy zaostala i za
její kolegyní Nikolou Bajgerovou, v cíli se ale mohla radovat
z bronzového úspěchu.
Závod s hromadným startem
měřící devadesát šest kilometrů sice studentce prostějovského Gymnázia Jiřího Wolkera
až tolik nevyšel a na vítězku
ztratila téměř dvanáct minut,
i tak z toho ale bylo solidní
šesté místo. Zlato brala opět
Nikola Nosková, jež tak napodobila rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, která mezi
ženami taktéž ovládla oba závody.
(Dokončení na straně 28)

Další odchod z fotbalového eskáčka“MAZOUCH má namířeno DO RAKOUSKA!

KRUMSÍNSKÝ
HANÁ CUP 2014
malá kopaná

ní chvíli i přes ústní dohodu
s Orly přednost nabídce týmu
CS Energia Rovinari a v kariéře tak bude pokračovat v rumunské nejvyšší soutěži.
Co na to říká předseda klubu
Ivan Pospíšil? A jak budou
basketbalisté nelehkou situaci řešit? Dočtete se na straně
28 dnešního vydání!

ze šampionátu DVĚ MEDAILE
Foto: Michal Štěpánek

malá kopaná

Dal přednost rumunské lize...

Prostějov/lv - Na zkušenou
posilu v podobě Michala Křemena se zbytečně těšili basketbalisté Prostějova. Ostřílené
křídlo se mělo po dvou letech
na Kypru vrátit do Mattoni
NBL právě jako hráč Ariete.
Během několika okamžiků
ale jednání obou stran ztroskotalo. Křemen dal v posled-

Cyklisté SKC TUFO dovezli

více čtěte na straně 28

www.vecernikpv.cz
.cz

ŠOK! Křemen Orly neposílí

od 9:00

1. ROČNÍK TURNAJE PRO HRÁČE NAD 35 LET

VETERÁN CUP
VÍCOV OPEN 2014
Fotbalový areál ve Vícově

Prostějov/tok - Jak už Večerník předeslal v minulém vydání, vedení 1. SK Prostějov
umožnilo Tomáši Machálkovi
zkusit štěstí ve vyšší soutěži.
Neuplynulo moc času a Machálek už je na testech u nováčka FNL, loni ještě rivala
„eskáčka“ SFC Opava!
„Jak už to tak bývá, vše se seběhlo hodně rychle,“ svěřil se exkluzivně Večerníku Machálek.
„V pondělí mi volal opavský generální manažer pan Grussmann,
jestli jsem schopen být v úterý
od devíti hodin na začátku letní

přípravy. Takže v úterý ráno jsem
už byl v Opavě,“ popsal rychlý
vývoj situace kmenový hráč prvoligového Jablonce.
Ještě se nestačil ani pořádně zorientovat v šatně a už ve středu
nastoupil k prvnímu přípravnému utkání proti exligovému
Znojmu! V záloze, kam s ním
trenér Baránek počítá, odehrál
první poločas, v němž působil
logicky trochu nervózním dojmem, navíc se se spoluhráči
teprve sehrává. Další příležitost
ke zviditelnění v novém dresu
měl uplynulou sobotu proti Sig-

mě v nedalekých Slatinicích. Za
opavský klub odehrál opět první půli na pravém kraji záložní
řady, ale gólově se neprosadil.
Naopak musel skousnout tři
góly v podání exprvoligové Olomouce, která nakonec vyhrála
5:0. „V nadcházejícím týdnu
máme soustředění v Jakubčovicích kousek od Opavy a po něm
se bude rozhodovat, jestli tady
zůstanu,“ prozradil Machálek
s tím, že tedy bude muset opavské vedení přesvědčit o svých
schopnostech během pouhých
dvou týdnů.

Dalším hráčem, který velmi
mi
pravděpodobně opustí kabinu 1.SK Prostějov, je
zkušený záložník a místní
odchovanec Tomáš Mazouch. „Jsem na devětadevadesát procent rozhodnutý
odejít. Abych zůstal, to by
y
musel přijít od Prostějova nový
ý
impuls...,“ naznačuje finanční aspekty pro své rozhodnutí
v uplynulém ročníku zastupující
kapitán mužstva. „O novém působišti ještě nejsem rozhodnutý,
nabízí se několik variant, jednou
z nich je i Rakousko,“ potvrdil

uší
lek zko
á
h
c
a
M
Opavě
štěstí v
spekulace nesoucí se prostějovskými fotbalovými kuloáry
Mazouch.
O náhradách za odcházející
hráče, ale i rozlosování nového
ročníku MSFL a Poháru České pošty si můžete přečíst na
straně 27 dnešního vydání.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ
KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

?

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také poslední číslo měsíce
června vám v rámci zaběhnutého projektu „PV Večerník JEŠTĚ VĚTŠÍ“ nabízí veskrze
populární klání, které najdete
jedině a právě na stránkách
nejčtenějšího regionálního periodika. 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 atraktivní cenu, kterou je už poněkolikáté poukázka od firmy BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!

Správná odpověď z č. 25: na snímku byl dům z ulice Riegrova č. 24 v Prostějově.
Vylosovanou výherkyní, která získává POUKAZ od firmy
OBČERSTVENÍ NA SPLÁVKU v hodnotě 400 Kč., se stala
Pavla Blahunková, Čelechovice na Hané.
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 3. ČERVENCE, 12.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v PONDĚLÍ 7. ČERVENCE. Nyní
je možno získat v soutěži LOŽNÍ SOUPRAVU od firmy
PROFITEX.

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

DVAADVACÁTÝ ROČNÍK
FESTIVALU PRO ŽIDOVSKOU
ČTVRT - …….. 2014 SE BLÍŽÍ

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

TIP
k obrazovce

TŘI
VETERÁNI
POHÁDKA ČR
(1983)

PÁTEK 4. 7. 2014

20:00 HODIN
CIHLÁŘ, ČEPELE, ČRTA, DLAŽKA, FAUL, HLAS, KMEN,
KNOT, LAŠK, LOVCI, MACARÁT, MEKY, NAHLAS, OPÉCI,
OPĚT, POUČIT, PRAK, PRES, PUDR, SAKÉ, SHUK, TUŘI,
ÚČET, UHER, ÚSKOK, UZDA, VZOR, ŽULA

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 3. ČERVENCE 2014, 12.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo „KRÁLŮ“. Vylosovanou výherkyní se stala Kamila ČERNÁ, ul.
8. května 255, Kostelec na Hané, která se může těšit na čtyři
vstupenky v celkové hodnotě 400 Kč na folklórní tradici JÍZDA
KRÁLŮ. Atraktivní cenu, která je připravena přímo v redakci
Večerníku, věnoval partner soutěže, jímž v minulém dějství byl
Hanácký národopisný soubor Olešnica Doloplazy.
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, když se něco děje...
Partnerem dnešního kola je totiž UNIJAZZ - sdružení
pro podporu kulturních aktivit, které nabízí DVĚ PERMANENTNÍ VSTUPENKY V CELKOVÉ HODNOTĚ
400 Kč NA DVAADVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU PRO
ŽIDOVSKOU ČTVRŤ - BOSKOVICE 2014, jenž se koná
od 10. do 13. července 2014.
Jméno šťastného výherce či výherkyně zveřejníme i v příštím vydání PV Večerníku, které vyjde V PONDĚLÍ 7. ČERVENCE 2014.
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Režie: Oldřich Lipský
Hrají: R. Hrušínský, P. Čepek,
J. Somr, V. Skalská, J. Satinský, Z. Svěrák, M. Kopecký,
L. Lipský
Tři vysloužilí vojáci: dělostřelec Pankrác, dragoun Bimbác
a vojenský kuchař Servác jsou
po propuštění z armády bez peněz a toulají se světem. Od dobrosrdečných skřítků dostanou
kouzelné dary: harfičku, která
„vyrábí“ vojáky, sluhy apod., cylindr, který vykouzlí, na co si člověk vzpomene a ... Tři veteráni
přemýšlejí, jak s dary co nejlépe
naložit a nakonec se vypraví do
království Monte Albo, kde se
Bimbác zamiluje do princezny
Bosany. Bosana je nejen krásná,
ale navíc proradná a postupně
vojáky o všechny dary připraví

V minulém, celkovém součtu již stošestašedesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná o Marii Rottrovou. Legendu české hudební scény a ostravskou rodačku, které se přezdívá
„Lady soul“ a nedávno se
objevila v rámci oslav „Stoleté
dámy“ i v Prostějově, poznala
opět slušná porce našich
čtenářů...
Z 476 správných odpovědí,
jenž jsme zařadili do osudí,
se usmálo štěstí na výherce,
kterým se stal Václav
ANTL, Šárka 22, Prostějov.
Prostřednictvím Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu
v podobě DVOU PŮLMETROVÝCH ŠPIZZA PIZZ,
které si poskládáte sami
z těch nejrůznějších kousků!
Cenu v HODNOTĚ 430 Kč
věnovalo OBČERSTVENÍ
ŠPIZZA.
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do sportovních vod
a graficky mírně poupravili
talentovanou prostějovskou dívku, která si senzačně vydobyla
právo startu v jednom z největších
chrámů světového sportu...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze stosedmašedesátého kola čekáme v redakci znovu DO ČTVRTKU
3. ČERVENCE 2014, 12.00
hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042 či
pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu
od občerstvení BRUTUS,
zveřejníme v příštím čísle,
které vychází tradičně
v PONDĚLÍ 7. ČERVENCE
2014.
Hodně štěstí při bádání!

VYHRAJTE DOBROU KÁVU...

I poslední červnové vydání 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 3. ČERVENCE 2014, 12.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 7 - 1 - 9 - 3, načež v pořadí
celé historie tohoto klání se už celkově stopětapadesátou výherkyní
v řadě stala Zdeňka DVORSKÁ, Krumsín 64. 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 7. ČERVENCE 2014.
Nezbývá tedy, než abyste se opět vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

a nechá je vyhnat. Zatímco se
s králem radují, co všechno budou moci s kouzelnými věcmi
podnikat, vojákům ještě dlouho
trvá než pochopí, co je pro ně
na světě opravdu nejdůležitější. Pak se znovu objeví skřítci
a zavedou veterány ke stromům
s kouzelným ovocem. Po něm
naroste Bosaně dlouhatánský
nos, který dokonce překročí hranice království. Pomoci jí může
jen ovoce z druhého stromu...

VÍCE NEJEN O TÉTO ČESKÉ POHÁDCE
NAJDETE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Správné řešení z čísla 25: MÁME ELEKTRICKÉ A RUČNÍ NÁŘADÍ. Vylosovaným výhercem je Jaroslav Lukáš, Waitova 11, Prostějov.
POUKAZ na odběr zboží ŽELEZÁŘSTVÍ U VĚŽIČEK v hodnotě 400 Kč si vyzvedněte v redakci Večerníku. Dnešní tajenku zašlete nebo
zatelefonujte do čtvrtku 3. července 2014, 12.00 hodin.
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REALITY
POHODA

Kvalitní
služby
od roku
1992

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

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Bedihošť, okr. Prostějov. Zachovalá prvorepubliková vila 5+1
(lze i dvougenerační) se zimní zahradou, podsklepená s garáží.
Zast. plocha 599 m2, zahrada 1095 m2. Cena: Kč 2.490.000,-

BYTY – PRODEJ:

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

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

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

Labutice, okr. Prostějov. Zrekonstruovaná chalupa
na Drahanské vrchovině, 3+1 (180 m2), garáž. Zast. plocha
Cena: Kč 2.690.000,282 m2, zahrada 1043 m2.

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

2+kk, Pv, Jezdecká ul.
3+kk + terasa, 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,-

RD Kostelec na Hané, 6+kk, NOVOSTAVBA!
3.800.000,-Kč

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

GARÁŽ – PRODEJ:

BYTY – PRONÁJEM:

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

Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (2.800)
Kč 5.000,-/měsíc + inkaso (4.000)
Kč 8.500,-/měsíc + inkaso (2.500)
Kč 8.900,-/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

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 m

2

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

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

- pohodové vyřízení realitních služeb

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

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

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

REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v Proměsta. 777 602 873
stějově v osob. vl., platba hotově.
RK nevolat. Tel.: 720 204 000
REALITNÍ KANCELÁŘ
VNB REALITY
Hlaváčkovonám.1(ATRIUM),Prostějov
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně NABÍZÍ:
* BYT 2+kk, V.Ambrose 1.090.000 Kč
* BYT 3+1, A.Slavíčka 1.390.000 Kč
* RD 4+1, Česká
2.740.000 Kč
* RD 6+1, Držovice
3.600.000 Kč
* CHATA - Stražisko
690.000 Kč
* RD 2+1, Bohuslavice
440.000 Kč Pronájem 1+kk, E. Beneše, Pv.
* RD 3+1, Doloplazy
540.000 Kč Cena 4.600 Kč + energie. Tel.:
* RD 6+1, Určice
950.000 Kč 602 519 098
* Pozemek - Kostelec n/H 170.000 Kč
* Pozemek - Vrahovice 1.100.000 Kč Pronajmu garáž v PV na MočidýlIng. Marie Vymazalová, 774 421 818 kách, 500 Kč/měs. 603 537 928
aktuálně NABÍZÍ:
* RD 3+1, Přemyslovice 560.000 Kč Prodám st. pozemek 951m2 v Plum* RD po rekon. Konice 1.500.000 Kč lově. Výhled na plumlovskou přehra* RD Lešany po rekonstr. 1.590.000 Kč du. Cena dohodou. RK nevolat. Tel.:
* RD Cholina
1.660.000 Kč 774 983 849
* RD Čelechovice n/H 1.880.000 Kč
* RD Kralice na Hané 2.350.000 Kč Prodám byt 3+1, cihlový, na ul.
V RK Tylova. Cena 1 250 000 Kč. Tel.:
* RD Křelov novostavba
* ZAHRADA Držovice 170.000 Kč 602 572 336
* Pozemek – Pten. Dvorek 170.000 Kč
* Pronájem 1+1,PV 6.500 Kč vč.ink Pronajmu garáž za Lidickou ul. Tel.:
Uvedené ceny jsou včetně provize RK 723 417 934
Pro naše klienty HLEDÁME:
Prodám garáž u rybníka. Tel.:
* BYT 2+1 do 900.000 Kč
774 664 966
- OKAMŽITÁ PLATBA !
* Rodinné domy v PV a okolí
Hledáme ke koupi RD nebo byt
* Chaty a zahrady Plumlov, Seč
v PV a okolí. Nabídněte. Tel.:
* Pozemky Prostějov-Západ, Smržice
Více na: WWW.VNB-REALITY.CZ 605 011 310 i SMS

Pronajmu byt 2+1 v Pv, Dolní ul. Prodám byt 2+1, Kostelecká ul.
v Pv, 4. patro, původní jádro, 55 m2.
více na tel.: 739 335 076
Cena 790 000 Kč. Tel.: 737 366 300
Pronajmu garáž v PV, Fanderlíkova,
STING uzavřený investiční fond,
s. Hloučela. T:602 775 607
a.s. nakupuje nemovitosti v okrese
Koupíme byt 2+1 v okolí nemocnice Prostějov. Koupíme vaši nemovitost
za nejvyšší možnou cenu. Peníze do
i Sídl.Svobody. 774 101 818
2 dnů od podpisu kupní smlouvy.
Koupíme pěkný byt 3+1. Tel.: Exekuce, zástavy ani dražba nejsou
překážkou. Využijte naši nabídky
774 858 723
a realizujte svůj prodej pod dozorem
Pronajmu byt 3+1 po rekonstrukci, České národní banky. Kontakt: Irena
prostorný, poblíž centra, 9 000 Kč Černá, irena.cerna@rksting.cz , tel.:
+ ink.Kauce nutná. Bez psa. Tel.: 606 662 813
603 503 366
Hledáme ke koupi novostavbu RD
Koupíme chatu v okolí Plumlov.pře- se zahradou. Tel.: 774 421 818
hrady. Tel.: 774 421 818
Koupíme byt 1+1 a 2+1, platba
Prodám byt 3+1 v OV na ul. Palac- v hotovosti. 774 409 430
kého v Pv. Byt je ve stavu k nastěhování, umístěný v 1.NP, podlaho- Pronajmu byt 2+kk ve středu města.
vá plocha 62,54m2, včetně sklepní RK nevolat. Tel.: 724 913 390
kóje. V případě zájmu volejte v době
od 8 do 16 hodin denně mimo víken- Pronajmu byt 2+1 na ul Švýcarská
v PV tel 776 632 836. Volat po 4 hod.
dy na č. 582 349 506

Koupím zahradu v okolí PV. Nejlépe
přímo od majitele. RK nevolat! Cenu
respektuji. Tel.: 734 481 013

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
Kč + energie. 721 884 000

Pronajmu krásnou novou prodejnu
200 m2 na Újezdě za 15.000 Kč/měsíc, výloha, sociálky, plyn - samostatně.Tel.: 602 553 222
Prodám RD 3+1, zahrada, vl. studna,
obec Krumsín. Nutno vidět. Cena dohodou. T.: 736 732 961

Pronajmu dlouhodobě garáž na ul.
Moravská za Sandrou, 18 m2, elektřina. Tel.: 734 751 741
Hledáme větší byt 3+1, po rekonstrukci, 774 409 430
Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Prostějově v OV nebo i družstevní. Nabídněte, RK nevolejte. Tel.: 732 755 910

Prodám byt 2+1 s garáží v Držovicích. Tel.: 731 752 434

Pronájem pěkných obchodních
prostor, 40m2 a 80 m2, se zázeLabutice RD 5+2, dvougenerační mím. 774409430
Pronajmu velký 2+1, 3+1 v centru s garáží a velkou zahradou. Celková
výměra 1 464 m2. Cena: 1 290 000 Pronajmu parkovací místo, garáPV, 723 565 897
žový dvůr, Svatoplukova 56. Tel.:
Kč. Tel.: 602 519 098
777 01 03 23
Pronajmu garáž PV- Krasická ul.,
dlouhodobě. Tel.: 739 322 781
Koupím rodinný dům v Prostějově a okolí. Může být i k opravám, Prodám byt v OV 2+1, 60m2, DolPronajmu garáž za Mechanikou. ale obyvatelný. RK nevolejte. Tel.: ní ulice-věžák. RK nevolat! Tel.:
605 859 021
Tel.: 737 112 123
732 388 718

UZÁVĚRKA
pro nabídku

realitních
kanceláří
pro následující
číslo je

ve čtvrtek

3. 7. 2014
do 12.00 HODIN

Řádková, sloupcová inzerce a vzpomínky

SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ

FINANCE

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do HPP pracovnici úklidu.
Pracovní úvazek 5 hodin, pracoviště Prostějov. Invalidní důchod
podmínkou. Nástup možný ihned.
Informace na tel. čísle: 602 786 692

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
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VZPOMÍNÁME

Peníze pro všechny ihned při podpisu!
Zvýhodněné podmínky, žádné poplatky. Volejte: 775 021 212

Už nikdy nezavoláš,
nepohladíš, nepomůžeš,
neporadíš.

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367.

Do autoservisu v PV přijmeme au- Osobní bankrot – oddlužení.
tomechanika s praxí. Nástup možný Máme mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma.OPTIM
ihned info. Na tel.č. 777 870 729
CREDIT s.r.o. Volejte777 551 492
MAČKALSTAV S.R.O.
Přijmu brigádníky na provoz pláže
provádíme stavební práce, obklady a občerstvení U Lázničků. 777 571 219 Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE
a dlažby, rekonstrukce, zateplení bua poskytneme vám jednu půjčdov a RD. 774 655 459, 608 538 035 Přijmu DJ´s na pláž U Lázničků ku. Pracujeme pro více věřitelů.
www.mackalstav.cz
– na plumlovské přehradě na se- Volejte: 777 551 492
zonu 2014. 777 571 219
Opravy a úpravy oděvů
Nabízím hotovostní půjčky 5 – 50
Obuvi a batohů
Hledáme brigádníka z PV pro fo- tis. Vyřízení do 24 hodin. Pouze
Opravy deštníků
cení produktových fotografií. Zku- seriózní jednání. Tel.: 777 467 046
Vedle knihkupectví u radnice
šenosti s focením produktů vítány.
608 331 141
Máme zájem o dlouhodobou spo- Mála půjčka 10 000 až 80 000 Kč.
Provádíme také opravy plavek,
lupráci. Nabídky zasílejte na email Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 777 551
spodního prádla a zcelování
info@hokejfloryk.cz
492
Čištění hrobů z terasa, přebrou- Firma na šití kožené konfekce v Pv
šení přímo na místě. Tel.: hledá švadleny – i brigádně, pracov721 817 009
níci na ruční vyšívání – dobré platové podmínky. Kontakt: 603 83 45 29
Provádíme kompletní rekonstrukce
bytových jader od A do Z, poklad Česká pošta,s.p. DEPO Prostějov
kamínkových podlah. Tel.: 774 06 70 hledá pracovníky na pozici listovního doručovatele v letních mě22 53
sících, forma DPČ, po zapracování
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
možnost HPP. Podmínka - ŘP sk. B.
721 344 771. Práce strojem UNC,
Informace na tel.č.: 731 132 398
výkopové, terénní práce.
Bc. Petra Sosíková, p. Petra Voglová.
Rekonstrukce koupelen, instalatérské práce. Tel.: 605 459 652
Stolařství Filouš. Tel.: 605 905 087.
Vyrábíme kuchyně, vestavěné skříně, posuvné dveře, schody, nábytek
ze dřeva, opravy starožit. nábytku.
Kompletní pokládka zámkové
dlažby, s materiálem i bez, skvělé ceny, vysoká kvalita, nacenění
zdarma. Tel.: 723 522 369
Zednické práce a zateplování budov.
Tel.: 733 302 541
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Hotovostní půjčka do 10 tisíc
z vlastního kapitálu. Stačí pouze
OP. Tel.: 773 996 600
PŮJČKA bez poplatků: 734 601 906

PRÁCI HLEDÁ
KOUPÍM

Provádíme dokonalé strojové čištění čal. sedacích souprav a koberců. M. Revay tel.: 604 439 302, Galerie umění Prostějov (bývalá G.
Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
582 382 325 www.revay.cz
veškeré obrazy a starožitnosti. NeproStřechy Klimeš provádí tesařské, dávejte překupníkům, ale odborníklempířské, pokrývačské práce. Vý- kům za nejvyšší ceny. Školní 49, tel.:
roba pergol. Tel.: 602 756 428
608 805 775, Jindřich Skácel.
Pěstitelská pálenice, Kostelec na
Hané, Rynk 120 oznamuje zákazníkům zahájení sezony a příjem objednávek od 9.7.2014 každou středu
od 15 do 18 hod v sobotu od 8 do 12.
Tel.: 582 373 358

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
Stříhání a úprava psů. Prostějov. a platba hotově. Tel.: 773 113 303
Tel.: 606 166 853
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 starý nábytek, staré pohlednice do roku 1948, bytové
doplňky, lustry, lampy, hodiny aj.
i silně poškozené. I půdní veteš.
Platí stále. Tel.: 602 953 842

OZNÁMENÍ
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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

Dne 4. července 2014
si připomeneme 1. výročí
nečekaného úmrtí
pana
Vratislava KOŘÍNKA.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka a dcery.

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

smysl a zůstává navždy
zapsán v našich srdcích.

Dne 29. června 2014
by oslavila 65. narozeniny
a 23. července 2014
uplynou 4 roky od chvíle,
kdy nás opustila
paní Eva BASÁROVÁ
z Prostějova.
vzpomínku
p
děkují
j maminka

Dne 5. července 2014
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
co nás opustili
Emanuel MÁLEK
z Plumlova

Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
778 018 269

RŮZNÉ

Kdo měl rád, vzpomene.
Kdo miloval, nezapomene.
s láskou vzpomínat.

Komu je líto vyhodit staré knihy,
zdarma vám je odvezeme. Pěkné knihy vykoupíme za symbolickou cenu.
Tel.: 731 412 028

a Emílie VŠETIČKOVÁ
Á
z Vícova.
Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

PRODÁM
Prodej palivového dříví. Tvrdé, měkké. Doprava zajištěna. Prostějov, Olomouc, Přerov. Tel.: 734 481 013
Prodám novou 6kotcovou králikárnu.
Volat po 19 hod. Tel.: 723 408 151

Prodám zahradní bazén, kulatý průměr 3m, výška 80cm, s čističkou.
Použitý 1 sezonu. Cena 1 500 Kč.
Tel.: 731 412 028

SEZNÁMENÍ

Očím jsi odešla,
v srdcích jsi zůstala…

Dnes tj. 30. června 2014
vzpomínáme 8. smutné
výročí úmrtí
pana Milana LEHNERTA
z Prostějova.
Všem, kteří ho měli rádi
a vzpomenou s námi, děkují
manželka a děti
s rodinami.

AUTO - MOTO

Prodám letní i zimní gumy na Felicii. Letní – hliníkové disky, zimní-celá kola. Cena dohodou. Tel.:
731 412 028
H-club Prostějov přeje
panu Pavlu
PIŇOSOVI
k jeho narozeninám
všechno nejlepší
a děkuje za profesionálně
odvedenou práci.

Dnes, tj. 30. června 2014
by se dožil 85 let
pan Zdenek CHMELAŘ.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Eva
a synové Zdeněk
a Miroslav s rodinami.
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Prodám Manet Korádo pův. cena
30 000 Kč, nyní 15 000 Kč, 100%
stav. Čelechovice na Hané tel.:
733 659 620

GRATULACE

vvzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.
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Prodám Vari tera r.v. 1980, motor po GO, cena 16 000 Kč. Tel.:
733 383 405

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

Dne 27. června 2014
by se dožila 90 let
paní
Žofie SEDLÁČKOVÁ
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Dana
s rodinou.

!PENÍZE PRO KAŽDÉHO!
Rychlá realizace – vyplácení
z vlastních zdrojů od 3 věřitelů.
Konzultace na 739 066 462

Nabízím rychlou hotovostní
půjčku od 5 do 50 tis. Seriozní a
Do provozovny pneuservisu a au- rychlé jednání. 774 119 937
toservisu v PV přijmeme na HPP
prodavače/-ku. Výhodou znalost Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč,
práce v programu Pohoda, zkuše- rychle až do domu, bez poplatku
nosti s vedením kolektivu, komuni- předem. Tel.: 777 965 734. Pracuji
kativnost, loajalita. SŽ zasílejte na pro více věřitelů
adresu info@pneufloryk.cz .
Půjčka až 300 000 Kč pro OSVČ,
Realitní kancelář STING přijme re- rychlé vyřízení. Tel.: 777 965 734.
alitního makléře/-ku pro pobočku Pracuji pro více věřitelů.
Prostějov, informace: Irena Černá
Půjčka až 100 000 Kč, nad
606 662 813
100 000 Kč se zástavou nemovitostí. Tel.: 777 965 734. Pracuji
pro více věřitelů.
Hledám práci z domu. Nabídky prosím volejte na 776 104 477

Dne 1. července 2014
vzpomeneme
1. výročí úmrtí
pana Vladimíra STAŇKA
z Bílovic.
Stále vzpomíná manželka,
syn a dcera s rodinami.

Dnes tj. 30. června 2014
tomu bude 10 roků, co nás
navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek a dědeček

Máte bolavé nohy? Prodejna Ivka,
Plumlovská ul. to vyřeší za vás. Nabízíme stále nové vzory na kostky,
nárty, oteklé kotníky a ostruhy na
patách. Ve zdravotní obuvi máme
i celý sortiment pánská, dámská,
dětská. Jsme tu pro vás. 603 445 601

Dne 4. července 2014
vzpomeneme 15. smutné
výročí úmrtí naší drahé
maminky a babičky
paní Boženy BUKVOVÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují děti a vnoučata.

Chtěla bych touto cestou poděkovat
panu primáři A. GRYGOVI,
všem lékařům, sestrám
a sanitářkám z chirurgie odd. A,
kteří se starali o mého
těžce nemocného manžela
pana Miroslava FIALU
do posledních chvil jeho života.
Zároveň děkujeme za květinové
dary a slova útěchy všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se
s ním přišli rozloučit. Poděkování
patří také pohřební službě A.S.A.
za důstojné rozloučení a pěknou
výzdobu.
Manželka a synové.

Čas mírní bolest,
ale nedá zapomenout.

Dne 28. června 2014
4
Dne 25. června 2014
by se dožil 90 roků
pan Ladislav BUKVA.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují děti a manželka.

z Prostějova.
Kdo jste je znali a měli rádi,
věnujte jim tichou
vzpomínku, s láskou
vzpomíná syn
Jan s rodinou.

UZÁVĚRKA pro další číslo je
v PÁTEK 4. 7. v 10.00 hodin

Malá kopaná
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 30. června 2014
Uplynulá sobota patřila prvnímu ze série turnajů v malé kopané, který se odehrál v Hrubčicích
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ANDĚL OPĚT KRALOVAL BEDIHOŠŤ CUPU. FINÁLE S RELAXEM ROZHODLY PENALTY
Šestý ročník poznamenal menší počet týmů, favorité však nezklamali

Až penaltový rozstřel rozhodl o tom, kdo se stane
vítězem Bedihošť Cupu 2014. Šestý ročník turnaje
v malé kopané svedl v hrubčickém fotbalovém areálu do finále dva papírově nejkvalitnější týmy osudí
FC Anděl „A“ a FC Relax Prostějov, přičemž se
ukázalo, že na sebe narazily opravdu vyrovnané
týmy. Během dvaceti minut standardní hrací doby
žádný gól nepadl a šlo se tak do penalt, v nich se
hlavním hrdinou stal gólman Anděla David Krejčí.
I díky nejlepšímu brankáři celého klání se tak již
počtvrté stěhuje putovní pohár do vitríny FC Anděl
„A“. Relax se musel spokojit s druhou příčku, bronz
pro sebe urval „černý kůň“ turnaje AC Roma. Výběr
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který skončil při
své premiéře devátý.
Hrubčice/jim
Nakonec jen třináct výběrů z
téměř dvaceti přihlášených skutečně dorazilo do Hrubčic a rozdalo
si to o finanční odměny v celkové
hodnotě patnáct tisíc korun i bohaté věcné ceny. Svou účast zrušil
například obhájce čtvrtého místa
Clewer, vládce loňského prvního
dne turnaje Sokol Bedihošť, vše
si rozmyslel i Tým Hokejistů.
Nakonec nepřijel ani již rozlosovaný MačkalStav, takže skupina
„A“ měla nakonec jen šest členů,
skupina „B“ sedm. I proto se vše
stihlo za jediný den, který uzavřela
taneční zábava se skupinou Arest.

Večerník útočil na
lepší polovinu pořadí
Již první výsledky napověděly, jaké asi bude rozložení sil. V
úvodním duelu si na hřišti „A“
poradil Anděl „A“ s celkem FC
Kulatá 6:1, na sousedním „béčku“ se Relax dostal do provozní

teploty výhrou 3:0 nad FCL Čehovice. Vítězně začali i další pozdější semifinalisté, FC PV 1 zvládl
lépe těsný souboj se ZŠ Palacká a
mohl se radovat po výsledku 3:2,
AC Roma přehrál Kulatou díky
velkému počtu šancí 3:0.
Stejným výsledkem, ale s opačným poměrem vstoupil do
turnaje i výběr PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Družstvo
složené z pracovníků redakce
a čtyř posil včetně jedné ženy
pojalo své úvodní vystoupení
proti Andělu zejména jako test
pečlivé defenzivní práce. Z propracované a pozorné obrany se
snažilo vyrážet do nebezpečných
protiútoků, soupeř byl ale technicky zdatnější a také zkušenější.
I proto neznamenalo skóre 0:3
žádnou katastrofu.
To nejdůležitější utkání čekalo na Večerník hned následně,
když se utkal s FC Kulatá. Soupeři toho sehrávající se tým, v
němž si někteří kopli do balonu
poprvé po mnoha letech, příliš

nedovolil a výhra 4:0 znamenala nejen velkou naději na průnik do nejlepší desítky turnaje,
ale i aktivní skóre 4:3 po dvou
zápasech.
Ve své suverénní jízdě skupinou
„A“ pokračoval FC Anděl „A“,
jenž neztratil za pět utkání ani
jeden bod a inkasoval pouze ve
svém úvodním utkání. Proti týmu
AC Roma to měl ale složité, za
stavu 0:0 ho vysvobodil až přímý kop z nohy Petra Gottwalda.
Soupeř totiž odpověděl jen tyčkou
ze stejné možnosti a vzápětí sám
inkasoval další góly v rychlém
sledu.

tým kontem a remízou 0:0 s ČeDerby o bronz, finále
hovicemi/Hluchovem, po obědě
s penaltami
už se od něj ale odvrátilo pověstné štěstí. Proti týmu AC Roma Následovaly boje o konečná
mohl při lepší koncovce pomýš- umístění, které ale poznamenal
let i na vítězství, ale byla z toho přílišný spěch některých zklajen prohra 0:2, pouze o jeden gól maných účastníků. O třinácté
(1:2) podlehl i na závěr mužstvu pozici pro Mexičany Čelčice neSquadra Drago, čímž přišel o na- bylo po sedmém místě ve skupiději obsadit ve skupině třetí příč- ně „B“ pochyb, o to jedenácté si
ku a mít právo bojovat o celkové to rozdaly Biskupice a FC Kulapáté místo.
tá, šťastnější byl první z dvojice.
Po skončení obou skupin a krát- Zápas o deváté místo se ale
ké, leč intenzivní přeháňce se nekonal, neboť loňský finalisplac dostavili hráči bojující o me- ta FC Anděl „B“, jenž měl ale
daile. Na obou hřištích se tak sou- letos skóre 1:14, nenastoupil.
běžně utkaly Relax s AC Roma a Tato pozice tak bez boje přiAnděl s FC PV 1. Na hřišti „A“ to padla Večerníku. A kontumoaž takové nervy nebyly a Anděl si val se i duel o sedmou pozici,
Do semifinále i AC
s jistotou došel pro výhru 4:0. Na neboť ani tým ZŠ Palacká se již
Roma a FC PV 1
„béčku“ to bylo dramatičtější. v Hrubčicích nevyskytoval. A
Skupina „B“ také nenabídla AC Roma se dostala do vedení a utkání o páté místo mezi Čehopřekvapení na první pozici a Re- Relax musel dotahovat, obrat se vicemi a Sguadrou Drago rozlax Prostějov bez výraznějších mu ale podařil a zvítězil 3:1.
hodla jediná branka.
obtíží zvládl svých šest duelů
základní části. Během nich stihl
na
video rnikpv.cz
nastřílet celkem třicet branek,
e
c
e
.v
nejvíce to pocítily ZŠ Palacká a
www
TJ Biskupice, které kapitulovaly
hned sedmkrát.
Zbylými semifinalisty se staly
AC Roma a FC PV 1. Prvně
jmenovaný výběr měl druhé
místo již již před posledním
utkáním a mohl si tak dovolit
porážku s Čehovicemi/Hluchovem, kdy ztratil náskok 0:1. Při
stejném bodovém zisku šli dál
díky lepší vzájemné bilanci na
úkor celku Sguadra Drago. FC
PV 1 ve druhé skupině prohrálo
jen s Relaxem a zcela na závěr
remizovalo s Biskupicemi, klíčové se pro ně stalo dopolední
vítězství nad FCL Čehovice.
Svou pouť skupinou zakončil i Vyrovnané finále. Mírně navrch má sice v tomto souboji VlaVečerník Pv. Na výhru 4:0 nad dimír Bárta z Relaxu (vpravo), nakonec se ale radoval Petr
Foto: Jiří Možný
FC Kulatá navázal dalším čis- Gottwald s Andělem.

Suveréni. Hráči týmu FC Anděl "A" se dočkali již čtvrtého triumfu na Bedihošť Cupu, když za celý turnaj dostali jen jeden gól.
Foto: Jiří Možný
Samotné boje o poháry a stupně vítězů nabídly dvojici velice
zajímavých soubojů. O třetí místo se utkaly romské týmy AC
Roma a FC PV 1 a k vidění bylo
atraktivní derby se spoustou branek. Více jich po kombinačních
i individuálních akcích nastříleli
hráči FC PV 1 a skončili třetí.
Ve finále vsadily Relax Prostějov i FC Anděl zejména na
pečlivé střežení soupeře a příliš gólovek se tak neurodilo. A
když se už nějaká objevila, bezchybně při ní zasáhli gólmani
obou celků, nebo jim pomohla
branková konstrukce. Relaxu
již chyběl osmigólový Michal
Spáčil, ani Vladimír Bárta s
Adamem Hladkým své sedmibrankové skóre nevylepšili.
Nebylo tedy co řešit, poprvé za
celý turnaj došlo na penalty.

V první sérii se vytáhli střelci
Anděla i Relaxu Tomáš Richter s Ivo Zbožínkem a bylo to
1:1, na trefu Petra Gottwalda
ale Vladimír Bárta nedokázal
odpovědět a Anděl šel do trháku. Rozhodnout mohl David
Krejčí, jenž se ujal třetího
kopu, na svého gólmanského
protějška Petra Števulu. si ale
nepřišel. Přesto se stal hlavním
hrdinou celého souboje, neboť
závěrečnou penaltu z kopačky
Lukáše Koláčka chytil. Anděl
tak i v letošním roce získal pohár pro vítěze.
Vítězný výběr si tak kromě řady
věcných cen přišel i na osm tisíc korun, poražený finalista
obdržel k hmotným darům čtyři
tisíce korun, třetí FC PV 1 dva
tisíce a čtvrtá AC Roma jeden
tisíc korun.

výsledkový servis Bedihošť Cupu 2014:
Skupina „A“:
FC Anděl „A“ – FC Kulatá 6:1,
Čehovice/Hluchov – Sguadra
Drago 0:1, Večerník Pv – FC
Anděl „A“ 0:3, AC Roma – FC
Kulatá 3:0, FC Anděl „A“ – Sguadra Drago 1:0, Večerník Pv – FC
Kulatá 4:0, Sguadra Drago – AC
Roma 0:1, Večerník Pv – Čehovice/Hluchov 0:0, Sguadra Drago
– FC Kulatá 2:0, FC Anděl „A“
– AC Roma 4:0, Čehovice – FC
Kulatá 0:0, Večerník Pv – AC
Roma 0:2, FC Anděl „A“ – Čehovice/Hluchov 2:0, Čehovice/
Hluchov – AC Roma 3:1, Večerník Pv – Sguadra Drago 1:2.
Konečné pořadí skupiny „A“:
1. FC Anděl „A“ 5 5 0 0 16:115
2. AC Roma
3 0 2 7:7 9
3. Squadra Drago 5 3 0 2 5:3 9
4. Čehovice/Hluchov 5 1 2 2 3:4 5
5. Večerník Pv
5 1 1 3 5:7 4
6. FC Kulatá
5 0 0 1 1:15 1

Skupina „B“:
FC Relax Prostějov – FCL Čehovice 3:0, ZŠ Palacká – FC PV
1 2:3, TJ Biskupice – Mexičani
Čelčice 2:0. FC Anděl „B“ – FC
Relax Prostějov 0:5, FC PV 1 –
FCL Čehovice 2:0, TJ Biskupice
– ZŠ Palacká 0:1, FC Relax Prostějov – Mexičani Čelčice 6:0, FC
Anděl „B“ – FCL 0:0, Mexičani
Čelčice – FC PV 1 0:4, FC Relax
Prostějov – ZŠ Palacká 7:1, FC
Anděl „B“ – Biskupice 1:0, Mexičani Čelčice – FCL Čehovice
2:3, FC Relax Prostějov – FC PV
1 2:0, FC Anděl „B“ – ZŠ Palacká 0:4, TJ Biskupice – FCL Čehovice 0:1, FC Anděl „B“ – FC
PV 1 0:2, ZŠ Palacká – Mexičani
Čelčice 1:0, FC Relax Prostějov
– TJ Biskupice 7:2, ZŠ Palacká –
FCL Čehovice 2:3, TJ Biskupice
– FC PV 1 0:0, FC Anděl „B“ –
Mexičani Čelčice 0:3.

Konečné pořadí skupiny „B“:
1. Relax Prostějov 6 6 0 0 30:3 18
2. FC PV 1
6 4 1 1 11:4 13
3.Ladzimil Čehovice 6 3 1 2 9:9 10
4. ZŠ Palacká
6 3 0 3 11:13 9
5. FC Anděl „B“
6 1 1 4 1:14 4
6. TJ Biskupice
6 1 1 4 4:104
Mexičani Čelčice 6 1 0 5 5:16 3
zápasy o umístění
O 11. místo: TJ Biskupice – FC
Kulatá 2:1
O 9. místo: Večerník Pv – FC
Anděl „B“ 3:0 kontumačně
O 7. místo: Čehovice/Hluchov –
ZŠ Palacká 3:0 kontumačně
O 5. místo: FCL Čehovice –
Sguadra Drago 1:0
Semifinále: FC Relax Prostějov
– AC Roma 3:1, FC Anděl „A“
– FC PV 1 4:0
O 3. místo: FC PV 1 – AC Roma
4:2
Finále: FC Anděl „A“ – FC Relax Prostějov 0:0, 2:1 na penalty

Konečné pořadí turnaje:
1. FC Anděl „A“, 2. FC Relax Prostějov, 3. FC PV 1, 4.
AC Roma, 5. FCL Čehovice,
6. Sguadra Drago, 7. Čehovice/Hluchov, 8. ZŠ Palacká,
9. Večerník Pv, 10. FC Anděl
„B“, 11. TJ Biskupice, 12. FC
Kulatá, 13. Mexičani Čelčice,
tým Mačkal Stav bez omluvy
nedorazil
Individuální ocenění:
Nejlepší brankář: David Krejčí
(FC Anděl „A“)
Nejlepší střelec: Michal Spáčil (FC Relax Prostějov) – 8
branek
Nejlepší trenér: Josef Popelka
(Večerník Pv)

Pavol Bábela, David Krejčí.
Hrající trenér: Petr Gottwald.
FC Relax Prostějov: Petr
Števula, Vladimír Bárta, Adam
Hladký, Lukáš Koláček, Ivo
Zbožínek, Michal Spáčil, Petr
Kiška, Pavel Růžička. Trenér:
František Kocourek.
FC PV 1: Denis Soldán, Leopold Polda, Petr Soldán, Igor
Hangurbadžo, Marek Holomek, Vojtěch Hangurbadžo,
Alex Soldán, Alex Hangurbadžo, Dominik Holomek, Petr
Soldán. Hrající trenér: Alex
Hangurbadžo.
AC Roma: Viliam Hangurbadžo, Tibor Hangurbadžo,
Tomáš Mirga, Jaroslav Hangurbadžo, Josef Hangurbadžo
I, Patrik Gábor, Anton Hanvybrané soupisky...
gurbadžo, Josef Hangurbadžo
FC Anděl „A“: Petr Gottwald, II, Rastislav Hangurbadžo,
Tomáš Gottwald, Tomáš Rich- Michal Mirga. Hrající trenér:
ter, Boris Tonev, Jan Nečas, Viliam Hangurbadžo.

na
alerie .cz
fotogecernikpv
.v
www

Nepřekonatelný. David Krejčí z FC Anděl "A" dostal jen jednu
branku, i proto si odnesl cenu pro nejlepšího brankáře turnaje.
Foto: Jiří Možný

inzerce

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...
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KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2014 zřejmě naplní kapacitu ČTYŘICET TÝMŮ
Krumsín/jim - Nebývalý zájem
z řad fotbalových týmů v posledním týdnu před uzávěrkou
způsobil, že i letošního ročníku
Krumsínského Haná Cupu
se pravděpodobně zúčastní
plná čtyřicítka mančaftů. 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
nad ním opět převzala senátorka Božena Sekaninová a mediálním partnerem je každoročně
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Ještě v neděli 22. června evidoval
hlavní pořadatel Martin Ošťádal
osmnáct celků, od nichž mu dorazilo startovné, o týden později se
toto číslo zvýšilo již na jednatřicet.
A to ještě nedoputovaly peníze od
všech, kdo už zaplatili.
„Jsem velice spokojen, je to úplně super. A tento počet se ještě

rozroste, pošta nám totiž doručuje složenky až o pět dní později.
Některé okolní turnaje se potýkají
s tím, že jim dorazilo jen pár týmů,
k nám naopak kromě tradiční
Chocně dorazili i fotbalisté z Náchoda či Poděbrad,“ měl důvod
k dobrému rozpoložení.
V uplynulém týdnu dorazilo na
účet zaplacené startovné od dalších třinácti celků, díky čemuž
se počet přihlášených mužstev
rozrostl z původní osmnáctky na
jedenatřicet, což platilo k pátku 27.
června.
Na listinu potvrzených mužstev
se tak v uplynulém týdnu zařadily
FK Orli Vyškov, Helas Brno „B“,
Atleti PV, Holomajzna, KOSTKY
A LISTY, BEERFORT UTD,
Nafta Mouřínov, SK Pokop Domamyslice, FK Pustiměř, AC Zavadilka 2000 PV, Notorlet Lázně,
Sádek Boys i Relax Prostějov.
Mezi jisté účastníky turnaje dále

patří obhájce loňského titulu Brodek u Prostějova, „B“-tým Brodku, SK FOSP Řešetovu Lhotu,
MK Prostějovičky, dvojnásobného vítěze AC VYPRAHLO
Konice, SK Kobru Kobeřice,
FC Hlučín, 2MAX, Torpedo
Prostějov, Peliny Choceň, MK
Medvědi Prostějov, FC Pivo, FC
Dream Team, Jiřina Prostějov,
GD Sportswear, BVD – Banda
vylízaných debilů, TJ Mouřínov
a FC Hluchov. Ti se stihli zaregistrovat již v dřívějších týdnech.
Představí se tak vítězové hned

jedenácti z dosavadních sedmnácti ročníků, i po redukci ze
šedesáti družstev na čtyřicet tedy
úroveň rozhodně nepoklesne.
„Silné týmy nám zůstaly, naopak ty slabší se již nepřihlásily.
Očekávám tedy skvělý fotbal
a nejkvalitnější turnaj v historii,“
netají se ambicemi Ošťádal.
Hrát se bude na travnatých hřištích a známá je také sestava
rozhodčích. Konkrétně se jedná
o desítku Petr Dokoupil, Michal
Jelínek, David Kopecký, Kamil
Krutovský, Pavel Majer, Jaro-

slav Milar, Petr Motal, Radek
Motal, Jaroslav Procházka, Dušan Vachutka.
Při naplnění kapacity se čtyři
desítky týmů rozdělí do osmi
pětičlenných 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.
Rozlosování turnaje proběhne

až v úterý 1. července, tudíž podobu základních skupin i kompletní harmonogram turnaje
tak naleznete na internetových
stránkách www.vecernikpv.cz.
„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 Oš-

ťádal 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.

Mediální partneři BEDIHOŠŤ CUPu 2014

Rozlosování 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.

HANÁCKÁ KOPAČKA už má patnáct účastníků

Kostelec na Hané/red – Ženský
fotbalový svátek je za dveřmi. V
posledním červnovém týdnu se
řádně rozhýbalo dění okolo přípravy mezinárodního ženského
turnaje Hanácká kopačka. Stále
prestižnější klání se chystá na
svůj třetí ročník a organizátoři
věří, že svým rozměrem předčí
dva předešlé. Každoročně investují kompletní startovné do cen
a nejinak tomu bude i tentokrát.
Záštitu nad letošním ročníkem
převzal starosta města Kostelec na
Hané Ladislav Hynek, jenž sám má
bohatou sportovní minulost a proto
mu dění v jeho rodném městě není
lhostejné.

„Spoustu let jsem fotbal sám hrál
a mám povědomí, co se v klubu
děje. Rád podpořím i ženskou aktivitu a jako starosta města bych
chtěl podpořit všechny podobné
akce, které se přímo konají v našem Kostelci,“ prozradil Ladislav
Hynek a dodal: „Mám reference
o předchozích ročnících a jsou veskrze kladné. Jedná se o mezinárodní a dobře organizovanou akci, navíc
se vzrůstajícím věhlasem. Věřím, že
se bude jednat o tradiční červencovou akci v Kostelci na Hané.“
Díky jeho osobě se mohou děvčata
těšit na velmi hezké poháry, trofeje a medaile pro nejlepší týmy a
jednotlivce. „Věřím, že některou z

těchto cen získají i naše kostelecká děvčata, kterým samozřejmě
fandím. Doufám, že se jim budou
líbit,“ pousmál se Hynek.
Vítězný tým se tak má nač těšit.
Obdobně jako v předcházejících
letech získá vítěz i letos kompletní
sadu značkových dresů firmy Adidas. „Samozřejmě, že to není jediné
ocenění, ze kterého se může budoucí vítěz těšit. Ti, kdo už u nás byli,
ví, že s prázdnou neodjede nikdo,“
prozradil prezident pořádajícího FC
Kostelec na Hané Stanislav Píchal
a doplnil: „Zkrátka nepřijdou ani
další semifinalisté. Obdrží značkové sportovní tašky, míče a rozlišovací dresy.“

Ocenění se dočkají rovněž nejlepší
individuality, tedy střelkyně, hráčka a brankářka. Jelikož se jedná
o ženský turnaj, speciální komise
složená ze zkušených odborníků
bude vybírat i tři podle jejich názoru nejhezčí hráčky. „Vybírání miss
turnaje je vždy hodně složitou
procedurou. Každý muž má svůj
osobitý vkus a v takovém množství krásných děvčat, je to opravdu těžko rozlousknutelný oříšek,“
culí se turnajový ředitel Zdeněk
Vysloužil.
Turnaj se koná o víkendu 19.
a 20. července a má zatím patnáct oficiálně přihlášených týmů.
Uzávěrka je v pondělí 7. července

a organizátoři doufají, že se přidají i další výběry do losovacího
osudí. „Myslím si, že ještě někdo
zájem projeví. Kapacitní strop jsme
si určili na osmnáct, ale není to dogma. Hlavní je, aby vyšlo počasí,“
uzavřel Zdeněk Vysloužil.
Startovní listina zatím eviduje
následující týmy:
Horní Heršpice „A“ i „B“, Komety
Brno, Jablonec nad Nisou, Kotouč
Štramberk, TJ Sokol Mostkovice,
FC Kostelec na Hané, DFK Mnichovo Hradiště, FK Jehnědí, SK
Zámrsk, FK Nové Sady, TJ Valašské Meziříčí, MFK Michalovce,
UJO TEAM a nově i Valašské
Klobouky.

Veteráni se ve Vícově

utkají už v sobotu

Vícov/jim – Deset týmů složených
z hráčů, kteří dosáhli hranice
pětatřiceti let, se v sobotu 5. července potká na travnatém hřišti
a v přilehlém areálu TJ Sokol
Vícov. Na pořadu dne totiž bude
první ročník turnaje v malé kopané Veterán Cup Vícov Open 2014.
Mediálním partnerem tohoto nevšedního klání je PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
„Zúčastní se přední celky z okresní
veteránské soutěže ve futsalu Sezako a Relax Prostějov, regionální
družstva z Vícova, Krumsína, Zdětína, start nám potvrdili i příslušníci
okresního oddělení státní policie.
Další tři týmy jsou z cizích okresů,
jedná se o Brno-Černovice, Victorii
Kroměříž, Újezd u Boskovic a desátým celkem je Green Team,“ vyjmenoval za pořadatele pravděpodobně definitivní seznam František
Kocourek.
Startující vytvoří dvě základní skupiny po pěti mužstvech, v nich se na
dvakrát dvanáct minut hrubého času
utká každý s každým a do klasické-

ho play off postoupí čtyři nejlepší.
Při rovnosti bodů má před celkovým
skóre přednost vzájemný zápas. Začátek je v plánu na celkem dvou
připravených hracích plochách o deváté hodině ranní, s finále se počítá
o páté hodině podvečerní.
Poté nastane večerní diskotéka s hity
80. a 90. let. I na ni je vstup zdarma
a je rovněž možné přespat přímo na
místě ve vlastních stanech. Chybět
nebudou ani teplá jídla včetně specialit z udírny, k dispozici bude i alko
a nealko, to vše nonstop již od pátku.
Účastníci také mohou využít tenisový kurt či minigolf.
Nejlepší kvarteto se může těšit na
finanční odměny, organizátoři zajistili rovněž poháry, věcné ceny
a dárkové balíčky, nejlepší jednotlivci se mohou těšit na odměny od
firmy LEGEA.
„Potvrdilo se, že spousta mužstev to
bude řešit až na poslední chvíli, až
jsou dohrané fotbalové soutěže a je
jasno o dovolených,“ okomentoval
Kocourek dlouho nejasný seznam
účastníků.

Los skupin:
Skupina „A“: FC Relax Prostějov, Brno-Černovice, Green Team, Vícov,
Zdětín.
Skupina „B“: Sezako Prostějov, FC Victoria Kroměříž, Pokop Domamyslice, TJ Újezd u Boskovic, Krumsín.

Program turnaje:
8.30-9.00: prezence, 9.00: Zdětín – Relax, Krumsín – Sezako, 9.30: Vícov – Černovice, Újezd – Kroměříž, 10.00: Green Team – Relax, Pokop
– Sezako, 10.30: Zdětín – Vícov, Krumsín – Újezd, 11.00: Černovice –
Green Team, Kroměříž – Pokop, 11.30: Relax – Vícov, Sezako – Újezd,
12.00: Černovice – Zdětín, Kroměříž – Krumsín, 12.30: Vícov – Green
Team, Újezd – Pokop, 13.00: Relax – Černovice, Sezako – Kroměříž,
13.30: Green Team – Zdětín, Pokop – Krumsín. 14.00 a 14.30: čtvrtfinále, 15.00: o 9. místo, 15.30: o 7. místo a o 5. místo, 16.00: semifinále,
16.30: o 3. místo, 17.00: finále, 17.30: vyhlášení výsledků.

Aktuální novinky a změny
z klubů hledejte na
a

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Mladším žákům vládly v Brodku u Konice Řečkovice Přípravka Konice vyhrála turnaj v Brodku u Konice
Brodek u Konice, Prostějov/
jim - Celkem čtyři týmy si daly
předminulou neděli 22. června
dostaveníčko v Brodku u Konice, kde se uskutečnil miniturnaj mladších přípravek pro
výsledkový servis turnaje
Základní skupina:
Brodek u Konice 6:0. O 5. místo: ročník narození 2005 a mladší.
SK Řečkovice - Sokol Přemyslovi- Sparta Brno „červení“ - Sparta Z vítězství se mohli radovat bece 3:2, - Sparta Brno „červená“ 2:1, Brno „modří“ nehráno, započítán njamínci Sokola Konice, stří- Sparta Brno „modrá“ 5:1, - Sokol výsledek ze skupiny 7:5. O 3. mís- bro braly děti Sokola Určice,
Konice 8:0, - TJ Jiskra Brodek u to: Sokol Konice-TJ Jiskra Brodek bronz MFK Vyškov a pořadí
Vítězové. Klání mladších přípravek ovládli mladíci Sokola Konice.
Konice 6:0, Sokol Přemyslovice - u Konice 1:0. Finále: SK Řečkovi- uzavírala domácí TJ Jiskra
Foto: TJ Jiskra Brodek u Konice
Brodek
u
Konice.
Sparta Brno „červená“ 4:3, - Sparta ce - Sokol Přemyslovice 3:2.
Nejdříve
sehrála
všechna
mužjednoznačně 10:1, vyrovnanější třech porážkách ve skupině, zvládl
Brno „modrá“ 2:1, - Sokol Konice Konečné pořadí turnaje:
stva základní skupinu, ve které finále lépe zvládl Sokol Konice, nejlépe boje o umístění a stal se
1:1, - TJ Jiskra Brodek u Konice 1. SK Řečkovice
se utkal každý s každým, poté jenž zdolal Sokol Určice 2:0. Po celkovým vítězem turnaje.
3:0, Sparta Brno „červená“ - Sparta 2. Sokol Přemyslovice
Brno „modrá“ 7:5, - Sokol Konice 3. Sokol Konice
byla sehrána dvě semifinále dle
výsledkový servis turnaje:
5:5, - TJ Jiskra Brodek u Konice 4. TJ Jiskra Brodek u Konice
pořadí ve skupině. Skupinu vy12:0. Sparta Brno „modrá“ - Sokol 5. Sparta Brno „červení“
hrál klub z Vyškova, který v rozZákladní skupina:
Konečné pořadí:
Konice 4:1, - TJ Jiskra Brodek u 6. Sparta Brno „modří“
hodujícím zápase o prvenství ve MFK Vyškov - TJ Jiskra Brodek 1. Sokol Konice
Konice 4:0, Sokol Konice - TJ Jis- Individuální ocenění:
skupině zdolal domácí Brodek u Konice 3:1, - Sokol Určice 2. Sokol Určice
kra Brodek u Konice 3:1.
Nejlepší hráč turnaje: Michal u Konice 3:1, ten tak obsadil druhé 4:1, - Sokol Konice 3:2, TJ Jiskra 3. MFK Vyškov
O umístění:
Škrabal (Konice)
místo. Třetí skončil Sokol Určice Brodek u Konice - Sokol Určice 4. TJ Jiskra Brodek u Konice
Čtvrtfinále: Sparta Brno „modří“ Nejužitečnější hráč turnaje: Ště- a na čtvrtém místě Konice. Semi- 4:2, Sokol Konice 6:1, Sokol UrIndividuální ocenění:
- Sokol Konice 2:2, na penalty 2:3, pán Klemsa (Přemyslovice)
Nejlepší hráč turnaje:
finále se ale lépe umístěným cel- čice - Sokol Konice 2:1.
Sparta Brno „červení“ - TJ Jiskra Nejlepší střelec turnaje: David kům ze skupiny nepovedla a oba
O umístění:
Matěj Dědek (Vyškov)
Brodek u Konice 1:2. Semifiná- Strnad (Řečkovice)
po vyrovnaných bitvách prohrály. Semifinále: MFK Vyškov - So- Nejlepší střelec turnaje:
le: SK Řečkovice-Sokol Konice Nejlepší brankář turnaje: KryšVyškov nezvládl boj s Konicí kol Konice 2:4, TJ Jiskra Brodek Michal Procházka (Určice)
2:0, Sokol Přemyslovice-TJ Jiskra tof Robin Grepl (Brodek u Konice)
a prohrál 4:2, Brodek u Konice u Konice - Sokol Určice 1:3. O 3. Nejužitečnější hráč turnaje:
Po chybách soupeře vedly 3:0, ly. Kýženou vyrovnávací trefu ale pak podlehl Určicím 1:3. V zápase místo: MFK Vyškov - TJ Jiskra Simona Kvapilová (Konice)
Přemyslovice se ale nevzdaly a nepřidaly, a tak se celkovým vítě- o třetí místo zvítězil lepší Vyškov Brodek u Konice 10:1. Finále: Nejlepší brankář turnaje:
dvěma góly utkání zdramatizova- zem stal kolektiv SK Řečkovice. nad Brodkem u Konice celkem Sokol Konice - Sokol Určice 2:0. Matyáš Grepl (Brodek u Konice)

Další medailové pozice obsadily týmy Přemyslovic a Konice

Brodek u Konice, Prostějov/
jim - Již třetí ročník fotbalového turnaje pro ročník 2002
a mladší, v němž u týmů hrajících okresní přebor, mohli startovat i tři hráči narození v roce
2001, se o předposlední červnové sobotě uskutečnil na travnatém hřišti v Brodku u Konice.
Kvůli odhlášení Velkých Bílovic na poslední chvíli zbylo jen
šest týmů, v této konkurenci se
z celkového vítězství mohly těšit
děti Řečkovic, druhé skončily
Přemyslovice, třetí Konice
Týmy si to nejprve rozdaly každý s každým, poté nejlepší dva
postoupily přímo do semifinále,
zbylá čtveřice se utkala ve čtvrtfinále.
Základní skupinu suverénně
zvládlo družstvo SK Řečkovice,
které vše vyhrálo. Druhé byly
Přemyslovice, třetí Sparta Brno
„červení“, za nimi se umístily
Sparta Brno „modří“, Konice
a domácí Brodek u Konice.
Ve čtvrtfinále se tak Brodek u Ko-

nice utkal se Spartou Brno „červení“, s níž ve skupině totálně
vyhořel a prohrál drtivě 12:0. Jak
už to ale bývá, každý zápas je jiný
a Brodečtí po heroickém výkonu
a dobře zvládnuté taktice zvítězili
2:1a postoupili do bojů o medaile.
V druhém čtvrtfinále se utkal
druhý tým Sparty Brno – modří –
s Konicí, kterou sice ve skupině
porazil, ale odvetu taktéž nezvládl, a prohrál na penalty 3:2.
Oba týmy Sparty Brno, které
v minulých ročnících na turnaji
dominovali, tak letos skončily
bez medaile.
V prvním semifinále pak zvítězily Řečkovice nad Konicí 2:0
a Přemyslovice nad unaveným
domácím týmem 6:0. Ve vyrovnaném souboji o třetí místo,
rozhodla jediná branka po krásné
střele Michala Škrabala, jehož
posléze pořadatelé vyhlásili nejlepším hráčem turnaje.
Finále proti sobě svedlo nejlepší
dvojici ze základní skupiny a tento souboj začaly lépe Řečkovice.

Fotbal
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speciální servis o 1.SK Prostějov připravil Tomáš Kaláb

hráči prostějovského „eskáčka“ v kostce aneb jak viděl své ovečky trenér a generální sportovní manažer
post: brankář
narozen: 27. září 1978
přezdívka: bury
zápasy/čistá konta: 24/7 (11/4)
žluté/červené karty: 1/0 (1/0)

post: obránce
narozen: 4. ledna 1983
přezdívka: štěpán
zápasy/branky: 28/1 (13/1)
žluté/červené karty: 5/0 (5/0)

Pavel KREJČÍŘ

známka
Večerníku

Tomáš BUREŠ

známka
Večerníku

7

POHLEDEM FRANTIŠKA JURY:
„Neúnavný dříč, který je ostatním příkladem na
tréninku. Občas spolu řešíme některé situace,
vznikající hlavně při rychlém protiútoku soupeře, kdy neplníme taktické pokyny při postavení
obranných řad. Na svůj věk již dostatečně zkušený borec, který patřil mezi opory týmu. Možná
by mohl být víc produktivní.“

post: obránce
narozen: 17. července 1978
přezdívka: pavlas
zápasy/branky: 30/5 (14/0)
žluté/červené karty: 5/0 (4/0)

8

POHLEDEM FRANTIŠKA JURY:
„V naprosté většině utkání podal spolehlivý
výkon, organizoval obranu, byl jedním ze základních článků sestavy. Skvělý hráč s obrovskými ligovými zkušenostmi, velká osobnost
a také vynikající člověk. Po dohodě u nás končí
a nezbývá, než mu poděkovat za odvedenou práci
v našem klubu, byl bezesporu přínosem.“

Martin HIRSCH

známka
Večerníku

POHLEDEM FRANTIŠKA JURY:
„Na jaře náš jednoznačně nejlepší hráč, po
přesunu na pravý kraj obrany podával výborné
a hlavně stabilní výkony, alternoval i na kraji zálohy. S jeho výkony jsem byl opravdu hodně spokojený, hrál parádně. Je to Prostějovák a hráč,
na kterého je opravdu spolehnutí, nic nevypustí
a hraje vždy nadoraz.“

Zdeněk KOFROŇ

7

POHLEDEM FRANTIŠKA JURY:
„Bohužel se před začátkem jarní sezóny zranil a problémy jej provázely celou dobu. Byl
o něj už zájem z vyšších soutěží, ale vzhledem k těmto zdravotním patáliím z jeho
přesunu jinam nakonec sešlo. V každém
případě to je hráč s velmi dobrou perspektivou, poctivý, zodpovědný. Určitě s ním
i nadále počítáme.“

známka
Večerníku

8

Zdeněk FLÁDR

známka
Večerníku

známka
Večerníku

7

Martin JIROUŠ

6

POHLEDEM FRANTIŠKA JURY:
„Na zimním soustředění si obnovil zranění
a to ho potom určitým způsobem limitovalo.
V utkáních, kdy nastoupil, ale podával dobré výkony. Přestože sám přiznal, že rozdíl
mezi divizí a MSFL je značný, tudíž potřebuje čas na adaptaci, nezklamal. V příští
sezóně by měl již pravidelně nastupovat na
levém kraji obrany.“

Tomáš MAZOUCH

známka
Večerníku

7

post: záložník
narozen: 13. června 1997
přezdívka: mrkva
zápasy/branky 7/0 (7/0)
žluté/červené karty: 0/0

8

Lukáš PETRŽELA

POHLEDEM FRANTIŠKA JURY:
„V úvodu sezóny nastupoval pravidelně
a vedl si dobře. V jarní části se ale sám
ze sestavy vyřadil zbytečným vyloučením
v domácím zápase proti Zábřehu, kdy dostal tři zápasy stop. Poté už nenavázal na
své předchozí spolehlivé výkony. V každém
případě osobnost a kapitán týmu, který má
vůdčí schopnosti.“

známka
Večerníku

6

POHLEDEM FRANTIŠKA JURY:
„Škoda, že u nás nezůstal už v zimní přípravě, kterou absolvoval ještě v dorostu
Sigmy Olomouc. Předpokládám, že jinak
by počet odehraných minut byl u něj minimálně dvojnásobný. Adaptace na seniorský
fotbal je nezbytná. Prokázal, že pokud nepovolí v přípravě, má velkou šanci pravidelně
nastupovat.“

známka
Večerníku

post: záložník
narozen: 10. dubna 1991
přezdívka: suši
zápasy/branky: 17/4 (7/2)
žluté/červené karty: 1/0 (0/0)

Martin SOUŠEK

známka
Večerníku

5

POHLEDEM FRANTIŠKA JURY:
„Asi největší smolař... Po zimní přípravě byl
Martin jasně v základní sestavě na místě štítového záložníka, měl velmi slušnou formu,
následně se ale zranil a celou sezónu nebyl
zdravotně zcela fit. Po dlouhé době nastoupil na Sigmě, v posledním utkání sezóny
v Břeclavi už odehrál celý zápas, vstřelil gól
a snad na to dobré naváže v další sezóně.“

REALIZAČNÍ TÝM A VEDENÍ 1.SK PROSTĚJOV TVOŘILI
František JURA
trenér a GSM

Roman POPELKA
asistent trenéra

Pavel HLOCH
vedoucí mužstva

Radek KUCHAŘ
masér

Petr LANGR
předseda klubu

Ladislav DUDÍK
sportovní manažer

6

POHLEDEM FRANTIŠKA JURY:
„Po herní stránce se adaptoval mezi dospělými rychle a bez problémů. Má velmi
dobré návyky hlavně ve hře dopředu, trochu
problém byl ve vyhodnocování některých
herních situací. Stále ovšem platí, že jde
o jednoho z našich největších talentů
a věřím, že se prosadí. Pokud na sobě bude
pracovat, má na základní sestavu.“

post: záložník
narozen: 11. února 1995
přezdívka: štajgy
zápasy/branky: 14/3 (14/3)
žluté/červené karty: 0/0

Jan ŠTEIGL

8

POHLEDEM FRANTIŠKA JURY:
„Jarní část sezóny byla z jeho pohledu tou lepší
v našem klubu, v některých zápasech byl k neudržení, když konečně prodal svoje schopnosti.
Pokud by hrál pořád tak, jako na tréninku, už
je dávno ve vyšší soutěži. Aleš odchází zpět do
Uničova a já mu přeji hodně úspěchů, spolupráce
s ním byla výborná.“

POHLEDEM FRANTIŠKA JURY:
„Na trénincích podával lepší výkony, než potom
v zápasech, v nichž nedokázal pořádně zužitkovat své nesporné kvality i zkušenosti. Je to škoda, protože to je bezkonfliktní a pohodový kluk.
Nyní odchází z hostování zpět do Sparty Praha,
bude si hledat angažmá a já mu přeji, ať se mu
v novém působišti daří.“

post: záložník
narozen: 15. srpna 1983
přezdívka: mazi
zápasy/branky: 20/1 (10/1)
žluté/červené karty: 6/1 (4/1)

známka
Večerníku

Aleš KRČ

POHLEDEM FRANTIŠKA JURY:
„Převažuje spokojenost, někdy projevoval méně
zarputilosti, chci po něm také více střelby ze střední vzdálenosti a více vyhraných osobních soubojů.
Přesto je to jeden z těch hráčů, na kterých bude
stát budoucnost prostějovského fotbalu a nikde
není vyloučeno, že se nemůže posunout do vyšší
soutěže, pokud na sobě bude ještě více pracovat.“

post: útočník
narozen: 27. listopadu 1986
přezdívka: jiras
zápasy/branky: 14/1 (14/1)
žluté/červené karty: 1/0 (1/0)

post: obránce
narozen: 18. dubna 1994
přezdívka: alda
zápasy/branky: 9/1 (9/1)
žluté/červené karty: 0/0

Aleš RUS

POHLEDEM FRANTIŠKA JURY:
„V zimní přípravě jsme Pepu zkoušeli na místě
krajního obránce a vedl si velmi dobře. Objevoval se
i na místě krajního záložníka a střídal dobré výkony
s těmi méně povedenými. Někdy ztrácí koncentraci
při plnění obranných úkolů a v přechodové fázi občas
dlouho drží míč. Je to ale jeden z těch hráčů, kteří
musí postupně brát na sebe větší odpovědnost.“

po útočník
post:
nnarozen: 12. srpna 1990
přezdívka: alda
př
zá
zápasy/branky: 30/10 (14/6)
žluté/červené karty: 5/0 (3/0)
žl

7

post: útočník
narozen: 10. března 1990
přezdívka: machy
zápasy/branky: 30/10 (14/6)
žluté/červené karty: 3/0 (2/0)

známka
Večerníku

7

9

v závorkách jsou uvedeny statistiky z jarní části sezóny

post: obránce
narozen: 20. srpna 1991
přezdívka: pavlíček
zápasy/branky: 21/0 (5/0)
žluté/červené karty: 4/0 (2/0)

7

známka
Večerníku

POHLEDEM FRANTIŠKA JURY:
„Na jaře Tomáš přidal ke čtyřem podzimním
dalších šest branek, z toho pohledu určitě panuje spokojenost. Je ale pravdou, že se v některých
utkáních trápil a určitě se mu nedařilo tak, jak by
si sám představoval. Po domluvě mu umožníme
změnit prostředí. Pokud by mu angažmá výš nevyšlo, jsme domluveni, že se vrátí do Prostějova.“

POHLEDEM FRANTIŠKA JURY:
„Nastoupil v každé z obou částí sezóny ve
třech utkáních a nelze říct, že by zklamal.
Naopak odvedl slušné výkony, bohužel ty
zápasy mužstvu až tak úplně nevyšly, s čímž
se trochu svezl. Jeho přístup v tréninkovém
procesu byl velmi dobrý, plnil si roli dvojky.
Dokázal se navíc vrátit po velkých zdravotních
problémech.“

Pavel HLOCH

po záložník
post:
nnarozen: 10. ledna 1994
př
přezdívka: frenk
zápasy/branky:
zá
30/1 (14/1)
žl
žluté/červené
karty: 3/0 (1/0)

Tomáš MACHÁLEK

známka
Večerníku

známka
Večerníku

po záložník
post:
nnarozen: 5. října 1979
přezdívka: zelí
př
zá
zápasy/branky:
22/3 (10/2)
žl
žluté/červené
karty: 3/0 (2/0)

POHLEDEM FRANTIŠKA JURY:
„Do svého zranění podával velmi dobré výkony.
Ať pořád je Lukáš tím rozdílovým hráčem, který
dokáže ve finální fázi jedinou přihrávkou rozhodnout utkání. Ve dvou posledních domácích utkáních citelně chyběl. V každém případě jsem rád,
že jsme se dohodli na další spolupráci a Lukáš
bude plnit roli mentora pro naše mladší hráče.“

po brankář
post:
narozen: 29. března 1987
na
přezdívka:
kofi
př
zápasy/čistá
konta: 6/1 (3/0)
zá
žluté/červené
žlu
karty: 0/0

známka
Večerníku

známka
Večerníku

POHLEDEM FRANTIŠKA JURY:
„Po zranění Pavla Hlocha se posunul do stoperské dvojice k Petru Pavlíkovi a rozhodně nezklamal. Přestože hrál na nezvyklém postu, patřil
na jaře k nejlepším hráčům. Navíc pokud jsme
potřebovali posílit ofenzivu, šel na hrot a většinou
byl schopen hru dopředu patřičně rozhýbat. Branek sice moc nevstřelil, svoji úlohu ale splnil.“

Lukáš ZELENKA

9

post: útočník/obránce
narozen: 2. ledna 1986
přezdívka: hujer
zápasy/branky: 28/1 (13/1)
žluté/červené karty: 2/0 (2/0)

Tomáš ZATLOUKAL

8

po záložník/obránce
post:
nnarozen: 14. března 1989
př
přezdívka: máca
zá
zápasy/branky: 30/3 (14/1)
žl
žluté/červené karty: 4/0 (3/0)

Josef PANČOCHÁŘ

POHLEDEM FRANTIŠKA JURY:
„Prezentoval se velmi dobrými výkony, několikrát nás na jaře podržel a díky tomu jsme
mohli nastartovat šňůru zápasů bez porážky.
K tréninkům a k utkáním přistupuje naprosto
profesionálně a je vzorem pro všechny mladé
kluky v klubu, aby pochopili, že nic než profesionální přístup a tvrdá práce je výš neposune.“

známka
Večerníku

Petr PAVLÍK

post: záložník/obránce
narozen: 20. června 1991
přezdívka: panča
zápasy/branky: 30/2 (14/1)
žluté/červené karty: 3/0 (1/0)

Ivan POLÁK
ekonomický manažer

Radim WEISSER
vedoucí SCM
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KONEČNÉ
TABULKY
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

TABULKA JARO:

TABULKA PODZIM:
1. Olomouc B
16 10 2 4 31:14
2. Opava
16 8 6 2 26:15
3. Třebíč
16 9 3 4 19:11
4. Slovácko B
16 8 6 2 26:19
5. Prostějov
16 7 5 4 26:22
6. Zábřeh
16 6 7 3 21:16
7. HFK Olomouc
16 7 3 6 23:15
8. Hulín
16 7 3 6 24:18
9. Uničov
16 5 6 5 20:22
10. Hlučín
16 5 4 7 15:24
11. Orlová
16 4 5 7 19:19
12. Zlín B
16 3 7 6 18:24
13. Břeclav
16 4 4 8 14:20
14. Mikulovice
16 4 3 9 14:27
15. Kroměříž
16 3 4 9 17:26
16. Žďár n S.
16 3 2 11 15:36

32
30
30
30
26
25
24
24
21
19
17
16
16
15
13
11

1. Opava
2. Hulín
3. Olomouc B
4. Prostějov
5. Zábřeh
6. Orlová
7. Kroměříž
8. Mikulovice
9. ZlínB
10. Uničov
11. Hlučín
12. Slovácko B
13. Třebíč
14. HFK Olomouc
15. Žďár n. S.
16. Břeclav

TABULKA DOMA:
1.Olomouc B
15 12 3 0
2.Opava
15 11 3 1
3.Hulín
15 8 5 2
4.Zábřeh
15 8 5 2
5.Orlová
15 8 5 2
6.Slovácko B
15 8 4 3
7.Hlučín
15 8 4 3
8.Prostějov
15 8 3 4
9.Uničov
15 7 3 5
10.Třebíč
15 7 3 5
11.HFK Olomouc
15 6 4 5
12.Zlín B
15 5 6 4
13.Mikulovice
15 6 3 6
14.Kroměříž
15 5 5 5
15.Břeclav
15 5 3 7
16.Žďár n S.
15 4 3 8

39
36
29
29
29
28
28
27
24
24
22
21
21
20
18
15

1.Opava
2.Prostějov
3.Třebíč
4.Hulín
5.Zábřeh
6.Olomouc B
7.Slovácko B
8.HFK Olomouc
9.Uničov
10.Kroměříž
11.Zlín B
12.Mikulovice
13.Břeclav
14.Orlová
15.Hlučín
16.Žďár n S.

42:12
33:9
21:6
23:11
23:9
26:16
21:11
30:24
23:16
14:12
15:13
23:23
16:20
28:19
16:24
18:30

NÁVŠTĚVNOST 1. SK PROSTĚJOV:
podzim jaro
celkem
MSFL:
3215
2450 5665
Pohár ČP:
950
celkem:
4165
2450 6615
průměr / zápas: 463
413
průměr MSFL: 402
350
378

BRANKY V 1. SK PROSTĚJOV:
10 – Krč, Machálek
6 – Pospíšil
5 – Pavlík
4 – Soušek
3 – Hirsch, Šteigl, Zelenka

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

10
7
7
8
7
5
5
5
5
5
5
4
3
3
3
3

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

2
4
3
5
5
3
4
5
6
7
7
7
5
6
8
8

22:6
20:16
26:17
27:19
23:19
12:13
25:12
19:26
21:25
19:16
18:18
14:20
10:17
16:20
16:29
11:26

32
29
25
25
23
21
20
19
18
17
17
15
15
14
12
12

TABULKA VENKU:
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

7
7
5
6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
1
2
2

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

3
5
4
8
6
7
6
7
7
8
8
8
9
8
11
11

15:12
23:17
15:16
23:28
21:24
15:19
14:23
24:22
16:22
14:19
16:26
17:33
9:22
8:23
12:31
13:35

26
24
21
19
19
18
17
16
14
13
13
13
10
9
8
8

KARTY V 1. SK PROSTĚJOV:
(PŘEHLED ŽLUTÝCH A ČERVENÝCH KARET):
Mazouch Tomáš
Pavlík Petr
Krč Aleš
Krejčíř Pavel
Hloch Pavel
Pančochář Josef
Hirsch Martin
Machálek Tomáš
Zelenka Lukáš
Fládr Zdeněk
Pospíšil Michal
Zatloukal Tomáš
Bureš Tomáš
Jirouš Martin
Soušek Martin
Studený Filip

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

Břeclav
Kroměříž
HFK Olomouc
Uničov
Zábřeh
Mikulovice
Žďár n. S.
Zlín B
Prostějov
Opava
Třebíč
Hlučín
Slovácko B
Hulín
Orlová
Sigma B

59
51
49
44
93
65
59
58
49
48
47
61
55
52
51
35

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

HRÁČI S NEJVĚTŠÍM POČTEM ŽK:
Zábřeh
Zábřeh
Hlučín
Hulín
Kroměříž

Bačík Martin
Lukáš Tomáš
Žižka Petr
Laciga Jaroslav
Steiner David

19
15
11
10
10

BILANCE VÝHER A POČET VSTŘELENÝCH GÓLŮ:
VÝSLEDKY
Výhra domácí
Remízy
Výhra hosté
Góly
Vstřelených gólů
Gólů domácí
Gólů hosté

116
62
62
Celkem
627
372
255

48 %
26 %
26 %
Průměr na zápas
2.61
1.55
1.06

#
1.
2.
2.
4.
4.
6.
7.
7.
8.
8.
11.
11.
11.
11.
11.
16.
16.
16.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
28.
28.

Hráč
Hanus M.
Bačík M.
Nekuda P.
Kopečný M.
Richter D.
Pohanka V.
Machálek T.
Krč A.
Plšek J.
Žondra L.
Dvořáček M.
Kurtin P.
Lokša R.
Schmidt M.
Steiner D.
Krhut D.
Neubert M.
Tomáš M.
Bartolomeu R.
Čep D.
Juřátek R.
Metelka F.
Pospíšil M.
Pospíšil T.
Sasín R.
Schaffartzik J.
Žmolík D.
Holek M.
Holub M.
Jasensky A.
Kopel J.
Korčián D.
Mrstak J.
Pavlík P.
Svoboda P.

Tým
Hlučín
Zábřeh
Opava
Hulín
HFK Olomouc (Uničov)
Žďár nad Sázavou
Prostějov
Uničov/Prostějov
Sigma Olomouc B
HFK Olomouc
Hulín
Zlín B
Opava (Mikulovice)
Sigma Olomouc B
Kroměříž
Hulín
Kroměříž (Opava)
Orlová
Zlín B
Zábřeh
Uničov
Opava
Prostějov
Zábřeh
Břeclav
Opava
Uničov
Slovácko B
Sigma Olomouc B
Zlín B
Orlová
HFK Olomouc
Hulín
Prostějov
Třebíč

Aktuální novinky a změny
z klubů hledejte na

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Fotbalisté 1.SK Prostějov mají
za sebou další úspěšnou sezónu.
Tento fakt je třeba konstatovat
hned úvodem, a to i přestože se
v průběhu jarní části zdály být ambice místy vyšší. Ovšem dvě porážky
v posledních domácích zápasech
zanechaly za uplynulým ročníkem
Moravskoslezské fotbalové ligy
2013-2014 zbytečně trpčí pachuť.
Celkově ale lze bez jakýchkoliv
skrupulí konstatovat, že třetí místo
„eskáčku“ sluší.
Výchozí situace před počátkem jarní
sezóny přitom nebyla zrovna nejoptimističtější. Tým opustil nejlepší
střelec podzimu Michal Pospíšil,
a byť klub za něj přivedl zdánlivě adekvátní náhradu v podobě exsparťana Martina Jirouše, ten se střelecky
příliš neprosadil. Po podzimní části
skončil také zkušený kapitán Tomáš
Hunal, který už však vzhledem ke
svým zdravotním potížím téměř celý
podzim nehrál. Takže v tomto případě nešlo o výrazný zásah stejně jako
v případě Filipa Studeného, který
se nedokázal prosadit do sestavy
a dobrovolně zamířil do Brna. Snad
jen Tomáš Kazár s sebou odnesl
„drive“ ofenzivního krajního beka,
v jarní části jej ovšem víc než dobře
zastoupil Martin Hirsch.
Trenér František Jura se v rámci
zimní přípravy snažil do mužstva
vštípit nový moderní herní styl,
v rámci něhož testoval některé hráče
na různých postech. Tyto alternace s
sebou nutně přinášely nepřesvědčivé
výsledky, o něž sice v přípravě vůbec
nejde, přesto směrem dovnitř týmu
i navenek nepůsobí porážky zrovna
příznivě na psychiku. O to netrpělivěji byl očekáván úvodní duel s Kroměříží, vždyť vstup do sezóny je pro
další pohodu tak důležitý.
A právě tady se poprvé projevil
prvek táhnoucí se pak i dalšími

jarními koly až k utkání v Opavě.
Přestože měl Prostějov jasnou herní
převahu, z ojedinělého protiútoku inkasoval. V hanáckém derby
to tým ještě zvládl, když trpělivou
prací ve druhé půli výsledek otočil
i díky trefě Zelenky, kterého jsme
v takové euforii ze vstřeleného gólu
dlouho neviděli... Úvodní vítězství
ještě podtrhl následující úspěch na
horké půdě v Holici, kde se do střelecké pohody dostal Krč.
Následně přišlo první domácí zaváhání, které bohužel nebylo v jarní
části poslední. I zde se ale ukázalo,
že špatný vstup do zápasu nemusí u
tohoto výběru nutně znamenat rezignaci. Ani tříbrankové manko totiž
nebylo pro soupeře zcela dostatečné
a vyrovnání viselo v závěru na vlásku. Co se nepovedlo doma s rezervou
Zlína, podařilo se v Kunovicích proti
„B“-týmu Slovácka. Dorovnání
Brankářská jistota. Prostějovská jednička Tomáš Bureš odvrací míč před dotírajícími hráči Hlučína.
dvougólové ztráty z první půle zavrFoto: Tomáš Kaláb
šil těsně před koncem Zatloukal, pro
jsme záměr, který jsme měli, aby celkové třetí příčky v posledním kole ky. Proto se bude muset primárně
něhož to byl jediný jarní gól.
příští týden v Opavě bylo o co hrát....“ vrátila svěřence Františka Jury na spolehnout na vlastní zdroje, což ale
rozhodně nemusí být nutně na škoProstějov v té době už sahal po prv- vítěznou notu.
ním místě a odstup za vedoucí Opa- Završila se tak druhá sezóna obroze- du. Mladší hráči ale musejí získat povou byl pouhé dva body.
ného prostějovského fotbalu ve třetí třebné zkušenosti. Zde by měl sehrát
Šlágr jara v pěkném prostře- nejvyšší domácí soutěži. Můžeme nezastupitelnou roli Lukáš Zelenka,
V tu chvíli měli fotbalisté Prostějova dí opavského stadionu si borci pouze spekulovat, jak by dopadla, který zatím na střední Moravě zůstápřed sebou úžasnou šňůru pěti vítěz- v méně tradičních bílých dresech pokud by měli hráči před sebou jas- vá a měl by předat co nejvíc ze svého
ství v řadě, odstartovanou divokou opravdu užili. V některých fázích ně deklarovaný postupový cíl. Opa- umění právě mladé generaci. To už
domácí přestřelkou se Zábřehem, zápasu byli i lepším týmem a celkově va totiž nikterak nezářila, ale onen koneckonců dělá a mnohdy dokáže
v níž sice tým přišel na tři zápasy ambicióznímu soupeři vyrovnaným rozdíl lze spatřovat právě v neustále spoluhráče i patřičně nabudit a strho kapitána Mazoucha vyloučeného protivníkem. O osudu zápasu roz- anoncovaných ambicích návratu do nout.
O samotné konkurenci v MSFL zaza školácké oplácení (a byla to jediná hodla odpískaná penalta, přesto byla druhé ligy...
červená karta celého ročníku). Po- atmosféra v autobuse při návratu ni- Už teď je jisté, že příští ročník bude tím těžko spekulovat. Z druhé ligy se
pro prostějovský fotbal mimořádně nepřiřadí žádný tým, naopak postusledních deset minut ale dalo výsled- koli nepodobná vítězné oslavě.
ku konečnou podobu 3:2, a pak už Ztráta nadějí na první místo a do- obtížný. Ztížená ekonomická situa- pujícími celky z divize se staly Vyškov,
si na rozjetém Prostějovu vylámaly statečný náskok před pronásledo- ce po nuceném stažení se generál- Líšeň a rezerva Opavy. Každopádně
zuby postupně Orlová, Třebíč, Hulín vateli přinesly trpké plody v podobě ního partnera, jenž se sám ocitl ve v zákulisí se šušká o ambicích Krodvou domácích porážek s papírově značných problémech, se logicky měříže, silný bude tradičně Zábřeh
i Hlučín.
Nebylo těžké uhodnout, kde se bra- slabšími soupeři, shodou okolností musela odrazit i na složení kád- a o postup se má údajně snažit i rela potřebná motivace. Nahlas to po oběma sestupujícími - byť v případě ru. Na hráče s lepšími smlouvami zerva olomoucké Sigmy. Takže nic
vítězství nad Hlučínem řekl asistent Mikulovic se tak stalo z ekonomic- a navíc dojíždějícími z větších vzdá- jednoduchého se příští rok v MSFL
trenéra Roman Popelka: „Splnili kých důvodů. Až nutnost potvrzení leností již klub těžko hledá prostřed- čekat nedá...

Komentář

Předseda klubu však ví, že ne všechno bylo a je růžové...

POŘADÍ STŘELCŮ V MSFL:

(PŘEHLED ŽLUTÝCH A ČERVENÝCH KARET):

OBHAJOBA BRONZOVÉ PŘÍČKY JE BEZESPORU VELKÝM ÚSPĚCHEM FRANTIŠEK JURA: „SOUČASNÉ ÚSPĚCHY DOCENÍ BUDOUCNOST“

„S Opavou jsme soupeřili o první místo, což potvrdilo naši
příslušnost ke špičce třetí ligy,“ pochvaluje si PETR LANGR

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

STATISTIKY MSFL
KARTY V MSFL:

speciální servis o 1.SK Prostějov připravil Tomáš Kaláb

G
14
13
13
12
12
11
10
10
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5

Prostějovský fotbal má za sebou vskutku dvě povedené
sezóny v Moravskoslezské lize. Daří se i mládežnickým
výběrům, v nichž vyrůstají některé individuality, o nichž lze
už nyní uvažovat jako o budoucích oporách zdejší kopané.
Samotný klub jim k tomu vytváří neustále lepší podmínky,
mnohdy už srovnatelné se špičkovými moravskými oddíly. Přesto není podle Petra Langra (na snímku) všechno
jen růžové. O ekonomických těžkostech vlivem výpadku
generálního sponzora a jejich vlivu na příští sezónu, ale
i dalších zajímavých tématech se předseda 1.SK Prostějov
rozhovořil v exkluzivním interview.
Když jsme spolu hovořili po
podzimní části sezóny, doufal jste v posun alespoň o dvě místa
vzhůru. Přesně tento počin se zdařil, panuje tedy s vystoupením
„eskáčka“ v MSFL spokojenost?
„Přestože jsme se v posledním podzimním kole propracovali na pátou
příčku, bylo jasné, že máme tým
s vyššími ambicemi. První kola
jarní části sezóny prokázala oprávněnost našeho cíle opět figurovat
v trojici nejlepších, v jednu chvíli jsme
s Opavou dokonce soupeřili o první
místo v tabulce. Z tohoto pohledu
nás samozřejmě mrzí rozpačitý závěr
s nepovedenými domácími zápasy.
Klubové vedení je ale s výsledky
a vystoupením týmu v uplynulém
ročníku MSFL spokojeno.“
Přesto, jak si vy osobně vysvětlujete nevyrovnanost výkonů?
„Určitý problém vidím v nestejnoměrném přístupu hráčů k jednotlivým utkáním. Většina disponuje
dostatečnými zkušenostmi na to,
aby nepodléhali například tlaku
domácího prostředí. Faktem je, že
výkony korelovaly s kvalitou soupeřů, proti týmům z horních příček
tabulky jsme sehráli určitě z našeho
pohledu ty nejlepší zápasy. Proti
těm papírově slabším to bylo bohužel horší...“
Počátek roku nezačal nejlépe, když z klubu odešel generální sponzor MPS Holding. Jak je
v tuto chvíli situace stabilizována?
A je již zajištěn rozpočet pro příští
sezónu?

„Výpadek tohoto rozsahu byl samozřejmě citelný, pro představu šlo
o zhruba tři miliony korun. Smlouva
přitom měla trvat do konce sezóny
2014-2015, takže jsme museli situaci
operativně řešit. Díky našemu marketingovému partnerovi TK PLUS
jednáme s některými dalšími sponzory, takže můžeme říci, že jarní sezónu
nu
jsme úspěšně překlenuli a do následuujícího ročníku hledíme po ekonomicc-ké stránce s optimismem.“
Odráží se ale tato situace i vee
složení hráčského kádru pro
ro
příští sezónu?
„Řekl bych, že v tomto směru působí
bíí
několik synergických momentů. Něě-kolikrát jsme deklarovali, že naším
m
dlouhodobým cílem je zvyšovat podíl
díl
vlastních odchovanců, a touto cestou
u
kontinuálně jdeme. S tím jde zároveňň
ruku v ruce i snižování finanční náročč-nosti, vždyť třeba dojíždění ze středdních Čech každý týden samozřejmě
měě
něco stojí.“
Přestože klub hrál o nejvyšší
šíí
příčky, domácí návštěvnost
slušné výsledky nijak nepozvedly.
Nabízí se otázka, jestli vůbec lze
v Prostějově přitáhnout na fotbal
al
víc diváků?
„To je adekvátní otázka, ale musím
konstatovat, že sám pro sebe si to také
neumím vysvětlit. V období špatných
výsledků je propad zájmu jistě pochopitelný, ale při sérii pěti vítězných
utkání v řadě a bezprostředního atakování prvního místa jsem byl trochu
zklamaný. Registrovali jsme některé
hlasy volající po větším zastoupení
domácích hráčů; uvidíme tedy, jestli

v srpnu přibude na tribunách příznivců ´Prostějováků´, na nichž bude ležet
hlavní břímě prezentace mužského
týmu.“
ý
Přejděme nyní k mládežnickým kategoriím. Jak je
klub úspěšný ve výchově mladé
generace?
„Předně si musíme uvědomit, že ještě
před třemi lety hrála mládež pouze
krajské soutěže. V krátké době jsme
tedy dosáhli výrazného kvalitativního posunu. Při pohledu na konečné
tabulky zjistíme, že většina týmů
se umístila v horní polovině, takže
s výkonností můžeme být spokojeni. Výpadek jsme měli u mladších
dorostenců do šestnácti let, kde se až
příliš projevil přechod z jihomoravské konkurence do soutěže zahrnující
všechny moravské týmy. Teď totéž
čeká nynější patnáctileté žáky. Po-

Podle generálního sportovního manažera a šéftrenéra 1.SK Prostějov Františka Jury jsme v uplynulých dvou fotbalových ročnících, kdy se klub vrátil
na výsluní moravského fotbalu, svědky obrození
prostějovské kopané, jejíž význam si nejspíš uvědomíme až v blízké budoucnosti. Lodivoda „A“-týmu
mrzí zejména dvě domácí porážky v závěrečných
kolech, vrhající na úspěšnou sezónu zbytečnou kaňku. František Jura v exkluzivním interview taktéž poodkryl nemalé změny v hráčském kádru, ke kterým
v krátké letní přestávce dochází a odhadl kvalitu třetiligové soutěže v příštím ročníku.

nám citelně chyběl zraněný Lukáš
Zelenka. Z herního pohledu ta
s Mikulovicemi, protože hrály docela mizerně. Žďár nad Sázavou
aspoň kvalitativní deficit nahrazoval bojovností a chutí do hry. Tato
porážka byla nepříjemná i z hlediska různých spekulací, které se v takových případech vždy rojí, jestli
jsme třeba Žďáru potřebné body
nepřenechali... To je samozřejmě
absolutní nesmysl.“
Ušetřil klub na prémiích?
„Asi narážíte na prémiový
řád, stanovující sankce za domácí

Začneme tradiční, ale zcela nezbytnou otázkou - jak
hodnotíte právě uplynulý ročník?
„Sezóna byla druhou, kterou jsme
absolvovali po postupu do Moravskoslezské ligy. Z minulého ročníku
jsme měli laťku nasazenou velmi
vysoko, takže po posílení kádru
v létě bylo jednoznačnou ambicí
obhájení pozic na špici soutěže. Přezimovali jsme sice na pátém místě,
ale úspěšný vstup do jarní části znamenal v konečném účtování obhajobu třetí příčky.“
Hodnotíte tedy sezónu jako
úspěšnou?
„Jednoznačně ano. Není to bezobsažné klišé, že druhá sezóna po
postupu do vyšší soutěže bývá kritická. Měřítkem počtu bodů jsme
sice mírně zaostali oproti loňsku,
ale jsem přesvědčen, že výsledky
právě uplynulých dvou let docení až
budoucnost.“
Nelze se ubránit dojmu, že
vše směřovalo k jarnímu
šlágru s Opavou, po němž jakoby
opadla veškerá motivace?
„Část pravdy v tom samozřejmě je,
chtěli jsme si v průběhu jarní části
vytvořit takovou pozici, abychom
v Opavě hráli v přímém souboji
o první místo, což se nám podařilo.
Byť nám ve Slezsku zápas nakonec
výsledkově nevyšel, stojím si za
svým dřívějším tvrzením, že jsme
tam předvedli kvalitní výkon, který se vešel za dobu mého působení
u týmu do trojice těch nejlepších.“
Nechybí však týmu správný „hecař“, který by šatnu
zevnitř nabudil?

„Z herního pohledu byla horší ta s Mikulovicemi,
protože hrály docela mizerně. Žďár nad Sázavou
aspoň kvalitativní deficit nahrazoval bojovností
a chutí do hry. Tato porážka ale byla nepříjemná
z hlediska různých spekulací, které se v takových
případech vždy rojí, jestli jsme třeba Žďáru potřebné
body nepřenechali... To je samozřejmě absolutní nesmysl“

„Pravda je, že typ takového ´hajzlíka´ v tom pozitivním slova smyslu,
který by dokázal na hřišti strhnout
svým výkonem ostatní, v kabině
chybí. Nejde ale jen o motivaci
jako takovou. Uvědomme si, že
v závěru sezóny jsme cítili nutnost
dát více prostoru hráčům, kteří
předtím spíše zahřívali lavičku.
Bylo to samozřejmě i na úkor těch,
kteří aktuálně měli lepší formu, ale
vyrovnanost týmu je pro další vývoj celého klubu nezbytná.“
Nemyslíte, že vedení klubu
mělo deklarovat cíl postupu do druhé ligy, byť o tom reálně neuvažujete?
„Ale my jsme přece hráli o první
místo! Já sám jsem to několikrát
zmiňoval, že cílem každého týmu
je vyhrát soutěž. Vítězství v MSFL
a postup do druhé ligy jsou dvě
různé záležitosti, které nutně nemusí být spojené. Otevřeně řečeno,
pokud bychom chtěli postoupit
o úroveň výš, byla právě skončená
sezóna ideální příležitostí, protože Opava přes všechny deklarace
o postupu neměla nijak špičkové
mužstvo.“
Při pohledu na tabulky
doma -venku zjišťujeme
zajímavé srovnání, kdy z hlediska domácích představení jste
byli až osmí, zatímco z venkovních zápasů jste si přivezli druhý nejvyšší počet bodů hned po
Opavě...
„Domácí bilance nás samozřejmě
netěší, chceme hrát především pro
naše fanoušky. Nejvíc nás mrzí
dvě prohry v závěru sezóny, kdy

I Aleš Krč se pořádně chytil až ve druhé části sezóny
zóny
po příchodu, není na vině horší
adaptace?
„Aleš se opravdu víc zápasově
sově
prosazoval až teď na jaře, byť
už v podzimní části vstřelil čtyři
branky, teď přidal dalších šest.t. Ve
vítězné sérii se mu herně dařilo,
ařilo,
po utkání v Opavě se výkonnostně
ostně
´svezl´ s ostatními; přesto byll pro
naši ofenzivu přínosem. Hovořím
ořím
v minulém čase, protože se Aleš
bohužel rozhodl vrátit zpět do Uničova.“

Kormidelník „A“-týmu 1.SK Prostějov František Jura
se vrací k domácím porážkám, které vzbudily diskuse
porážky. To máte pravdu, pokuty
jsme rozdávali....“
Pojďme teď k jednotlivým
hráčům. V jarní části se
obměnil útok, odešel šestigólový
Pospíšil, Jirouš se ale na jaře trefil pouze jednou...
„Pravdou je, že Martin Jirouš ve
střelecké produktivitě nepotvrdil
naše očekávání. Přitom jeho práce
na trénincích byla naprosto příkladná, svým přístupem strhával
i ostatní. Bohužel v samotných zápasech se prosadit nedokázal. Je to
i pro mě záhadou, protože obvyklejší jsou opačné typy hráčů, kteří
mají tendenci si ulevit na tréninku,
ale do zápasů dají všechno - příkladem byl třeba Tomáš Hunal.
Pochopil bych to třeba u mladého
začínajícího fotbalisty, ale Jirouš už
toho má poměrně hodně za sebou.“

Když už jste zmínil první
změnu v kádru, jaké jsou
dosud známé další?
„Odcházejí prakticky všichni
´přespolní´ hráči, tedy Pavlík
s Jiroušem, oba si hledají angažmá v České fotbalové lize.
Zůstává pouze Lukáš Zelenka,
s nímž jsme domluveni na další
spolupráci. Dále jsme se rozhodli umožnit Tomáši Machálkovi
otestovat své schopnosti ve vyšší
soutěži, o konkrétním klubu se
zatím jedná. S určitou pravděpodobností může odejít ještě jeden
hráč.“
To ale znamená úplný
rozpad útoku?!
„Ofenzivu musíme pochopitelně
doplnit. Je pravděpodobné, že se
zpět na hrot vrátí Tomáš Zatloukal, byť jeho působení na stoperu

bylo na jaře opravdu vydařené.
Z Vyškova by se měl vrátit náš
odchovanec Milan Machálek,
minimálně ještě jednoho hráče
máme v hledáčku. Každopádně
se bude jednat o mladé naděje
z blízkého okolí.“
To tedy znamená, že dostanou více příležitostí
i další prostějovští odchovanci,
nedávní dorostenci?
„Jak už jsme několikrát deklarovali, na těch hodlá klub stavět
do budoucna. Aleš Rus se v jarní
části postupně při přechodu z divize do MSFL adaptoval, spokojen jsem byl s Honzou Šteiglem,
který je rychlostním typem hráče, a přes necelých dvě stě odehraných minut zaznamenal tři
góly. I na něm je ovšem vidět
rozdíl mezi střídáním a nástupem
do základní sestavy, kdy je sou-

peř ještě čerstvý a hra tím pádem
obtížnější. Musíme mít v kádru
minimálně patnáct fotbalistů,
zbytek bude alternovat od starších dorostenců.“
Hráči posbírali v jarní
části o polovinu víc žlutých karet oproti té podzimní.
Jak si tuto skutečnost vysvětlujete?
„Nesváděl bych to na nějakou
větší agresivitu, byť to tak může
vyznít, i když nějaký takový zákrok by se mezi nimi asi našel.
Spíš v tom vidím přemíru úsilí
a snahy přetavené do zbytečných
útočných faulů nebo nutnosti
přerušit hru při slibném útoku
soupeře.“
Z Fotbalové národní
ligy žádný z moravských
klubů nesestoupil, bude z hlediska možných favoritů příští
sezóna jednodušší?
„Takto bych to neřekl. Třeba oba
týmy Sigmy se budou snažit po
současném neúspěchu ´áčka´ posunout o úroveň výš. V kuloárech
se mluví o dalších týmech, které
posilují a otevřeně deklarují ambice hrát na špici. Konkurence
tedy bude stále velká a naším
úkolem bude se v ní neztratit.“

ANKETA aneb SONDA DO HRÁČOVA NITRA

důležitých bodů. Většinu zápasů
jsme ale odehráli v týmovém duchu, kdy jsme hodně bodů doslova vydřeli, a od toho bychom se
měli odrazit do další sezóny. Bez
bojovnosti a vůle po vítězství se
1. Jak hodnotíte jarní sezónu z herního i výsledkového hlediska? A byla lepší než podzimní?
nedá vyhrávat.“
2. Jak jste spokojen se svými výkony?
„Příští sezóna bude pro nás
3. Lze považovat obhajobu třetího místa za úspěch?
stejná, jako všechny ostatní,
4. V čem byly hlavní přednosti a naopak nedostatky týmu?
na které jsme se dosud připravo5. Co osobně očekáváte od příští sezóny a jaké by měly být ambice týmu?
vali. Ať už budeme v jakékoliv sestavě, hrát proti komukoliv, pořád
myslíme na přední příčky! Líbí se
Tomáš BUREŠ
a každý svým dílem přispívá k jedi„Jsem rád, že jsem dostal
nám tam a uděláme všechno pro
nému
společnému
cíli,
a
tím
je
vítězv
této
sezóně
tolik
šancí
hrát
brankář, 35 let
to, abychom třeba ještě o dvě mísství. Sám v tomto sportu nikdy nic a doufám, že jsem trenéry ani fata v tabulce poskočili...(úsměv)“
neuděláte. A to se nám celkem dařilo, noušky nezklamal. Některé zápatakže jsem spokojen.“
sy jsem mohl odehrát určitě lépe,
Aleš RUS
„Jednoznačně to je úspěch! ale objektivně se samozřejmě
obránce,
20 let
Skončit dva roky po sobě na ohodnotit nedokážu.“
medailových umístěních je velkým
„Myslím, že se moc týmům
„Jarní sezóna byla z obou
výsledkem současné práce prostěnepodařilo, aby obhájili
těchto hledisek povedenější.
jovské mužské kopané.“
v MSFL třetí místo. Jsme za to ur„Přednosti i nedostatky jsou v čitě rádi, je samozřejmě naší sna- Určitě to bylo rozdílným vstupem
týmovém pojetí. Zápasy, kdy hou, aby fotbal v Prostějově byl do sezóny, než na podzim, kdy
jsme působili jako tým a pracovali na velmi dobré úrovni, a věřím, že jsem byl na hostování v Určicích.
jeden za druhého, patřily k velmi po- to tak bude i nadále pokračovat.“ Jarní část jsme zahájili vítězně,
což přispělo k povedeným výkovedeným, naopak ty, při nichž jsme
nům podtrženým pěti výhrami
každý spoléhali na toho druhého,
v řadě, které vyvrcholily krásným
vypadaly všelijak. Když tým vydrží
zápasem v Opavě.“
pracovat, je určitě na čem stavět.“
„Co
můžeme
očekávat
teď
ne„Odvetnou část sezóny lze
vím, není totiž zatím jasné, jaké
hodnotit, až na výpadek
dvou domácích utkání v samém bude složení kádru na příští sezónu,
závěru, jako velmi povedenou. takže tahle otázka by víc slušela veHerně jsme v úvodu jara předvá- dení klubu.“
děli velmi zodpovědné a kolekMartin HIRSCH
tivní výkony, které vyústily v sérii
záložník, 25 let
pěti vítězství v řadě. Myslím, že
podzimní i jarní část sezóny se
„Jarní sezónu hodnotím jak
sobě navzájem hodně herně i výz herního projevu, tak i z výsledkově podobaly. V obou jsme
měli dobré i špatné série utkání.“ sledkového za vydařenou. Cel„Největším
nedostatkem
„Fotbal je kolektivním spor- kově třetí místo jsme si zasloužili
byla asi naše kolísavá fortem, kdy se celkový ob- a splnili tak cíle, které jsme měli
ma, která nás stála docela dost
raz skládá z výkonu jednotlivců před začátkem celé sezóny.“
Na trávníku vidíte hlavně emoce. Radost ze vstřelené branky, vztek z neproměněné šance, pocit
křivdy nad rozhodnutím sudího či odevzdaný výraz, pokud se vůbec, ale vůbec nic nedaří. Co ale
dřímá pod touto viditelnou slupkou se z ochozů prostějovského stadionu nedozvíte. Naštěstí je tady
Večerník, aby vám odhalil názory některých osobností týmu...

5.

„Výpadek tohoto rozsahu byl citelný,
šlo o zhruba tři miliony korun. Smlouva
měla trvat do konce sezóny 2014-2015,
takže jsme museli situaci operativně řešit.
Díky našemu partnerovi TK PLUS jednáme
s některými dalšími sponzory, jarní sezónu
jsme úspěšně překlenuli a do následujícího
ročníku hledíme po této stránce s optimismem.“
První muž prostějovského „eskáčka“ Pavel Langr
o nelehké finanční situaci, kterou si klub prochází
zitivně můžeme rovněž vnímat růst
individualit schopných uplatnění ve
vyšších věkových kategoriích, sedmnácti či osmnáctiletí kluci už nakukují
do mužského fotbalu ve třetí nejvyšší
soutěži.“
Připravují se nějaké změny?
„V kategorii starších žáků
byla vytvořena ´top´ skupina jede-

Trenér a generální sportovní manažer „eskáčka“ potvrdil,
otvrdil,
ádrem
že do nové sezóny půjde se značně pozměněným kádrem

nácti družstev z celé Moravy, do níž
jsme díky svým výsledkům byli také
zařazeni. Aby byl dodržen celkový
počet utkání, bude se hrát tříkolově,
na podzim a na jaře se odehraje vždy
polovina celého programu. Zbývající týmy zůstanou na regionální bázi
v počtu devíti účastníků na severu
a jihu Moravy.“

2.

3.

3.

4.

Foto: Josef Popelka
S čím nastoupí 1.SK Prostějov do příští sezóny?
„Vzhledem k tomu, že nemáme defi„V
nitivní představu o složení kádru ´A´niti
týmu pro následující ročník, je zatím
předčasné spekulovat o kvalitativních
cílech. Ten budeme moci blíže konkretizovat až před startem ligy. Obecně je jistě naší ambicí hrát pohledný
fotbal a bodovat zejména v domácím
prostředí, což se nám ne vždy dařilo.
Třetiligový fotbal má v našem městě
své pevné místo a chceme, aby tomu
tak bylo i nadále.“

1.

5.

1.

2.

4.

1.

2.

„To je na jiných, aby hodnotili mé výkony. Byly však
v průběhu jara chvíle, které jsem
si fotbalově užíval...“
„Nejen úspěch, ale i krásný
výsledek. Třetí místo dvakrát
po sobě je dobrá reklama, jak pro
fotbal, tak pro město, ve kterém se
ještě před třemi lety mužský fotbal
vůbec nehrál!“
„Silnou stránkou byl fakt,
že jsme zápasy nevzdávali,
i když jsme prohrávali. Na druhou
stranu, když se nám nedařilo fotbalově, tak jsme nedokázali hrát
zodpovědně.“
„Osobně očekávám od příští
sezóny většího týmového ducha a celkově přátelské prostředí.
Ambicí týmu by mělo být - vyhrát
co nejvíce zápasů, a to hlavně
doma, před našimi fanoušky.“

3.

které jsem odehrál, jsem vstřelil
jen jeden gól, a to ještě z penalty...
Tohle se pokusím v příští sezóně
změnit, je to takové moje osobní
předsevzetí.“

4.
5.

Zdeněk FLÁDR
záložník, 20 let

1.

„Po nepříliš úspěšné zimní
přípravě, kdy se nám moc
nedařilo jak výsledkově, tak herně, jsme v samém úvodu jarní
části zvládli těžký domácí zápas
s Kroměříží. Myslím si, že po
této výhře jsme se lehce uklidnili
a hráli poctivý fotbal, který nám
začal přinášet výsledky. Po šňůře
pěti výher ale přišla krize, ze které
jsme se dostali až v posledním zápase v Břeclavi.“
„Tak na tuhle otázku se musíte zeptat trenéra...(úsměv)
Já jsem moc rád, kolik jsem dostal
příležitostí (Zdeněk ani jednou nechyběl v základní sestavě - pozn.
red.), a jsem za to vděčný. Bohužel za tu porci zápasů a minut,

2.

3.

„Každopádně je to úspěch,
o tom netřeba pochybovat.
Pokaždé je strašně těžké něco obhájit. Sice jsme v průběhu jarní
části pokukovali i po prvním místě,
ale třetí příčku samozřejmě bereme. Jde o splnění cíle, které mělo
klubové vedení před sezónou.“
„Hlavní přednost týmu bych
viděl hlavně v tom, že jsme
se v průběhu několika zápasů dokázali oklepat a zlomit nepříznivý
výsledek, ať už to bylo v domácím zápase se Zábřehem na Moravě nebo na Slovácku.“
„Tak nad touhle otázkou jsem
ještě nepřemýšlel, ale chtěl
bych, abychom hráli koukatelný
fotbal, který se bude lidem líbit.
Vždyť pro ně, obyvatele našeho
města, fotbal hrajeme a snažíme
se to dělat, jak nejlíp umíme. Vím,
že to bude mimořádně těžké, ale
hrozně rád bych „eskáčko“ viděl
okolo pátého místa.“

4.
5.

JAK ŠEL ČAS
v ročníku 2013/2014
Večerník přináší průřez
zajímavostmi jednotlivých kol.
1. kolo - úvodní gól nového ročníku střílí v Uničově už po osmi
minutách Zelenka
2. kolo - mezi tyče se vrátil po
zranění Tomáš Bureš; Machálek
střílí Třebíči jeden z „nejtěžších“
gólů kariéry (do prázdné branky)
Pohár České Pošty - exekutoři
pokutových kopů v souboji se
Zlínem vyhořeli, načal to Zelenka střelou do tyče, nedali ani
další dva
3. kolo - Pavlík, Zelenka
a Kofroň byli spolu s koučem
Jurou hosty studia Fotbal extra
na České televizi; Zelenka pak
v Kroměříži nastoupil v Kazárově dresu s číslem 7, protože se
jeho triko do zápasové sady jaksi
nedostalo...
4. kolo - Hunal pro zranění vypadává ze sestavy, v poslední půlhodině přišla „pětka“ od 1.HFK
Olomouc
5. kolo - Zatloukal ve Zlíně poprvé nastupuje na místě pravého
beka
6. kolo - typický zápas dvou rozdílných poločasů, v tom druhém
Prostějov prohospodařil dvoubrankový náskok
předehrávané 15. kolo - řežba
s Břeclaví: Pavlíkův kotník, Fládrova hlava a Souškova třísla
7. kolo - v Zábřehu se tým dostal
psychicky na dno, rozhodly tři
standardky domácích
8. kolo - Pavlíkova boule v Orlové s lehkým otřesem mozku,
začíná Burešova šňůra s čistým
kontem
9. kolo - tři góly Hulínu jako dárek k Zelenkovým narozeninám
10. kolo - den před zápasem
v Hlučíně se zranil Zelenka,
Hirsch splnil slib dát během podzimní části aspoň gól
11. kolo - na Opavu dorazila rekordní domácí ligová návštěva
650 diváků
12. kolo - Kazár hrál v Mikulovicích takřka před domácím
publikem, podpořila ho rodina
z Jeseníku
13. kolo - Soušek s Pospíšilem
doma prolomili „olomoucké
prokletí“ Prostějova
14. kolo - ve Žďáru nad Sázavou
se uzdravení Hunal se Zelenkou
ještě do základu nedostali kvůli
těžkému terénu
16. kolo - proti Uničovu se před
prostějovským publikem loučí
kapitán Hunal
18. kolo - v prostějovském dresu poprvé zimní posila Jirouš,
Machálek srovnává skóre proti
Kroměříži choulostivou částí těla
19. kolo - holičtí Heinz ani Žondra se neprosadili, Krč naopak
využil hrubky obrany HFK
20. kolo - v základní sestavě poprvé po návratu z Uničova Rus,
dorostenec Šteigl dává první gól
v „A“-týmu
21. kolo - na stoperu nastoupil
proti rezervě Slovácka výjimečně Hloch, Zatloukal v poslední
chvílí srovnává na 2:2
22. kolo - Souškův vyrovnávací
gól přiznali sudí Krejčířovi; Machálek se inspiroval Solskjaerem
coby nejlepším náhradníkem
a po vystřídání vstřelil proti Zábřehu vítězný gól; Mazouch si
vysloužil třízápasovou stopku za
zbytečné vyloučení
23. kolo - Rus zaznamenává proti Orlové svůj první gól v MSFL
dohrávané 17. kolo - Zatloukal
hraje v Třebíči první utkání coby
čerstvý ženáč, Zelenka trefil
krásně trestňák
24. kolo - stále se lepšící Krč
smetl dvěma góly Hulín
25. kolo - Hloch opět vypadává
ze sestavy kvůli zdravotním potížím
26. kolo - Jirouš a Krč v Opavě
trefují jen tyče, rozhodla penalta
domácích
27. kolo - Zelenka opět na lavičce, ex-prostějovský Kazár „porazil“ eskáčko
28. kolo - Fládrova náplast na
množství nevyužitých šancí –
gól z penalty
29. kolo - Hirsch trochu netypicky pro něj skóruje hlavou
30. kolo - Šteigl poprvé v základní sestavě, spolu se Souškem
pečetí výhru a třetí místo
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speciální servis o 1.SK Prostějov připravil Tomáš Kaláb

slovo generálního manažera
1.SK Prostìjov Františka Jury:
„Chtěl bych po skončení vydařené sezóny poděkovat všem
sponzorům, kteří i v nelehké ekonomické situaci podpořili fotbal ve
městě, kde podnikají, divákům, jenž si našli cestu na náš stadion,
a v neposlední řadě celému realizačnímu týmu nejen ´A´ mužstva,
ale i u mládežnických celků. Ti všichni, včetně správců hřišť, si to
plně zaslouží. Každého potěší, že jeho práce si někdo váží. A já si
práce všech v prostějovském fotbale vážím.“
INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY 1.SK PROSTĚJOV
SEZÓNA 2013/2014
Z

min

stř

bs G

brankáři
Bureš Tomáš
Kofroň Zdeněk

ŽK ČK

24
6

2160
540

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

obránci
Krejčíř Pavel
Hunal Tomáš
Hloch Marek
Kazár Tomáš
Rus Aleš
Hloch Pavel
Studený Filip
Hirsch Martin
Pavlík Petr

28
3
4
14
9
21
10
30
30

2073
138
4
1231
351
1883
409
2413
2620

6
1
4
0
5
0
6
4
0

1
2
0
2
3
1
1
8
2

1
0
0
1
1
0
0
3
5

5
0
0
2
0
4
1
4
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

záložníci
Petržela Lukáš
Pančochář Josef
Zelenka Lukáš
Soušek Martin
Šteigl Jan
Fládr Zdeněk
Mazouch Tomáš

7
30
22
17
14
30
20

73
1848
1796
865
175
2280
1292

7
11
1
8
13
3
5

0
9
10
4
1
11
4

0
2
3
4
3
1
1

0
3
3
1
0
3
6

0
0
0
0
0
0
1

útočníci
Zatloukal Tomáš
Machálek Tomáš
Pospíšil Michal
Jirouš Martin
Krč Aleš

28
30
16
14
30

1304
2059
808
974
2358

16
6
7
2
2

1 1
18 10
9 6
6 1
13 10

2
3
2
1
5

0
0
0
0
0

MSFL V ČÍSLECH aneb CO ŘÍKAJÍ CIFRY...
Podívejme se na uplynulý ročník pohledem statistik,
které leckdy odhalí zajímavé skutečnosti....
Hned v úvodu je třeba zastavení u tabulek bilancujících
domácí a venkovní zápasy.
Zatímco z hlediska domácích
výsledků se zařadil Prostějov
do průměru tabulky, z hřišť
soupeřů si odvezl plných 24
bodů, jen o dva méně než vítězná Opava! Tato statistika
svědčí o tom, že výběru trenéra Františka Jury je vcelku jedno, hraje-li před svými
příznivci či na hřištích soupeřů. Domácí prostředí tedy
pro „eskáčko“ neznamenalo
žádnou významnější výhodu. I fanoušci by se však měli
nad tímto zjištěním zamyslet, neboť komorní atmosféra tomu určitě neprospěla...
Při pohledu na skóre je patrné, že třiapadesát vstřelených
branek je podstatný ústup od
ofenzivního pojetí, vezmeme-li v potaz, že rozdíl činí oproti minulému ročníku dvacet
gólů. Na druhou stranu dlužno
doplnit, že obrana pracovala

efektivněji, čemuž nasvědčuje o devět obdržených branek
méně. Prostě určitá míra
živelnosti a hladu po gólech
byla nahrazena taktikou
a většími zkušenostmi z třetí
nejvyšší soutěže.
O dvacet vstřelených branek se
rovným dílem podělili nejlepší střelci týmu Krč s Machálkem, na třetí příčce se udržel
král podzimu Pospíšil, přestože
jarní část už kopal v ČFL. Naopak v jarní části se vůbec neprosadil na podzim pětigólový
Pavlík, což bylo zapříčiněno
i menším množstvím sudími
odpískaných penalt (na Sigmě
ji dostal příležitost proměnit
Fládr - pozn.red.). Jediným
hráčem, který v celém ročníku ani jedinkrát nepřijímal gratulace spoluhráčů,
byl Pavel Hloch. Jednak se to
od stoperů zrovna neočekává,
v Pavlův neprospěch hovoří
také málo odehraných minut
v jarní části sezóny skrz zranění.

Když už jsme u těch „vytrvalců“, tak v této kategorii vyhrál na celé čáře Petr Pavlík,
který na hřišti strávil 2 620
minut, tedy plných 97% hrací
doby! Na pomyslných čestných
stupních jej doprovázejí Hirsch
s 2 413 a Krč s 2 358 minutami.
V základní sestavě (pokud nebyli zranění) nikdy nechyběli
Zelenka, Hloch, Fládr, Krč,
Hirsch a Pavlík.
Nejtrestanějším hráčem byl
Mazouch, který si nelichotivé skóre „vylepšil“ červenou
kartou v utkání se Zábřehem, a byl tak jediným hráčem s tímto ohodnocením. Po
šesti žlutých kartách obdržel
kromě něj Pavlík, po pěti Krč
s Krejčířem a po čtyřech Hloch
s Pančochářem. Jedná se tedy
o oba stopery či defenzivní hráče, v případě Krče lze hledat
příčiny v leckdy přemíře snahy
při napadání v útočné fázi. Kam
se ovšem všichni hrabou na zábřežské hráče Bačíka s Luká-

týmu neprofesionálních soutěží, zde se 1.SK Prostějov dělí
s SK Jirny z ČFL a TJ Ďáblice
o 61. příčku.
Ještě si všimněme návštěvnosti na domácích zápasech, jejíž
trend neskýtá zrovna optimistický pohled. Průměr přihlížejících diváků na jedno utkání se
totiž od podzimu snížil o další
padesátku na 350, průměr za
celý ročník činí 378 fanoušků.
Jak zastavit pokles a přitáhnout
prostějovské příznivce na fotbal,
je ovšem téma nejen pro činovníky tohoto klubu...

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

www.
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Skromně vystupující, ale nesmírně pracovitý je osmadvacetiletý vytáhlý sympaťák

„Chci být jen dobrý fotbalista,“ říká stoper
a útočník v jedné osobě TOMÁŠ ZATLOUKAL

Oproti minulé sezóně výrazně ubylo vstřelených,
ale i obdržených branek. Je to
dáno změnou herního projevu,
či jinými faktory?
„Jak už je známo, celou zimní
přípravu jsme pracovali na změně
herního stylu, tudíž se dalo čekat,
že vše bude trochu jiné. Jedním
z cílů před právě uplynulou sezónou ale bylo zapracovat na tom,
abychom nedostávali tolik branek,
jako se tomu dělo v té předešlé.
To, že jsme dali i méně gólů,
s tím souvisí. Ofenzivní hráči si
pečlivěji plnili své obranné povinnosti, ostatně jako například já...
(úsměv)“
Co způsobovalo nedostatek
zodpovědnosti,
nedokázali jste se správně „nabudit“? A jaká vlastně vládla
atmosféra v kabině?
„Když to fotbalově moc nejde,
je třeba trochu klidu, trpělivosti
a zodpovědnosti v osobních soubojích, což si myslím někdy malinko chybělo. Nabudit se umíme,
důkazem toho je, že jsme pár zápasů, které jsme prohrávali, zdramatizovali nebo dokonce otočili.
Atmosféra v kabině je normální,
jak je tomu u ambiciózních týmů,
na které jsou kladeny vysoké
nároky. Když jsou body, je líp,
a když nejsou, je hůř...(smích)“

šem, kteří stačili nasbírat devatenáct, resp. patnáct žlutých karet!
Z hlediska celkových statistik fair-play patřil Prostějov
k průměru MSFL, nejtrestanějším týmem byla Břeclav
se čtyřmi červenými kartami,
nejvíc žlutých nasbíral kupodivu Zábřeh. Krč s Machálkem
se podělili o sedmé místo
v pořadí střelců MSFL, Krč
se dělí o 23. místo dle koeficientu v přehledu deníku Sport,
který zahrnuje obě třetí ligy
a divize. Tento deník si vede
i statistiku nejofenzivnějšího

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

Vysvětlivky: z - zápasy, ve kterých hráč nastoupil; min - počet odehraných minut; stř - kolikrát hráč střídal; bs - kolikrát byl střídán;
G - vstřelené branky; ŽK - žluté karty; ČK - červené karty

Už na štaci v Napajedlech si vyzkoušel zahrát
v obraně, takže místo stopera, které mu patřilo po
většinu jarní části uplynulé sezóny pro něj nebylo
zas až tak nové. Koneckonců jeho optikou není důležité, na jakém postu hrajete, ale jste-li dobrý nebo
špatný fotbalista. Trenér František Jura si jej i proto
cenil jako jednoho z nejlepších hráčů svého výběru. Tomáš Zatloukal (na snímku) se v exkluzivním
ejen o právě
rozhovoru pro Večerník rozpovídal nejen
ech, dávném
skončené sezóně, osobních radostech,
původu své zajímavé přezdívky, ale i vyhlídkách
de...
do nejbližší budoucnosti. Jaká asi bude...

Dirigent. Zastupující kapitán Tomáš Mazouch (č.21) a Aleš Krč
obdivují Zelenkovu vynikající kopací techniku v utkání s Kroměříží.
Foto: Tomáš Kaláb

penalty, myslím, že za předvedený
výkon by dělba bodů byla spravedlivější.“
Málokdo je tak univerzální, aby dokázal hrát na
opačných stranách hřiště. Jak
dlouho trvá „přepnout“ z útočníka na stopera?

A je mi jedno, kde na hřišti to
bude!“
V čem jsou hlavní odlišnosti pohybu na hřišti?
„Tak buď hrajete čelem, nebo
zády k bráně...(smích) Většinou
to trochu trvá, než si člověk zvykne, ale v některých zápasech není
moc času se rozkoukávat a pak
je to buď dobré anebo špatné.
V útoku je také důležité začít být
trochu sobec a tohle přepnutí mi
moc nejde.“
Jak hodláte strávit krátký
čas letní dovolené před začátkem letní přípravy?
„Co nejvíce se svou krásnou ženou a synem. Fotbal si užiji jen
teoreticky při sledování světového
šampionátu v televizi.“
Patříte mezi ty hráče, kteří
mají také „civilní“ zaměstnání. V jakém oboru pracujete?
„V potravinářství jako vývojový
pracovník.“

V čem vidíte
idíte příčiny
slabé návštěvnosti
ávštěvnosti
a jde vůbec nějak
ak přitáhtějově na
nout lidi v Prostějově
fotbal?
„Tento problém
m neřeší
jen v Prostějově.
ě. Je to
emí, ve
asi dobou a zemí,
které žijeme. Lidé se
vit sporu nás neumí bavit
tem, a když už ano, tak mi
přijde, že jsou pořád s nění, jako by se
čím nespokojení,
u toho neuměli odreagovat
či vnitřně si odpočinout.
hvilku trvat,
Proto asi bude chvilku
ění, ale osobnež se něco změní,
ně věřím, že už od nové
sezóny přibudee fanoušků,
ádi chodit
kteří budou rádi
fandit. Musíme ale poděří na fotbal
kovat všem, kteří
hodí a přáli
do Prostějova chodí
nám.“
Univerzál týmu Tomáš Zatloukal o tom,
Který moment
oment z jarní sezóny
ny zůstane
jak vznikla jeho známá přezdívka „Hujer“
nejdéle v paměti?
ěti?
„Z hlediska výsledkovéýsledkového to sice není
ní nejlepší
„Nikdy jsem neBěhem uplynulé sezóny
se toho ve vašem osobním
obránce,
ď jak buď,
chtěl být obrá
příklad, ale buď
záložník nebo úútoč- životě hodně změnilo - narodil
nejvíc jsem si užil utkáník. Chtěl jsem jen být se syn, oženil jste se... Jak se daří
ní v Opavě. Perfektní
dobrý fotbalista. Jest
Jestli se skloubit fotbal, práci a rodinu?
atmosféra, plné ochozy,
divácká kulisa, na kterou
mi to povedlo, ne
nevím, „Někdy je to dost náročné, což
nejsme běžně zvyklí.
ale co vím, tak žže se na mně bývá občas i vidět... ZáVelká škoda té odpískané Foto: Josef Popelka chci fotbalem bbavit. roveň je to pro mě nejkrásnější

„Bylo to na halovém turnaji v Přerově.
Měli jsme začít hrát zápas, a protože
celé naše vedení kouřilo před halou
cigarety, přiběhl jsem k nim a říkám:
„Pane trenére, už je čas...“ No a už
se to se mnou dobrých dvacet let vleče“

období a snažím si jej maximálně užívat. Pravdou ale je, že si
říkám, jestli mi to stojí za to,
abych trávil pět dní v týdnu na
hřišti, místo toho, abych se věnoval rodině. Naštěstí jsou oba
moji velcí fanoušci (úsměv).“
Nejen spoluhráči vám
říkají „Hujer“. Jak jste
přišel ke své přezdívce?
„Mám ji od dětství, když mě
ještě v přípravkách a mladších
žácích vedl trenér Gross. Bylo
to na halovém turnaji v Přerově. Měli jsme začít hrát zápas,
a protože celé naše vedení kouřilo před halou cigarety, přiběhl jsem k nim a říkám: ´Pane
trenére, už je čas...´ No a už se
to se mnou dobrých dvacet let
vleče (úsměv).“
Pomalu končí éra, kdy
byl kádr prošpikovaný
ex-ligovými hráči. Co vám
přinesla spolupráce v jednom
týmu s nimi?
„Popravdě příprava ještě nezačala a já teď nemám představu
o tom, jaké bude složení týmu
pro příští sezónu. Každopádně
byla to a je zajímavá zkušenost
hrát s hráči, kterým se povedlo
něco, co mně ne - totiž živit se
fotbalem. Nejlepší na tom bylo
a je, že je každý jiný, takže toho,
co mi to dalo, je hodně. Stačilo
se jen dívat, a pokud hráč není
hloupý, spoustu věcí si uvědomí.“
Dokáže tým bez „hvězd“
konkurovat ostatním celkům i v příštím ročníku
MSFL?
„Určitě budeme silní a konkurenceschopní.
Otázkou
však bude, kolika soupeřům...
(smích) Na hřišti je jedenáct
hráčů a v týmu osmnáct, když
budeme všichni táhnout za
jeden provaz, tak to půjde.
A pak se v týmu zrodí zase jiné
hvězdy.“

vecernikpv.cz

Nový ročník MSFL

se (staro)novými pravidly

BUDE MÍT 1.SK FARMU?

Ilustrační foto
Olomouc, Prostějov/tok - S losem nového ročníku vešly ve
známost také některé dílčí změny týkající se soutěží organizovaných Řídící komisí FAČR pro Moravu.
Především se ruší nepříliš vydařený experiment pravidla dávajícího trenérům možnost střídat až pět hráčů. Podle staronových pravidel může zasáhnout z lavičky do zápasu pouze
standardní počet tří fotbalistů. Rovněž končí platnost nařízení,
podle něhož musel hráč ošetřený přímo na hrací ploše zůstat
další tři minuty za postranní čárou a teprve po uplynutí této
doby se znovu zapojit do hry.
Naopak úplnou novinkou je možnost zřízení farem pro
seniorské týmy v MSFL či divizích, které by mohly začít
své hráče posílat do celků působících v krajských soutěžích
příslušného kraje (tedy krajský přebor a I.A a I.B třída).
Samozřejmě pod podmínkou souhlasu příslušných krajských
svazů. I v tomto případě by přijímající klub mohl využít ze soupisky výše postaveného klubu pouze dva hráče z dané soupisky, jak je tomu zvykem například u „B“-mužstev.
„O této možnosti samozřejmě víme a bude předmětem diskuse
uvnitř klubu,“ reagoval na dotaz Večerníku Petr Langr, předseda 1.SK Prostějov. „Rozdíl mezi třetiligovou soutěží a krajským přeborem je ale podle našeho názoru příliš zřetelný, takže
velký přínos pro náš klub tam nevidím,“ naznačil Langr spíše
skeptický postoj k dané možnosti.
Připomeňme, že před minulou sezónou rozpustil 1.SK svůj
„B“-tým z několika důvodů, jedním z nich byla také přílišná
výkonnostní vzdálenost mezi krajskými soutěžemi a třetí ligou.
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Nová sezóna MSFL: „eskáčko“ startuje doma s Hlučínem,
následuje derby ve Vyškově s trenérem Miloslavem Machálkem
byli i příznivci 1.SK Prostějov.
Zaplnit místa po Opavě, která postoupila do 2. FNL, a Žďáru nad
Sázavou s Mikulovicemi, které
v prvním případě nuceně, ve druhém dobrovolně sestoupily do příslušné moravské divize, nebylo až
tak úplně jednoduché, jak by se logicky zdálo. Jenže doba je taková,
že po posunu výš touží na všech
úrovních jen ti vyvolení...

Olomouc, Prostějov/tok - V úterý odpoledne se v olomoucké
Fakultě tělesné kultury uskutečnil losovací aktiv soutěží Řídící komise FAČR pro Moravu.
Předposledním bodem programu bylo přidělení čísel pro
nový ročník 2014/2015, z čehož
vyplývalo rozlosování jednotlivých kol třetí nejvyšší fotbalové soutěže. V očekávání tak

jízdní řád 1.SK Prostějov v podzimní části MSFL
1. kolo; 10. srpna: 1.SK Prostějov - Hlučín
2. kolo; 17. srpna: Vyškov - 1.SK Prostějov
3. kolo; 24.srpna: 1.SK Prostějov – 1.HFK Olomouc
4. kolo; 31.srpna: Sigma Olomouc „B“ - 1.SK Prostějov
5. kolo; 7.září: 1.SK Prostějov – 1.FC Slovácko „B“
6. kolo; 14. září: Hulín - 1.SK Prostějov
7. kolo; 17. záři: 1.SK Prostějov - Orlová
8. kolo; 21. září: Zábřeh - 1.SK Prostějov
9. kolo; 28. září: 1.SK Prostějov – Zlín „B“
10. kolo; 5. října: Líšeň - 1.SK Prostějov
11. kolo; 12. října: 1.SK Prostějov - Uničov
12. kolo; 19. října: Třebíč - 1.SK Prostějov
13. kolo; 26. října: 1.SK Prostějov- Kroměříž
14. kolo; 2. listopadu: Břeclav - 1.SK Prostějov
15. kolo; 9. listopadu: 1.SK Prostějov – Opava „B“
16. kolo; 16. listopadu: Hlučín - 1.SK Prostějov

Standardní situace tak nakonec
byla pouze v případě vítěze divizní skupiny „D“, jímž se stal MFK
Vyškov. Ze „severní“ grupy „E“
měl z herního hlediska postupovat
Lískovec, tato farma druholigového Frýdku-Místku se ovšem do
vyšší soutěže příliš nehrnula, takže
její místo ochotně zaplnila rezerva Opavy, které k prvnímu místu
chyběly jen dva body.
Poslední místo po Mikulovicích
bylo z výsledkového hlediska nabídnuto Rosicím, těsně druhému
celku divizního „déčka“, které tak
nečekaně dostaly možnost se po
roční pauze vrátit do MSFL. Vzhledem ke koncepčnímu budování kádru, ale hlavně asi ekonomickým
důvodům, tuto nabídku s díky
odmítly. Moravská řídící komise
uspěla až v případě čtvrté Líšně,
která na vítězný Vyškov ztrácela
v konečné tabulce úctyhodných
sedmnáct bodů. Ta tedy posílí jihomoravský kontingent ve třetí lize.
Podzimní část MSFL odstartuje
o druhém srpnovém víkendu, předehrávané 15. kolo je na programu
ve středu 17. září. V polovině listopadu, konkrétně v neděli 16. 11.,
pak bude podzimní část nového
ročníku vyčerpána předehrávaným prvním jarním kolem.

Losovací čísla MSFL 2014/2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sportovní klub SULKO-Zábřeh
FC FASTAV Zlín, a. s. B
SK Líšeň
SK Uničov
Horácký fotbalový klub Třebíč, o.s.
SK Hanácká Slavia Kroměříž a.s.
Městský sportovní klub Břeclav
1. SK PROSTĚJOV
FC HLUČÍN a.s.
MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ KLUB VYŠKOV
1. HFK Olomouc a.s.
SK Sigma Olomouc, a.s. B
1. FC SLOVÁCKO, a.s. B
Sportovní klub Spartak Hulín
FK Slavia Orlová - Lutyně
Slezský fotbalový club Opava a.s. B

Číslo 8, které bylo následně
přisouzeno 1.SK Prostějov, rozhodlo o tom, že první mistrovské utkání čeká Jurovu družinu v sobotu 9. srpna od 16:30
hodin proti Hlučínu. Se stejným
sokem také „eskáčko“ na jeho
hřišti uzavře podzimní program
v předehrávaném šestnáctém kole.
„Máme ještě v čerstvé paměti kvalitní výkon Hlučína v domácím
jarním utkání, které jsme s určitou
dávkou štěstí vyhráli těsně dva
jedna,“ poznamenal k losu Roman
Popelka, asistent trenéra Jury. „Ur-

„Eskáčko“ začíná zaplňovat mezery

Z Uničova přichází Langer, testován
bude kanonýr z Nových Sadů Papica

Prostějov/tok - První dvě nové
posily hlásí třetí tým posledních
dvou ročníků MSFL 1. SK Prostějov. Začínají se tak pomalu
zaplňovat hrozivé díry v ofenzivní části po odchodu Krče,
Jirouše a pravděpodobně i Tomášů Machálka a Mazoucha...
(informujeme na straně 17 dnešního vydání – pozn.red.). Jistou
posilou do zálohy se v uplynulém týdnu stal prostějovský odchovanec Tomáš Langer.
Tento dvacetiletý univerzální levonohý záložník je hráčem Sigmy Olomouc a minulou sezónu

odehrál na hostování v Uničově.
„Prošel juniorskými reprezentacemi a třetí ligu už okusil v Uničově,
takže s ním najisto počítáme. Vrací se do Prostějova, kde fotbalově
vyrůstal,“ potvrdil příchod první
letní posily Ladislav Dudík, sportovní manažer 1.SK Prostějov.
„Může hrát jak na levém kraji
zálohy, tak v jejím středu, lze jej
tedy využít na více postech podle
potřeby,“ vyzdvihuje přednosti
hráče Dudík.
Na testy pak přichází ostrostřelec z olomouckých Nových
Sadů Vilém Papica. V právě

LOSOVACÍ ČÍSLA krajských soutěží
krajský přebor
1 FK Slavoj Kojetín – Koválovice
SO
2 FK SAN-JV Šumperk o.s. hlášenky
3 FK Mohelnice „B“
NE
4 TJ Sokol Klenovice na Hané
SO
5 SK Chválkovice
SO
6 TJ Tatran Litovel
SO
7 FC Dolany
hlášenky
8 TJ Medlov
NE
9 FC Želatovice
NE
10 TJ Sokol Lázně Velké Losiny
NE
11 1.HFK Olomouc „B“
NE – 10 hod.
12 Fotbalový klub Šternberk o.s.
SO
13 FC Kralice na Hané
SO
14 Sokol Konice s.r.o
hlášenky
15 TJ Fotbalový club Hněvotín
SO
16 FK Nové Sady
SO

I.A třída skupina B

1 SK Lipová
NE
2 FK Spartak Lipník nad Bečvou
SO
3 TJ Sokol Čechovice
NE
4 TJ Sokol Bělotín
SO
5 TJ Štěpánov u Olomouce
SO
6 TJ Sokol Dub nad Moravou
SO
7 FK Troubky o.s.
NE
8 FC Beňov
NE
9 FKM Opatovice – Všechovice NE - 10 hod.
10 TJ Sokol Mostkovice
NE
11 TJ Sokol Ústí „A“
NE – 10:00 hod.
12 SK Slatinice
NE
13 FK Hlubočky
SO
14 SK Náměšť na Hané
SO

www.vecernikpv.cz
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I.B třída skupina A

I.B třída skupina B

1 TJ Sokol Tovačov
NE
2 FK Slavoj Kojetín – Koválovice „B“ NE
3 TJ Sokol v Pivíně
NE
4 TJ Sokol Ústí „B“
NE – 10:00 hod.
5 TJ Sokol Horní Moštěnice o.s.
SO
6 TJ Sokol Čekyně
SO
7 TJ Sokol Vrchoslavice
NE
8 Tatran Všechovice
NE
9 TJ Sokol Plumlov
SO
10 TJ Sokol Radslavice
NE
11 FK Brodek u Přerova
NE
12 TJ FC Kostelec na Hané hlášenky
13 TJ Otinoves
hlášenky
14 1.FC Viktorie Přerov „B“
NE

1 SK Jesenec
hlášenky
2 TJ Sokol Protivanov
NE
3 TJ Sokol Velký Týnec
NE
4 TJ Doubrava Haňovice
NE
5 TJ Sokol Doloplazy
NE
6 TJ Sokol Slavonín
NE
7 TJ Sokol Paseka
NE
8 SK Šumvald
NE
9 TJ Sigma Lutín
hlášenky
10 SK Velká Bystřice
NE
11 TJ Sportovní klub Zvole
SO
12 TJ Sokol Babice u Šternberka
SO
13 FC Hvozd
hlášenky
14 FK Nové Sady „B“ NE – 10:15 hod.

uplynulé sezóně kraloval tabulce střelců krajského přeboru,
v osmadvaceti letech však disponuje i potřebnými zkušenostmi z vyšších soutěží. MSFL už
v minulosti hrál, byť je to ale přece jen už nějaký ten rok. „V Prostějově se potká se svým bývalým
trenérem Radimem Weisserem
(vedoucí trenér SCM a starších
dorostenců – pozn. red.), pod kterým sbíral zkušenosti v Lipové,“
připomíná Dudík. „Samozřejmě
od něj očekáváme tah na branku
a tolik potřebné góly, měl by to
být jasně hrotový hráč,“ doufá

ve šťastnější ruku sportovní manažer, protože ani Krč, ani Jirouš
svou pověst zpočátku svého působení na Hané příliš nepotvrdili.
Adaptovat na vyšší soutěž se
bude muset také Milan Machálek, vracející se z hostování
v loni divizním Vyškově. „Milan navíc podstatnou část jarní
sezóny nehrál, protože měl od
zimy zraněné rameno, což vyžadovalo delší léčbu,“ zdůraznil
Dudík k dalšímu ofenzivnímu
hráči, který se vrátil do sestavy
Vyškova až v posledních jarních
kolech.

Pohár České pošty:

na úvod čeká Prostějov

další bitva u vyškovského rivala

čitou výhodou může být domácí
prostředí, nic lehkého ale čekat
nemůžeme. Stejně obtížný bude
i zápas druhého kola ve Vyškově,
který vede prostějovský kouč Miloš Machálek,“ upozornil na dalšího soupeře v pořadí. „Jedná se
o nováčka, kteří bývají vždy
enormně motivovaní, navíc je to
náš soused, se kterým máme pravidelné kontakty,“ uzavřel exkluzivně pro Večerník Popelka.
Podrobný rozpis podzimní části MSFL 2014-2015 přineseme
před začátkem sezóny.

Praha, Prostějov/tok - Zajímavě
si zahrála ruka osudu s fotbalovými týmy Prostějova a Vyškova.
Hanáčtí rivalové se totiž potkají
nejen dvakrát v rámci Moravskoslezské ligy, přičemž prvně se tak
stane hned v jejím druhém kole,
ale také v tuzemském poháru.
Hned v prvním dějství Poháru
České pošty plánovaném již na
sobotu 26. července od 17:00 hodin totiž los poslal „eskáčko“ na
horkou půdu do Vyškova!
„Start to bude určitě těžký při vědomí, že ve dvou minulých ročnících
jsme začínali na hřišti divizních
týmů (Bohunic a Tasovic - pozn.
red.),“ posteskl si sportovní manažer
1.SK Prostějov Ladislav Dudík. „Pikantní je fakt, že soupeř má prostějovského trenéra Miloslava Machálka, navíc u něj byl uplynulou sezónu
na hostování náš ofenzivní záložník
Milan Machálek, se kterým počítá-

me už do podzimní sestavy u nás,“
těší se Dudík na prestižní souboj
A to je ještě určitá možnost, že by
se mohl utkat syn se soupeřem vedeným svým otcem, pokud by tedy
útočník Tomáš Machálek případně
absolvoval podzim znovu v Prostějově a nevyšlo mu angažmá v druholigové Opavě, o čemž informujeme na jiném místě dnešního vydání.
„Jak znám kouče Machálka, bude
chtít tým před vstupem do třetí ligy
kvalitativně posílit, takže můžeme
všichni očekávat kvalitní utkání už
v prvním pohárovém kole,“ předvídá Dudík vyrovnaný souboj.
Na vítěze hanáckého souboje čeká
ve druhém kole, hraném ve středu
13. srpna, atraktivní soupeř z první
ligy 1.FC Slovácko s kanonýrem
Liborem Doškem. Uherskohradišťský tým se přitom nedávno
představil při „přáteláku“ v Čechovicích.

URČICE OPOUŠTÍ DRAGON, přicházejí mladíci

Určice, Prostějov/jim - Až v polovině července zahájí fotbalisté
Určic letní přípravu na novou
sezonu, bude si muset gólman
Miroslav Nejezchleb zvykat na
nového parťáka. Po ročním
působení totiž v mužstvu končí
Stanislav Dragon, jehož skutečně nahradí kmenový hráč
Otinovsi a naposledy brankář
Čechovic Milan Piták.
„Staňa minimálně na rok končí
s aktivním fotbalem. Zaprvé je to
jeho vleklým zraněním, zadruhé
začal studovat vysokou školu.
S Pitákem jsme se dohodli, že se

zapojí do přípravy, chytat bude
ten, kdo bude v tu chvíli lepší.
Proto jsme vzali právě mladého Pitáka, o němž si myslíme,
že bude konkurencí pro Míru,“
představil změnu na nejcitlivějším postu kouč Evžen Kučera.
A není to jediná nová tvář, která se k diviznímu celku připojí.
„Přicházejí čtyři hráči z dorostu
1.SK Prostějov, jimiž jsou Kamený, Novotný, Zelina a Michna,
ti se budou moci poprat o divizi.
Je nám ale jasné, že se nedá hrát
jen s mladýma klukama, takže bychom chtěli přivést i další

kvalitní posily. Pár hráčů máme
rozjednaných, ale bude to ještě
chvíli trvat,“ nechtěl zatím více
prozrazovat.
Jistá jsou také tři jména, která
Určice opouštějí. Jsou to Martin Schön, David Škoda a Jan
Petrásek. „Všichni kluci potvrdili, že budou pokračovat dál, čas
na rozmyšlenou si vzal jen Tomáš
Los. Chtěl bych mít v přípravě
pětadvacet hráčů a během dvou
týdnů a asi tří přátelských utkání
se rozhodnout pro osmnáct lidí,“
nastínil své představy Evžen Kučera.
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Určice se v divizi utkají i s Vítkovicemi

Určice, Prostějov/jim – Hned
čtyři nové celky prověří v nadcházejícím divizním ročníku
fotbalisty Určic. Právě TJ Sokol
coby postupující nováček patřil
dlouhou dobu mezi čelní týmy
soutěže a příjemně překvapoval
svými výkony a výsledky, nyní
by právě na něj rády navázaly
celky Kozlovic, Velkých Karlovic, Rýmařova a Vítkovic, které
postoupily z krajských přeborů.
Po přesunu licence do Prostějova
se tak ve Vítkovicích bude hrát
alespoň čtvrtá nejvyšší soutěž.
„Pro nás to jsou soupeři, o nichž
nic nevíme, protože jsem je během
roku nesledoval. Myslím si, že tam
bude podobný nováčkovský elán
jako loni u nás, určitě posílí a budou
to štiky, které se budou pohybovat
uprostřed tabulky,“ okomentoval
nastalou situaci trenér Určic Evžen
Kučera.
Právě skupina „E“ doznala velkých
změn. Ubyly totiž postupující Opa-

Losovací čísla divize „E“:

harmonogram tj sokol určice v podzimní části:

Losovací čísla divize „E“:
1
FK Kozlovice
2
FC Velké Karlovice + Karolinka
3
TJ Jiskra Rýmařov
4
TJ Valašské Meziříčí
5
FC TVD Slavičín
6
SK Hranice
7
TJ Sokol Lískovec
8
FK Nový Jičín
9
TJ Lokomotiva Petrovice
10
FC MSA Dolní Benešov
11
FK Mohelnice
12
TJ Sokol Určice
13
FC Elseremo Brumov
14
MFK Havířov
15
MFK Vítkovice
16
1.FC Viktorie Přerov
va „B“, do jihomoravské grupy
přeřazené Otrokovice, sestupující
Šumperk a Karviná „B“. V divizi
naopak i nadále pokračuje vítězný
Lískovec.

Svou druhou divizní sezonu zahájí Určice v neděli 10. srpna na
půdě Slavičína, jenž obhajuje
třetí pozici, o týden později dojde
na první domácí soutěžní zápas

1. kolo; 10. srpna: Slavičín – Určice
2. kolo; 17. srpna Určice – Hranice
3. kolo; 24.srpna: Lískovec – Určice
4. kolo; 31.srpna: Určice – Nový Jičín
5. kolo; 7.září: Petrovice – Určice
předehrávané 15. kolo; 10. září: Určice – Valašské Meziříčí
6. kolo; 14. září: Určice – Dolní Benešov
7. kolo; 21. září: Mohelnice – Určice
8. kolo; 28. září: Přerov – Určice
9. kolo; 5. října: Určice – Brumov
10. kolo; 12. října: Havířov – Určice
11. kolo; 19. října: Určice – Vítkovice
12. kolo; 26. října: Kozlovice – Určice
13. kolo; 2. listopadu: Určice – Velké Karlovice
14. kolo; 9. listopadu: Rýmařov – Určice
16. kolo; 16. listopadu: Určice – Slavičín
regionálního zástupce. Stane se
tak v derby proti Hranicím. Během podzimní části se Určičtí před-

staví doma celkem osmkrát, mimo
jiné i ve středu 10. září, kdy je na
programu vložené 15. kolo.

V Olomouci proběhl losovací aktiv Krajského fotbalového svazu

Z krajského přeboru mizí Troubky, odhlásily se i Hranice „B“ a Býškovice

Olomouc, Prostějov/jim - Výraznými proměnami prošlo před novou
sezonou složení všech krajských
fotbalových soutěží mužů. Nejméně
rušno bylo v „A“ skupině I.A třídy,
kde Prostějovsko nemá svého zástupce, zde jsou jen tři nováčci, naopak
v „B“ skupině I.B třídy je i díky Jesenci
a Protivanovu nových hned pět ze čtrnácti účastníků. Jedna velká změna
se udála i v mládežnických soutěžích,
končí severnější „A“ skupina I. třídy
dorostu, týmy ze Šumperka a Jesenicka budou hrát buď okresní, nebo
přímo krajský přebor.

Krajský přebor
i s Chválkovicemi
Přesně čtvrtinové obměny doznal krajský přebor. Již po skončení ročníku
bylo jasné, že z divize sestoupí Šumperk
a naopak z I.A třídy postoupí Mohelnice
„B“ s Klenovicemi, na poslední chvíli
se však svého místa vzdaly i Troubky.
Ty sice zažily parádní podzim, po němž
jim patřilo čtvrté místo, na jaře ovšem
uhrály pouhý jeden bod a propadly se až

na třinácté místo. „Rozhodnutí Troubek
mě překvapilo. Na podzim uhrály hodně bodů, na jaře ale téměř vše prohrály.
Kádr neměly špatný, ale asi jim došly
peníze,“ konstatoval zklamaným hlasem
kouč Klenovic Petr Navrátil, jemuž tak
ubylo jedno derby.
Podobně se vyjádřil i vedoucí „A“ týmu
Kralic na Hané Václav Répal: „Bylo to
avizované, ale nevím, proč se tak stalo.
Pro nás osobně je to z hlediska atraktivity i cestování škoda, Troubky jsou totiž
za humny a je to mnohem lepší cestovat
tam než třeba do Zlatých Hor.“
O uvolněný post nestály Štíty ani Opatovice, vzal ho tak třetí tým „A“ skupiny
I.A třídy Chválkovice. Tým ze severovýchodního okraje Olomouce tak zažívá
druhý postup po sobě, před rokem o dva
body vyhrál „B“ skupinu I.B třídy.
Z pátečního losu v aule Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého
Olomouc také vyplynulo, že jediný
regionální nováček v nejvyšší krajské
soutěži si hned na úvod vyzkouší dvě
derby - v prvním kole přivítá Kralice na Hané, ve druhém zajíždí do

Konice. „Vyšlo to tak, nic lepšího jsme
si na rozjezd nemohli přát. Je to dobrý los,“ těší se na ostrý start do ročníku
2014/2015 Navrátil.
To Václav Répal přijal tuto informaci
s rozpačitějšími pocity. „Pro Klenovice
půjde o premiérový zápas v přeboru, takže utkání bude mít o to větší náboj. Ale je
škoda, že na duel dojde hned v prvním
kole. Hráče sice známe, ale dvě tři odehraná kola by nám naznačila, co čekat,“
nastínil Répal své myšlenkové pochody.
Naopak zcela s nadhledem se na vše díval hrající asistent Konice Radek Řehák.
„Já mám na derby svůj pohled a takové
utkání za ně nepovažuji. Je to prakticky
na druhém konci okresu a moc se neznáme...,“ podotkl překvapivě stroze...

I.A třída: Farma přinesla
místo Mostkovicím
„Škatulata“ zavládla i ve druhé nejvyšší
krajské soutěži. Vítěz „C“ skupiny I.B
třídy Žulová se práva postoupit vzdal,
místa po postupujících a sestupujících
tak zaplnila ve skupině „A“ družstva

Maletína, Rapotína a ze třetího místa šel
dál i oddíl SK Řetězárna, což je klub sídlící v České Vsi. Do skupiny „B“ se nominovaly celky Lipové, Troubek a Ústí.
Jenže nové pravidlo umožňující týmům
divize a třetí ligy zakládat si v krajských
soutěžích farmy způsobilo, že se mezi
postupující dostaly po odmítnutí ze strany Slavonína i Mostkovice. Hranice totiž
utvořily farmu s Ústím, které sestoupilo
z krajského přeboru, tím pádem do soutěže nepřihlásily své „béčko“.
„Poplatky za postup z nepostupových míst
byly stanoveny dopředu a v případě krajského přeboru činily čtyřicet tisíc, u I.A
třídy dvacet tisíc, u I.B třídy deset tisíc
korun. Jen u mládeže se neplatí nic. Tyto
částky hrály při rozhodování klubů roli
a od nové sezony budou částečně poníženy, naopak se zvýší sum za odstoupení ze
soutěže, které do teď byly relativně směšně a oddílům se podobné kroky z tohoto
pohledu vyplatily...,“ poskytl k tomuto významnému tématu informace odcházející
sekretář krajského svazu Jiří Lužný.
Lipová coby vítěz „A“ skupiny I.B třídy
se tak kromě derby s Čechovicemi může

těšit i na pokračování soubojů s Mostkovicemi. „Byl jsem z toho překvapen,
když jsem si to na pátečním losu četl.
Myslel jsem, že jde o překlep. Bude ale
o jedno derby navíc, to je v pořádku. Je
to lepší než jezdit do Hranic,“ pousmál
se hrající kouč Lipové Pavel Růžička.

I.B třída: Jesenec
i Protivanov uspěly
Nejvýraznější změny ale postihly tu nejnižší ze všech krajských soutěží. Do „A“
skupiny přibyly týmy Ústí „B“, Čekyně,
Otinoves a Přerov „B“, v „béčku“ je pak
dokonce hned pět nováčků - Jesenec,
Protivanov, Paseka, Šumvald a Nové
Sady „B“. Podepsalo se na tom mimo
jiné i přeřazení Dubicka a Lesnice do
nejsevernější „C“ skupiny, kam se nově
podívají i Supíkovice a Postřelmov.

U mládeže změny
hlavně na Jesenicku
Stejně jako v předešlé sezoně, i tentokrát
se v kraji bude hrát soutěž jen staršího

dorostu. A sice čtrnáctičlenný krajský
přebor a pod ním čtrnáctičlenná I. třída.
Ta nově nebude mít dvě skupiny ale pouze jednu. Osmička týmů ze Šumperska
a Jesenicka, jež dosud hrávala skupinu
„A“, se totiž přihlásila maximálně do
okresního přeboru.
V nižší krajské soutěži zůstávají z regionálních týmů Němčice nad Hanou i Protivanov, naopak Čechovice „B“ nahrazuje vítěz okresního přeboru ze Smržic.
Z krajského přeboru nikdo nesestoupil,
ale k jedné změně přece jen došlo, vítězné Čechovice „B“ si totiž skutečně
zahrají divizi. Nikdo z I. třídy včetně vítězných Němčic a druhých Želatovic neměl zájem postoupit, jediným nováčkem
krajského přeboru jsou tak Chválkovice,
které skončily sedmé v olomouckém
okresním přeboru.
Trojici nováčků má i krajský přebor
starších a mladších žáků, místo Náměště na Hané, Slatinic a Nemilan se
do této soutěže pustí celky Slavonína,
Kozlovic a Šternberku. Prostějovsko
bude i nadále zastupovat duo Čechovice a Konice.
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Disciplinárka potrestala Želatovice i Čechovice Krajský fotbalový svaz
Olomouc, Prostějov/jim –
Trvalo to téměř měsíc, než
Disciplinární komise Olomouckého krajského fotbalového svazu vynesla svůj
ortel v případu hromadné
dorostenecké bitky, jež provázela závěrečný minuty
dorosteneckého utkání mezi
Želatovicemi a Čechovicemi.
Jak jsme již před časem informovali, po napadení z domácí strany, čímž vše začalo,
musel do nemocnice hráč
Čechovic Jiří Zatloukal a celou událostí se zabývá i státní
policie, o to více překvapilo,
jak nakonec krajští funkcionáři rozhodli.
Po čtvrteční konfrontaci výpovědí želatovického Jiřího
Jemelky a již zmíněného Jiřího Zatloukala z Čechovic
se komise usnesla na tom,

že vedoucí obou týmů, tedy
Vlastimil Bouchalík musí
zaplatit pokutu dva tisíce
korun za opuštění technické
zóny a vběhnutí do hřiště, za
vzájemné napadení a oplácení dostali Tomáš Bouchalík
ze Želatovic a Ladislav Kiška
z Čechovic trest na čtyři zápasy nepodmíněně, ten si tak
už z poloviny odseděli.
A trestu neunikl ani Jiří Jemelka, za opakované udeření
protihráče má na tři měsíce
zastavenou činnost, jenže
tento trest mu běží i během
mimosezónní pauzy a vyprší
hned na konci září, tedy v polovině podzimní části.
„Dospěli jsme k tomu na základě našeho šetření. Došlo sice
k úderům do čela a do břicha,
nikoliv však do obličeje ani ke
kopání na zemi. De facto nešlo

o nic mimořádného a jednalo
se o nepodložené obvinění,“ bagatelizoval celou situaci předseda disciplinární komise Josef
Koláček, jehož mrzelo, že se
celá věc kvůli reklamě fotbalu
vůbec dostala do médií.
Trest tak považuje za adekvátní pro všechny strany. „Oba
vedoucí nezvládli své dorostence a opustili technickou
zónu, na to řády pamatují.
A k vzájemnému vyloučení
rozhodčí napsal, že se hráči
požduchovali, což Kiška nepopřel,“ vysvětloval čtyřzápasový distanc pro duo Kiška-Bouchalík i dvoutisícovou pokutu
pro členy realizačních týmů.
S tím se ale ani trochu neztotožňují zástupci Čehovic.
„Zcela přešli to, že nám zbili
kluka, a vůbec nebrali v potaz naše námitky. Dostal jsem

trest, že jsem opustil zónu, ale
musel jsem, když se strhla
taková bitka. Z rozhodnutí
jsem překvapen a jako oddíl
se budeme odvolávat. Přijde
mi to nesmyslné a něco takového jsem ještě nezažil, jen
jsme bránili naše kluky,“ nechápavě kroutil hlavou František Mikulka, jehož zamrzely zákulisní vazby a snaha
neublížit Želatovicím.
Podobně znechucen a ještě
více rozezlen byl otec napadeného fotbalisty Jiří Zatloukal
starší. „O pár dní dříve jsem
se na jednom turnaji bavil
se zkušeným funkcionářem,
jenž mi tvrdil, že se komise
bude snažit vše zamést pod
koberec. A přesně to se i stalo,
je to výsměch,“ mračil se.
„Věřil jsem v nestranné a
spravedlivé rozhodnutí, ale

za takový prohřešek prý následuje trest osm až dvanáct
měsíců, zatímco on dostal jen
tři, navíc se mu to počítá okamžitě, i když je pauza. Už o
týden dříve ponižovali mého
syna i pana Mikulku, a když
jsem celou událost líčil já, tak
mě odkázali na Suáreze,“ nevěděl, co si má o všem myslet.
S tímto verdiktem se nehodlá
smířit a věří, že při odvolacím řízení bude hráč soupeře
potrestán přísněji. „Nevyžádali si lékařskou zprávu ani
zprávu od policie, sice jsem
jim dodal fotky, ale asi se na
ně ani nedívali. Hráč Želatovic popřel, že by mého syna
bil, navíc si s členy komise tykal, snažili se vše převracet,
jako by k žádnému zranění
ani nedošlo,“ dělil se o své
pocity Jiří Zatloukal starší.

bude mít nového sekretáře

Olomouc, Prostějov/jim –
K neočekávané změně došlo
v uplynulých dnech uvnitř
Olomouckého krajského fotbalového svazu. Pozici sekretáře totiž opouští Jiří Lužný,
jméno jeho nástupce zatím
není známo.
„Výkonný výbor fotbalové
asociace změnil stanovy a pozice sekretáře nově přechází od
FAČRu pod krajský fotbalový
svaz, s jehož předsedou jsem
neměl dobré vztahy a jenž se
mě chtěl zbavit. Teď si dám
krátký relax, u fotbalu bych ale
chtěl zůstat i nadále,“ zaskočil
touto informací.
O postoj k celé situaci jsme tak
požádali rovněž předsedu kraj-

ského svazu Stanislava Kalába,
ten ovšem nebyl k zastižení.
Uspěli jsme alespoň u jeho místopředsedy Josefa Ondrouška,
jenž přinesl další podrobnosti.
„Oficiálně nic nevím, ale byl
jsem v pátek překvapen, když
se na losovacím aktivu víceméně loučil s tím, že už nebude
pokračovat. Je pravdou, že teď
byly schváleny nové stanovy,
které by měly být v brzké době
zaregistrovány na ministerstvu
vnitra, poté by měl být zaměstnavatelem krajského sekretáře
krajský fotbalový svaz,“ sdělil
s tím, že o novém sekretáři by
se zcela jistě mělo rozhodnout
do startu nového fotbalového
ročníku.

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...
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Na wimbledonských kurtech řádí prostějovské tenistky
Londýn, Prostějov/lv - Hned
tři zástupci prostějovského TK
Agrofert postoupili do druhého
wimbledonského týdne. A ve
všech případe jde o ženy - Petru Kvitovou, Lucii Šafářovou
a Terezu Smitkovou. Právě
Šafářová nastoupí ve čtvrtém
dějství proti Smitkové a díky
tomu má prostějovský tenis
garantované minimálně jednu
účast ve čtvrtfinále!

Berdych a Veselý
skončili ve 3. kole
Těsně před branou osmifinále
skončili Tomáš Berdych a Jiří Veselý. Pro nasazenou šestku to bylo
zklamání, Veselý naopak při své
wimbledonské premiéře zaujal a
potvrdil, že jeho žebříčkový vzestup není náhodný.
Berdych na začátku turnaje zlomil
odpor Rumuna Victora Hanesca,
když vyhrál 6:7 (5:7), 6:1, 6:4,
6:3 a následně přehrál Australana
Bernarda Tomice.4:6, 7:6, 7:6,
6:1. „První zápasy byly těžké a na
vítězství jsem se pořádně nadřel,“
ocenil úvodní protivníky Berdych.
Stopku české jedničce vystavil ve
třetím kole Marin Čilič po výsledku 6:7, 4:6, 6:7. Chorvatský hráč
se opíral o výborný servis a Berdychovi dal pouze minimum šan-

cí. „Marin hrál výborně. V zápase
jsem se pouze držel a od začátku
jsem zaostával. Postoupil lepší
hráč,“ uznal po utkání Berdych.
Hodně rychlou premiéru zažil
Jiří Veselý, jehož soupeř Victor
Estrella Burgos z Dominikánské
republiky vzdal za stavu 5:1 pro
českého tenistu. O to více si trávy český hráč užil v dalším kole
proti Gaelu Monfilsovi z Francie. Špičkového hráče porazil
7:6, 6:3, 6:7, 6:7 a 6:4. „Takový
zápas jsem potřeboval. Věřím, že
nastartuje moji grandslamovou
kariéru,“ jásal Veselý. Ve 3. kole
ale prohrál s Nickem Kyrgiosem
z Austrálie 6:3, 3:6, 5:7, 2:6.
„Utkání poznamenala přestávka kvůli dešti. Na kurt se soupeř vrátil jako vyměněný. Hrál
výborně,“ poznamenal Veselý,
který přes zklamání hodnotil své
vystoupení pozitivně. „Příště to
bude lepší.“

V ženské soutěži skončila
pouze Cetkovská
Ve druhém kole se rozloučila
Petra Cetkovská. Na začátku
turnaje porazila Srbku Jovanu
Jakšičovou. Prostějovská tenistka
vyhrála ve třech setech 6:2, 4:6,
7:5, další třísetovou bitvu s s Alizé Cornetovou z Francie už ale
prohrála 4:6, 7:5, 3:6. „Rozhodl

jediný brejk ve třetím setu. Mrzí
mě to, ale tak to v tenise chodí,“
litovala zlomového okamžiku
Cetkovská.
Petra Kvitová dokázala v pravý
čas zažehnat své zdravotní problémy a v Londýně ukazuje, že
je špičkovou světovou hráčkou.
Nejprve poslala domů Andreu
Hlaváčkovou 6:3, 6:0 a pak za
necelou hodinu vyřadila Němku
Monu Barthelovou 6:2, 6:0. Ve 3.
kole si vyšlápla na pětinásobnou
wimbledonskou vítězku Venus
Williamsovou (5:7, 7:6, 7:5). Venus je vždy na trávě skvělá. Jsem
moc šťastná, že se mi povedlo ji
porazit,“ řekla Kvitová, kterou
nyní vyzve Číňanka Pcheng Šuaj.
Osmifinále si zahraje rovněž Lucie Šafářová. Do druhého dějství
ji poslaly dva úspěšné tie-breaky
s Němkou Julií Görgesovou a její
tažení nezastavila ani Slovinka
Polona Herzogová (7:6, 7:5). Dosud nejlepší výkon předvedla proti
turnajové desítce Dominice Cibulkové ze Slovenska. Prostějovská
hráčka vyhrála s přehledem 6:4,
6:2 a postoupila mezi nejlepší šestnáctku. „Dominiku jsem nikdy
neporazila, o to větší výzva to pro
mě byla. Stanovená taktika fungovala od začátku do konce a tomu
odpovídal výsledek,“ usmívala se
po vítězství Šafářová.

Fanoušci se nově místo derby o přehradu
mohou těšit na souboje s Čechovicemi
Mostkovice/jim - „V koutku
duše jsem v to věřil, i proto
jsem chtěl s mužstvem skončit na druhém místě. Jsem
nesmírně šťastný, hráči si to
zasloužili. Když jsem mužstvo
přebíral, byla cílem záchrana
v I.B třídě, nyní postupujeme
do I.A třídy,“ radoval se mostkovický kouč Jiří Kamenov z
dramatického udržení postu
vicemistra, jež znamenalo dodatečnou postupovou euforii.
Při porovnání s druhými celky
zbylých dvou skupin I.B třídy
Olomouckého krajského fotbalového svazu na tom sice byly
Mostkovice nejhůře a původně
se radoval pouze Rapotín. Jenže
v týdnu skupinu I.A třídy opus-

tily i Hranice „B“ a o uvolněné
místo neměl zájem Slavonín.
Naopak Mostkovice nezaváhaly.
„Museli jsme zaplatit poplatek
dvacet tisíc korun, přišlo nás to
ale levněji než Lipovou první
místo. Stejně ale považuji podobné poplatky za nesmyslné,“
kroutil Kamenov hlavou.
Od vyšší soutěže očekává především zvýšení fotbalovosti, což
by jeho výběru mohlo vyhovovat: „Nebude tam tolik hráčů,
takže to bude rychlejší. My nemáme rádi okopávání, zakopávání, příliš tvrdou hru, takže to
bude něco pro nás.“
ovšem největší radost má z toho,
že se po několika letech opět
uskuteční soutěžní duely s Čechovicemi. „Považuji to za největší derby, které na Prostějovsku může v tuto chvíli být. Navíc

Cyklisté SKC TUFO dovezli
ze šampionátu DVĚ MEDAILE
(Dokončení ze strany 17)
Na povedenou reprezentaci města Prostějova i Olomouckého
kraje, kteří se na činnosti oddílu finančně podílejí, navázala i
mužská složka v kategorii do 23
let. Vše začalo desátým místem
Jakuba Filipa v časovce na čtyřicet kilometrů, v následném závodu s hromadným startem se na
deváté místo prosadil Matěj Zahálka. Jen lepší finiš ho připravil
o sedmou pozici, za níž ve spurtu
zaostal o jedinou sekundu.

A ještě lépe se prezentovali junioři SKC TUFO Prostějov. V
časovce se sice do elitní desítky neprotlačili, vše si ale celý
oddíl vynahradil v sobotním
hromadném závodu na 128
kilometrů. Adam Ťoupalík z
Tábora byl sice nedostižný
a do cíle dorazil s náskokem
více než tři a půl minuty, těsný
souboj o stříbro ale vyzněl pro
Luďka Helise, jenž o jedinou
sekundu předstihl Vojtěcha
Pezlara ze stáje Kovo Praha.

nás opět čeká derby s Lipovou a
daleko to není ani do Troubek či
Dubu. Věřím, že nebudeme hrát
o sestup, ale ve středu tabulky,“
nemůže se dočkat startu nové
sezony.
Tréninkový cyklus na comebackový ročník zahájí se svými
svěřenci v pondělí 14. července,
prvním úkolem bude získat nového stopera. S kariérou se totiž
rozloučil Petr Zapletal. A mimo
hru je kvůli zranění i jeho bratr
Ondřej. „Něco máme rozjednané a někteří hráči s námi naskočí
do přípravy, zatím ale není nic
podepsané. Současný kádr by
měl zůstat téměř totožný, představuji si posílit o dva až čtyři
hráče,“ nastínil mostkovický
trenér, jenž už také přihlásil tým
do okresního kola Poháru České
pošty.

Senzací jsou výkony Terezy
Smitkové. Devatenáctiletá hráčka prošla do hlavní soutěže z kvalifikace. Pak porazila Hsieh Su-Wei z Tchaj-wanu 6:3, 6:3, Coco
Vandewegheová ze Spojených
států 6:3, 7:6 a Srbku Bojanu Jovanovskou 4:6, 7:6, 10:8 po obrovském dramatu. „Chytaly mě
křeče, přesto jsem se snažila až

do konce. Prostě si užívám možnost, hrát ve Wimbledonu,“ povídala po utkání Smitková, která
má již takřka stoprocentní jistotu,
že se v novém žebříčku WTA objeví poprvé v životě mezi první
světovou stovkou. „A za vyhrané
prize-money si pořídím auto,“
usmála se tenistka, která je další
nadějí TK Agrofert.

Zaznělo ve Wimbledonu
„Někdy před rokem jsem dávala rozhovor a říkala, že chci být
ve dvaceti letech ve stovce. Už jsem tomu nevěřila. Teď se to
zřejmě povede. Doufám, že mě to nakopne. Že se toho chytnu.
Že se nezaseknu.“
Tereza Smitková po postupu do čtvrtého kola, který přinese i postup do elitní stovky žebříčku WTA
„Za stavu 4:3 nebo 5:4 ve třetím setu mi rozhodčí řekl, že Jestřábí oko nefunguje, protože je tma. Ale my hrajeme dál? Ptal
jsem se. A on říkal, že hrajeme dál. Někdy je zápas vedený
lépe, jindy hůř. Ale není to konec světa.“
Tomáš Berdych po zápase s Marinem Čiličem, který se dohrával téměř za tmy
„Šlo tady uhrát víc. Ale je to proti Paříži pokrok. Vyhrál jsem
o kolo víc. Porazil jsem Monfilse, což je velký skalp. V tom
zápase jsem předvedl neskutečný výkon. Doufám, že příští rok
se s trávou ještě víc sblížím.“
Jiří Veselý po vyřazení ve 3. kole
„Byl to můj nejlepší zápas ve Wimbledonu od roku 2011, kdy
jsem turnaj vyhrála „
Petra Kvitová po vítězství nad Venus Williamsovou

Parkurové závody ve Lhotě u Konice přilákaly spoustu diváků
Lhota u Konice/mik – Krásné počasí a početná účast, co
více si přát? Sobotní parkurové závody ve Lhotě u Konice se nadmíru vydařily po
všech stránkách.
„Parkurové hobby závody ve
Lhotě u Konice proběhly za
příznivého slunečného počasí s
hojnou účastí báječného publika, které podporovalo sportovní zápolení jak těch nejmladších jezdců s poníky na malém
parkuru, tak i náročnější výkony těch zkušenějších na vyšších překážkách. Viděli jsme
pět soutěží a dohromady jednadvacet startů, byli tady jezdci
a koně z pěti jezdeckých klubů
z prostějovského i blanenského okresu,“ popsala Večerníku
sobotní akci Jana Mikešová,
majitelka Jezdeckého klubu
ARKA ve Lhotě u Konice.
Mezi dětmi do čtrnácti let si

Foto: JK ARKA Lhota U Konice

ŠOK! Křemen Orly neposílí

(dokončení ze strany 17)
Velké zklamání tak prožívají
všichni basketbaloví příznivci
Prostějova. „Michal se ozval a od
předběžné dohody ustoupil. Dostal nabídku z Rumunska a půjde
do klubu, který povede trenér, pod
kterým hrál na Kypru. Mrzí nás to,
protože jsme chtěli po odchodech
Bohačíka a Panduly zkušenou náhradu. Musíme hledat dál, naštěstí
máme dost času,“ potvrdil nepříjemnou novinku předseda prostějovského klubu Ivan Pospíšil.
Přitom se zdálo, že příchodu bývalého reprezentanta nestálo nic

Šlo jim to. Dvacetiletý Jiří Veselý se poprvé dostal do třetího kola
grandslamového turnaje, Lucie Šafářová bojuje dokonce o čtvrtfinále.
2 x Foto: www.wimbledon.com

v cestě. Křemen se do nového prostředí těšil. Pochvaloval si, že bude
hrát v ambiciózním klubu s řadou
kamarádů. „Před odchodem do
zahraničí jsem hrál s Pavlem
Slezákem a Radkem Nečasem.
Oprášíme bývalou spolupráci.
Myslím, že nás čeká dobrá sezona,“ říkal Křemen ještě v polovině
minulého týdne.
Informaci o přestupu přinesl i server eurobasket.com, ke klíčovému
podpisu smlouvy přesto nedošlo.
„Všechno se zamotalo. Bývalý
trenér Apoelu Nicosie Antonis
Constantinides podepsal smlou-

vu se sedmým celkem rumunské
ligy CS Energia Rovinari a vzápětí oslovil Křemena s konkrétní
nabídkou. Podle hráče se nedala
odmítnout,“ přiblížil průběh celého příběhu Pospíšil.
Jednání o posile na postu křídla
budou probíhat, přestože v sestavě Orlů bude nově nastupovat
trio Martin Novák, Marek Sehnal
a Ondřej Peterka. „Už máme
v hledáčku jednoho zajímavého
hráče. Snad se nám tentokrát podaří přestup dotáhnout do konce a
soupisku dáme v dohledné době
dohromady,“ přeje si Pospíšil.

nejlépe vedla dvojice z Jezdeckého klubu Chalupa na
Pavlově Tereza Doušková s
koněm Sam. V malém skákání
pro začínající jezdce si první
místo vybojovala Aneta Kopecká na koni Darius ze stejného klubu. Parkur ZZ vyhrála
Barbora Slunská na Berylovi
z pořádajícího Jezdeckého
klubu Arka Lhota u Konice
a v soutěži ZM nejlépe zabo-

dovala také domácí jezdkyně
Hana Machačová na Larce.
Hlavní soutěž dne, Cenu firmy Bedecos, získala Barbora
Slunská na vypůjčeném koni
Gastonovi, která porazila o dvě
vteřiny Hanu Machačovou na
klisně Triádě. „Zejména chci
poděkovat našemu sponzorovi,
ale i všem, kteří se podíleli na
organizování této akce,“ dodala
Mikešová.

Jste na stejné vlně? Osvěžte se na...

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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Duo regionálních zástupců ve druhé lize končilo uplynulý soutěžní ročník 2013/2014 s rozpaky
Druholigová házenkářská sezona 2013/2014 se
před několika týdny stala minulostí a nazrál tak
čas pro malé ohlédnutí za vystoupením obou regionálních reprezentantů v jihomoravské skupině. Sokolu II Prostějov se nepodařilo naplnit letní
ambice a o bod se nevklínil do horní poloviny tabulky, jeho kolegové z Kostelce na Hané naopak
s předstihem splnili hlavní cíl v podobě záchrany.
Po podzimní skvostné bilanci si ale věřili na více,
než jen konečné páté místo.
V prvním dílu našeho drobného ohlédnutí se dostává na konečné tabulky i celkové statistiky soutěže, redakční zhodnocení ročníku dále doplňují
předseda házenkářského oddílu Sokola Kostelec
na Hané-HK Lukáš Chalupecký, úspěšný, ale odcházející trenér Zdeněk Čtvrtníček, nejlepší střelec
mužstva Jan Smékal a pohled na osobní statistiky
jednotlivých kosteleckých házenkářů.
Příště se o své postřehy podělí předseda prostějovského oddílu Jiří Hrubý, trenér Sokola II
Prostějov Alois Jurík a pivot Tomáš Jurík. Chybět
nebudou ani hráčské statistiky sedmého týmu letošního ročníku, jak je zaznamenal zkušený kouč.
Texty: Jiří Možný,
foto: archiv Večerníku

KONEČNÁ tabulka

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

Tým
TJ STM Olomouc
Házená Legata Hustopeče
Sokol Velké Meziříčí
HK Ivančice
Sokol Kostelec na Hané
SHC Maloměřice
Sokol II Prostějov
Sokol Telnice
SK Kuřim
Sokol Brno Juliánov
Sokol Sokolnice
Handball KP Brno „B“

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

TABULKA PODZIM:
1. Ivančice
11 9 2 0 318:248
2. Olomouc
11 10 0 1 343:277
3. Velké Meziříčí 11 10 0 1 335:285
4. Hustopeče
11 8 0 3 335:301
5. Prostějov
11 7 1 3 315:280
6. Kostelec na Hané 11 6 2 3 282:261
7. Maloměřice
11 6 1 4 304:296
8. Telnice
11 6 1 4 301:302
9. Kuřim
11 5 2 4 343:314
10. Brno „B“
11 5 1 5 325:320
11. Sokolnice
11 5 1 5 321:326
12. Juliánov
11 4 2 5 274:280

V
15
16
14
11
10
10
9
9
8
7
5
5

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

P
4
5
6
8
8
11
10
12
12
13
15
15

S
635:561
656:604
617:581
576:523
577:565
601:619
604:613
588:639
666:660
577:602
614:678
575:641

33
33
30
25
24
21
21
19
18
16
12
12

B
(11)
(11)
(8)
(3)
(2)
(-1)
(-1)
(-3)
(-4)
(-6)
(-10)
(-10)

TABULKA JARO:
20
20
20
16
15
14
13
13
12
11
11
10

1. Velké Meziříčí 11
2. Hustopeče
11
3. Kuřim
11
4. Olomouc
11
5. Ivančice
11
6. Prostějov
11
7. Telnice
11
8. Juliánov
11
9. Brno „B“
11
10. Maloměřice 11
11. Kostelec na Hané11
12. Sokolnice
11

8
7
6
7
5
5
6
4
4
3
2
2

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

2
3
3
4
4
4
5
6
6
8
8
8

311:279
311:299
344:307
312:289
286:255
315:303
294:301
298:299
303:318
292:340
289:320
292:337

17
15
14
14
12
12
12
9
9
6
5
5

SOKOL KOSTELEC NA HANÉ-HK, SEZONA 2013–2014
Jan MAYER
Pavel NAVRÁTIL
Tomáš VARHA
Radek GODÁL
Jan GREPL
Martin GRULICH
Tomáš HOCHVALD
Lukáš CHALUPECKÝ
Lukáš MACH
David PALIČKA
Jakub RIKAN
Petr ZAPLETAL
Josef HUMPOLÍČEK
Ivo CHALUPECKÝ
Michal JURKA
Marcel KNÉBL
Pavel KNÉBL
Petr KOCOUREK
David KOPEČNÝ
Radek NAVRÁTIL
Lukáš ŘÍČÁŘ
Roman BAKALÁŘ
Marek GREPL
Jiří HUSIČKA
Jindřich PRÁŠIL
Jan SMÉKAL
David ŠEVČÍK
Milan VARHALÍK
Jiří VYMĚTAL
REALIZAČNÍ TÝM

Brankaři:
13
0
18
0
13
0
Křídla:
4
12
21
20
12
33
11
4
3
2
0
0
17
16
9
21
9
8
Pivoti:
0
0
3
5
0
0
19
40
19
30
3
3
8
1
3
1
10
5
Spojky:
17
56
20
83
2
3
13
10
22
124
0
0
15
47
16
54

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
4
3
1
0
0
4
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
4
8
0
0
0
4

0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1

19
8
1
2
8
0
0
9

2
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1

Trenér: Zdeněk ČTVRTNÍČEK
Vedoucí mužstva: Radek NAVRÁTIL
Předseda oddílu: Lukáš CHALUPECKÝ

Poznámka: Za jménem následuje počet odehraných utkaní,
vstřelených branek, dvouminutových trestů, červených karet po
třetím vyloučení a přímé diskvalifikace

PROSTĚJOV NENAPLNIL SVÉ AMBICE, KOSTELEC NEUDRŽEL PODZIMNÍ TEMPO
Smíšené pocity zavládly po
skončení ročníku 2013/2014
v táborech obou regionálních
zástupců druhé házenkářské
ligy. Přáním Kostelce na Hané
bylo především se v soutěži zachránit a ideálně neprožívat
takový stres jako loni na jaře,
kdy o svém setrvání rozhodly
až vítězstvím v posledním kole,
to se díky výtečnému podzimu
podařilo prakticky již po jedenáctém kole. Nakročeno ale
bylo i k mnohem lepší pozici,
než jakou je výsledné páté místo. Naopak Sokol II Prostějov
toužil po umístění v horní polovině tabulky, to se ale nakonec
těsně nepodařilo. A na vině byla
především velká marodka těžko
postradatelných hráčů.
Prvních jedenáct kol, to byla doslova kostelecká pohádka. Mužstvo hodilo za hlavu nelichotivé
výsledky z přípravy a překvapilo
soupeře těžko prostupnou obranou, což v součtu s kvalitními
gólmany, odhodlanými mladíky
i zkušenostmi starších hráčů
dalo půlsezonu bez porážky.

Zázraky se ale nedějí každý
den a na počkání, takže jarní
část byla prakticky opakem
podzimu. Začala se projevovat
slabší tréninková docházka, jež
ale v této soutěži není žádnou
výjimkou, na dlouhé týdny vypadl ze sestavy Martin Grulich.
Projevilo se to jak propustnější
obranou a divokými výsledky,
tak rovněž neproměňováním
vyložených šancí, nezvládáním
vyrovnaných utkání a poklesem
jistoty.
Méně než pět bodů nezískal ve
druhé polovině ročníku vůbec
nikdo, pouze Sokolnice k tomu
přidaly horší skóre. A nejlepší
obrana podzimu přidala na své
konto hned pětasedmdesát branek, tedy průměrně téměř sedm
na zápas. To je přímo astronomický rozdíl, který nemohla
zachránit jedna jediná vstřelená
branka navíc oproti podzimu.
Kostelci na Hané se sice dařilo venku, deset bodů z cizích
palubovek je nadprůměrných,
nedokázal to ale až tolik potvrdit doma, kde ztratil hned osm

bodů. Za vysněnou bronzovou
pozicí tak zaostal o šest bodů,
ačkoliv měl na Velké Meziříčí
náskok právě šesti bodů. Nestačilo to nakonec ani na Ivančice,
naopak Maloměřice se také
musely vyrovnat s katastrofální
druhou polovinou ročníku a na
ně to stačilo.
Sokol II Prostějov si prošel víceméně opačným procesem.
Na podzim kouči Aloisi Jurí-

Komentář
kovi velice brzy vypadl nejlepší
střelec Jiří Kosina, mimo hru
se ocitla i další spojka Štěpán
Gazdík a jejich branky scházely. Tým navíc nebyl kompletní
ani směrem dozadu. Pro jarní
část byli pro změnu zcela mimo
hru Valach s Jurou, s jejich absencí se ale mužstvo dokázalo
vypořádat lépe. Zcela snadné
to ale nebylo. Po úvodní povinné výhře nad Juliánovem
nastal herní útlum a vysvobození přišlo až v utkání, kdy se

Vyrovnaná bilance. V právě skončené sezoně připadla derby vždy
domácímu výběru, na podzim se radoval Kostelec, na jaře Prostějov.
s úspěchem počítalo nejméně.
Když už se totiž Prostějova
začala vážněji týkat sestupové
starosti, zaskočil lídra z Olomouce a od venkovní výhry už
nepolevil. Poté vyhrál všechny
tři domácí zápasy včetně derby
proti Kostelci na Hané, neprohrál ani zbývající dva venkovní
duely a remízy z Ivančic i Kuřimi lze považovat za vítězství.
V konečném účtování chyběl i

přesto přesně jeden bod na posun do lepší poloviny tabulky,
Maloměřicím totiž lépe vyšla
vzájemná utkání. Metu vyřčenou před startem soutěže se
tak nepodařilo naplnit.
Oba výběry se tak přesvědčily, že mohly mít i na víc, jen se
toho nepodařilo dosáhnout,
z druhé strany je pozitivní, že
boj o udržení se Prostějovsku
tentokrát vyhnul...

„Nemít záchranářské starosti byla lepší varianta“
Hrající předseda Kostelce na Hané Lukáš Chalupecký s poklesem počítal

Kostelec na Hané - Po úvodních
jedenácti kolech se předsedovi
kosteleckého
házenkářského
klubu Lukáši Chalupeckému
hodnotilo vše mnohem pozitivněji než po uzavření celého ročníku.
Vystoupení hráčů vnímal jako
den a noc, po podzimní části nad
očekávání totiž přišlo jarní tápání. Celkově u něj ale převažovala
přece jen spokojenost.
„Před sezonou jsme situaci moc
růžově neviděli a chtěli jsme zejména střed tabulky. Byli jsme si

vědomi kvality kádru i věkového
složení a nemít záchranářské starosti byla lepší varianta. Na celkové vítězství jsme nepomýšleli,“ přiznal při zhodnocení sezóny
první muž oddílu.
Jízda ve druhém pololetí loňského kalendářního roku charakterizovaná jedenácti duely
bez porážky namlsala všechny,
Chalupecký ale zůstával realistou a s určitým poklesem počítal.
„Nakumulovaly se určité věci,
projevila se menší tréninková

účast způsobená pracovními
i studijními povinnostmi, zavládlo také sebeuspokojení a podcenění. Naše účast na zápasech
nebyla stoprocentní, místy nám
scházela bojovnost a srdíčko,“
zalitoval hrající boss.
Samotný Chalupecký zasáhl po
vyléčení zranění do tří utkání,
v nichž zaznamenal dvě branky.
Svůj nástup na palubovku ovšem
vnímal především jako zalepení
mezery. „Nepočítal jsem s tím, že
bych hrál pravidelně a větší porci

minut. Rád jsem pomohl klukům,
ale fyzička je už někde jinde,“
sdělilo kostelecké křídlo.
V týmu pravděpodobně končí bratři Knéblové i Bakalář,
o příchodu zvenčí ovšem zatím
v klubu nejednali. Nejprve je
totiž potřeba po skončené sezoně
odpočinout, poté teprve vše rozebrat a zhodnotit. Pak přijde na
řadu rovněž hledání nového trenéra, jenž nahradí k dorostencům
Litovle odcházejícího Zdeňka
Čtvrtníčka.

„V příští sezoně bychom byli
rádi za střed tabulky, spíše to ale
vidím na spodek a boj o záchranu... Znám totiž naše možnosti
a hráčů ubývá. Kádr máme poměrně úzký a v sedmi osmi lidech
je to fyzicky nesmírně náročné,“
uvědomuje si obtížnou situaci
Lukáš Chalupecký, jenž za finanční podporu klubu poděkoval městu Kostelec na Hané,
Olomouckému kraji, Sokolské
župě Prostějovské i dalším
partnerům.

„Pokud se mužstvo neposílí, bude to boj o záchranu,“
domnívá se odcházející trenér Kostelce Zdeněk Čtvrtníček
Kostelec na Hané - V podzimní části se mu podařilo oslnit celou druholigovou házenkářskou scénu
„kosteleckým zázrakem“, kdy podceňovaný tým místo boje o záchranu sváděl s Olomoucí bitvu o první
místo. Ve druhé polovině ročníku se naopak trenér
Zdeněk Čtvrtníček musel smířit s nebývalým poklesem výkonnosti a pouze dvěma výhrami v jedenácti
utkáních. Jarních pět bodů bylo dokonce druhou nejhorší bilancí ze všech jihomoravských účastníků...
Mužstvu se tak nepodařilo uhájit pozici ve vedoucí
trojici a jen shodou okolností se neocitl v přímém suterénu druholigové tabulky. Další ranou pro klub se
stalo rozhodnutí lodivoda opustit Kostelec a zamířit
k litovelským nadějím... Nejen o tom se rozhovořil
v interview pro Večerník.
Je pro vás konečné páté
místo stále ještě úspěch,
nebo již mírné zklamání?
„V době mého příchodu k mužstvu
Kostelce na Hané bylo páté místo
našim cílem. Po odehrané podzimní části je však pro mne umístění na
pátém místě zklamáním.“
Co zapříčinilo jarní propad
po výtečné podzimní části?
„Pokles formy byl způsoben z
mého pohledu nedostatečnou
docházkou hráčů na tréninkové
jednotky, z čehož pramenila nesehranost týmu zejména v obranné
části, jelikož došlo ke změnám základu obrany, ať už z důvodu zranění hráčů, nebo neúčasti hráčů na
zápasech.“
Mohla se negativně promítnout právě i tak vydařená první půlka sezony?

„Nemyslím si, že bychom ostatní
mužstva podcenili. V jarní části
dostali daleko víc prostoru mladí
hráči, kteří prostě musí ještě nějaký
čas získávat zkušenosti. Nedokázali v plné síle nahradit starší hráče,
a to zejména v psychicky vypjatých
částech utkání.“
V podzimní části jste se
mohl spolehnout na neprostupnou obranu, co k ní chybělo
na jaře?
„V jarní polovině sezóny mužstvo
hrálo v obraně v jiném složení. Chyběl Martin Grulich, který byl dlouhodobě zraněn, museli jsme přeorganizovat obranu a bohužel bylo vidět,
jak nám tento hráč strašně scházel.
Rovněž se zranil Radek Godál, který
jej na vysunuté obraně mohl nahradit,
a jiného typově podobného hráče
jsme již bohužel neměli.“

„Bohužel s tak malou základnou
vázne konkurence, a pokud mají
hráči jisté místo, nemáte jinou
možnost, než postavit co máte.“
trenér ZDENĚK ČTVRTNÍČEK
o potížích, s nimiž se musel vyrovnávat

Co vás naopak ve druhé
polovině ročníku nejvíce
potěšilo?
„Derby v Prostějově. I když jsme
ho prohráli, tak hráči hráli jak
v obranné, tak v útočné fázi velmi
dobře. Rovněž velmi dobře odehráli utkání s Brnem. Ale to byla
opravdu pouze dvě povedená utkání v jarní sezoně.“
Kam by se podle vás stávající kostelecký kádr mohl
zařadit v příští sezoně?
„Po odchodu bratří Knéblů a
Romana Bakaláře se kádr velmi
zúžil, já sám jsem otevřeně ho-

vořil o tom, že pokud se mužstvo
neposílí, bude to boj o záchranu
v soutěži.“
Tým patřil mezi tři nejméně produktivní ofenzivy,
čím bylo toto způsobeno?
„Do herní koncepce mužstva se
mi nepodařilo aplikovat rychlý
přechod, který jsme trénovali celý
rok. Ale při nízkém počtu hráčů na
tréninkových jednotkách se tato
činnost nedala realizovat. Rovněž
z tohoto důvodu vázl nácvik herních kombinací, hráči na křídlech
se ve druhé lize teprve rozkoukávali a góly jsme tedy dávali pře-

devším ze spojek, které si v jarní
části protihráči již pohlídali.“
Jak budete na Kostelec
vzpomínat?
„Na Kostelec na Hané budu vzpomínat vždy v dobrém. Mohu říct,
že jsem byl velmi spokojen se
spoluprací s výborem oddílu, rovněž se svým asistentem Radkem
Navrátilem. Snažil jsem se odvést
dobrou práci, někdy mi vadil přístup některých hráčů jak k přípravě, tak k zápasům. Bohužel s tak
malou základnou vázne konkurence, a pokud mají hráči jisté místo,
nemáte jinou možnost, než postavit
co máte.“
Kde budete působit v nadcházející sezoně?
„Budu trénovat starší dorost v Litovli, který je přihlášen do druhé dorostenecké ligy. Zvažoval jsem obě
možnosti, tedy zůstat v Kostelci,
anebo odejít do Litovle k dorostu.
Nakonec jsem zvolil Litovel.“

„Málo se trénovalo, tím to asi začalo..,“ komentoval
špatnou jarní část nejlepší kanonýr JAN SMÉKAL
Kostelec na Hané - Celkem sto
dvacet čtyři branek dokázal
v uplynulém ročníku druhé
ligy házenkářů nasázet Jan
Smékal. Kostelecká spojka se
tak stala desátým nejlepším
kanonýrem celé jihomoravské skupiny a postarala se
o téměř čtvrtinu zásahů celého mužstva. Není tak divu, že
svým výkonem Jan Smékal
zaujal i funkcionáře ve vyšších soutěžích a jedná se o jeho

působení v české extralize.
„Spokojen jsem, ale výsledky
mohly být mnohem lepší. Podzim byl celkem dobře rozjetý,
ale v jarní části se nám moc nedařilo a nevyhrávali jsme. Doufali jsme aspoň ve třetí místo,“
hodnotil Smékal konečnou pátou pozici trochu rozpačitě.
Kde nastal problém, že se
v jízdě z úvodní poloviny sezony nepodařilo pokračovat i ve
zbytku ročníku? „To nedoká-

žu říct. Je pravda, že na jaře se
strašně snížila tréninková účast a
tréninky jsou základ. Málo se trénovalo, moc se tomu nedalo, tím
to asi začalo,“ zauvažovala kostelecká spojka. Na druhou stranu
Jan Smékal odmítl, že by nějakou
roli mohlo hrát podcenění soupeřů či uspokojení, že hlavní cíl
v podobě záchrany je splněn. „To
si nemyslím. Kluci jeli na každý
zápas s tím, že vyhrajeme, vždy
jsme chtěli urvat oba dva body.

Chtěli jsme dosáhnout co nejlepších výsledků a doufali jsme, že
můžeme ve druhé lize skončit
i první. Bohužel v jarních duelech
se tolik nezadařilo, což je určitě
škoda,“ soukal ze sebe kanonýr.
Radost mu mohly dělat alespoň
právě vlastní výkony, několikrát
se mu při koncovce úspěšně podařilo atakovat i dvoucifernou
metu. „Byl jsem se svými výkony
spokojen, ale házená je týmová
hra, není to o jednom hráči a zá-

leží, zda jsem byl platným i pro
celý tým. Pocit z toho ale mám
dobrý. Hraji to odmala, chci se
stát nejlepším a dosáhnout nějakých výsledků,“ neutajil ambice.
Jeho vzorem je sice každý házenkář hrající nejvyšší soutěž,
nejvíce ale vede Filip Jícha. „Je
to nejlepší hráč světa. Chci dosáhnout co nejlepších výkonů,
nastřílet co nejvíce gólů a vyhrát
mistra republiky, to je sen každého házenkáře,“ zmínil.

A českou extraligu si možná
vyzkouší už v podzimní části!
„Dostal jsem nabídku, volali mi
z Přerova i Olomouce, rozhoduje se, kde budu hrát. V Kostelci
budu určitě pokračovat a prioritně hrát za něj, jedná se ale o tom,
kde bych hostoval, když bych
měl volno,“ prozradil.
Jisté tak zatím je pouze to, že
si Jan Smékal bude v Kostelci zvykat na nového trenéra,
Zdeněk Čtvrtníček totiž u týmu

nebude pokračovat. „Budu na
něj vzpomínat jako na dobrého
kouče, do týmu něco přinesl
a nějaké zkušenosti nám dal.
Zdálo se mi, že pan Čtvrtníček
mě více prosazoval, asi ve mně
viděl talent a dostával jsem více
šancí. Má velký podíl na tom,
že jsem dosáhl takové úrovně.
Stále jsem hrál a neposadil mě
na lavičku,“ poděkoval lodivodovi na dálku za vloženou
důvěru.
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V pátek se rozhodlo o soupeřkách volejbalistek Prostějova pro nový ročník Champions League

BRUTÁLNÍ LOS LIGY MISTRYŇ: „Agelky“ dostaly hned
dva účastníky Final Four včetně obhájce titulu a polské mistryně!
„Do těžší skupiny jsme se tentokrát dostat opravdu nemohli...,“ postekl si kouč Miroslav Čada

V každém ze svých dosavadních šesti ročníků
Champions League se prostějovské volejbalistky ocitly v hodně těžké základní skupině.
Letos však síla jejich grupy objektivně překonala
všechny předchozí sezóny a ženy VK AGEL čeká
v nejvyšším evropském poháru opravdu pekelně
náročná šichta. Tentokrát bude každý získaný
set či dokonce bod skutečně zlatý! Prostě je to
pořádný pech...
Vídeň, Prostějov/son
Že je to přehnané tvrzení?
Tak považte sami. Los klubové soutěže, který se konal
v pátečním večeru tradičně
ve Vídni, poslal „Agelky“
do společnosti dvou účastníků posledního Final Four
Ligy mistryň a velmi ambiciózního klubu z volejbalově
uznávaného Polska. Navíc
dvěma výše zmíněnými giganty jsou ruské obhájkyně
trofeje Dynamo Kazaň a po
výstupu na oddílový vrchol
starého kontinentu každoročně lačnící Rabita Baku z
Ázerbájdžánu. Název třetího protivníka Chemik Police je pak sice širší veřejnosti dosud neznámý, ale jde o

subjekt na značném vzestupu a úřadujícího mistra své
země, který chce v Champions League útočit na elitu.
„Je pravda, že takhle brutální los jsme ještě nikdy
neměli! Dynamo ani Rabitu vlastně nemusím vůbec představovat, neboť jde
o důvěrně známé firmy patřící do top společnosti nejlepších klubů světa, jež pokaždé útočí na nejvyšší místa
Ligy mistryň. Stačí uvést,
že Kazaň na jaře vyhrála závěrečný turnaj Final Four
a Baku v něm skončilo třetí. Oba teď jistě touží znovu
atakovat absolutní vrchol. O
něčem podobném navíc sní
i v Policích, kde od loňska
mají velice silné finanční zá-

los CEV DenizBank Champions League žen 2014/2015
Základní
Základní
Základní
Základní
Základní
skupina A
skupina B
skupina C
skupina D
skupina E
Dynamo Kazaň F e n e r b a h c e D y n a m o Eczacibasi Istan- Vakifbank Istan(Rusko), Rabi- Istanbul (Turec- Moskva (Rus- bul
(Turecko), bul
(Turecko),
ta Baku (Ázer- ko),Azeryol Baku ko), Busto Arsi- Omička Omsk Nordmeccanica
bájdžán), Chemik (Ázerbájdžán), zio (Itálie), SC (Rusko), Impel Piacenza (Itálie),
Police (Polsko), VB Nantes (Fran- Drážďany (Ně- Wroclaw (Polsko), RC Cannes (FranCurych cie), Partizan BěVK AGEL Pros- cie), Stiinta Ba- mecko), LP Salo Volero
cau (Rumunsko). (Finsko).
(Švýcarsko).
lehrad (Srbsko).
tějov (Česko).
Zápasový program ve skupinách odstartuje 11. listopadu 2014 a skončí 28. ledna 2015, přesný
rozpis utkání přineseme v příštím čísle Večerníku.
zemí, díky čemuž před rokem
postavili nesmírně kvalitní
tým. A coby nováček polské
nejvyšší soutěže hned získali
titul. Do těžší skupiny jsme se
tentokrát dostat opravdu nemohli, všechny čtyři ostatní
jsou rozhodně přijatelnější.
Po snížení počtu účastníků ze
čtyřiadvaceti na dvacet prostě
ubylo hratelnějších soupeřů a
my jsme vyfasovali jen tu
nejvyšší špičku,“ analyzoval
vídeňský los Miroslav Čada,
hlavní trenér žen VK Agel
Prostějov.
Zatímco s Chemikem se prostějovské volejbalistky dosud
nestřetly, sílu dalších dvou
mančaftů ze skupiny „A“ již

v minulosti pocítily na vlastní kůži. V případě Rabity
dokonce opakovaně, když jí
nejprve v sezóně 2010/2011
dost zatopily v prvním kole
play off (doma slavné vítězství 3:2, venku porážka 0:3
a vyřazení po zlatém setu
11:15) a dva roky nato přišly
dvě spíše hladké prohry 0:3
v základní části. Na Kazaň
má „vékáčko“ příjemnější
vzpomínky, neboť v ročníku
2011/2012 podlehlo během
skupinových bojů na jeho
palubovce jen těsně 2:3 (z vedení 2:0) a na vlastním hřišti
dokonce vyhrálo 3:1, ovšem
proti záložní sestavě Dynama
šetřícího své opory.

Teď je každopádně jasné, že
na první dvě místa v tabulce
letošní grupy „A“ může Prostějov reálně zapomenout a
také v boji o třetí příčku jsou
papírovým favoritem jednoznačně Police. „Určitě platí,
že jakýkoliv získaný bod do
tabulky bude velkým dílčím
úspěchem. V tak silné společnosti radši vůbec nemluvme
o šancích na obsazení třetí pozice... Spíš se musíme
soustředit na každý jednotlivý zápas, dát do něj vždy
maximum, čekat na své příležitosti a zkusit využít třeba i
slabších chvilek soupeřů. Na
jejich straně bude mnohem
větší hráčská kvalita, my se

Opět se potkají. Zdaleka nejvíce vzájemných utkání sehrály volejbalistky
Prostějova proti Rabitě Baku.
Foto: www.vkprostejov.cz
této převaze pokusíme čelit mlékem. Prostě jsme se do
jinými zbraněmi,“ nehází Ligy mistryň opět přihlásili
Čada předem flintu do žita.
a museli počítat i s variantou,
Připomeňme, že z pěti zá- že se ocitneme v tak nabité
kladních skupin po čtyřech společnosti. Když už k tomu
týmech postoupí do play došlo, musí být naším cílem
off kromě dvou nejlepších svést se všemi protivníky co
celků každé grupy ještě i tři nejvyrovnanější bitvy, aby si
kolektivy s nejlepší bilan- diváci užili špičkový volejbal
cí na třetích místech, další vysoké mezinárodní úrovně.
čtyři družstva (tedy i dvě Rozhodně nechceme Kazani,
nejlepší ze čtvrtých pozic) Rabitě a Policím dělat pouze
pak přejdou do čtvrtfiná- kompars, naopak bychom rádi
le CEV Cupu. „Jak už jsem našim fanouškům věnovali
řekl, tímhle směrem se teď ne- další pěkné sportovní zážitky.
chci dívat. Potkal nás opravdu Pokud už do Prostějova dorazí
přetěžký los, ale nemá smysl takové top kluby, ať to stojí za
přehnaně plakat nad rozlitým to,“ dodal Čada odhodlaně.

pøedstavení soupeøù VK AGEL v základní skupinì Champions League 2014/15
DYNAMO KAZAŇ

RABITA BAKU

Země: Rusko.
Rok založení: 2002.
Klubové barvy: modrá a bílá.
Domácí hala: Volleyball Center v Kazani.
Největší úspěchy: 4x vítěz ruské ligy (2011,
2012, 2013, 2014), 3x vítěz ruského poháru (2010, 2012, 2014), 1x vítěz Ligy mistryň
(2014), 1x vítěz Mistrovství světa klubů (2014).
Výsledky v Champions League za poslední tři roky: 1. místo (2014), 2.
kolo play off (2013) a 3. místo (2012).
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 1. místo (2014), 1. místo
(2013) a 1. místo (2012).
Prezident: Leonid Baryčev.
Manažer: Rišat Giljazutdinov.
Hlavní trenér: Rišat Giljazutdinov. Asistent trenéra: Dzianis Macvejev.
Hráčský kádr v sezóně 2013/2014:
nahrávačky Jevgenija Starceva (Rusko) a Daria Rossamachina (Rusko),
blokařky Maria Borodakova (Rusko), Regina Moroz (Rusko), Irina Malkova (Rusko) a Anna Melnikova (Rusko), smečařky Antonella Del Core
(Itálie), Jordan Larson (USA), Maria Popova (Rusko) a Irina Voronkova
(Rusko), univerzálky Jekatěrina Gamova (Rusko), Olga Birjukova (Rusko)
a Daria Malygina (Rusko), libero Jekatěrina Ulanova (Rusko).
Vzájemné zápasy: v Lize mistryň 2011/12 (základní skupina C) Kazaň –
Prostějov 3:2 (-23, -20, 18, 15, 11) a Prostějov – Kazaň 3:1 (18, 20, -22, 19).
Zajímavost: Dynamo je aktuálně nejlepším oddílem planety, vyhrálo
Champions League i MS klubů.
Očima kouče VK Miroslava Čady:
„Síla Kazaně je obrovská. Základ týmu tvoří komplet ruské reprezentantky v čele s dvoumetrovou Gamovou, k tomu mají vynikající Američanku
Larson a Italku Del Core. V posledních pěti letech neustále útočili na Final
Four Ligy mistryň a letos na jaře jej vyhráli, což nebyla žádná náhoda. Jde
o největšího favorita naší skupiny.“

Země: Ázerbájdžán.
Rok založení: 2004.
Klubové barvy: modrá, zelená a černá.
Domácí hala: Sarhadči Sport Olympic
Center v Baku.
Největší úspěchy: 6x vítěz ázerbájdžánské
ligy (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014),
2x 2. místo (2011, 2013) a 1x 3. místo
(2014) v Lize mistryň, 1x vítěz (2011) a 1x
2. místo (2012) na Mistrovství světa klubů.
Výsledky v Champions League za poslední tři roky: 3. místo (2014), 2.
místo (2013) a 2. kolo play off (2012).
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 1. místo (2014), 1. místo
(2013) a 1. místo (2012).
Prezident: Jalil Jafarov.
Hlavní trenér: Eldar Jusubov.

Manažer: Ilgar Imamgulijev.
Asistent trenéra: Mehmet Kamil Soz.

Hráčský kádr v sezóně 2013/2014:
nahrávačky Katarzyna Skorupa (Polsko) a Nootsara Tomkom (Thajsko),
blokařky Nataša Krsmanovič (Srbsko), Tetori Dixon (USA), Brittnee Cooper (USA), Cursty Jackson (USA) a Foluke Akinradewo (USA), smečařky Rachel Rourke (Austrálie), Aurea Cruz (Portoriko), Gina Mancuso
(USA) a Dóra Horváth (Maďarsko), univerzálky Sanja Starovič (Srbsko)
a Katarzyna Skowroňska (Polsko), libera Kayla Banwarth (USA) a Brenda
Castillo (Dominikánská republika).
Vzájemné zápasy: v Lize mistryň 2010/11 (1. kolo play off) Prostějov
– Rabita 3:2 (-19, 22, 19, -23, 19) a Rabita – Prostějov 3:0 (21, 23, 19)
+ zlatý set 15:11, v Lize mistryň 2012/13 (základní skupina B) Prostějov –
Rabita 0:3 (-21, -23, -13) a Rabita – Prostějov 3:0 (17, 23, 15).
Zajímavost: dle obecného mínění je Rabita nejbohatším klubem světa
s nejvyšším finančním rozpočtem.
Očima kouče VK Miroslava Čady:
„Ekonomické možnosti Rabity jsou téměř neomezené a tomu každoročně
odpovídá jejich soupiska, na níž figurují v podstatě jen největší hvězdy
světového volejbalu, a to na všech postech. Přesto se velkému favoritovi
zatím nikdy nepovedlo dosáhnout jasného cíle v podobě triumfu v Champions League, na který tak bude znovu útočit v nadcházejícím ročníku.“

CHEMIK POLICE
Země: Polsko.
Rok založení: 1988.
Klubové barvy: modrá, bílá a černá.
Domácí hala: Ignáce Lukasiewicze v
Policích.
Největší úspěchy: 3x vítěz polské ligy
(1994, 1995, 2014), 4x vítěz polského poháru (1993, 1994,
1995, 2014).
Výsledky v Champions League za poslední tři roky: nestartoval (2014),
nestartoval (2013) a nestartoval (2012).
Umístění v domácí lize za poslední tři roky: 1. místo (2014), hrál druhou
ligu (2013) a hrál druhou ligu (2012).
Prezidentka: Joanna Žurovska.
Manažerka: Joanna Mirek.
Hlavní trenér: Giuseppe Cuccarini. Asistent trenéra: Jakub Gluszak.
Hráčský kádr v sezóně 2013/2014:
nahrávačky Maja Ognjenovič (Srbsko) a Agnieszka Rabka (Polsko),
blokařky Stefana Veljkovič (Srbsko), Katarzyna Mróz (Polsko) a Katarzyna Gajgal-Aniol (Polsko), smečařky Sanja Malagurski (Srbsko), Anna
Werbliňska (Polsko) a Aleksandra Jagielo (Polsko), univerzálky Ana Bjelica (Srbsko) a Izabela Kowaliňska (Polsko), libera Mariola Zenik (Polsko)
a Aleksandra Krzos (Polsko).
Vzájemné zápasy: dosud se tito soupeři neutkali.
Zajímavost: základní sestavu současných Polic tvoří sedm reprezentantek
- čtyři srbské a tři polské.
Očima kouče VK Miroslava Čady:
„Momentálně nejsilnější polský klub šel za poslední rok ohromně nahoru
díky financím od svého hlavního partnera. Tím pádem si může dovolit
mít na soupisce čtyři členky nároďáku Srbska a několik dalších reprezentantek Polska, čímž má vysokou herní kvalitu rovnající se minimálně širší
evropské špičce. Zisk národního titulu v uplynulém ročníku byl prvním
z úspěchů, na něž chtějí Police útočit.“

ZÁKLADNÍ SKUPINA A:
Mezinárodního semináře trenérů mládeže v Prostějově
Plážový volejbal:
se zúčastnily téměř dvě stovky koučů. Akce se vydařila

Prostějov/son – Sice je momentálně mimo volejbalovou sezónu, ale přesto hala Sportcentra
DDM Prostějov žila o minulém
víkendu opět hrou pod vysokou sítí. Právě v domovském
stánku „Agelek“ se totiž konal
Mezinárodní trenérský seminář koučů mládeže, do jehož
průběhu významně promluvil
i oddíl VK Prostějov.
Jednu z přednášek totiž pronesl
hlavní kormidelník žen vékáčka Miroslav Čada, který hovořil
o organizaci tréninkové jednotky
včetně předání poznatků, jež získal
na odborné stáži v Brazílii. „Téhle
akce jsem se zúčastnil velmi rád.

Věřím, že postřehy a zkušenosti
dlouholetého trenéra dospělé kategorie mohou kolegy od mládeže
obohatit a také pro mě byl seminář
hodně inspirativní i motivující do
další práce,“ svěřil se Čada.
Kromě něho vystoupili se svými
příspěvky i další renomovaní přednášející: belgický odborník Julien
Van de Vyver (Rozvoj techniky
přihrávky a útok po přihrávce, Rozvoj techniky nahrávky a blokování, Korekce a rozvoj techniky za
použití videa), předseda Českého
volejbalového svazu Zdeněk Haník
(Málo je někdy více) a hlavní pořadatel celého semináře Ivan Pelikán
(Pohybová a míčová gramotnost).

Tomu všemu pozorně naslouchalo více než stopadesát mládežnických lodivodů, chybět
v domácím prostředí nemohl
například ani šéftrenér nadějí
VK AGEL Jaroslav Matěj.
„Chtěl bych poděkovat všem, kteří
se zúčastnili. Program byl sestaven
tak, aby si přišel každý na své. Od
trenérů těch nejmenších až po
kouče zvučnějších jmen, jako jsou
Milan Hadrava, Michal Nekola,
Mirek Čada, Roman Macek,
Ivan Husár, Ferda Šrámek, Slávek Matěj, Jirka Kozel, Jan Kapera a další. Moc se omlouvám,
že nemůžu vyjmenovat všechny,
protože se nás sešlo stojedena-

šedesát! Velmi si přitom vážíme
toho, že se začínají o metodiku
mládeže zajímat i trenéři dospělých složek,“ konstatoval spokojený organizátor Ivan Pelikán.
„Program se šesti přednáškovými
bloky po dvou hodinách byl jistě
dost náročný na koncentraci a hlavně z posledního nedělního modulu
jsem měl trochu obavy. Šlo o těžké
téma, které se navíc nemuselo dotýkat všech. Devadesát procent předchozí náplně se odehrálo přímo na
hřišti, přitom ta závěrečná byla jen
řečí čísel a videoukázek, přesto se jí
zúčastnilo hodně trenérů. To myslím
věrně zobrazuje zájem, který nás
velmi potěšil. Dále musím ocenit

spolupráci s klubem VK AGEL
Prostějov a reprezentačním družstvem chlapců ČR U15 vedeného
Jiřím Zachem. K účelům semináře
přivedl kouč prostějovské mládeže
Slávek Matěj velmi šikovná děvčata a poprvé měla trenérská veřejnost možnost spatřit nově sestavený tým českých lvíčat narozených
v ročníku 1999 a mladších. V obou
případech šlo o velké zpestření a je
nutno poděkovat jak Jirkovi, že naplánoval soustředění právě do Prostějova, tak Slávkovi za ochotu zajistit hráčky z VK AGEL. Společně
se seminářem tak byla zrealizována
i velká mládežnická akce,“ uzavřel
Pelikán potěšeně.

Na mistrovství republiky kadetek

konec těsně za osmičkou

Prostějov/son - Šampionát věkové kategorie U17 se konal
v Praze – Ládví, kam prostějovský oddíl vyslal tři své plejerky.
Stále ještě žákyně Tereza Slavíková a Tereza Baláková vytvořily
společnou dvojici, která obsadila
dělené deváté místo, a reprezentantka ČR v šestkovém volejbalu
Adéla Stavinohová skončila s Veronikou Jandovou na úplně stejné pozici. K postupu mezi elitní

osmičku chyběl oběma párům
v konkurenci celkem čtyřiadvaceti týmů jen kousek.
Konečné pořadí MČR U17
v Praze – Ládví: 1. Kotlasová,
Štochlová, 2. Kroupová, Pokorná, 3. Honzovičová, Pluhařová,
4. Dunárová, Resová, 5. Benešová, Šauerová a Černá, Kolesnáčová, 7. Baumruková, Suchá
a Kožnárková, Svobodová, 9.
Stavinohová, Jandová a Slavíková, Baláková.
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Parašutistické mistrovství světa bude v srpnu, představujeme vývoj tohoto sportu

Nedávno jste se dočetli o historii a prvních pokusech
parašutismu. Tak jako postoupila doba a vyvíjely se
automobily, elektronika a ostatní svět, tak se vyvíjel
i parašutismus. Stal se z něj pestrobarevný svět padáků a barevných kombinéz, ze kterých vyzařuje
radost a veselost. Dnes přibližujeme klasické, příště
umělecké disciplíny.
Prostějov/jim, ms
„Hodně kupředu se posunula
i bezpečnost. Jako je u automobilu samozřejmostí airbag, ABS
a podobné vymoženosti, tak i padákový komplet má zabezpečovací prvky, které snižují riziko na
minimum,“ pochlubil se člen organizačního týmu prostějovského
mistrovství světa Miloš Sklenka.
V roce 2012 bylo na celém světě
uskutečněno více než pět a čtvrt
milionů seskoků a došlo pouze
ke třiapadesáti fatálním nehodám.
Současný padákový komplet
sportovního parašutisty se skládá
z hlavního padáku a záložního padáku, oba mají tvar křídla.
Tyto dva padáky jsou umístěny
na zádech sportovce a v obalu
s nosným postrojem. Na záložním

materiálů a ušití vrchlíku dovoluje
bezpečné přistání. Není žádným
problémem uskutečnit na jednom
vrchlíku až patnáct set seskoků.
Dalším pomocníkem parašutistů
jsou různé akustické přístroje, které postupně zvukově upozorňují
na aktuální výšku nad zemí.
Dnešní parašutismus se rozvinul
padáku musí mít navíc sportovec, do několika podob. Jednou z prvkterý nedosáhl kategorie pěti set ních soutěžních kategorií je klaseskoků záchranný přístroj, který sický parašutismus, dále se jedná
aktivuje záložní padák v případě, o volnopádové discipliny, právě
že sportovec překročil výškový v nichž se bude soutěžit na srpnoa rychlostní limit pro otevření vém mistrovství světa. Samostathlavního padáku.
nou kapitolou je pilotáž padáků
„Laicky řečeno, parašutista může jak ve vzduchu, tak i nad zemí.
být i v bezvědomí a záložní padák
je aktivován bez zásahu lidské
Klasické disciplíny
ruky. Tento záchranný přístroj je
povinný i na všech tandemových Již název naznačuje, že se jedná
o historicky první soutěže v papadácích,“ vysvětlil Sklenka.
Rovněž materiály použité při rašutismu. Jedná se o disciplínu
výrobě padáku doznaly svého přesnost přistání a individuální
vývoje. Nosné popruhy jsou akrobacii. Vítěz se vyhlašuje jak
vlastně bezpečnostní pásy použí- v jednotlivé disciplíně, tak v i v takvané v automobilovém průmyslu. zvané kombinaci.
Vlastní padáky jsou ušity z po- „Přesnost přistání se v prvopočátlyamidových vláken, tedy polo- cích měřila na metry a v dnešní
propustné a nepropustné látky. době rozhodují centimetry. Dnešní
Nosné šňůry jsou z nejnovějších ‚nula‘ má průměr dva centimetry

a soutěžní seskok je prováděn
z výšky okolo jednoho kilometru.
Přesnost dopadu se hodnotí elektronickou nulou,“ podotkl Sklenka.
Maximální povolený vítr je do
osmi metrů za sekundu, což se měří
i deset sekund po ukončení seskoku. Před jedenácti lety dokázal Hynek Tábor z prostějovské Dukly na
mistrovství republiky dvanáct seskoků v řadě se šlápnutou nulou.“
„Individuální akrobacie je seskok
z výšky dva tisíce dvě stě metrů.
Po krátkém volném pádu, kdy
se sportovec snaží nabrat velkou
rychlost, provádí parašutista předepsaný komplex figur. Jedná se
kombinaci čtyř otáček vpravo,
vlevo a dvou salt vzad. Hodnotí
se čas, za který je proveden předepsaný komplex a jeho čistota provedení,“ představil Miloš Sklenka
s tím, že hodnocení se provádí na
základě záznamu pořízeného na
pozemní kameru.
V těchto disciplínách má Česká republika a zvláště sportovci z Prostějova největší úspěchy. Právě
členové ASO DUKLA Prostějov
se mohou pyšnit tituly armádních

Zpátky na zemi. Dopadlo to dobře a po cviku se všichni členové v pořádku snesli na sem. Foto: Jiří Možný
i civilních mistrů světa, vicemistrů světa, mistrů republiky. V současné době žije v Prostějově více
než deset mistrů světa, jedná se
o nástupce, kteří začali závodit po
generaci sportovců, jež tragicky
zahynula v roce 1972 na železničním přejezdu v Bulharsku.

Oblíbenou disciplínou v zimním období je paraski, tedy
kombinace přistání na přesnost
a obřího slalomu. Zde získali rovněž úspěchy členové ASO Dukla,
dlouhodobým reprezentantem je
i prostějovský Radek Šíma, bývalý člen ASO Dukla Prostějov.

Přesnost přistání je u této soutěže
ztížena nakloněním roviny doskokové plochy ve svahu o pětadvacet
až pětatřicet stupňů.

Gymnasta Ponížil se stal mistrem republiky Mladí lukostřelci přivezli celou sadu medailí

Brno, Prostějov/jim - Mistrovství republiky za sebou
a zasloužené prázdniny před
sebou. Takový je aktuální
program prostějovských gymnastek a gymnastů, o které se
starají trenéři Karel Hemerka, Miloslav Musil, Veronika
Lukášová a Lucie Bugárová.
V brněnské hale absolvovali
svůj závod nejprve kadetky
a kadeti, po nich nastoupili juniorky a junioři, následovali ženy
a muži a ukončily žákyně.
Všichni bojovali, jak mohli, ale
ne všem se jejich sestavy povedly na sto procent. Mezi kadety
se nejlépe ze všech dařilo účastníkovi evropského šampionátu
Danielu Ponížilovi, prostějovský
sportovec se tak mohl radovat
z českého titulu.
Ve stejné kategorii se dařilo
i Jindřichu Šafránovi, který obsadil krásné třetí místo. Bojoval
i Šimon Marcin, jenž stanul na
osmém místě. Dívky už bohužel
tak úspěšné nebyly, i když naděje na stupně vítězů byly i zde.
Tři pády odsunuly kadetku Do-

miniku Ponížilovou na desáté
místo a Magdalénu Holcovu šest
pozic za ní, desáté místo si připsala i Eva Mičková v kategorii
juniorky A.
Markéta Vidmuchová závodila
ze zdravotních důvodů jen na
bradlech, v nejnáročnější kategorii ženy A se Veronika Pluskalová
zařadila na osmé místo. Veronika se probojovala i do finále na
bradla a prostná. Na obou nářadích obsadila páté místo.
O týden později bojovaly na
stejném místě starší žákyně
a žákyně A. I zde měla prostějovská gymnastika želízka
v ohni, ale konkurence byla
opravdu vysoká. Nejpočetnější
kategorií celého klání byla kategorie starších žákyň, kde se utkalo hned šestapadesát závodnic.
V ní dosáhla Zuzana Mazalová
nejlepšího výsledku z prostějovských závodnic, jelikož si Šampion. Daniel Ponížil byl na mistrovství republiky nejlepší a bral
připsala velmi pěkné páté místo. zlato.
Foto: TJ Prostějov
A nejmladší, teprve osmiletá Patricie Müllerová stanula ve stej- vila Kateřina Nenálová a získala informace o prostějovské gymné kategorii na desátém místě. třinácté místo, Darina Dvor- nastice mohou zájemci najít
V kategorii žákyně A se předsta- ská byla devětadvacátá. Další na adrese: www.gymnastikapv.eu.

Pszczolarski šestý na

Memoriálu Vlastimila Moravce

Brno, Prostějov/oš, jim – Ústředním motivem VC Jihomoravského kraje-Memoriálu Vlastimila
Moravce je klání sprinterů. Závody zařazené v kategorii UCI
Class III. rozložili pořadatelé do
dvou dnů a bylo to dobře, neboť
počasí závodům přálo a bylo tak
dostatek času vychutnat si krásné
souboje ve sprintu i keirinu, doplněné omniem – samotným Memoriálem Vlastimila Moravce.
V něm bojovali o nejvyšší příčky
i jezdci SKC TUFO Prostějov.
Nepočítaje Christophera Imreka,
který tentokrát startoval v dresu Rakouského národního výběru, vyslal
trenér Michal Mráček do omnia
čtveřici závodníků, jmenovitě Wojciecha Pszczolarského, Jakuba Filipa, Viktora Vrážela a Luďka Lichnovského. Bohužel hned úvodní
disciplína – letmá dvoustovka – hendikepovala prostějovské závodníky v dalším snažení.
„Zisk“ 13, 14, 16 a 17 bodů se nutně
musel projevit v ambicích na celkové umístění. Solidního devátého
místa v této disciplíně dosáhl právě
jen Christopher Imrek, avšak ten pro
nemoc odstoupil hned z následující
disciplíny – bodovacího závodu.
Bodovačka přinesla velice atraktivní podívanou, kde se velmi dobře
předvedl právě druhý Pszczolarski.

Polský matador byl po celý závod
aktivní, chodil do bodování, stále
nastupoval a společně s ukrajinským Romanem Gladyshem to
byli právě oni, kdo závod udělali.
Natěšení z výsledků bodovacího
závodu vstoupili prostějovští závodníci do závěrečné disciplíny prvního
dne, tedy vylučovacího závodu.
Navzdory taktickým chybám se
mezi poslední čtveřici probojovali
Lichnovský a Pszczolarski. Bohužel Pszczolarski nezachytil, že
se zrovna vylučuje, nezaspurtoval
a byl vyloučen. Ještě tristnější osud
postihl Lichnovského, který odstoupil zcela ze své vůle, ačkoliv vůbec
nebyl vyloučen. Výsledkem tedy
bylo třetí místo pro Lichnovského
a čtvrté pro Pszczolarského.
Na úvod druhého dne stíhačku
solidně zajel pouze Pszczolarski,
umístil se na šestém místě. Dále
se umístil na 5. místě ve scratchi,
a 8. místo mu patřilo v pevném
kilometru, což ve výsledku dalo
právě 6. místo.
Z celkového vítězství se radoval
Roman Fürst z Dukly Praha, následován Romanem Gladyshem
z Ukrajiny, stupně vítězů pak doplnil Polák Rafal Jeziorski. Pszczolarski dokončil závod šestý, Lichnovský dvanáctý, Vrážel třináctý
a Filip patnáctý.

Plzeň, Prostějov/jim – O víkendu 21. a 22. června se v Plzni
uskutečnilo již třiadvacáté mistrovství České republiky žáků
v terčové lukostřelbě. Šampionátu se zúčastnili i mladí
členové Lukostřelby Prostějov
a ze západních Čech si domů
přivezli hned tři cenné kovy.
V kategorii starších žáků získal
Josef Křesala ve střelbě na padesát metrů zlato a Michael Roba
v mladších žácích bronz na třicet
metrů. Taktéž mladší žákyně Terezie Moudrá ve společně bodované střelbě na třicet a dvacet metrů
postoupila až do čtvrtfinále, mimo
jiné si vystřílela osobní rekord.
Poprvé se také soutěžilo v nové
disciplíně – smíšených dvojicích.
Soutěže párů se mezi mladšími
žáky účastnilo šest dvojic a prostějovským reprezentantům se podařilo v kvalifikaci obsadit čtvrté
místo a v eliminaci se prostřílet až
do finále. Až tam nestačili na zlaté
LK Znojmo. Pod stříbrnou medaili se podepsali Terezie Moudrá
a Michael Roba.

Finalisté. Naděje prostějovské lukostřelby o sobě daly vědět i na
nedávném mistrovství republiky, kde mimo jiné duo Tereza Moudrá,
Michael Roba dosáhlo na týmové stříbro . Foto: Archív T. Moudré

Mladí judisté Prostějova posbírali kupu medailí

Prostějov/jim - Mezi nejtradičnější sporty na olympijských
hrách patří judo. Toto odvětví
patřilo v Prostějově už v minulosti mezi ty nejúspěšnější a zdejší judisté patřili mezi republikovou špičku. V současné době je
činnost oddílu zastřešena tradičním organizátorem tělovýchovných aktivit, kterým je Sokol I
Prostějov.
Materiální podmínky prostějovských judistů jsou velice skromné.
Mohou si nechat jenom snít třeba
o soustředěních v Itálii nebo Rusku,
kam odjíždějí mladí judisté z Brna.
Jenom samotná účast svěřenců
Juda Sokol I Prostějov na závodech
by nebyla možná bez podpory rodičů mladých judistů, kteří své děti
vozí po republice na své náklady.
Ale přes podmínky, nesrovnatelné
s mnoha jinými oddíly, vykazují
výsledky prostějovských judistů
skvělé parametry.
Celkově se judisté Sokola I Prostějov v první polovině sezóny
zúčastnili dvaceti závodů, v nichž
získali deset zlatých, jednadvacet
stříbrných a sedmnáct bronzových
medailí.
Nejvíce se zviditelnil mladší žák
Matyáš Roubík, který byl na závodech dvakrát první, jednou druhý
a dvakrát třetí, nejdůležitější však

Další mimořádně nadějní starší žáci
Adéla Žáková, Ondřej Němec a Jiří
Pazdera se letos bohužel potýkali
s nemocemi a zraněními, ale při
jejich talentu a pracovitosti budou
po prázdninách jistě opět sahat na
nejvyšší příčky.
V nejmladší kategorii nejvíce vyčníval Jakub Vejmola, který na
všech závodech obsazuje čelní
příčky a z osmi startů má na kontě
jedno vítězství, pět druhých míst a
dvě třetí. Dále Stanislav Macák získal tři výhry, jednou skončil těsně
pod vrcholem a dvakrát třetí. Také
tento judista tak proměnil všechny
starty v medaile a stejný kousek
se podařil rovněž Pavlu Burgetovi. Ten ze sedmi startů získal dvě

patří oddílu VSK Universita Brno.
Nejpočetněji zastoupenou tratí byla
ta pětikilometrová. V mužích se
jejím vítězem stal další člen Univerzity Brno Alexandr Mrůzek,
jenž vzdálenost překonal za hodinu
a osmnáct minut. Pro Kometu Brno
získala cenu za první místo zimní a
dálková plavkyně Magda Okurková časem jedna hodina a deset
minut.
Mezi staršími žáky uspěl na pětikilometrové trati nejvíce Roman
Procházka, mladá naděje oddílu
Slavoj Bruntál to zvládla za hodinu
a devět minut. Se stejným časem
zabodovala i Hana Fousková z SC
Plavecký areál Pardubice.

Na třech kilometrech překvapil
amatérský zimní plavec Marcel
Čermák z PK Slavia VŠ Plzeň,
v ženách Eliška Hracká z Plaveckého klubu Havířov dokonce
atakovala hranici tři čtvrtě hodiny.
Starší žáky na této distanci zastupoval Michal Juna z TJ Krnov, jemuž
stačilo jednapadesát minut.
Statečně a nebojácně soupeřili s vlnami na tratích tři a jeden kilometr i
mladší žáci a žákyně. Delší trať pokořila nejrychleji Lucie Zubalíková
z Plaveckého klubu Havířov a Jiří
Grabovski z Komety Brno. Jeden
kilometr přinesl prvenství Nele Hudečkové z TJ Slezan Opava.
Nejstarším závodníkem byl již tra-

bylo sedmé místo na kvalifikaci
na Pohár ČR, v němž je průběžně
dvaadvacátý.
Září také velká naděje dorostenec
David Dvořák, který je po pátém
místě na kvalifikačních závodech,
v kvalifikaci na mistrovství republiky šestnáctý a na turnaji v Rakousku získal třetí a čtvrtou pozici.
Na rakouském turnaji obsadila
úžasné druhé místo Táňa Navrátilová a nesporně má šanci kvalifikovat se na mistrovství republiky.

Na Velkou cenu
přijelo přes 170 judistů

první, tři druhá a dvě třetí místa.
Vedle skvělých sportovních úspěchů zaznamenal prostějovský oddíl
vítězství i na organizačním poli.
Byla to Velká cena Zdeňka Ludvíka v Prostějově, kterou prostějovský kolektiv pořádal s podporou
Olomouckého kraje a sponzorů.
Velice kvalitně obsazenou soutěž
ve Společenském domě zaplnilo
více než sto sedmdesát závodníků.
Ze Sokola I Prostějov startovalo
osmnáct judistů a mimo medailí ze
závodů jednotlivců získali Prostějováci třetí místo v družstvech a benjamínci katagorie U9 páté místo.
„Chtěl bych tímto znovu poděkovat vedení a personálu Společenského domu za bezkonkurenční
zázemí. Velice mě ale mrzí, že
Statutární město Prostějov nejeví
u akcí takového rozsahu zájem je
podpořit,“ sdělil k tomu předseda
oddílu a ředitel závodu Zdeněk
Gottwald

Tréninky jsou tři
odpoledne v týdnu
Nosným programem oddílu juda je
v současné době výchova mladých
sportovců od benjamínků-mláďat
až po kategorii dorostenců. Judo
je totiž ideálním sportem pro všestranný rozvoj mladých sportovců.
Tréninková jednotka neobnáší jen

Část úspěšné sestavy. Šéftrenér Zdeněk Gottwald, Matyáš Roubík
a Jakub Vejmola (zprava) po turnaji v Jihlavě. Foto: TJ Sokol I Prostějov
nácvik judistických prvků, ale více
než polovinu doby se věnuje celkové obratnosti dětí, rozvíjení motorických schopností a vytrvalosti.
Dítě, které přichází poprvé do judistické tělocvičny, neumí mnohdy
ani běžný kotoul, ale už po pár týdnech a ještě výrazněji po pár měsících je na dítěti naprosto zřejmé
zásadní zlepšení ve všech směrech
pohybových schopností. Navíc je
patrný zvýšený smysl pro pořádek,
disciplínu a schopnost soustředit se
a získávat i velkou výhodu pro sebeobranu na ulici.
Judisté Sokola I Prostějov začnou
zanedlouho druhou polovinu se-

zóny. A právě období po prázdninách je ideální doba pro všechny
děti, které by chtěly judo vyzkoušet. Rodiče mohou své ratolesti
přivést do sokolovny na Skálově
náměstí vždy v pondělí, středu
a pátek od 15.30 hodin.
Tréninky si mohou vyzkoušet už
děti předškolního věku a během
prvních období rodiče nemusí
platit žádné poplatky. Kolektiv
prostějovského oddílu mezi sebou rád přivítá nové adepty tohoto sportu. Všechny informace
o práci oddílu jsou na internetových stránkách prostějovských
judistů.

Plavecký maratón přilákal přes osmdesát nadšenců

Tovačov, Prostějov/gj, jim – „Tovačov, tovačovsky hatě, nemužu
má milá zapomenót na tě...,“
zní popěvek staré lidové písně.
Nemohl na něj zapomenout zamilovaný mladík pro lásku milé
a nikdo nemůže zapomenout pro
malebnost a krásu tovačovských
jezer. Ta se právě pro svou čistotu a jedinečnou přírodní scenérii
stala dějištěm již třetího ročníku
Tovačovského maratónu v dálkovém plavání.
Stejně jako v minulých ročnících,
i letos byly obsazeny všechny tratě
na patnáct, deset, pět, tři a jeden kilometr, do vody se vydalo celkem
jednaosmdesát plavců všech vě-

kových kategorií, které do závodu
vyslalo hned sedmnáct plaveckých
klubů z Čech, Moravy a Polska.
Na nejdelší, patnáctikilometrovou
trat se vydalo devět mužů a jedna
žena. Vítězem se po téměř třech
a půl hodinách stal dvacetiletý Tomáš Kozubek z Bohemians Praha,
v ženách zvítězila časem těsně nad
čtyři hodiny Petra Chocholatá z PK
Slavia VŠ Plzeň.
Na deseti kilometrech nejlépe zabojoval Jakub Kočař a za
čas pod dvě hodiny bral plavec
Komety Brno vítězství. Z žen
překonala tuto vzdálenost nejrychleji Veronika Milerská za dvě
hodiny a čtyřiadvacet minut, ta

dičně Bohumil Pácl z pořádajícího
oddílu TJ Haná Prostějov, jenž je
ročník narození 1940. Všem, kteří
se neohroženě pustili do překonání
svých vysněných vodních dálek,
patří obdiv a gratulace.
Další výsledky najdou milovníci dálkového plavání na webu
http://bodovani.plavani.info/. Bez
podpory lidí sdružujících se kolem
vody v oddílu TJ Haná Prostějov,
bez podpory města Tovačova, tovačovských hasičů, záchranné služby
Přerov a dalších partnerů by ale
nebylo na co vzpomínat. Dík patří
i rybářům trpělivě hlídajícím své
splávky, ale i plavce ve vodě. Všem
patří veliký dík.

Hojná účast. Již třetího ročníku Tovačovského maratónu se zúčastnilo
celkem jednaosmdesát plavců.
Foto: TJ Haná Prostějov
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Exkluzivní interview s rodákem z Rozstání, co pokořil i gólmana Manchesteru City

„PŘÁL BYCH SI POSTOUPIT DO EVROPSKÉ LIGY A VYHRÁT NĚJAKOU SOUTĚŽ“
Plzeňský Tomáš Hořava letos skončil dvakrát těsně pod vrcholem, navíc sledoval sestup Sigmy do druhé ligy
Plzeň, Prostějov - Čerstvě šestadvacetiletý Tomáš
Hořava prožil přelomovou sezonu. V létě loňského
roku přestoupil ze Sigmy Olomouc do Viktorie Plzeň
a v kádru mistra chyběl v základní sestavě pro zápasy
Gambrinus ligy pouze dvakrát. Spoustu zkušeností
získal rodák z Rozstání i v mezinárodní konfrontaci.
Podílel se na postupu do základní skupiny Ligy mistrů
i následnému průniku až do osmifinále Evropské ligy,
dokázal vstřelit branku na stadionech Manchesteru
City i Lyonu, zahrál si rovněž proti Bayernu Mnichov,
CSKA Moskva či Šachťaru Doněck. Na podzim se
proti Kanadě dočkal i premiérové branky v reprezentačním „áčku“, druhý gól přidal při nedávném střetnutí
proti Rakousku. Na západě Čech zůstává i pro nadcházející ročník a věří, že se konečně dočká i týmové
trofeje. Nejen o tom pohovořil v seriálu exkluzivních
rozhovorů pro Večerník...
Jiří Možný
V ročníku 2013/2014
jste skončili druzí v lize
i poháru, prošli jste do jarních evropských bojů. Jste
s účinkováním spokojen?
„Sezona úspěšná byla, probojovali jsme se totiž do základní
skupiny Ligy mistrů. Museli
jsme projít třemi předkoly, to
je vždy těžké. Dokázali jsme
i díky závěrečnému zápasu
a výhře nad CSKA Moskva
postoupit rovněž do Evropské ligy, kde jsme vyřadili
ukrajinského mistra Šachťar
Doněck. Evropská scéna byla
velice úspěšná, doma nám
Sparta bohužel unikla. Získali
jsme ale dost bodů a postoupili jsme aspoň do předkola
Evropské ligy. Ještě dlouho
nás ale bude mrzet pohárový
zápas, který jsme nevyhráli.
To je taková třešnička, která
nám chyběla.“
Nastoupili jste proti
mnoha evropským velkoklubům, kdo vám z nich
přišel jako nejsilnější?

„Asi Bayern Mnichov, o fous
za nimi byl Manchester City.
Na Bayernu jsme vůbec nestačili, doma jsme přece jen odehráli slušné utkání. Když nás
začali stláčet, měli jsme velké
problémy a oni se dostávali do
velkých šancí.“
Skóroval jste proti Manchesteru City i Olympique Lyon. Jaké tohle byly
pocity?
„Dost odlišné...(úsměv) Proti
Manchesteru City jsem vůbec
nečekal, že bych mohl dát gól,
přece jen až takový střelec
nejsem. A ještě mi rána ani tolik nevyšla, takže to bylo velké
překvapení. Pocit to byl úžasný, vyrovnával jsem na 1:1.
Bylo to ohromující. A v Lyonu
jsem nastupoval po nevydařeném zápase na Letné, kde jsem
dostal červenou kartu. Tam
jsem toužil dát gól a spravit si
chuť, byl jsem hodně motivovaný. Bohužel jsme ale poté
dostali čtyři góly.“
Hodně se hovořilo o tom,
že nevýhodou Plzně
v boji o titul byly boje na dvou

frontách, zatímco
mco Sparta se
mohla soustředit
dit jen čistě na
ligu. Bylo to znát?
át?
„Má to dvě stránky.
ránky. Určitě je
zložení sil bylo
pravda, že rozložení
velké, taky má nějaký vliv, když
člověk jede na Bayern, dostane
tam pětku, cožž s ním trochu
zacloumá, a o víkendu jde hrát
vý zápas. To se
‚obyčejný‘ ligový
ehdy nepovedlo
nám zrovna tehdy
rohráli.
a v Teplicích jsme prohráli.
více utkáV týdnu člověk hraje více
oustření a musí se neustále ssoustředit. Nejprve s těžšími evropskými soupeři, potom zase
Gambrinuus
přesedlat na Gambrinus
hou stranu
strannu
ligu. Na druhou
evvjsme si mohli zahrát evy, zatímco
zatímcco
ropské poháry,
usela sousouuSparta se musela
y
středit na ligu, a kdyby
v ní klopýtala,, taky byy
m rozponebyla v dobrém
ložení. Musímee ale
ruznat i sílu Sparty, že se doká-zala připravit
a všechny zápasy zvládala.“
Vnímáte to tak, že právě váš vzájemný
ný duel je aktugrem nežž velké
álně větším šlágrem
pražské derby?
?
„Co jsem četl vyjádření sparťas
nů, tak ti mají nejvýš der
derby,
rby, ale
pravdou je, že teď
eď zápasy Pl
Plzněě
se Spartou nabírají
rají na obrátkách.
Mediální sledovanost
vanost je velká,
a pokud Slavia hraje o záchranu,
tak si myslím, že prestižnější
jsou právě naše souboje.“
Proti Spartě
artě jste během
uplynulé sezony odehráli tři zápasy,
y, ale ani jednou
okázali porazit.
jste ji ale nedokázali
blém?
V čem byl problém?
„Když jsme s nimi hráli loni
me začali velice
v létě, tak jsme
dobře a měli i naa vítězství, postule hra vyrovnala
pem času se ale
o bez branek. Poa utkání skončilo
aší strany nastal na
kažený zápas z naší

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 servisem
i v nejpopulárnějším sportu planety. Souběžně s fotbalovým 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 zahájil v minulém vydání odchovanec LeRKu (pozdějšího 1.SK
Prostějov) a rodák z Hrubčic Pavel Dreksa, jenž musel skousnout sestup
Sigmy do druhé ligy. Dnes na něj navazuje rodák z Rozstání a v současnosti český reprezentant oblékající dres Plzně Tomáš Hořava, v nadcházejících dvou číslech se dostane na duo Jiří Liška - Ivo Zbožínek začínající
ještě v tehdejších Železárnách Prostějov. Dvaatřicetiletý Liška vyměnil
prvoligový Liberec za Oberlausitz Neugersdorf v páté německé lize, kde
bude od nové sezóny nastupovat mimo jiné s Jiřím Štajnerem. O pět let
starší Zbožínek zase zamířil v zimě z Určic do Rakouska.
INZERCE

nikam odchátakže není důvod ni
zet. Doufám, že nnadcházející
podobně úspěšný
ročník bude podob
dařit i nadále.
a bude se nám da
Strašně rád jsem nastupoval
evropských pohárů,
v zápasech evropsk
takže bych si přál ppostoupit do
vyhrát nějakou
Evropské ligy a vyh
bude liga, nebo
soutěž, ať už to bud
pohár.“
Letos vás místo Ligy
mistrů čeká jen Evropská liga. Na co ještě před
kompletním rozlosovápomýš
ním pomýšlíte?
„Základem je dostat
zá
se do základní
skual je jasné,
piny, ale
před
že předkola
budou
zrádná Minule se
zrádná.

jaře na Letné, tam Sparta byla jasně
lepší, my duel absolutně nezvládli.
A ve finále poháru jsme byli po
přestávce lepší zase my, už jsme
se pomalu viděli s pohárem. Jenže
se tak nestalo... Takové zápasy jsou
strašně hořké pro toho, kdo prohraje, a naopak strašně šťastné pro
soupeře. Bohužel fotbal je někdy
krutý a my jsme to teď zažili, snad
se to příště obrátí.“

nu, tak jen v dobrém. Bylo to
vesnické, ale ligové družstvo
a postupně jsme se střetávali
s Brňáky, Olomoučáky, Ostraváky, byla to pro nás výzva
a chtěli jsme se jim vyrovnat.
Je smutné, že se celý areál lépe
nevyužil. Pamatuji si, jak jsem
tam do patnácti let chodil na
ligu, to bylo krásné. Po celé
vesnici stála auta, přišel plný
stadion. Je to taková nostalgie,
holt to tak dopadlo.“
Dostáváte se i nyní ještě
na Prostějovsko či Vyškovsko?
„Od patnácti let jsem vyrůstal v Olomouci, pořídil jsem
si tam i byt a vracím se spíše
tam. Ale tuto oblast mám rád,

„Drnovice začaly hrát první ligu a přímo
do Prostějova to bylo asi o deset kilometrů
dál. Rozhodli jsme se tedy pro Vyškovsko
a začal jsem tam jezdit i do školy. Hned
od přípravky jsem hrával v Drnovicích....“
Byl to zatím
váš nejsmutnější fotbalový zážitek?
„Podobné to bylo již
před třemi roky, kdy
ještě s Olomoucí jsme
ve finále poháru hráli
s Mladou Boleslaví.
Dokonce jsem se tehdy
stal smutným hrdinou
a nedal rozhodující pokutový kop. Když se
to tak vezme, tak dvakrát jsem hrál finále
poháru a dvakrát
jsme jej prohráli
na penalty...“
V závěrečném
kole první ligy
jste měli osud
Sigmy částečně ve svých rukou, když remíza
na půdě Bohemians 1905
zachránila soupeře. Jaký to
pro vás byl zápas?
„V
V základní sestavě hrál ještě
Roman Hubník a před zápasem
jsme si říkali, že Sigmě musíme
pomoci. Doufal jsem, že vyhraje
v Liberci. Jenže ´Bohemka´ hrála totiž hodně zezadu, my jsme
museli hrát do plných, i tak se
ale dostali do dvou tří dobrých
šancí, bohužel je neproměnili.
Po zápase jsem byl hodně špatný, spadlo to na mě, protože
člověk si sestup Sigmy nepřipouštěl do té doby, než to bylo
definitivní. Navíc mě mrzelo, že
jsme k tomu trochu dopomohli.“
Máte za sebou i několik
reprezentačních zápasů,
jak se vám nyní sleduje mistrovství světa pouze v televizi?

I když TOMÁŠ HOŘAVA pochází z Rozstání,
za žádný prostějovský klub nikdy nenastoupil

„Z
Z hledishl di
ka českého fotbalu
je to obrovská škoda,
mistrovství
světa je svátek pro
celou zeměkouli,
sledují to miliony
lidí. Bohužel i my
můžeme být jen u televize. Musíme se z toho
ponaučit a dostávat se na
další vrcholné turnaje. Jde o
obrovský zážitek pro
celý národ.“
Jak vidíte šance
v nadcházející
kvalifikaci na
k o n tinentální
šampionát?
„Na mistrovství Evropy bude nově čtyřiadvacet
účastníků, rovnou postupují
dva týmy a třetí hraje baráž,
takže šance je velká
velká. Na druhou
stranu skupina, kterou jsme dostali, je docela náročná. Cíl je
ale jasný, a to postup.“
Co vy a šance prosadit
se natrvalo do národního týmu?
„Já se stále počítám spíše do
širšího výběru, reprezentačních
zápasů ještě nemám tolik odehraných, spíše jako střídající hráč
a jen jednou jsem hrál v základu.
Pokud se ale bude dařit Viktorce
a já budu hrát dobře v základní
sestavě, tak šanci mám.“
Zůstáváte v Plzni i nadále?
„Ano. Strávil jsem tu rok, který
byl asi nejlepší v mé kariéře,

il Spartě
S
ě kdy
kd nebyb
to vymstilo
Spartě,
la zpočátku dobře připravená
pod
a vypadla s podprůměrným
týmem Přece jen,
evropským týmem.
mist dostanete
když se v Lize mistrů
čtvrtéh předkola,
do třetího a čtvrtého
tak už máte jistotu minimálně
Evr
přechodu do Evropské
ligy.
Určitě nás nečeká nic lehkého,
s
musíme se na to stoprocentně
zku ještě posoustředit, a pak zkusit
stoupit ze skupiny.“
Rozstání ještě
j
patří
k okresu Pro
Prostějov, proč
za
jste se při vašich začátcích
rozDrnovice
hodli pro Drnovice?
„Drnovice začaly hrát první
ligu a přímo do Prostějova
deset kilometto bylo asi o des
jsme se tedy
rů dál. Rozhodli js
pro Vyškovsko a začal jsem
školy. Hned od
tam jezdit i do ško
hrával v Drnopřípravky jsem hrá
vicích, a když si na to vzpome-

k d se naskytne
k
č i příří
a pokud
čas
ležitost, což bohužel moc není,
tak rád podnikám nějaký výlet.
Občas jedu do Moravského
krasu či Prostějova, připomíná
mi to dětství.“
Kdo například patřil
tehdy mezi vaše spoluhráče?
„Nerad bych na někoho zapomněl. Lukáš Bodeček teď působí ve druhé lize ve Viktorce
Žižkov, Jarda Grimm hrával
za Holici ve druhé lize. Dále
kluci vesměs hrají za Vyškov
divizi a nyní s ním postoupili
do třetí ligy. Kluci tam byli velice talentovaní, ale ono se to
začne lámat až od šestnáctého
roku, kdy se ukáže, zda člověk
u fotbalu zůstane. Důležité je
mít sport prioritou a mít štěstí
na trenéry, kteří vás někam vytáhnou.“

kdo je
tomáš hořava

T ři ý záložník
Tvořivý
ál ž ík a několikanásobný
ěk lik á b ý ččeský
ký
reprezentant se narodil 29. května 1988.
Rodák z Rozstání začal s fotbalem coby
šestiletý v Drnovicích, odkud jako starší žák
hostoval nejprve v Brně a posléze v Olomouci. Právě Olomouc se stala od roku 2003 na
plné jedno desetiletí jeho domovem. Zažil tam úspěšnou záchranu
v Gambrinus lize, předkolo Evropské ligy proti Evertonu, nastoupil
v neúspěšném
p
ffinále Ondrášovka Cupu
p pproti Mladé Boleslavi. Následující jaro kvůli zranění vynechal a triumf v Poháru České pošty
sledoval jen jako divák. Po přestupu do Plzně se stal vicemistrem
ligy a zopakoval si i účast ve finále poháru, opět s prohrou na penalty. Za reprezentační jednadvacítku sehrál celkem sedmnáct utkání a podílel se na semifinále mistrovství Evropy, následná prohra
s Běloruskem ale nepustila tým na olympiádu do Londýna, v dresu
„áčka“ zatím stihl pět duelů s dvěma přesnými zásahy.

